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„Napirenden a Salkaházis  

tízezer forint emelése” 

2.
oldal

Idén is mosolygós, „békebeli” hangulatban, kel-
lemes szórakozás közben zajlottak a városi 
majális programjai a Népkertben, ahová mis-
kolciak ezreit csalogatták ki a színes, változa-
tos programok. 

5.
oldal

„A sAját életünk hősei  
MI MaguNk vagyuNk…”

4.
oldal

BoraNgoláS, cIvIl Nap, évadNyItó – hétvégI prograMkavalkád! 
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Miskolc polgármesterét a Salkaházi 
Program bővüléséről, a 10 ezer forint 
esetleges emeléséről, a város bővülő 
lehetőségeiről kérdeztük.

– Az elmúlt héten szinte bombaként 
robbant a nyugdíjasok körében Mis
kolcon a hír, hogy a városvezetés emel
ni kívánja a Salkaházi Programon belül 
a miskolci szépkorúak egyszeri éves, 10 
ezer forintos juttatását. A Fidesz frakció
vezetője azt mondta lapunknak, hogy a 
javaslat az Ön asztalán van! Szabad tud
ni a részleteket?

– Először is tisztázzuk azt, hogy nem 
csak önmagában egy pénzemelési ja-
vaslatról van szó, hanem egy átfogó, a 
Salkaházi Program egészére vonatkozó 
új koncepció van az asztalomon. Még 
februárban, a Kocsonya Farsang után 
kértem a program szervezőit és a hiva-
tal illetékes munkatársait, hogy vizsgál-
ják meg azon javaslatokat, amelyeket 
a programban résztvevő több, mint 30 
ezer nyugdíjasunk javasolt, netán bírált, 
vagy felvetett abban a válaszlevélben, 
amit a program keretén belül vissza-
küldtek. Ennek közvetlen folytatása volt 
a több mint 40 nyugdíjas szervezettel, 
klubbal való személyes egyeztetésünk, 
ahol Kiss János alpolgármester és Soós 
Attila, a Fidesz-frakció részéről, egyez-
tettek az érintettekkel. Mindezek alap-
ján született meg az új, igencsak pozitív 
nyugdíjas csomagunk, amely hamaro-
san a közgyűlés elé kerül. Ennek a prog-
ramnak valóban van egy olyan eleme, 
ami a 2014 óta bevezetett évi egyszeri 10 
ezer forint emelésére vonatkozik.

– A kormány 0,9 százalékkal emelte a 
nyugdíjakat. A Salkaházis 10 ezer forint 
emelésének van ehhez köze?

– Véletlen az egybeesés. Mint említet-
tem, már februártól formálódik a nyug-
díjas programunk bővítésének ügye. 
Egyszerűen most értünk e munka végé-
re. Egyébként, ha már nyugdíj! Annyit 
tisztázzunk a tényszerűség kedvéért, 
hogy az MSZP-SZDSZ kormányok ide-
jén igaz, hogy 5 százalékos emelést haj-
tottak végre, na de 7-8 százalékos inflá-
ciót produkáltak. A Fidesz-kormány 
elmúlt hat évében az inflációt megfé-
keztük, s a nyugdíjas fogyasztói kosár 
reál értékben összesen 8 százalékkal 
emelkedett, ha a mostani 0,9 százalékot 
is hozzá adjuk. Akkor melyik kormány 
alatt volt nagyobb a reál növekedés? A 
Fidesz alatt. De, hagyjuk ezt, mert sa-
ját édesanyámnak sem tudom ezt el-
magyarázni, ahogy minden szépkorú 
az országban politikusok úri huncut-
ságának tartja az ilyen számokkal való 
zsonglőrködést.

– Döntés mikorra várható?
– A felelőtlen költekezéseket soha nem 

engedtem meg. Ezután sem fogom. A 
város lassan-lassan a fejlesztések, mun-
kahelyteremtések terhei mellett is, úgy 
tűnik, befordul az egyensúlyi állapotba. 
Ezért dolgoztunk az elmúlt hat eszten-
dőben. Felelőtlen osztogatásokba, fize-
tésemelésekbe eddig sem mentem bele, 
ezután sem fogok. De az biztos, hogy a 
munkában eltöltött évek után nyugdí-
jasainkra nem tekinthetünk úgy, mint-
ha ők a város számára nem végeznének 
nagyon is fontos munkát. Ők azok, akik 

segítenek a háztartást vezetni, ők vi-
szik-hozzák az unokákat óvodáinkba, 
iskoláinkba, ők adják a szolgáltató szek-
torunk fogyasztóinak több mint egy-
harmadát. Mindezt egy városnak meg 
kell becsülnie! Ez volt nyugdíjas politi-
kám alappillére. A saját életút alapján 
kapott nyugdíj mellé a nyugdíjasokat 
lehetősége szerint a közösségnek, ame-
lyért dolgoztak, meg kell becsülnie. Ez 
fejeződik ki magában a Salkaházi Prog-
ramban, s az egyszeri, kézzel fogható 
anyagi juttatásban is. 

A turizmus és az ipar helyi adóinak 
bővülése, bevételeink alakulása tartal-
mazza annak lehetőségét, hogy esetleg 

emeljük az éves egyszeri juttatást és haj-
lok is erre, de előbb meg kell győződjek 
ennek stabil lehetőségéről és fenntartha-
tó voltáról. Ezt a napokban fogom meg-
tenni.

– Milyen más új elemekkel bővül majd 
a Salkaházi Program?

– A Salkaházi közösségünk több ja-
vaslattal élt. A most hétvégi színházi 
előadás is az ő javaslatukra került be az 
idei programba, frenetikus a sikere. Kí-
gyózó sorokban, mindössze három és 
fél óra alatt elkeltek a jegyek. Nyilván 
egy 650 férőhelyes színház nem tudja 
kielégíteni a 30 ezernél is több Salkahá-
zi közösséget. De azt máris támogatom, 

hogy tavasszal és ősszel legyen egy-egy 
Salkaházi színházi előadás. Szeretném 
hangsúlyozni, mindez a jövő évtől lép 
életbe. Idén a megszokott rendben és 
összegekkel dolgozunk.

Kidolgozás alatt van egy Salkaházi 
busz rendszerbe emelése, melyet önkölt-
ségen vehetnének igénybe a nyugdíjas 
klubok, szervezetek. Ezek mind illesz-
kednek a városvezetés közösségépíté-
si felfogásába. De minden eleméről a 
program bővítésnek hadd ne nyilatkoz-
zak még. Az azonban biztos, hogy mi 
mindig meg fogjuk becsülni a szépko-
rúak nyugdíjasként végzett mindenna-
pi munkáját és a városban, városért le-
dolgozott életútjukat, függetlenül attól, 
hogy ki dolgozott főorvosként, vagy épp 
takarítóként. Egy város életében a ket-
tő ugyanolyan fontos: a gyógyítás is és a 
tiszta utca is. Ez az, ami kifejeződik az új 
Salkaházi koncepciónkban.

Kriza: Napirenden a Salkaházis 10 ezer forint emelése
Néhány óra alatt elkeltek a jegyek  

a hétvégi Salkaházi Programra

„Mindig meg fogjuk becsülni  
a szépkorúak városért végzett munkáját”
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A Miskolci Turisztikai Kft. három 
strandot üzemeltet: az európai hírű 
Miskolctapolca Barlangfürdőt, a 
tavaly újranyitott Miskolctapolcai 
Strandfürdőt és a három éve felújí-
tott, kibővített Selyemréti Strand-
fürdőt. 

Beke Tibor, a Miskol-
ci Turisztikai Kft. ügy-
vezetője a Selyemré-
ti Strandfürdőben 
tartott, csütörtöki 
sajtótájékoztatón 
elmondta, ezen a há-
rom strandon indult 
el az idei strandsze-
zon a városban. – Fel-
töltöttük a medencéket 
a Miskolctapolcai Strand-
fürdőben, a barlangfür-
dő kültéri medencéi 
közül beüzemel-
tük a fűtött Szeg-
ha l mi-meden-
cét, a Selyemréti 
Strandfürdőben 
az 50 méteres és 
a dögönyöző mel-
lett már az ülőme-
dence is üzemelt. 
Májusban folyama-
tosan nyitjuk Selyemré-
ten és a barlangfürdőben is 
a többi medencét – mondta el. 

– Mindenki készen áll arra, hogy 
még jobb idényt produkáljunk, mint 

tavaly. Akkor a Miskolctapolcai 
Strandfürdő 3. helyezést ért el a „He-
lyiek kedvenc fürdője” országos ver-
senyen, a barlangfürdő pedig az „Év 
fürdője” kategóriában lett hatodik, 
ezért igyekezni kell, ha ezt felül akar-

juk múlni. Idén két fürdőnk, 
a Selyemréti Strandfür-

dő az „Év feltörek-
vő fürdője”, a bar-

langfürdő az „Év 
fürdője” kategó-
riában mérette-
ti meg magát. 
B i z a k o d h a -
tunk, hiszen a 
ba rla ng f ü rdő 

bekerült a Hun-
garikum „előszo-

bájába”, a Magyar 
Értéktárba, így kiemel-

kedő nemzeti érték, 
Selyemréten pedig a 

tavalyi szezonban 
több mint 250 ez-
ren strandoltak, 
de összességében, 
a három miskol-
ci strandon több 

mint félmillióan 
voltak tavaly nyáron 

– tette hozzá Beke Ti-
bor.

Bánrévi Kinga, a Selyem-
réti Strandfürdő vezetője elmondta, 
a közelgő gyermeknap alkalmából 
színes programokkal várnak ki-

csiket és nagyokat. – Május 29-én 
mindenki egy nagy gyermekzsúron 
érezheti magát, amelyen lesz ugrá-
lóvár, permetkapu, szappanos óriás-
buborék, de kézműves sátor, családi 
vetélkedő és habparti. – nyilatkoz-
ta. – „Nyári élményem a Selyemré-
ti Strandon” címmel június elsejével 
fotópályázatot hirdetünk, a legszebb, 
legjobb élményt már csak a nyere-

mény miatt is érdemes lesz meg-
örökíteni. A magyar úszás napja al-
kalmából versenyt rendezünk „Ki a 
legjobb úszó a Selyemréti Strandon” 
elnevezéssel, illetve vízi sorverse-
nyekkel és egyéb érdekes progra-
mokkal várjuk az érdeklődőket. A 
tavaly nagy népszerűségnek örvendő 
Selyemréti Strand születésnapja pe-
dig július 7-én kerül megrendezésre 

– ismertetett még néhány programot 
a fürdő vezetője.

Erős programkínálattal vág neki 
Miskolctapolca is a szezonnak. Lan-
tos Zsuzsa, a miskolctapolcai für-
dők vezetője három-három eseményt 
emelt ki a kínálatból. – A Miskolc-
tapolcai Strandfürdő május 30-án 
lesz egy éves, így fergeteges szülinapi 
partit rendezünk nyereményjátékkal, 
majd jön a foci EB, amelyet nálunk 
is lehet követni, július közepén pe-
dig egyedülálló buborék nappal vá-
runk mindenkit. A Miskolctapolca 
Barlangfürdőben június 11-én Global 
Wellnesday, és még aznap hatalmas 
habpartival indul az éjszakai fürdő-
zés, amely aztán szombatonként min-
den este ismétlődik, egészen a szezon 
végéig – nyilatkozta a fürdővezető. 

Ötödik alkalommal, tizenhét 
településen, ötvenhét helyszí-
nen ezerhatszáz középiskolás 
lány részvételével zajlott le 
nemrégiben a lányok napja 
programsorozat.  Az ese-
ményt szervező Nők a Tudo-
mányban Egyesület 2020-
ra meg szeretné duplázni a 
műszaki karokon tanuló nők 
arányát, hozzájárulva ezeken 
a területeken a munkaerőhi-
ány csökkentéséhez és a fiatal 
nők versenyképességének, 
egzisztenciális biztonságának 
növeléséhez. 

Miskolcon az egyetem, a 
Bosch és a Takata csatlako-
zott a programhoz. A Takata 
miskolci gyárában fontosnak 
tartják, hogy a lányok köré-
ben népszerűsítsék a műszaki 
szakmát, így örömmel csat-
lakoztak az egyesület felhí-

vásához. A gyárban jelenleg 
több mint 800-an dolgoznak, 
s az alkalmazottak mintegy 
40 százaléka nő. Az üzemben 
csütörtökön több tucat helyi 
gimnazistának mutatták be 
az ott folyó munkát, illetve a 
mérnöki szakmát. A Miskolci 
Egyetem Műszaki Anyagtu-
dományi Karán labortúrákkal 
várták a lányokat ezen a na-
pon. A résztvevők megismer-

kedhettek az ólomöntéssel, és 
más érdekességekkel. Beetho-
ven dallamai sokaknak isme-
rősen csengtek, ezúttal azon-
ban a hanghullámok láthatóvá 
váltak a lángnyelvek között. A 
labortúrákon több mint 100 
középiskolás vett részt a me-
gyéből.

A szervezők szerint egy-
re kevesebb a nőkben az elő-
ítélet a mérnök szakmákkal 
kapcsolatban, de sokan még 
mindig a szokások és nem a 
saját érdeklődésük szerint vá-
lasztanak szakmát. Roneczné 
Ambrus-Tóth Judit, a Nők a 
Tudományban Egyesület re-
gionális képviselője úgy fo-
galmazott: tapasztalataik 
szerint egyre több lány érdek-
lődik a műszaki pálya iránt. Az 
anyagtudományi karon példá-
ul körülbelül 30 százalék a lá-
nyok aránya.

Lányoknak népszerűsítették  
a műszaki páLyákat Az európai uniós pályázati lehetőségekről 

tájékoztatták nemrégiben Miskolcon a kis- 
és középvállalkozókat, önkormányzatokat és 
az agrárvállalkozások képviselőit egy üzleti 
magazin által szervezett konferenciasorozat 
keretében. 

Mint elhangzott, 2016 a pályázatok éve. Soha 
nem látott mennyiségben, több ezermilliárdos 
keretösszegben jelennek meg EU-pályázati ki-
írások. Ebből bőven lesz válogatási lehetősége 
az üzleti szektor kis- és közepes méretű szerep-
lőinek és az önkormányzatoknak.

A Pannónia Hotelben tartott konferencián 
a szakértők részletesen beszámoltak az ak-
tuális kiírásokról és válaszoltak a fejlesztés-
sel kapcsolatos, egyéb finanszírozási és ha-
tékonysággal kapcsolatos kérdésekre. – 2010 
és 2015 között az volt a cél, hogy minél több 
munkahelyet biztosítsunk a helyieknek – 

mondta el a rendezvényen 
Kiss János alpolgármes-

ter. – Most az a legfőbb 
szempont, hogy a meg-

lévő vállalkozások még jobban megerősödje-
nek, tovább nőjön a termelékenységük. En-
nek érdekében tovább kell fejleszteni az ipari 
parkokat, az infrastruktúrát és a szakképzést. 
Az alpolgármester kiemelte, hogy Pécset és 
Szegedet már megelőzte Miskolc a gazdasági 
fejlődésben. – A városunkban lévő vállalko-
zások három év alatt évente átlagosan 15 szá-
zalékos növekedést értek el. A következő cél, 
hogy Debrecent és Székesfehérvárt is meg-
előzzük – fűzte hozzá. Riz Gábor miniszteri 
biztos egyebek mellett tájékoztatott, az 2020-
ig tartó ciklusban az utolsó olyan időszakot 
élhetjük meg, amikor ilyen koncentrált forrá-
sok állnak rendelkezésre, a fejlesztéspolitiká-
ra, mint most, ki kell használni a lehetősége-
ket. A pályázati lehetőségek keretében bőven 
lesz alkalom forrásokat szerezni innovációra, 
energetikai felújításokra, informatikára, csa-
ládi gazdaságok fejlesztésére, induló vállalko-
zásokra, falufejlesztésre és sok még egyébre. 
Emellett más kedvezményes hitelforrások, fi-
nanszírozási formák is várnak a fejlesztésben 
gondolkodókra.

Fókuszban az EU-pályázati pénzek

indul a szezon – tavaly félmilliónál több látogatójuk 
volt a miskolci strandoknak

3  



Pénteken, szombaton és vasár-
nap megállás nélkül áramlik majd 
a kultúra Miskolcon, mert bár a 
koronagyémánt az V. Borangolás 
lesz, de mellette bemutatkoznak a 
civilek is az I. Miskolci 
Civil Napon. 

Eközben a színház 
beharangozza az éva-
dot és a társulat zene-
kara örömkoncertet ad 
Dolhai Attilával. Zorán 
a Művészetek Házában 
koncertezik, az Egye-
temvárosban elindul a 
MEN, a II. Könyvtári 
Majálison pedig fellép 
Lackfi János. Kiss János 
alpolgármester csütör-
töki sajtótájékoztatóján 
úgy fogalmazott: a vá-
ros és a civilek együttes program-
kínálata annyira erős, hogy jelképe-
sen egy kulturális csúcsot képez, így 
akinek kedve van, a hétvégén kultu-
rális csúcstámadásra indulhat Mis-
kolcon.

Több mint ötven civil szervezet 
mutatkozik be az I. Miskolci Civil 
Napon, az Erzsébet téren szomba-
ton – hangsúlyozta Kiss János. – A 
civilek közül sokan színpadra állnak, 

összesen harmincnyolcan. Azt sze-
retnénk, hogy akik a Borangolásra 
indulnak, ejtsék útba a rendezvényt, 
hogy képet kapjanak a miskolci civil 
műhelyekről – emelte ki az alpolgár-
mester. 

Harminc pince negyven borásszal, 
tizenhat vendéglátó hellyel és huszonöt 
hangulatkeltő zenekarral várja a „bo-
rangolókat”. – Rendezvényünk idén 
kétnapos, hiszen már pénteken este 7-re 

várjuk az érdeklődőket 
az ingyenes Takáts Esz-
ter-koncertre az műemlék 
avasi református temp-
lomba – tette hozzá Néme-
di Varga Zoltán, a szervező 
Miskolci Borbarátok Tár-
saságának elnöke. – Még 
aznap este a bükki borok 
szakértői mutatják be bo-
raikat a Bortanyán. Más-
nap pedig az avasi pincék 
végigjárása mellett tárlat-
vezetés lesz az avasi refor-
mátus templom harang-
tornyában. Lesz Borókás 
népi játszókert a Papsze-

ren, és a „Lecsengető mulatságokon” 
Müller Péter Sziámi zenél a Bormúze-
umban. A zenész még egy avasi bordalt 
is komponált erre az estére. Az V. Avasi 
Borangolás szombat délben kezdődik, 
három helyszínről indulva. 

Kulturális  
rendezvényeK  
hétvégéje  
MisKolcon 

Idén is számtalan színes rendez-
vénnyel várják az érdeklődőket 
Miskolc város napján.

– A város napjának megünnep-
lése, a kitüntetettek díjazása fon-
tos mozzanatai a miskolci identitás 
építésének. Olyan kiváló emberek 
kapják az elismeréseket, akik külön-
böző területeken sokat tettek Mis-
kolcért – hangoztatta Kiss Gábor 
alpolgármester az esemény sajtótá-
jékoztatóján. – A város több pont-
ján számos intézmény csatlakozott 
a Miskolci Kulturális Központ által 
szervezett város napi programok-
hoz – erről Tallósné Novák Irén, az 
intézmény vezetője beszélt. Sok más 
mellett a városnapi rendezvények-
hez tartozik Képes Tibor tárlata a 
Görömbölyi Művelődési Házban és 
Szaniszlóné Kövesdi Judit kiállítása 
is a Művészetek Háza kávézójában. 
(Részletes város-
napi programok 
a 2. oldalon)

Az ünnepi 
eseménysoro-
zat május 11-én 
délután fél 5-kor 
kezdődik, a vá-
rosháza előtt. A 
Magyar Népme-
se Színház előa-
dása után a Kiss 

Kata Zenekar lép fel. Ezt követően 
a huszonöt éves Bíborszél végül 
pedig a legendás Karthago rocke-
gyüttes koncertezik. – Együtte-
sünk kuriózumként harminchét 
éve változatlan formában zenél 
együtt – mondta érdeklődésünkre 
Szigeti Ferenc, a zenekar vezetője 
(képünkön balról). – Miskolcon 
utoljára 2008-ban voltunk, úgy-
hogy már nagyon várjuk a visz-
szatérésünket. Szeretünk itt fellép-
ni, mert tapasztalataink szerint a 
miskolciak rockrajongók ismerik 
és szeretik a dalainkat. Egy telje-
sen új koncertprogramot állítot-
tunk össze, amelyben természete-
sen benne lesznek a legnépszerűbb 
régi számaink, de két-három olyan 
dalt is játszunk majd, amelyeket 
még soha nem hallhatott közönség 
koncerteken – tette hozzá a nép-
szerű zenész. 

hirdetés
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A Karthago is koncertet  
ad Miskolc napján 



A miskolci teátrum 16 új bemutató-
val készül a 2016-2017-es évadban. 
Opera, balett, musical, operett, 
magyar, angol és lengyel színdarab, 
görög tragédia és francia bohózat 
is várja a közönséget. Béres Attila 
igazgató az új évad tájékoztatóján 
kiemelte: műfaji sokszínűségre és 
minőségre törekednek.

Kiemelten fontos nagyszínházi be-
mutató lesz Madách Imrétől Az em-
ber tragédiája, amelyet ezúttal Ke-
szég László állít színpadra. Az évadot 
a Béres Attila által rendezett operett, 
a Viktória nyitja, amit a budapesti 
Operettszínházzal való hosszú távú 
együttműködés részeként tűz mű-
sorára a teátrum. Szőcs Artur állít-
ja színpadra Feydeau A hülyéje című 
bohózatát, szintén a Nagyszínházban, 

melynek további bemutatói között 
találjuk Szabó Máté rendezésében A 
bolygó hollandit. Musical-bemuta-
tókkal is készül a színház: a La Man-
cha lovagját Keszég László rendezi, 
míg egy musicalslágerekből álló Téli 
Musical Gála lesz jövőre Szőcs Artur 
rendezésében. A Kamaraszínházban 
mutatják be „Tadeusz Słobodzianek: 
A mi osztályunk” című színművét 
Béres Attila rendezésében, Rusznyák 
Gábor pedig „Móricz Zsigmond: Ki-
világos kivirradtig” című művét állítja 
színpadra. Mohácsi János is dolgozik 
Miskolcon jövőre: ő „Molnár Ferenc: 
Játék a kastélyban” című komédiáját 
rendezi majd. A Játékszínben Szőcs 
Artur fiatalosan újjáértelmezett mó-
don állítja színpadra „Euripidész: 
Bakkhánsnők” című antik tragédiá-
ját. Jövőre Miskolcon vendégeskedik 

Harangi Mária rendező is, aki „Par-
ti Nagy Lajos: A Bandy-lányok” című 
zenés komédiáját jegyzi majd. 

A Miskolci Balett új arcokkal, ko-
reográfusokkal, stílusokkal és gondo-
latisággal folytatja munkáját. Velekei 
László, a Győri Balett művészeti ve-
zetője izgalmas Anna Kareninát ko-
reografál a Kamaraszínházban, s a 
nemzetközi hírű Gergye Krisztián is 
eljön Miskolcra: kísérleti táncdarab-
bal jelentkezik jövőre a Játékszínben 
Harlequinade címmel! Az új évadban 
is megrendezik a hagyományos fesz-
tiválokat, ám új időpontokban: feb-
ruárban tartják a jövő évi Határtalan 
Napok Fesztivált, áprilisban pedig az 
ötödik SZEM-et. A színház idén lát-
ványos, mozgalmas szabadtéri prog-
ramokkal hirdeti jövő évi bemutatóit. 
(Bővebben lásd a 11. oldalon)
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Idén is mosolygós, „békebeli” 
hangulatban, kellemes szóra-
kozás közben zajlottak a városi 
majális programjai a Népkert-
ben, ahová mis-
kolciak ezreit 
csalogatták ki a 
színes, változa-
tos programok 
és a tavaszi 
napsugarak. 

Kiss János al-
p o l gá r me s t e r 
köszöntőjében 
kiemelte, ez az 
ünnepünk kicsit 
más, mint a töb-
bi. Ilyenkor 
könnyedebb 
h a n g u l a t -
ban készü-
lődhetünk a 
programok-
ra, nem kell 
kiöltöznünk, 
mint márci-
us 15-én, au-
gusztus 20-án vagy október 23-án. 
- Sok nemzeti hősünk van, május 
elsején azonban végre azt is meg-
érezhetjük, hogy a saját életünk 
hősei mi magunk vagyunk – han-
goztatta Kiss János. - Ezen a való-
ban civil napon büszkék lehetünk 
arra a munkára, amit eddig elvé-
geztünk. És ilyenkor nem csak szó 
szerint kell gondolni a munkára, 

hiszen az a tevékenység is munka, 
amit a családunkért, a barátain-
kért vagy kisebb-nagyobb közössé-
gekért teszünk. Arról se feledkez-

zünk meg, hogy vannak még más 
civil ünnepeink is. Ilyen például a 
nőnap, a gyermeknap vagy a mai 
anyák napja. S van-e annál szebb 
munka, mint felnevelni gyerme-
kek sokaságát? – tette fel a kérdést 
az alpolgármester, aki beszédét kö-
vetően, önkormányzati képviselők 
társaságában, virággal köszöntötte 
a jelenlévő édesanyákat. 

A változatos programok között 
mindenki megtalálhatta a kedvére 
valót. A délelőtt folyamán elsősor-
ban gyermekprogramokkal várták 

a vendégeket. 
A Bab Társulat 
óriásbábos előa-
dást mutatott 
be, ezt követő-
en Koós Réka, 
Varga Miklós, 
Eperjesi Erika 
és Jenei Gábor 
szórakoztatta az 
egyre szaporodó 
közönséget. 

Délután a 
S z i n v a v ö l g y i 

N é p t á n c -
e g y ü t t e s 
folytatta a 
sort, majd a 
Classic Brass 
Quintet ze-
nélt, végül 
pedig Cse-
mer Boglár-
ka – Bog-

gie – az Eurovíziós Dalfesztivál 
2015-ös magyar résztvevője adott 
élő koncertet. A kísérőprogramok 
között szerepelt szalonzene és mu-
sical előadás, népművészeti vásár, 
gasztronómia, népi körhinta és fa-
játék, íjászat, Paprika Jancsi csúz-
lizdája, ugrálóvár, hagyományőr-
ző lovas bemutató és ügyességi 
játék.

Szuperprodukcióval készülnek 
az idei miskolci operafesztiválra: 
öt órás Bartók-est lesz a Jégcsar-
nokban. 

A világhírű zeneszerző három 
darabját – A fából faragott királyfit, 
A csodálatos mandarint és A kék-
szakállú herceg várát – viszik színre 
június 11-én, egyetlen maratoni es-
tén. A fesztivál ezzel tiszteleg a ze-
neszerző előtt a Bartók évben. Kes-
selyák Gergely a fesztivál művészeti 
igazgatója az esemény szerdai sajtó-
tájékoztatóján úgy fogalmazott: ha 
az Operafesztivál a zászlóshajója az 
emlékévnek, akkor ezen a hajón a 
„Bartók-maraton” lesz a zászló.

A Jégcsarnok küzdőtere szín-
paddá változik, több tonna homok 

kerül rá és kivételes vetítéssel, kü-
lönleges megvilágításokkal teszik 
látványossá az előadást. A nézők 
a lelátóról ezúttal nem fel, hanem 
letekinthetnek a színpadra, és az is 
formabontó, ha egy előadás során 
nem a színpaddal szemben, hanem 
körben ülnek a nézők. Előadás 
közben látják egymást, képként 
szinte az előadás részévé válnak. 

A Bartók-maraton azért is kivé-
teles esemény, mert Miskolcon úgy 
csendül majd fel az eredeti muzsi-
ka, ahogyan azt Bartók egykor 
megálmodta – teljes zenekari előa-
dásban. Kesselyák Gergely szerint, 
bár Bartók nem feltétlenül tartja 
egységnek a három művet, azok 
mégis egy egészként ölelik fel a vi-
lághírű zeneszerző életét.

Bartók-maraton  
a miskolci Operafesztiválon

A Magyar Szocialista Párt és a 
Munkáspárt, igazi baloldali el-
szántsággal követve a munkásmoz-
galmi hagyományokat, idén is a 
Csanyikban ünnepelte május 1-jét. 

Varga László MSZP-s ország-
gyűlési képviselő a Miskolc Televí-
ziónak úgy nyilatkozott, ez az „iga-
zi majális”, mert anno évtizedekig 
ezen a helyszínen rendezték meg a 
május 1-jei ünnepségsorozatot.

A helyszín és a hagyományok te-
hát köteleznek, a baloldali pártok 
csanyiki majálisa most sem volt 

mentes a politikától, a Horthy-kor-
szaktól eredeztetett, kemény osz-
tályharcos utalásoktól. Varga Lász-
ló képviselő, Simon Gábor MSZP-s 
önkormányzati frakcióvezető, Gúr 
Nándor szocialista országgyűlési 
képviselő, Szanyi Tibor az MSZP eu-
rópai parlamenti képviselője és Káli 
Sándor megyei képviselő egyaránt 
aktuálpolitikai, harcias beszédekben 
bírálták a kormányt. Kísérőprogram 
gyanánt a csanyiki majálison is vol-
tak gyermekprogramok, arcfestés, 
lufihajtogatás, valamint nem maradt 
el az ilyenkor szokásos gulyás és a 

körhinta sem. 
A Munkáspárt ugyancsak 

hűen folytatta a hagyományo-
kat, ezúttal is megemlékezés-
sel és koszorúzással kezdték a 
majálist a munkásmozgalmi 
emlékműnél, amelynél ké-
sőbb koszorút helyeztek el az 
MSZP képviselői is.

Az ember tragédiája  
is színpadra kerül

Meghirdette új évadát a Miskolci Nemzeti Színház

VáROSi MAjáliS A NépkeRtBeN
„A saját életünk hősei mi magunk vagyunk…”

(avagy ki tudja, melyik  
harc lesz a végső?)

„Azok a boldog szép napok, 
ég veled…”
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HÉTVÉGI AKCIÓ COOP ÜZLETEINKBEN 
MÁJUS 5–8-IG!

Tomi Amazónia 
mosópor     

60 mosás, 4,2 kg,  
egységár: 476 Ft/kg 
(Csak COOP Szuper)

1999 Ft

Eh. sertés- 
lapocka                       

1 kg  
(tőkehúst árusító üzl.) 

799 Ft

Eh. sertés-
comb                         

1 kg,  
(tőkehúst árusító üzl.)

899 Ft

MÁJUS 8-TÓL ÜZLETEINK VASÁRNAP 
IS NYITVA TARTANAK!

TÁJÉKOZÓdJON AZ ÜZLETEKBEN KIHELYEZETT PLAKÁTOKON!

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres  

az alábbi munkakör betöltésére:

DiSzpÉcSEr
A leendő munkatárs feladatai:

•  Gépjárműflotta munkáinak napi szintű megtervezése és szervezése
• Gépkocsivezetők közvetlen irányítása
• Kapcsolódó dokumentumok és nyilvántartások vezetése
• A tevékenységhez szükséges speciális számítógépes alkalmazások használata
• Kapcsolattartás az ügyfelekkel

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
• Logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat
• Kiváló kommunikációs és szervezési készség
• Konstruktív megoldó készség, csapatmunkára való készség,
• Precizitás, kitartás, rugalmasság
• Ügyfélorientált beállítottság és magatartás

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Versenyképes jövedelem
• Szakmai fejlődési lehetőség
• Kellemes munkahelyi környezet

Az önéletrajzokat a titkarsag@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

ELÉrHETŐSÉGEink:
Ügyfélszolgálati iroda: 3527 Miskolc, József Attila u. 53.  
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179
Telefax: +36 46/200-177
E-mail: info@mirehukoz.hu. Web: www.mirehukoz.hu 

Apróhirdetés
Selyemréten eladó, illetve 
elcserélném, társasházi első 
emeleti gázfűtéses, erkélyes, 
36 m2-es lakásomat. Távfűté-
ses, panelprogramos, hőszige-
telt, magasföldszinti, vagy első 
emeleti, nagyobb lakásra cse-
rélném a belvárosban, értéke-
gyeztetéssel. Tel: 06-30/360-55-
02, vagy 06-46/749-495.
nehéznek érzi a kisgyerme-
kes éveket? Nincs kivel meg-
beszélni az aggódásait? Segít-
het egy másik anyuka! Hívja a 
309058113 számot. miskolciott-
honsegítunk@gmail.com
Eladó Ómassán felújított fa-
ház, Egerben pince a Kőlyukte-
tőn. Érdeklődni az esti órákban 
a 06-36-315-671-es telefonon 
lehet.



A B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés 
április 28-ai ülésén Verec-
kei Csaba r. dandártá-
bornok, megyei 
rendőrfőkapi-
tány beszámolt 
megyénk elmúlt 
évi közbiztonsági, 
bűnügyi helyzetének 
alakulásáról. 

A tájékoztatót megelőzően a köz-
gyűlés, a rendőrség napja alkalmá-
ból Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
Közbiztonságáért díjat adományo-
zott Ongai Péter r. alezredesnek, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztályvezetőjének, vala-
mint Hevele István címzetes r. törzs-
zászlósnak, az Edelényi Rendőr-

kapitányság körzeti 
megbízottjának (alsó 
képünkön). Verec-

kei Csaba bűnügyi 
szempontból kon-
szolidált évnek ne-
vezte 2015-öt, mint 

mondta, az a célki-
tűzésük a megyében, 
hogy ezt az eredményt 

idén is meg tudják tar-
tani. A megyei rendőrfőkapitány 
szerint az irányító-központba befu-
tott, mintegy 20 ezerrel több telefon-
hívás a lakossági bizalom erősödését 
jelzi. A megyei közgyűlés megkö-
szönte a rendőr-főkapitányság mun-
káját, a képviselők a beszámolót 21 
igen szavazattal és 6 tartózkodással 
fogadták el.

„Bűnügyi szempontból  
konszolidált év volt”

Hirdetés
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Önvédelemre képeznek ki nyugdí-
jasokat a rendőrség szakemberei. A 
hasznos fogások mellett a gázspray és a 
riasztópisztoly használatát is megismer-
tetik velük, s tanácsokkal látták el őket 
arról, hogyan tudják elkerülni az áldo-
zattá válást. A képzést a Harmadik Kor 
Egyeteme Miskolc Alapítvány, a Mis-
kolci Egyetem és a megyei rendőr-főka-
pitányság szervezte.

Szerveztek előadásokat, a bűnmeg-
előzés jogi útvesztőiben ugyanis nem 
árt tisztában lenni a szabályokkal. Pél-
dául azért, mert ha valaki késsel véde-
kezik egy támadás ellen és súlyos sebet 
ejt támadóján, könnyen elkövetővé vál-
hat. A programra ezúttal 35 idős korú 
jelentkezett. 

Hasznos tanácsok időseknek

A „Házhoz megyünk!” elnevezésű, vagyonvé-
delmi prevenciós program csapatversenyének me-
gyei döntőjét tartották nemrégiben Miskolcon. A 
projekt célja az állampolgári biztonság növelése, 
tájékoztató kampány segítségével. Megyénkben 
Miskolcon, Kazincbarcikán és Ózdon informá-
ciós pontokat alakítottak ki. Ezek a program hét 
hónapos ideje alatt (2015. november – 2016. má-
jus) havonta egy-egy hétig működtek, a rendőrség, 
a polgárőrség, a vagyonvédelmi szakmai kamara, 
valamint a biztosító munkatársai tanácsokat adtak 
az áldozattá válás elkerülésére, s bemutatták a vé-
dekezésben alkalmazható technikai eszközöket, az 
érdeklődőknek. A kampány során tanultakról ve-
télkedő keretében lehetett számot adni, ennek me-
gyei döntőjét az egyik kazincbarcikai csapat nyerte, 
így ők képviselhetik a megyét a fővárosi döntőben.

Vagyonvédelmi vetélkedő a biztonságért



Kelemen Didák 
utcát, emléktáblát 
avattak és a ne-
vét viselő díjakat 
is átadtak április 
28-án Miskolcon, 
a magyarországi és 
erdélyi Szent Erzsé-
bet Minorita Rend 
tartományi ünne-
pén, Kelemen Didák 
halálának évfordu-
lóján. 

Kelemen Didák szerzetes, író, 
hittérítő, a magyar minorita rend 
főnöke és generális komisszáriu-
sa 1683-ban született a háromszéki 
Kézdialmás-Baksafalván. Nevéhez 
fűződik többek között a miskolci 
Nagyboldogasszony templom (mi-
norita templomként ismert), rend-
ház és iskola létrehozása, a nyírbá-
tori templom és rendház építése, a 
besztercei ferences rendház és temp-
lom restaurálása. A katolikus hitélet 
apostola 1744. április 21-én halt meg 
Miskolcon. Boldoggá avatása folya-
matban van. Sírja, emléktáblája és 

arcmása az általa alapított temp-
lomban látható. P. Kelemen Didákot 
a szegények pártfogójaként, iskolák 
és templomok építőjeként tartják 
számon, emellett irodalmi munkás-
sága is jelentős. 13 kötetnyi könyv 
szerzője, s e munkák közül legki-
emelkedőbb a „Búzafejek” című 
prédikációskötete, mely nyelvmű-
velő szempontból igen értékes.

Múltheti emlékünnepe Kalna 
Zsolt minorita tartományfőnök 
megnyitó köszöntőjével kezdődött, 
majd a Kelemen Didák irodalmi 
pályázatok alapján összeállított 

előadások és kulturá-
lis műsor következett, 
a Kelemen Didák 
Kollégium, a Földes 
Ferenc Gimnázium és 
a Fráter György Gim-
názium diákjainak 
előadásában. Ezt kö-
vetően leplezték le a 
néhai szerzetes bronz 
dombormű emlék-
tábláját, Tóth Sán-
dor Munkácsy-díjas 
szobrász alkotását, 

melyet közösen állított a Minori-
ta Rend, a plébánia, az Éltető Lé-
lek Alapítvány és a Földes Ferenc 
Gimnázium közössége. Felavatták 
a mostantól Kelemen Didák nevét 
viselő utcát, majd szentmisével, és 
a Kelemen Didák-díjak átadásával 
ért véget az ünnepség. A Minorita 
Rend által alapított elismerést idén 
Kriza Ákos polgármesternek, Bog-
dan Adamczyk minorita szerzetes-
nek és Takács Jánosnak, a minorita 
plébániai egyházközség képvise-
lő-testülete világi elnökének ítélték 
oda.

A miskolci Színészmúzeum ötlete 
Gyarmathy Ferenc miskolci szín-
művésztől származik, aki a buda-
pesti Gobbi Hilda által alapított 
múzeum mintájára a vidéki színé-
szetnek akart emléket állítani.

A múzeum Gyarma-
thy Ferenc és az általa 
alapított Színész Emlék-
ház Egyesület munkájá-
nak eredményeként 1996. 
október 22-én nyithat-
ta meg kapuit a Miskolci 
Galéria Városi Művésze-
ti Múzeum színháztörté-
neti gyűjteményeként. A 
múzeum épülete az első, 
1823. augusztus 24-én 
megnyitott miskolci szín-
ház helyén áll. 

A Trianon utáni ma-
gyarországi színjátszás első épülete 
az 1843-as nagy miskolci tűzvészben 
leégett. A város polgárai, a város és a 
megye az újjáépítés költségeinek egy 
részét közadakozásból finanszírozta. 
Az új színházat a régi melletti telken 
építették fel, és 1857-ben adták át. A 
színészmúzeumnak szánt épületet az 
1991–1996 között zajló rekonstruk-
ció során felújították. A múzeum-
épületet 1996-ban adták át, a bejárati 
kapualj lett a múzeum előcsarnoka, a 
kiállítás az emeleten található, mint-
egy 260 négyzetméteren. A földszin-

ten a jegypénztáron és irodán kívül 
kiszolgáló egységek helyezkednek el.

A múzeum bolthajtásos bejára-
ta alatt a színház jelentős egyénisé-
geinek márványból faragott szobrai 
láthatók, és még a vándorszínészetre 
emlékező ekhós szekeret is kiállítot-
tak. Ilyen szekéren érkezett 1818-ban 
Miskolcra Benke József társulata, 
köztük Déryné Széppataki Róza, aki 
ezt írta ekkor naplójába: „…ez víg 
város, itt jó lesz nekünk…”.

A kiállítás már az emeletre vezető 
lépcső oldalfalain elkezdődik. Az első 

teremben a második kő-
színház megnyitásával 
kapcsolatos dokumentu-
mok láthatók, de Telepi 
György, Egressy Gábor, 
Laborfalvi Róza és a La-
tabár-dinasztia emlékeit 
is meg lehet tekinteni. A 
második teremben a 20. 
század jelentős színhá-
zi alakjaival kapcsolatos 
anyagokat helyeztek el 
(Sebestyén Géza és Mi-
hály, a két direktor, Me-

zei Mária, Kiss Manyi, Sulyok Mária, 
Bilicsi Tivadar, Komlós Juci, Besse-
nyei Ferenc). A következő részben az 
1945 utáni történések és színészek 
(Fehér Tibor, Máthé Éva, Latinovits 
Zoltán, Kazimir Károly, Szirtes Ádám 
és mások) anyagai, relikviái láthatók, 
díszlettervek és jelmezek mellett. A 
kiállítás végén az 1990-es években 
megvalósult színházi rekonstrukció-
ról adnak számot. A múzeum rend-
szeresen tart – általában valamely 
fontos eseményhez fűződő – időszaki 
kiállításokat is.             Somorjai LeheL
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Félezer kilométer lefutására 
vállalkozott egy református lel-
kész. Czapp József akciójával a 
reformáció 500. évfordulójára 
hívja fel a figyelmet és mozgal-
mat indít: azt szeretné, ha jobb, 
teljesebb életet élnénk. A mike-
pércsi lelkész adományt gyűjt, a 
kezdeményezés sikerétől függ-
het egy erdélyi 
kis templom és 
közösség sorsa. 
Czapp József hét-
főn délután ért 
Miskolcra.

Elmondta, a 
programnak az 
„500 érv értünk” 
nevet adta. A fu-
tás ideje alatt arra 
buzdítja az em-
bereket, fogal-
mazzák meg, mik 
azok az érvek, 
amelyektől jobb, 
minőségibb kap-
csolatrendszer 
épülhet ki közöt-
tünk. Az akciót végig lehet követni 
az 500 érv értünk című Facebook 
oldalon. Itt a követők és támoga-
tók napi szinten tudnak kapcso-
latba lépni az 500 km-t alig két 
hét alatt lefutó lelkésszel, a bátrab-
bak pedig csatlakozhatnak is hoz-
zá. Czapp József a futás ideje alatt 
adományokat gyűjt egy székely-
földi település, Nagygalambfalva 

javára, amely Kányádi Sándor szü-
lőfaluja. A gyűjtés célja a falu 13-ik 
században épült református temp-
lomának felújítása, folyamatos 
karbantartása és település refor-
mátus közösségének megsegítése.  
A lelkész vállalásának tiszteletére 
Nagygalambfalva egy eredeti szé-
kelykaput ajándékoz Mikepércsé-

nek.
Czapp József áp-

rilis 29-én reggel 9 
órakor indult Ti-
szaszalkáról, és 
május 8-án érkezik 
majd Budapestre, 
ahonnan majd is-
mét útra kel és má-
jus 15-én érkezik 
vissza Mikepér-
csére. Budapesten 
a Döbrentei téren 
lesz egy kisebb ese-
mény a megmoz-
dulása kapcsán, 
amelyen jelen lesz 
Kányádi Sándor. 
A lelkész az 500 
kilométer lefutá-

sa után május 15-én érkezik meg 
Mikepércsre, ahol a parókia udva-
ron a „Pünkösdi Sokadalom” nevű 
nyilvános rendezvény veszi kezde-
tét délután 2 órakor. Erre minden-
kit szeretettel várnak, többek között 
fellép majd a Kaláka együttes, va-
lamint a Póka Egon Experience is, 
emellett lesz interaktív bábjáték és 
gyermek táncház.

Ötszáz érv értünk  
– a jobb, teljesebb életért

miskolc értékei 16.
Színháztörténeti  
és Színészmúzeum

...éS moSt

akkor...

A lillafüredi Anna-barlangot 1833-ban fedezték fel Stark András bá-
nyász segítségével, amikor a hámori kohók vízellátása érdekében nyitottak 
egy tárót a mészkőben. Hamar népszerű turistalátványosság lett, Petőfi 
Sándor is megfordult itt 1847. július 8-án. A század második felére azon-
ban a vashámorok bezárásával egy időben a barlang is feledésbe merült. 
Először az 1912-ben itt járt Kadić Ottokár adott részletes ismertetést a bar-
langról 1921-ben. 1927-ben, amikor a Palotaszállót építették, újabb üregek-
re bukkantak. Ekkor vájták ki a mai bejáratot és vezették be a villanyvilá-
gítást. A barlang teljes hossza 568 méter, ebből 200 m látogatható. Hazánk 
egyik különleges és egyedi természeti értéke, az egész világon csak hat ha-
sonló barlang létezik, mivel a mésztufa-barlangok általában nem látogat-
hatóak, külön engedély kell a belépéshez. 1951-ben védetté, majd 1982-ben 
fokozottan védetté nyilvánították.                               fotó: mocSári LáSzLó

kelemen Didák utcát avattak miskolcon



Egyetlen magyar városként vett 
részt Miskolc április végén az Európai 
Mobilitási Hét brüsszeli díjátadóján. 
A tavalyi rendezvénnyel tizenkilenc 
országból ötvenhárman pályáztak. 
A díjátadón már csupán a legjobb tíz 
város vehetett részt, köztük Miskolc. 
Nagy Dezső, a polgármesteri hivatal 
környezetvédelmi referense elmond-
ta, az elismerés egyrészt a mobilitási 
hét szervezésének szólt, amit egyre 
profibban végeznek a miskolci társa-
dalmi szervezetekkel és az MVK Zrt.-
vel együttműködve.  Ugyanakkor dí-
jazták azt is, hogy Miskolc milyen 
erőfeszítéseket tett a közlekedés fej-
lesztése terén. Gondolunk itt a villa-

mos-fejlesztésre, a gázüzemű buszok 
érkezésére vagy éppen a kerékpáru-
tak fejlesztéseire – sorolta a környe-
zetvédelmi referens.

Elvitték a pontokat a paksiak 
múlt szombaton Diósgyőrből, 
az OTP Bank Liga 33. utolsó 
fordulójában.  Így nem sikerült 
győzelemmel ünnepelni Egervá-
ri Sándor vezetőedző jubileumát, 
aki ezúttal négyszázadik NB I-es 
mérkőzésén ülhetett a kispadra. 

A meccs  
előtt Elek 
Ákos csa-
patkapitány 
köszöntötte 
az alkalom-
ból Egervá-
ri Sándort. A 
rendkívül fe-
szült hangu-
latú összecsa-
páson a lelátóról ezúttal is minden 
támogatást megkapott a diósgyőri 
csapat, de ebben az esetben ez sem 
segített. A 45. percben Bartha elé 
került a labda a 16-oson belül, aki 

egy ütemet kivárva 
jobbal a hálóba lőtt 
(0-1). A 79. percben 
Ternován indult meg 
a saját térfelén a meg-
szerzett labdával, Ber-
tus utána rúgott, kiál-

lították. A 93. percben Kecskés T. 
vezette a lab-
dát keresztbe, 
majd 15 mé-
terről balról 
kilőtte a bal 
felső sarkot 
(0-2). OTP 
Bank Liga 

33. fordu-
ló: Diós-
győri VTK 
- Paksi FC 
0-2 (0-1). 

A DVTK ezzel a kilencedik helyen 
zárta a bajnokságot.

– Az első félidő kiegyenlített volt, 
az utolsó percben, súlyos egyéni 
hiba után kapott góllal hátrány-

ban mentünk az öltözőbe – érté-
kelt Egervári Sándor. - A második 
félidőben többet mozgósítottunk 
és próbáltuk megfordítani a mér-
kőzést, a játékosok elég sokat tettek 
ennek érdekében. Többet kockáz-
tattunk, több volt a labda nélküli 
futás, ekkor benne volt a mérkőzés-

ben, hogy 
akár for-
dítani is 
t u d u n k , 
de a for-
d u l ó p o n -
tok nem 
n e k ü n k 
k e d v e z -
tek. Rúg-
tunk véle-
m é n y e m 
szerint egy 
s z a b á l y o s 

gólt, ami nem volt les, de ezen vál-
toztatni nem tudunk és nem sze-
retnénk erre fogni a vereséget. Nem 
tudtuk átverekedni magunkat az 
ellenfél kellemetlen harcmodorban 
játszó védelmén. Egy gyengébb első 
félidő és egy harcosabb második 
játékrész után minimum az ikszre 
rászolgáltunk volna – tette hozzá a 
vezetőedző.

Akárcsak a szezony-
nyitón, úgy a hétvégi 
22. Miskolc Rally-n 
sem talált legyőzőre a 
címvédő Herczig Nor-
bert – Bacigál Igor – 
Skoda Fabia R5 trió. 

A regnáló bajnokok az első nap 
begyűjtöttek 10 másodperc bünte-
tést egy korai rajt miatt, így szom-
baton reggel a 6. helyről indítottak 
támadást a győzelemért. Herczig a 
kilencedik szakaszon vette át a ve-
zetést, amit már nem is adott ki a 
kezéből a verseny végéig. A skodás 
pilóta 16.8 másodperc előnnyel di-
adalmaskodott Borsodban.

A második helyen akár csak ta-
valy, a hétszeres bajnok Ifj. Tóth Já-
nos – oldalán Szőke Tamásal – vég-
zett a Peugeot 208 R5-tel. Tóth az 
első nap végén Herczig büntetésé-
től függetlenül vezette a futamot, 
de a szombati második körben egy-
szerűen nem talált fogást ellenfe-

lén, így meg kellett elégednie a má-
sodik pozícióval.

A harmadik helyen a korábbi há-
romszoros bajnok, a miskolci színe-
ket képviselő Kazár Miklós – Ferencz 
Ramón kettős végzett a Ford Fiesta 
R5-tel. A negyedik pozícióban az R4-
es Mitsubishivel száguldó Vincze Fe-
rencz – Kuti Péter duó zárta a szezon 
második aszfaltos futamát. 

Az abszolút ötödik helyen finiselt 
a 3-as kategória győztese, a hazai pá-
lyán versenyző Balogh János. A Mi-
tsubishis pilóta a hosszú, 18 km-es 
Mályinka és a Sáta – Sáta szakaszo-
kon fordította saját javára a küzdel-
met kategória társaival szemben, így 
akár csak Herczig az abszolútban, 

úgy a miskolci pilóta az N csoport-
ban vezeti a bajnokságot.

Balogh mögött 35 másodperc le-
maradással zárta hatodikként a 
miskolci futamot a 3-as kategória 
ezüstérmese Rongits Attila. A Mi-
tsubishis versenyző az első, rövid nap 
végén még vezette az N csoportot, de 
szombaton már nem bírt a hazai pá-
lya előnyét élvező Baloghhal.

A hetedik pozícióban végzett az 
új, EVO 2-es fejlesztésű Fiesta R5-tel 
autózó Trencsényi József, akit Spitz–
müller Csaba követett nyolcadik-
ként az EVO X-es Mitsubishivel. Az 
Országos Rally Bajnokság a Szom-
bathely környéki murva pályákon 
folytatódik május 20–22. között.

A tatai „próbajátékon” megfe-
lelt, így a 41 éves miskol-

ci Deák Bárdos Mihály 
lesz a kötöttfogás 130 
kilogrammos kategóri-

ájának magyar indulója 
a birkózók pénteken kezdő-

dő, utolsó olimpiai kvalifikációs 
versenyén Isztambulban.

Az ötszörös világbajnoki ezüst-
érmes legutóbb a 2013-as buda-
pesti vb-n szerepelt nagy világver-
senyen a magyar válogatottban, 
mostani bevetése pedig azután 
merült fel, hogy Lám Bálint másfél 
hete Ulánbátorban súlyos könyök-
sérülést szenvedett.

– Sike András szövetségi kapi-
tány rögtön azután hívott fel, hogy 
hazaérkezett Mongóliából, s meg-
kért, hogy menjek el Tatára, mert 
szeretné megnézni, milyen álla-
potban vagyok - nyilatkozta hét-
főn Deák Bárdos, hozzátéve, hogy 
a szakvezető megkeresése kicsit 
meglepte. - A sors útjai kifürkész-
hetetlenek. Most kaptam egy esélyt 
és szeretnék élni vele – fogalmazott. 

Az Eb-győztes nehézsúlyú Mis-
kolcon edzett, szerdán utazott Bu-
dapestre, ahol előbb egy átmoz-
gató tréningen vett részt, majd 

elutazott a magyar csapattal Isz-
tambulba. - Nyilván nem vagyok 
olyan formában, mint fénykorom-
ban voltam, de még Sike Andrást 
is meglepte, hogy milyen jó álla-
potban vagyok – mondta el a spor-
toló, aki azt is elárulta, nem esett 
ki teljesen a munkából. Decem-
berben az Egyesült Államokban 
dolgozott együtt az amerikaiak 
nehézsúlyú válogatott emberével, 
míg január végén két napot Tatán 
edzett együtt a magyar csapattal. 
- Nem foglalkozom az ellenfelek-
kel, azzal persze nyilván tisztában 
vagyok, hogy három meccset kell 
nyerni a kvótához, remélem, sike-
rül - jelentette ki a birkózó. Deák 
Bárdos mellett még nyolc magyar 
lép szőnyegre Isztambulban, sza-
badfogásban négy, a nőknél há-
rom, míg kötöttfogásban két sze-
replője lesz a versenynek.

A Nemzetközi Tájékozódási Futó 
Szövetség (IOF) kezdeményezé-
sére kerül megrendezésre 2016. 
május 11-én a tájfutás világnap-
ja. Alapvető céljuk, hogy ked-
vet teremtsenek a mozgáshoz, az 
egészséges életmódhoz, elérhető-
vé tegyék a tájfutást a fiatalok szá-
mára, segítsenek a sportág játékos 
és izgalmas megismerésében.

A tájfutás világnapja szervezői-
nek nem titkolt célja a jelenleg ér-
vényben lévő 2003-as Guinness 
Rekord megdöntése, amikor 1381 

helyszínen 207.979 fia-
tal vett részt hasonló kez-
deményezésben. Az idén 
több mint 2000 helyszín 
és 250.000 résztvevő a cél. 
A www.worldorienteering-
day.com weboldalon a világ 

minden tájáról beérkező előzetes 
regisztrációk alapján biztos a siker!

A Diósgyőri Tájékozódási Futó 
Club a program keretében május 11-
én 8-17 óra között várja az érdeklő-
dő fiatalokat és felnőtteket Miskolc-
tapolcán, a Barlangfürdőhöz vezető 
Barabits sétányon. A résztvevők tér-
képet kapnak a parkról és ez alapján 
teljesítik kocogva, gyalogolva a kb. 1 
km-es pályát. A sikeresen teljesítők 
„diplomá”-t kapnak! A tapolcai Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskola diák-
jai testnevelésóra keretében vesznek 
részt a rendezvényen.
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A legjobbak között  
a miskolci mobilitási hét

Deák-Bárdos  
– egyre közelebb az olimpiához

Kilencedik helyen zárta 
a DVTK a bajnokságot

Miskolc rally:  
Herczig simán verte  
a mezőnyt

Tájfutás világnapja 2016.      
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Apróhirdetés
Ács-, tetőfedő munkák, gipsz kar-
to nozás, lambé riázás, filagóriák, elő
tetők, kerítések, kerti házak és egyéb 
famunkák készítése; Velux ablakok 
beépítése, cseréje; íves fedések és 
hajlatok készítése; tetők szellőzteté
se. www.kerekgyartoacs.hu. Tel.: 06
20/4606775.
Nem italozó, önállóan dolgozni tudó 
ácsot és korábban ács mellett dolgo

zó segédmunkást keresek Miskolc és 
környékére, nem csak tetőn végzendő 
munkákra. Tel.: 0620/4606775.
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
63 900 Fttól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402292, mobil: 30/3365528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, 
k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

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

Virágládák, műanyag virágcserepek,  
kaspók, selyemvirágok, virágföld, virágtápok 

nagy választékban kaphatók!

Lendítse fel üzLetét! 
Hirdesse Ön is termékét, szolgál-
tatását szórólapon, juttassa el 
újságját, kiadványait kézbesítői 
hálózatunkon keresztül Miskolcon 
és környékén. 

Heti, havi rendszerességű  
terjesztés, mindenki számára elérhető 

akár már nettó 1 Ft/db/ 
alkalom áron!  

Rendelésfelvétel: terjesztesmiskolc@gmail.com, 
illetve a 70/577-8148-as telefonszámon.

első alkalomra  
30% kedvezményt  

adunk!



Május 10. kedd ILLAT-
SZERTÁR vígjáték két felvo-
násban 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvásárlás

QUIXOTE táncelőadás 
19:00 | JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás

LÚDAS MATYI mesejá-
ték két részben 14:00 | KA-
MARA Bérletszünet

PSYCHE táncelőadás 
19:00 | CSARNOK Feledi 
János – Feledi Project tán-
celőadása Jegyvásárlás

MInDEnT A kERTbE! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Május 12. csütörtök 
LÚDAS MATYI mesejáték 
két részben 14:00 | KAMA-
RA Bérletszünet

EGY ÓRA VERSEk 
kÖZT MŰVÉSZEInk 
TÁRSASÁGÁbAn 17:00 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

ZORbA, A GÖRÖG Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍNHÁZ 
Bérletszünet Jegyvásárlás

MInDEnT A kERTbE! 
színmű 19:00 | KAMARA 
Bérletszünet Jegyvásárlás

Május 13. péntek STA-
bAT MATER táncelőadás 
18:00 | KAMARA A Nagy-
várad Táncegyüttes előadá-
sa Jegyvásárlás

ZORbA, A GÖRÖG Mu-
sical 19:00 | NAGYSZÍN-
HÁZ Bérletszünet Jegyvá-
sárlás

ÉDESkETTES HÁR-
MASbAn musical 19:30 | 
JÁTÉKSZÍN Jegyvásárlás

Május 14. szombat ZŰR-
ZAVAROS ÉjSZAkA víg-
játék 17:00 | KAMARA 
Csiky (arany, ezüst) bérlet 
Jegyvásárlás

LILIOM küLVÁROSI 
LEGEnDA 19:00 | NAGY-
SZÍNHÁZ Katona (alap, 
arany, ezüst) bérlet Jegyvá-
sárlás

QUIXOTE táncelőadás 
20:00 | JÁTÉKSZÍN Jegy-
vásárlás

Sajtótájékoztatón ismer-
tették hétfőn a szervezők a 
városünnephez kapcsoló-
dóan, május 7-én, a nép-
kertben megrendezésre 
kerülő könyvtári Majális 
programjait. 

Marien Anita, a 
polgármesteri hivatal 
kulturális és város-
marketing osztályá-
nak vezetője kiemelte, 
a program célkitűzé-
se, hogy a résztvevők 
még közelebb kerülje-
nek a könyvtárhoz, a 
könyvekhez és az iro-
dalomhoz. 

Elhangzott, a mis-
kolci könyvtárak fo-
lyamatosan kínálnak 
programokat a ba-
ba-mama klubtól a koncer-
teken és kézműves foglal-
kozásokon át az író-olvasó 
találkozókig, ingyenes tan-

folyamokig. Ezt a sokszínű-
séget most egy napba sűrít-
ve kívánják bemutatni, és 
kivinni a szabadba. - Játék 
minden mennyiségben és 
formában – Miklós Katalin, 

a gyermekkönyvtár vezető-
je így foglalta össze a szom-
baton délelőtt 10 és délután 
fél 5 között megrendezendő 

Könyvtári Majális program-
kínálatát. Lehet majd ját-
szani egyedül, a családdal, 
barátokkal, most szerzett is-
merősökkel – vagy épp ver-
senyezni másokkal.

 Lesz zene, próza és meg-
zenésített vers a színpadon 
méghozzá mindenből minő-
ségi. Akinek pedig nem lesz 

elég a befogadás, az maga is 
alkothat. A folyamatos ka-
valkád nagy csomópontja 
lesz a Kolompos-koncert és a 
Lackfi-műsor, a fagyiért foly-
tatott családi akadályverseny 

és a kreatív írás, szin-
tén Lackfi János költő-
vel. Borka játszópark 
és népi kismesterségek 
bemutatója és játszó-
háza is várja a kicsi-
ket, utóbbi a Fügedi 
Márta Népművészeti 
Egyesület mestereinek 
segítségével. Készít-
hetünk könyvet saját 
kezűleg, ám kreativi-
tásunkat írásban pró-
bálhatjuk ki: Lackfi 
János lefekteti a krea-
tív írás alapjait. Vele a 
színpadon is találko-

zunk a „Zenés emberszabás 
„című műsorban, ami Sinha 
Róbert gitárművésszel közös 
produkciójuk.

2016. május 7. | 18. hét | XIII. évfolyam 18. szám
Miskolci napló – A város lapja

prograMajánló
program/közélet

Népkert
Május 7. 10 –16 óráig. II. Könyvtári Majá-

lis. „Ujjé, a Népkertben és a könyv-
tárban is nagyszerű!” Szórakoztató 
programok kicsiknek és nagyoknak.

Deszkatemplom
Május 7. 18 óra. Hegedű-klarinét hang-

verseny. Takács Zoltán hegedűmű-
vész, és Varga Lőrinc, a XIII. Országos 
Zeneiskolai Klarinétverseny 3. helye-
zettjének koncertje.

Lakásszínház (Széchenyi u. 28.)
Május 9. 18 óra. A Miskolci Nemzeti Színház 

művészei felolvassák Kertész Imre Sor-
stalanság című regényét. Közreműköd-
nek: Beregszászi Csenge, Fandl Ferenc, 
Farkas Sándor, Harsányi Attila, Kincses 
Károly, Lajos András, Máhr Ági, Molnár 
Anna, Nádasy Erika, Salat Lehel, Simon 
Zoltán, Szabó Irén, Szatmári György, 
Szegedi Dezső, Ullmann Mónika, Szaló-
czi Géza. Csellón közreműködik: Blasko-
vics Bence. A belépés ingyenes. 

HOM, Papszeri kiállítási épület
Május 10. 17 óra. Lendvai emlékest. A Sze-

mere-kiállítás termében Lendvai Ferenc-
re, a múzeum tulajdonában lévő, Petró 
Sándor gyűjteményéből származó gép-
zongora restaurátorára emlékeznek.

Rákóczi-ház
Május 11. 17 óra. Ötórai tea - Beszélgeté-

sek a nappaliban. Vendég: Orosz István 
Kossuth-díjas grafikusművész, animáci-

ósfilm-rendező és Keresztes Dóra grafi-
kusművész, animációsfilm-rendező.

Feledy-ház 
Május 13. 17 óra. IRODALMI FONÓ. Téma: 

Miskolci költők élő antológiája. Válo-
gatás miskolci költők alkotásaiból Mis-
kolc Város Napja alkalmából, a 80 éves 
Papp Lajos köszöntése, Bereti Gábor új 
kötetének bemutatása. Közreműköd-
nek: az Irodalmi Fonó előadói. 

Művészetek Háza
Május 9. 19 óra. FILHARMÓNIA SZEZONBÉ-

RLET 8. Miskolci Szimfonikus Zenekar. 
Vezényel: Gál Tamás. Szólista: Krausz 
Adrienne – zongora. Műsor: Mozart: 
Figaro házassága – nyitány; Beetho-
ven: IV. (G-dúr) zongoraverseny; Bee-
thoven: VIII. (F-dúr) szimfónia. 

Május 13. 18 óra. MAGYAR ÁLLAMI NÉPI 
EGYÜTTES Bartók-trilógia I. rész: 
„Kincses Felvidék A Kincses Felvidék” 
című műsorával a Magyar Állami Népi 
Együttes a magyarországi hivatásos 
együttesek között először foglalja 
össze a Felvidék etnikailag sokszínű 
tánc- és zenekultúráját.

Belvárosi Liget
Minden pénteken 7-13 óráig: Belvá-

rosi biovásár a Belvárosi Ligetben! 
Bioélelmiszerek közvetlenül a ter-
melőktől. A biopiac szervezője az 
Észak-Magyarország Flórája Faunája 
Alapítvány.
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S z í n h á z i  m ű S o r
Május 10. – május 14.

Az Avas-Déli Római Ka-
tolikus Plébánia Isteni Ige 
Templomban kerül bemuta-
tásra május 7-én, szombaton 
este 20 órai kezdettel a Már-
ton Áron tiszteletére készült, 
Népemért vállalom című 
zenemű, a marosvásárhe-
lyi Mustármag Énekegyüt-
tes előadásában. Mindenkit 

szeretettel várnak a szerve-
zők. A belépés ingyenes, az 
együttes költségeinek fede-
zésére a műsor után adomá-
nyokat szívesen fogadunk. 
Részletesebb ismertetés a 
plebania.jezsu.hu honlapon.

Vasárnap húsvét 7. vasár-
napja, Urunk mennybeme-
netelének ünnepe lesz. A 

mindszenti- és a diósgyőri 
templomokban a fél 9-es, 
a minorita templomban a 
fél 10 órai szentmisén lesz a 
gyermekek elsőáldozása. Ez 
utóbbi helyen 16 órakor lesz 
mocorgós mise a kisgyerme-
kes családoknak az emeleti 
hittanteremben. Május 8-án 
vasárnap a Miskolc-hámori 

katolikus templomban 11.15 
órától Szent Flórián búcsúi 
szentmise lesz.

A Szent Anna Kolping-ház-
ban hétfőn, május 9-én 18.30 
órai kezdettel előadást tart a 
Kolping-akadémia keretében 
az irgalmasság évében Kato-
na István ny. egri segédpüs-
pök.

Idén is látványos, mozgalmas szabadtéri programokkal 
hirdeti a Miskolci Nemzeti Színház jövő évi bemutatóit. Ezút-
tal május 7-én várják majd a Déryné-kertbe az érdeklődőket, 
ahol elkészítik az évad tortáját! Ezen a napon bérletet váltó 
nézők közül egy szerencsés visszakapja bérlete árát. Sorsolás 
az esti koncert után. A jövő évi bérletesek 20 százalék kedvez-
ménnyel vásárolhatnak a Libri miskolci üzleteiben, az első 10 
bérletvásárlót pedig ajándékcsomaggal jutalmazzák. 
részletes programok:
Május 7. Az évad tortája – Itt a helyem!  Délelőtti programok 
kicsiknek és nagyoknak! Gyerekeknek: arcfestés, jelmezpróba.
10:00-11:00 MESESAROk: Hallgasd meg színészeink ked-
venc meséjét! A pillanat művészete: spontán absztrakciók a 
vásznon – Varga Zoltán színművész festőperformansza. 
11:00-12:00  ÉVADnYITÓ SZAbADTÉRI kAkAÓkOn-
CERT: A Miskolci Nemzeti Színház zenekarának és énekka-
rának műsora.
12:00-12:30 MUSICAL MESÉk: Rajzfilmslágerek és musi-
cal dalok a színház művészeinek előadásában Közreműkö-
dik: a Miskolci Balett.
12:30-13:00  LÁTVÁnYCUkRÁSZDA a Falánk Fany-
ny cukrászda jóvoltából: Kóstolj bele a következő évadba! A 
színészek feltálalják a 2016-2017-es évad tortáját.
Esti programok: 21:30-21:45 Víziók az új évadról: Évad-
indító fényfestés; 21:45-23:00 Örömkoncert a társulattal: 
Népszerű slágerek és ízelítő a következő évad zenés darab-
jaiból. Fellép: a Játszd újra, nem! a színház házizenekara. 
Sztárvendég: Dolhai Attila. 

Miskolci 
olvasón-

kat az inter-
neten, közös-
ségi oldalon 

sértegeti egy 
közeli ismerőse. Minden 
lehetséges valótlanságot 
állít róla, így levélírónk-
nak már igen kellemetlen 
ez a hadjárat. kérdezi, 
hogy van – e jogi lehetősé-
ge az ily módon elkövetett 
rágalmazóval szemben 
fellépni.

Ha valakit becsületében 
sérelem ér, harminc napon 
belül magánvádas bünte-
tőeljárást kezdeményez-
het a jogsértővel szemben, 
közvetlenül a bíróságon. 
A becsületsértés, rágalma-
zás magánvádas bűncse-
lekmény, ezért a feljelentő 
maga képviseli a vádat a bí-
róság előtt. A feljelentőnek 
meg kell neveznie az elkö-
vetőt, ahhoz, hogy az eljárás 
meginduljon.

És mi a helyzet akkor, ha 
az interneten követ el vala-
ki becsületsértést, rágalma-
zást? A virtuális világban 
sem mások a büntetőjog 
szabályai, mint máshol. Az 

interneten a felhasználók 
többnyire álnéven (nick-
név) szerepelnek. A hatályos 
jogszabályok szerint ebben 
az esetben is beazonosítha-
tóak, hiszen az internetszol-
gáltató vissza tudja keresni 
azt, hogy milyen IP címről 
jelentkezett be a felhaszná-
ló, amikor a jogsértő közlést 
tette. 

Jogsértés esetén azt is bi-
zonyítania kell a feljelen-
tőnek, hogy az adott idő-
pontban az a személy ült a 
számítógép billentyűi előtt, 
akinek a nevével elkövet-
ték a jogsértést. Ha az el-
járás során egyértelműen 
bebizonyosodik a bűncse-
lekmény elkövetése, a bíró-
ság ítéletével, elmarasztalja 
a tettest. A sértett, személy-
hez fűződő jogai megsérté-
se miatt, polgári peres el-
járást is kezdeményezhet 
a jogsértővel szemben. Ez 
esetben a bíróság a polgári 
jog szabályai szerint lefoly-
tatott eljárásban, megálla-
píthatja a jogsértést, eltilt-
hatja az elkövetőt a további 
jogsértéstől, és sérelemdíjat 
is megítélhet a felperesnek.

StraSSburgEr gyula 
ügyvéd

a jogáSz válaSzol

rágalMazáS  
az intErnEtEn

KóStoljon bElE  
a következő évadba!

varga lászló országgyűlési képviselő, utcai fo-
gadóórát tart 2016. május 10-én (kedden), 15.30 
és 16.30 óra között Miskolcon, az Újgyőri főté-
ren, a Bükk áruház előtt.

barta gábor önkormányzati képviselő, lakos-
sági fogadóórát tart 2016. május 10-én (kedden), 
17-19 óráig a Gárdonyi Géza Művelődési Házban 
(Sütő János u. 42. sz.).

Szécsényi Marianna önkormányzati képvise-
lő, lakossági fogadóórát tart 2016. május 11-én, 
16.00-17.00 óráig: Martin-kertvárosban a Kisfa-
ludy u. 39. sz. alatt, 17.00-18.00 óráig: Szirmán, 
az Erkel Ferenc u. 59. sz. alatt.

kéPviSeLői FoGadÓÓrák

Könyvtári Majális – játék minden mennyiségben

Egyházi hírEK, ESEMényEK



Négy személyautó ütközött 

Négy autó ütközött össze kedden reggel Miskolcon, a Soltész Nagy 
Kálmán utcában. Helyszíni információink szerint úgynevezett ráfu-
tásos baleset történt: az egyik sebességkorlátozó táblánál három autó 
szabályosan közlekedett, az őket követő jármű azonban feltehetően 
nagyobb sebességgel hajtott a megengedettnél és már nem tudott 
időben lefékezni, amikor az előtte haladók lelassítottak. Úgy tudjuk, 
személyi sérülés nem történt a baleset során. 

Vádemelési javaslat a deteki állatkínzás ügyében
A rendőrség vádemelési javaslattal élt azzal a két férfival szemben, 

akik a megalapozott gyanú szerint agyonvertek egy kutyát Deteken. 
Mint arról hírt adtunk, állatkínzás bűntett elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást az Encsi Rendőrka-
pitányság H. P. 20 éves és K. I. 18 éves deteki lakosokkal szemben. A 
nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak 2015. július 19-e előtt Dete-
ken olyan súlyosan bántalmaztak egy kutyát, hogy az állat elpusz-
tult. Az ügyben folytatott nyomozást az Encsi Rendőrkapitányság a 
napokban lezárta és az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az 
illetékes járási ügyészségnek.

Gázszivárgás Szirmabesenyőben
Gépi földmunkák közben rongálódott meg egy gázvezeték Szir-

mabesenyőben, a Széchenyi utcában május 3-án. A műszaki mentés-
hez a miskolci hivatásos tűzoltókat és a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatot riasztották. Az egységek védőzónát jelöltek ki a szivárgás 
körzetében és folyamatos gázkoncentráció mérést végeztek, melynek 
során nem mutatott ki veszélyes gáz-levegő értéket a műszer. A gáz-

szolgáltató szakemberei a 
tűzoltók helyszínbiztosítá-
sa mellett kijavították a sé-
rült vezetéket, a szolgáltatás 
helyreállt.

Jelentkezzen, aki látta!
A Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 

nyomozást folytat segítségnyújtás elmulasztása bűntett ügyében. 
Április 21-én reggel 7 óra körül Miskolcon, a Hadirokkantak útja 
végén kiépített – gyalog és kerékpár – útszakaszon, a IX. vasúti őr-
helynél egy a Tiszai Pályaudvar felől érkező kerékpáros elsodort egy 
gyalogost, aki a földre esett és megsérült. A biciklis megállás és se-
gítségnyújtás nélkül elhajtott a Soltész Nagy Kálmán út irányába. 
A rendőrség várja azon személyek jelentkezését, akik látták az ese-
ményt, a balesettel kapcsolatban érdemleges információval rendel-
keznek. Jelentkezni lehet személyesen, a Miskolci Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztályán (3525 Miskolc, Fábián kapu 4.), 
vagy telefonon, hivatali munkaidőben a 46/514-511-es telefonszám 
22-73 vagy 22-72 mellékén. 

Riasztás az egyetemen
Hétfőn dél körül szirénázó 

mentő, rendőr- és tűzoltóautók 
lepték el a Miskolci Egyetem 
főépületének környékét. Mint 
megtudtuk, a riasztás amiatt 
történt, mert az intézményben 
erős, szúrós szagú gáz terjedését 
észlelték, többen fejfájásra, rosz-
szullétre panaszkodtak. Dojcsák Dávid, a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság szóvivője megkeresésünkre elmondta, megállapításaik 
szerint az egyik földszinti, villamossági helyiségben meghibásodott 
egy akkumulátoros egység, ennek köszönhetően éreztek az épületben 
akkumulátorsav-szagot. Az esethez a miskolci hivatásos tűzoltókat és 
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották, akik helyi szak-
emberek segítségével elvégezték a feszültségmentesítést. Gázkoncent-
ráció-méréseket is végeztek, a műszerek nem mutattak ki egészségre 
ártalmas dózist. Az épületet átszellőztették. 

Mozaik Miskolci Napló

Heti HoRoszkóp
Kos (március 21 – április 20) Nem biztos, hogy tetszik az a sze-
rep, amibe került, de egyelőre nincs más választása, ebben kell 
helyt állnia. Ne aggódjon, gyorsan alakulnak majd a dolgok, de a 

sikerhez az kell, hogy élni is tudjon a lehetőségekkel.  

Bika (április 21 – május 20) Van beleszólása a dolgokba, ezért 
ne féljen kinyitni a száját, ha van véleménye valamiről. Meg fog-
ják hallgatni, csak bíznia kell magában. Ne engedje, hogy hátrál-

tassák és emiatt visszaessen a munkájában.

Ikrek (május 21 – június 21) Valaki olyan feladatot akar Önre 
erőltetni, amit nem szívesen vállalna. Érdemes azonban mégis 
egy esélyt adni a dolognak, mert lehet, hogy jobban alakul a hely-

zet, mint hitte. Bízzon meg a saját döntéseiben.

Rák (június 22 – július 22) Nem volt egyszerű szót érteni vala-
kivel, de most már biztos benne, hogy megértik egymást és sem-
mi nem állhat közös sikereik útjába. Igyekezzen ezt másokkal is 

megértetni. A siker jót tesz majd az önbizalmának

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Vannak kétségei valami-
vel kapcsolatban, de ezek végül eloszlanak majd. Merjen bátran 
belevágni a dolgokba és akkor az eredmények is Önt fogják majd 

igazolni. Ez mások szemében is megemeli a renoméját.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Tudja, mit akar, és azért 
tenni is hajlandó, Ha nem hagyja, hogy mások vegyék át a dön-
tést, akkor az idő is Önt fogja majd igazolni. Ezen a héten érdemes 

meghallgatnia valaki olyan tanácsát, aki tapasztaltabb Önnél. 

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Bárhogyan alakulnak is 
a dolgok, tudja, hogy valakire számíthat és ez segít abban, hogy 
túllendüljön a nehézségeken. Jó, ha van olyan, akire tud támasz-

kodni, lehet, hogy kicsit át kell szerveznie a prioritásait a cél érdekében.

Skorpió (október 24 – november 22) Ideje ismét a kezébe 
venni az irányítást, és megmutatni a világnak, hogy milyen irány-
ba tart. Jaj annak, aki ezen a héten az útjába próbál állni, mert 

szinte megállíthatatlan – érzi, hogy végre megtalálta az útját. 

Nyilas (november 23 – december 21) Sűrű hét elébe néz, de 
ha mindent sikerül idejében elintéznie, akkor nem lesz gond az-
zal sem, hogy elkönyvelje a saját sikereit. Minden apró szerencsé-

nek örülnie kell ezen a héten, ne nézzen hátra, csak előre haladjon.

Bak (december 22 – január 20) Szeretne örömet okozni vala-
kinek, de ne feledje, hogy még ez sem éri meg azt, hogy feláldoz-
za a saját boldogulását. Elsősorban önmagáért felelős, fontos, 

hogy most se vállaljon teljesíthetetlen feltételeket.

Vízöntő (január 21 – február 19) Valaki szívességet kér Öntől, 
örömmel tesz ennek eleget, mert egyébként is szeretné tovább-
fűzni a szociális hálóját. Ez a lehetőség most szinte magától adódik 

majd, fontos viszont, hogy ne halogassa sokáig a dolgot.

Halak (február 20 – március 20) Úgy érzi, hiába vár valami-
re és az ígéretekkel már tele a padlás. Ne toporogjon tovább egy 
helyben, vegye saját kezébe a dolgok irányítását. Álljon készen 

rá, hogy felvegye a kesztyűt, ha meg kell védenie a pozícióját. 

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémákat tapasztalnak, 
kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszámot, ahol rövid üzenetet hagy-
hatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is hagynak, problémájuk megol-
dása érdekében visszahívjuk Önöket!
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünk olyan jeles 
személyiségek neveit rejti, akikről Miskolcon díjakat ne-
veztek el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy levélben 
vagy e-mailben, legkésőbb 2016. május 25-én éjfélig 
juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes 
megfejtéseket beküldők között egy-egy 2016-os Mis-

kolci Kalendáriumot sorsolunk ki. 
Legutóbbi rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Skorpiók, 2. Fekete fenyő, 3. Eu-
rópai bölény. Nyertesek: Berecz Lászlóné, (Miskolc, Katowice u.) Szörényi 
Imre, (Miskolc Könyves Kálmán u.), Takács Lajos, (Miskolc, Középszer u.). Gra-
tulálunk, nyereményüket, egy-egy családi belépőt a Miskolci Állatkertbe május 
9-től vehetik át, személyi okmány felmutatásával, az állatkert pénztárában.

Az édesanyákat köszöntöttük május első vasárnapján. Mis-
kolcon, a Református Kismamaházban krízishelyzetbe került 
anyák élnek gyermekeikkel. Anyák napja alkalmából ünnepi 
műsort, egyházi szertartást rendeztek az intézményben, Csöbör 
Katalin országgyűlési képviselő pedig virággal, ajándékokkal 
kedveskedett a bentlakóknak.

Anyák napján

A hét fotója
F. kAdeRJák CsillA  

FelVétele
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Miskolc tizenhárom oktatási intézményében több mint kétezer diák búcsúzik a napokban a középiskolai diákélettől. A bal-
lagás ünnepélyes pillanatait követően, hét elejétől máris komoly megmérettetés várt a fiatalokra. Hétfőn magyarból, kedden 
matematikából, szerdán pedig történelemből kellett írásban számot adniuk tudásukról. Városunkban hét egyházi fenntartású 
középiskola van. Ezekben több mint 1100-an végeztek, közülük középszinten 896-an, emelt szinten 261-en érettségiznek. Mis-
kolc állami fenntartású középiskoláiban összesen 915 tanuló kezdte meg a  vizsgáit, 529-en emelt szinten tesznek érettségit. 
Az ország 1161 középiskolájában összesen 112 ezren vizsgáznak ezekben a hetekben, az érettségik hétfőn kezdődnek és június 
24-ig tartanak.                                                                                                                                                 Fotó:  F. kAdeRJák Cs., JuHász á.
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