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1899. május 11-én született Salkaházi 
Sára nővér, aki a szegények, az üldö-
zöttek gyámolításának szentelte az 
életét, s védelmükben 1944-ben vérta-
núhalált halt. Miskolc önkormányzata 
a boldoggá avatott nővérről nevezte 
el az idősek támogatására létrehozott, 
szociális programját. 

Egyedülálló bravúrt hajtott végre a miskolci 
Herman Ottó Múzeum! Most először neveztek az 

Amerikából indult Museum Dance Off versenyre 
és rögtön meg is nyerték a világ múzeumainak 

könnyedebb, vidámabb oldalát bemutatni hiva-
tott, nemzetközi versenyt! 
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SALKAHÁZI SÁRA NŐVÉR SZÜLETÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN

GYŐZELEM! Letáncolták  
a világot  
a miskolci  
múzeumosok!

MISKOLC ÜNNEPÉN Idén is ünnepi közgyűléssel, elismerések átadásával, szórakoztató programok-
kal emlékezett meg Miskolc május 11-én a város ünnepéről. Díszpolgári kitün-
tetést ezúttal Dr. Nagy Dezsőné Dr. Sági Ilona nyugalmazott főorvos és Jónyer 
István asztaliteniszező világbajnok vehetett át. 
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Kriza Ákos, Miskolc polgármestere ün-
nepi köszöntőjében elmondta: minden év-
ben eljön az az ünnepélyes pillanat, amikor 
feltekintünk egy rövid időre a munkából, 
szétnézünk, megszemléljük, mit alkottunk, 
meddig jutottunk. - Annak alapján, amit ma 
látok, örömmel mondhatom: büszke vagyok 
a miskolciakra, a város nagyszerű közösségé-
re, amely képes volt kitörni a kishitűségből, 
az önsajnálatból és velünk együtt képes volt 
megküzdeni a mai sikerekért. Már láthat-
juk az elmúlt évek megfeszített munkájának 
eredményeit, láthatjuk, hogy nem voltak hi-
ábavalók az erőfeszítések – fogalmazott Kri-
za Ákos, kiemelve: Miskolc az elmúlt évek-
ben korszakváltást hajtott végre! – Ennek a 
korszakváltásnak egyetlen célja volt: az, hogy 

Miskolcot végre erős várossá tegyük a me-
gyeszékhelyek versenyében! Ehhez a vízió-
hoz igazítottuk a programunkat és erős hit-
tel, még erősebb akarattal nekilódultunk a 
feladatnak. Nem azt kérdeztük, mit, hogyan 
nem lehet megcsinálni, hanem minden nap 
azzal keltünk fel, hogy ma mit, hogyan fo-
gunk megcsinálni! Ezt a programot támogat-
ta a város akkor is, amikor azt mondtuk: fel-
számoljuk a nyomortelepeket, hazaküldjük 
a „fészekrakókat”, s akár tetszik a jogvédők-
nek, akár nem: rend és nyugalom lesz Miskol-
con!  - Az országban egyedülállóan becsüljük 
meg nyugdíjasainkat, kivételes lakásprogra-
mot biztosítunk az egyetemi dolgozóknak, 
egyedülálló digitális közösséget építettünk, 
a sportélet területén pedig minden szinten és 

minden korosztályban virágoznak sportkö-
zösségeink. A buszokon, villamosokon a fi-
atalok ingyen internetezhetnek és ami a leg-
nagyobb öröm számomra: végre az országos 
átlag fölött nőnek a bérek városunkban! Aki 
akar, az ma már tud dolgozni, és a munkáját 
meg is becsülik Miskolcon! Nagy utat tettünk 
meg közösen, köszönet jár érte mindenkinek. 
Vannak azonban közöttünk kivételes embe-
rek, kivételes miskolciak, akiknek külön is ki 
kell fejeznünk köszönetünket. S a város ün-
nepén e köszönetnyilvánításra mindig kitün-
tetések átadásával kerül sor – hangoztatta a 
polgármester. 

– Az itt helyet foglaló sportolók, tanárok, 
kutatók, művészek, közhivatalt betöltő ve-
zetők példaképek. Olyan személyek, akik-
nek tettei felkeltik környezetük figyelmét, 
útmutatást adnak, közösségformáló erővel 
bírnak. Gratulálok az eredményeikhez és a 
miskolciak nevében köszönöm Önöknek, 
hogy tetteikkel, erkölcsi vállalásukkal épí-
tették, építik a várost, gazdagabbá tették és 
teszik Miskolcot – zárta szavait Kriza Ákos, 
majd átadta a város elismeréseit. 

Május 11-én tartjuk Miskolc város ünnepét, annak tisz-
teletére, hogy 1909-ben ezen a napon adományozott a 
városnak címeres kiváltságlevelet Ferenc József. A szín-
házban, minden évben ünnepi közgyűlés keretében ad-
ják át ilyenkor a város elismeréseit. 

DÍSZPOLGÁR
Dr. Nagy Dezsőné Dr. Sági Ilona nyugal-
mazott főorvos
Jónyer István asztaliteniszező világ- 
bajnok
 

PRO URBE
Bíró Tibor, a CINE-MIS Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója
Dr. Juhász Hedvig vállalati és kormányza-
ti kapcsolatok igazgató, Sanofi Aventis Zrt. 
Dr. Tantó Miklós szakgyógyszerész
Jóna István, a Szinvavölgyi Táncműhely 
alapítója

GÁLFFY IGNÁC-
ÉLETMŰDÍJ

Prof. Dr. Juhász József mérnök

HERMAN OTTÓ 
TUDOMÁNYOS DÍJ     

Somorjai Lehel történész

SZEMERE BERTALAN 
KÖZÉLETI DÍJ

Dr. Fázold Ádám okleveles vegyész

SZABÓ LŐRINC 
IRODALMI DÍJ

Vitkolczi Ildikó író 

KONDOR BÉLA DÍJ
Kletz László Lajos képzőművész

REMÉNYI EDE ZENEI DÍJ
Reményi Ede Kamarazenekar

DÉRYNÉ SZÍNHÁZI DÍJ
Görög László színművész

MISKOLC ÉPÍTÉSZETI
ALKOTÓI DÍJA                 

Mándoky József építész 

BIZONY ÁKOS 
KITÜNTETŐ JOGI DÍJ

Dr. Wopera Zsuzsa jogász

BENKŐ SÁMUEL-DÍJ
Nagy Julianna mb. osztályvezető ápolónő
Dr. Németh Gyula főorvos
 

PEDAGÓGIAI DÍJ
Mészáros Ágnes pedagógus
Dr. Ringer Árpád Imre nyugalmazott 
egyetemi docens
Szalay Sándor nyugalmazott műszaki 
szak oktató

MISKOLC 
TURIZMUSÁÉRT DÍJ

Poroszkai Csaba szállodatulajdonos

AZ ÉV SPORTOLÓJA DÍJ
Gercsák Szabina judós
Elek Ákos focista
PannErgy MVLC Miskolci Vízilabda 
Club Nonprofit Kft. 
DVTK Jegesmedvék jégkorongcsapata 

MISKOLC VÁROS 
SPORTJÁÉRT DÍJ

Hódi Zoltán nyugalmazott labdarugó 

„A CIVILEK 
TÁMOGATÁSÁÉRT” DÍJ

Vodafone Magyarország Zrt. 

AZ ÉV CIVIL 
SZERVEZETE DÍJ

Magyar Vöröskereszt Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Szervezete

PRO MINORITATE DÍJ
Árvai Zoltánné

NÍVÓDÍJ
Dr. Boryné Rhúz Anna pedagógus
Rhúz Andrea pedagógus 
Flach Antal művésztanár
Józsa István gondnokságvezető
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Peda-
gógiai Szak szolgálat Miskolci Tagin-
tézményének Ka mil la Korai Fejlesztő 
Központja
Nemes István parkgondozási koordinátor
Nics László népi iparművész
id. Pallos Zoltán sportoló
Solymosi Jenőné nyugdíjasklub vezető

SZENTPÁLI ISTVÁN 
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Bottyán Zsolt, Shinwa Magyarország Pre-
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„Büszke vagyok a miskolciakra, a város nagyszerű közösségére”

Együtt ünnepelt és szórakozott a város

Miskolc város napján, a központi programok mellett számos érdekes kísérőrendezvénnyel is várták az 
érdeklődőket a városközpontban és az intézményekben. Kiállítások, sport- és szabadidős-események 
– köztük váltófutás, városnéző séta, mazsorett-bemutató, ügyességi játékok, koncertek és még sok 
más színesítették a kínálatot, minden korosztály találhatott magának kikapcsolódási lehetőséget. 

„Adj helyet magad mellett…” – Bikini-koncert a Szent István téren M. Show Drum – ütősök ütős műsora Miskolc Város Bora 2017 – díjátadó

Kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatták a kedvükre való szórakozást



2017. május 13. | 19. hét | XIV. évfolyam 19. szám
Miskolci Napló – A város lapja 3 Közélet

Kányádi Sándor Kossuth-dí-
jas költőt, a nemzet művészét 
köszöntötték 88. születésnapja 
alkalmából a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban (PIM) szerdán 
Budapesten. A teltházas ese-
ményen részt vett Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisz-
tere és Gulyás Gergely, az Or-
szággyűlés alelnöke is. Miskolc 
város ajándékát Papp Ferenc 

kulturális főtanácsos nyújtotta 
át a költőfejedelemnek. 

Kányádi Sándor 1950 óta 
publikál, gyermekeknek szó-
ló verseskötetei (Három bá-
rány, Kenyérmadár, Tavaszi 
tarisznya) mellett drámai han-
gú versekben adott számot ar-
ról, hogy a bukaresti zsarnok-
ság milyen nyomasztó súllyal 
nehezedett az erdélyi magyar 

életre és kultúrára (Krónikás 
ének, Visszafojtott szavak a 
Házsongárdban). 

1993-ban Kossuth-díjjal tün-
tették ki, 2000-ben megkap-
ta a Közép-európai Irodalmi 
és Kulturális Társaság (CET) 
millenniumi különdíját. 2002 
óta a Magyar Művészeti Aka-
démia (MMA) tagja. 2007-ben 
a Magyar Írószövetség örökös 

tagjává választották. 2009-ben 
a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Nagykeresztjével ismer-
ték el, 2010-ben Bethlen Gá-
bor-díjban részesült. 2013-ban 
megkapta az Emberi Méltóság 
Tanácsának Emberi méltósá-
gért díját. 2014-ben Budapes-
tért díjat kapott, ugyanebben 
az évben Nemzet Művésze díj-
jal tüntették ki.

KÁNYÁDI SÁNDORT KÖSZÖNTÖTTÉK  
88. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL

A díjat a Debreceni Egyetem alapította 1992-
ben. Névadója, Kulin László kutatásai és meg-
figyelései alapján olyan korszerű klimatizáci-
ós rendszert hoztak létre a debreceni klinikán, 
amely nagyban hozzájárult a csecsemőkori 
sorvadás okozta halálozások csökkenésé-
hez. Az elismerést minden évben olyan 
orvosoknak adják át, akiknek a mun-
kásságát hasonlóan jelentősnek ítélik.  

Barkai László múlt pénteken, 
Nyíregyházán, a Magyar Gyer-
mekorvosok Társaságának Észak-
kelet-Magyarországi Tudományos 
Ülésén vehette át a díjat. 
Az ünnepségen el-
hangzott, töb-
bek között 
azért dön-
töttek Bar-
kai pro-
f e s s z o r 
mel le t t , 

mert kiemelkedő a teljesítménye szakterüle-
tén, a gyermek cukorbetegség és a légúti be-
tegségek ellátásában. Hosszú éveken keresztül 
ő volt a térség gyermekgyógyász-szakfőorvo-
sa. - Nekem adták át az emlékérmet, de úgy 

érzem, ez az elismerés a Gyermekegészség-
ügyi Központ egészének szól. Vala-

mennyi munkatársamnak, hiszen 
egy nagyon jó, szakmailag kivá-
lóan felkészült gárda működik itt 
együtt, nap mint nap – mondta el 
lapunknak Barkai László. – Mun-
kánkat elismerik a betegek, ezt 

mindig érezzük, s el-
ismerte a város 
is, mikor 2015-
ben Nívódíjat 
adományozott 
a Velkey Lász-
ló Gyermeke-
gészségüg y i 
Központnak. 

„AZ ELISMERÉS  
A GYEK EGÉSZÉNEK SZÓL”

Közös időszaki kiállítás 
nyílt hét elején a Herman 
Ottó Múzeum (HOM) és 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Levéltár anyagából a 
városháza földszinti aulájá-
ban. Miskolc ünnepének ap-
ropóján, a tárlat azt mutatja 
be, milyen utat járt be a vá-
ros, amíg 1909. január 1-jé-
től önálló törvényhatósági  
jogra emelkedett.

Kriza Ákos polgármes-
ter nyitóbeszédében kiemel-
te, Miskolc több mint 100 
évig küzdött azért, hogy sza-
bad királyi várossá nyilvánít-
sák. Végül Andrássy Gyula 
belügyminisztersége idején, 
1909-ben nyerte el a törvény-
hatósági jogot.

A tárlaton pontos képet 
kap hattunk róla, hogyan ju-
tott el idáig a város, emellett 

például a városcímer heral-
dikai leírásáról olvashattunk 
a tablókon. Sőt, a királyi ki-
váltságlevél másolatát is meg-
tekinthettük. – Végignéz-
ve ezeken a tablókon fontos 
megjegyezni: városunk jö-
vőjét csak úgy építhetjük, ha 
tisztában vagyunk azzal, mit 
örököltünk és mit tettünk ed-
dig Miskolcért mi magunk – 
fogalmazott Kriza Ákos.

Somorjai Lehel megyei le-
véltár-igazgató úgy fogalma-
zott, a tablók, relikviák a ben-
nünk élő múlt részei. A város 
napja ugyanakkor az itt élők-
ről, a miskolciságról szól, „te-
kintsünk a múltunk egy da-
rabjára, azzal a reménnyel, 
hogy a jövő is hasonlóan ma-
gasztos és szép lesz”.

Rangos elismerést, Kulin László emlékérmet vehetett át a napok-
ban Barkai László professzor, a Velkey László Gyermekegészségügyi 
Központ igazgatója.

Czeglédi Gyula, a Magyar 
Fürdőszövetség ügyvezető el-
nöke elmondta, nemcsak a 
bel-, hanem a külföldi turiz-
mus is egyre élénkebb Miskol-
con, ezért is rendezték most itt  
közgyűlésüket. – Látjuk, hogy 
nagyon sok szlovák és lengyel 
vendég érkezik ide, s a későbbi-
ekben a remények szerint más 
országokból is erősödik majd a 
Miskolcra irányuló turizmus. 
Nagyon komoly fejlesztések 
történtek az utóbbi években, a 
város ezen a területen is erősö-
dik – tette hozzá az elnök. 

Tavaly a Miskolctapolca Bar-
langfürdő lett az év fürdője, iga-

zi kuriózumnak számít a ter-
málfürdők palettáján. Nem 
véletlen hogy a fürdőszövetség 
idén Miskolctapolcát válasz-
totta közgyűlése helyszínéül – emelte ki Sche-

itzner Beáta, a 
Miskolci Turisz-

tikai Kft. fürdőüzemeltetési di-
vízióvezetője, aki szerint ez is 
azt mutatja, hogy a szakmában 
számítanak ránk és számolnak 
velünk. – Az ilyen alkalmak-
kor, mint a mai, a fürdővezetők-
nek lehetőségük van megvitat-
ni, kicserélni a tapasztalataikat 
– mondta el. 

Kiss János alpolgármester 
szerint komoly elismerés, hogy 

a fürdőszövetség Miskolcon 
tart közgyűlést. Kiemelte, ér-
demes a turizmusba beruházni, 
ezeknek a fejlesztéseknek gaz-
dasági haszna van. – 2010 kör-
nyékén nem állt túl jól a miskol-
ci turizmus – gondoljunk csak 
bele abba, hogy egyetlen stran-
dunk sem volt nyitva. Sokan ta-
lán nem is gondolták volna ak-
kor, hogy hét évvel később már 
a fürdőszövetség is kíváncsi lesz 
arra a munkára, amit Miskolc 
városa el tudott végezni a für-

dőkultúra felvirágoztatása te-
kintetében – hangsúlyozta az 
alpolgármester. Mint mondta, 
további fejlesztések várhatók a 
Diósgyőri várnál és a Miskolc-
tapolcai Strandfürdőben is. A 
közgyűlésen értékelték a tava-
lyi évet, s a Magyar Fürdőszö-
vetség bejelentette: kezdemé-
nyezték a kormánynál, hogy a 
jelenleg érvényes 27 százalékról 
18-ra csökkenjen a fürdőszol-
gáltatások ÁFA-kulcsa január 
1-től.

„SZÁMÍTANAK RÁNK  
ÉS SZÁMOLNAK VELÜNK”

Miskolcon tartott közgyűlést  
a Magyar Fürdőszövetség

Miskolc turisztikai mutatói egyre jobbak, s országszerte 
felkeltették az ágazattal foglalkozó szakemberek 
figyelmét – a Magyar Fürdőszövetség szerdán, 
Miskolctapolcán tartott közgyűlést. 

A miskolci polgár ünnepe



Mikor az első világhábo-
rú után Kassa az újonnan 
létrejött Csehszlovákiához 
került és a csehszlovák kor-
mány hűségesküt követelt a 
tanároktól, Sára ezt megta-
gadta, ezért el kellett hagy-
nia a pályát.

Ezt követően könyvköté-
szetet tanult, húga kalapüz-
letében is dolgozott, felvi-
déki magyar lapokba írt, 
novellákat, tárcákat, életké-
peket közölt. 1922-1923 for-
dulóján néhány hónapig el-
jegyzett menyasszony volt, 
de kikosarazta vőlegényét.  

1927-ben ismerkedett meg a 
Schlachta Margit alapította 
Szociális Testvérek Társasá-
ga rend kassai tagjaival és ez 
új irányt szabott az életének. 

1929-ben elfogadták je-
lentkezését novíciának. A 
szegvári rendházhoz csatla-
kozhatott, de az 1930 pün-
kösdjén tett első fogadal-
ma előtt néhány hónapot 
még Kassán töltött, ahol 
a helyi Karitászt szervez-
te. Heti huszonhat órában 
tanított, gyermekkonyhát, 
kegytárgy üzletet, szegény-
házat felügyelt, és szerkesz-

tette a „Katholikus nő” című 
folyóiratot. 1937-ben jelent-
kezett missziós munkára 
a Brazíliában élő magyar 
bencések mellé. Ehhez ma-
gyar állampolgárságot kel-
lett kapnia, ezért 1937-ben 
végleg Budapestre költözött. 
A missziós utat azonban a 
második világháború körüli 
politikai események meghi-
úsították. 1940 pünkösdjén 
letette az örök fogadalmat.

1941 elejétől a Katholi-
kus Dolgozó Nők és Leá-
nyok Szövetsége országos 
vezetője lett. Szerkesztette 
a mozgalom lapját, gyűlése-
ket, lelki napokat tartott az 
országban, három év alatt 
öt új szegényotthont nyi-
tott és elkezdte a Munkás-

nő Főiskola építését. Az Ár-
pád-házi Margit szentté 
avatását ünneplő 1944-es 
rendezvénysorozat ke-
retében március 19-én 
a mai Erkel Színház-
ban előadták Salkahá-
zi Sára: „Fény és illat” 
című misztériumjáté-
kát Szent Margitról.

A német megszál-
lást követően a Szo-
ciális Testvérek mint-
egy ezer üldözöttet 
bújtattak, közülük 
majdnem százat sze-
mélyesen Sára nővér 
mentett meg, aki ekkor 
a Bokréta utcai munkás-
nőotthont, a Katolikus Nő-
védő Otthont vezette. 1944. 
december 27-én a nyila-

sok átkutatták az otthont. 
Sára nővér az akció végén 

érkezett, de nem me-
nekült el, megpróbált 
közbenjárni az üldö-
zöttek érdekében. A 
nyilasok őt is ma-
gukkal vitték és a 
jelenlegi ismeretek 
szerint, a többekkel 
együtt kivégezték a 
Duna parton.

XVI. Benedek 
pápa 2006. április 
28-án írta alá Sal-

kaházi Sára boldog-
gá avatási dekrétumát, 

ennek ünnepélyes ki-
hirdetésére 2006. szep-

tember 17-én került sor, a 
budapesti Szent István-ba-
zilika előtti téren.

A szegények gyámolítója, az üldözöttek védelmezője

Közélet Miskolci Napló4

Ezen a napon született 
1828-ban Henri Du-
nant, a Nemzetközi 
Vöröskereszt ala-
pítója.  A Vörös-
kereszt mozga-
lom célkitűzései 
megalapítása óta 
nem változtak: az 
emberiesség, pártatlan-
ság, függetlenség és önkén-
tesség ma is meghatározó alap-
elvei a szervezetnek.

Kardos István, a Magyar 
Vöröskereszt főigazgatója el-
mondta, Nyugat-Európában 
inkább a katasztrófahelyzetek, 
veszélyhelyzetek azok, ame-
lyeknél jellemzően segítő sze-
repet töltenek be a nemzeti 
társaságok. Magyarországon, 
illetve a térségben a szociá-
lis segítségnyújtásnak is nagy 
szerepe van a Vöröskereszt te-
vékenységében.

Miskolc város jegyzője ki-
emelte, a Vöröskereszt ma is a 
világ talán legjobban szerve-
zett, legkiterjedtebb humani-
tárius szervezete. Nemzetközi 
egyezmények megkötését ins-
pirálta az emberiesség nevé-
ben, amelyet a mai napig 194 
állam ratifikált. Mindez nem 
kis teljesítmény. – Örökség és 
felelősség, amelyet Önök és a 
világ minden táján tevékeny-
kedő társaik visznek tovább – 

hangsúlyozta Alakszai Zoltán 
a miskolci ünnepségen.  

A Vöröskereszt világnap-
ján Schmittné Makray Katalin 
olimpikon is megemlékezett 
Kossuth Zsuzsannáról, Kos-
suth Lajos legfiatalabb húgá-
ról, aki 1849-ben megalapítot-
ta a világ első katonakórházát.  

– Kossuth Zsuzsanna hívó 
szavára tömegesen je-

lentkeztek nők a 
kórházi ápolás-
ra, hogy a gyors 
betanulás után, 
önként segít-

senek a sebesült 
honvédeken – han-

goztatta az olimpiai 
ezüstérmes tornász.

Kossuth Zsuzsanna önfel-
áldozó tevékenységére, pél-
damutató magatartására 
ezentúl szobor is emlékeztet 
a Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakgimnáziumban. Az 
ünnepségen kitüntetéssel ju-
talmazták azokat a B.-A.-Z. 
megyei, Heves megyei és Nóg-
rád megyei segítőket, támo-
gatókat, munkatársakat, akik 
hosszú évek óta kitartóan részt 
vesznek a szervezet humanitá-
rius tevékenységében.

A Vöröskereszt világnapját ünnepelték május 
8-án. A Magyar Vöröskereszt Észak-magyar-
országi régiójának igazgatóságai és a Ferenczi 
Sándor Egészségügyi Szakgimnázium közö-
sen emlékeztek Miskolcon, s szobrot állítottak 
Kossuth Zsuzsannának, aki annak idején meg-
alapította a világ első katonakórházát.

Salkaházi Sára (eredeti nevén: Schalkház Sára) 
1899. május 11-én született Kassán. Itt végezte is-
koláit, egy évig dolgozott tanítónőként. 

A Vöröskereszt világnapján
SALKAHÁZI PROGRAM 2017 

Miskolc

Az előadás miskolci nyugdíjasoknak ingyenes, de belépés csak regisztrációs jeggyel lehetsé-
ges. Jegyek átvehetők nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya bemutatásával a Miskolci Nem-
zeti Színház jegyirodájában nyitvatartási időben május 9-től (kedd), a készlet erejéig.  
(Tel.: 46/516-735, 46/516-736. Nyitva tartás: H-P 10.00–18.00, SZ 10.00–13.00)

2017. május 19.,  
19.00 óra

VIKTÓRIA  
Miskolci Nemzeti Színház

Emberiesség, pártatlanság, függetlenség

Boldog Salkaházi Sára nővér születésének évfordulóján

Miskolc képviselő-testülete, Kri-
za Ákos polgármester javaslatára 
2014. júniusában hozta létre a Sal-
kaházi Sáráról elnevezett szociális 
alapot. Ennek keretében évi 10 ezer 
forint támogatást kapnak a váro-
si nyugdíjasok, személyi riasztó-
kat ajándékoztak nekik, és számos 
kulturális, szórakoztató közösségi 
programot szerveznek számukra. 
Ezek között szerepel szüreti bál, 
színházlátogatás, több zenés ren-
dezvény, s az elmúlt évben négy al-
kalommal kirándulóvonatot is in-
dítottak számukra Lillafüredre.

A Salkaházi Sára Program több-
ször is bővült, 2014-ben kiterjesz-
tették a kedvezményeket a rok-
kantsági ellátásban részesülőkre, 
majd pedig azokra is, akik reha-
bilitációs ellátások, korhatár előt-
ti ellátás, szolgálati járandóság, 
átmeneti bányászjáradék, bányá-
szok egészségkárosodási járadé-
ka, szülői nyugdíj, árvaellátás, 
mezőgazdasági szövetkezeti já-
radék, baleseti járadék, rokkant-
sági járadék, házastársi pótlék, 
vagy házastársi jövedelempótlék 
jogcímeken részesülnek nyugdíj-

szerű ellátásban. A programhoz 
több mint 36 ezren csatlakoztak 
már, rendszeresen felmérik az idő-
sek igényeit és ahhoz igazítják az 
adott év kínálatát. Kriza Ákos pol-
gármester szerint, amikor a város 
vezetése meghirdette a Salkaházi 
Programot, két célt tűzött ki maga 
elé: egyrészt támogatni kívánták 
azokat az időseket, akik Miskol-
cot építették. Ugyanakkor egy kö-
zösséget is kívántak teremteni, a 
nyugdíjasok nagy közösségét, s az 
elmúlt évek igazolták, hogy sikere-
sek voltak az elképzelések. 

AZ ELŐADÁSRA  

      
    M

INDEN JEGY ELKELT!



2017-ben a Bartók Plusz Ope-
rafesztivál az élére áll annak 
a programnak, amelynek kö-
zéppontjában Kodály Zoltán 
zeneszerző, világhírű zenepe-
dagógus, népzenekutató áll. 
Kesselyák Gergely fesztivál-
igazgató szerint a Kodály élet-
mű túlmutat önmagán; a hátra-
hagyott zeneművek összessége 
mellett ugyanúgy része a világ-
hírű zeneoktatási módszer is.

– Még a Távol-Keleten is e 
szerint oktatnak és ha valaki 
Kínából vagy Japánból meg 
akar ismerkedni az euró-
pai zenekultúrával, az éppen 
ezért Magyarországra is eljön 
– mutat rá, hozzátéve: az élet-
mű része ugyanakkor az a kó-
rusmozgalom, amivel Kodály 
„egy országot tanított meg 

énekelni”, illetve ezen keresz-
tül a komolyzene szeretetére.

Az operafesztivál mindhá-
rom területre kellő hangsúlyt 
helyez, hiszen Kodály több 
fontos műve megszólal a tíz 
nap alatt. A nyitóhangverse-
nyen a Psalmus Hungaricus és 
a Budavári Te Deum hallható, 
Kodály két, lenyűgöző orato-
rikus műve, szólistákkal, ha-
talmas kórussal.

– E mellé Fekete Gyula kom-
ponált a felkérésünkre egy 
csellóversenyt, amely ősbemu-
tatóként szólal meg – mutat 
rá a fesztiváligazgató. Az Ez-
rek operája idén a Székely fonó 
lesz. A Magyar Állami Opera-
ház vendégjátékát a Miskolci 
Nemzeti Színház nagyszínpa-
dán láthatják az érdeklődők. 

Az előadás a Szent István téri 
LED-falon egyenes adásban 
lesz majd látható.

– Izgalmas és új megjelené-
si formája lesz az Ezrek ope-
rájának – mondta el Kesse-
lyák Gergely. 

Az operaház vendégjá-
tékában a Székely fonó egy 
különleges megfogalmazá-
sa látható, a lengyel Michał 
Znaniecki rendezte a művet.

– Azt a magyar bánatot, lé-
lekrezdülést, amit Kodály ta-
lán önkéntelenül belekompo-
nált ebbe a műbe, a lengyel 
rendező nagyon megérezte. 
Aki a hagyományos történe-
tet, kosztümöket várná, an-
nak ez egy újszerű dolog lesz, 
de művészileg, drámailag és 
érzelmileg nagyon mély előa-

dás – nyilatkozta a fesztivál-
igazgató.

Egy nagyszabású Ko-
dály-esten a Háry János szvit 
szólal majd meg. Fandl Fe-
renc, a Miskolci Nemzeti 
Színház színművésze mond-
ja el a tételek között azt a 
mesét, amiből a „Háry Já-
nos” című daljáték kikereke-
dik. A Kodály-est második 
felében Zsuráfszky Zoltán 
Kossuth-díjas, Kiváló Mű-
vész rendezésében a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes pro-
dukciója, a Páva-variációk 
következik, melynek alapja 
Kodály „Felszállott a páva” 
című műve. 

Itt lesz Ittzés Tamás és 
Lanczkor Gábor ragtime-ope-
rája, A Lutherek. Monumen-
tális műnek ígérkezik Gyön-
gyösi Levente „A Mester és 
Margarita” című opera-musi-
calje. A harmadik ős-
bemutatón a tavalyi 
operaíró verseny-győz-
tes Mátyássy Szabolcs  
„Scævola” című művét 
hallhatja a közönség.

– Fontos, hogy az 
operafesztivál ősbemu-
tatókat tart és arra ösz-
tönzi a világ zeneszer-
zőit, hogy gazdagítsák 
a zenei világörökséget. 
Nagyon reméljük, hogy 

ezek közül az ősbemutatók kö-
zül lesznek olyan sikerek, ame-
lyek talán bekerülnek a kultúr-
történetbe, az operafesztivállal 
és Miskolccal együtt – fogal-
mazott Kesselyák Gergely.

Egyedülálló bravúrt 
hajtott végre a miskolci 
Herman Ottó Múzeum. 

Most először neveztek az 
Amerikából indult Museum 
Dance Off versenyre, és 
rögtön meg is nyerték azt! 
A miskolci videó megsze-
rezte az összes leadott sza-
vazat (181.617) 56 százalé-

kát (100.815), s ezzel sikerült 
túlszárnyalni a tavalyi győz-
tes, a melbourne-i Victo-
ria Museum teljesítményét, 
amely 79 ezer szavazattal 
szerezte meg az első helyet.

Az Egyesült Államok-
ból évekkel ezelőtt elindult 
Museum Dance Off verseny 
célja, hogy megmutassa a 
világ múzeumainak köny-
nyedebb, vidámabb olda-
lát. Idén a miskolci Herman 
Ottó Múzeum is elkészítette 

pályaművét, amit, Közép-, 
illetve Kelet-Európa képvi-
seletében először és egyet-
lenként adtak be.

A múzeum dolgozói na-
gyon büszkék voltak erre, s 
egy figyelemfelkeltő, „sza-
vazásindító” bulit is szer-
veztek hétfőn, a múzeum 
főbejárata előtt.

A verseny kemény volt, 
olyan ellenfeleket, intéz-
ményeket kellett legyőzni, 
amelyek milliós világváro-

sokban, kontinensnyi or-
szágokban működnek. Ezt 
a versenyhátrányt azon-
ban sikerült szívmelenge-
tő összefogással ledolgozni. 
A Herman Ottó Múzeum 
munkatársai folyamatosan 
kapták a visszajelzéseket 
az ország minden pontjá-
ról, hogy szavaztak és min-
denkit erre biztattak a kör-
nyezetükben is. Hihetetlen 
módon pörgött a téma a 
közösségi médiafelülete-
ken, a hír valóban renge-
teg emberhez eljutott akik, 
mind segíteni akartak egy-
egy kattintással.

A végeredmény pedig le-
nyűgöző lett. A Herman 
Ottó Múzeum – minden 
dolgozója nevében – köszö-
ni azt a hihetetlen összefo-
gást és segítséget, amely-
nek révén sikerült elérni 
ezt a világraszóló sikert.

Huszonhetedik alkalom-
mal tárta ki kapuit Miskol-
con az országos grafikai se-
regszemle.

– Hagyomány és örökség. 
Hagyomány, amibe az én 
generációm már beleszüle-
tett, és örökség, amit átve-
szünk és amihez definiál-
nunk kell a viszonyunkat. 
– fogalmazott a megnyitón 
Tóth Arnold, a Herman 
Ottó Múzeum megbízott 
igazgatója. 

Molnár Péter, az önkor-
mányzat köznevelési, kul-
turális, turisztikai, ifjúsági 

és sport bizottságának elnö-
ke köszöntőjében kiemelte: 
Miskolc városának rendkí-
vül fontos a sokszínűség. 
A sport terén elért eredmé-
nyek, a rangos fesztiválok, 
a gazdaság növekedése, a 
fejlesztések mind ebbe il-
leszkednek. – Örülünk an-

nak, hogy ebbe a miskol-
ci kulturális sokszínűségbe 
a Herman Ottó Múzeum, 
valamint a galéria ilyen ki-
válóan beleilleszkedik. Szá-
munkra ez nagyon fontos, 
véleményünk szerint a kul-
túrán keresztül az egész 
város meg tudja mutatni a 
sokszínűségét – fogalma-
zott Molnár Péter. 

Miskolc városának díját 
idén megosztva kapta Varga 
Éva és Jónás Péter. Az Em-
beri Erőforrások Miniszté-
riuma a Gallov Péter – Ja-
gicza Patrícia szerzőpárost 
díjazta, míg a Herman Ottó 
Múzeum elismerését Bocsi 
Eszter vehette át. A Grafikai 
Triennálé öt kiállítóhelyen, 
augusztus végéig várja az 
érdeklődőket.
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Museum Dance Off Grafikai Triennálé

Újra megnyílt a grafika paradicsoma az el
múlt hétvégén Miskolcon. A Grafikai Trien
nálé kuratóriuma ezúttal is szabadbeadásos 
pályázatot hirdetett, így egy igazán friss és 
változatos kiállítássorozat nyílhatott meg a 
Miskolci Galériában a legjobbak műveiből. 

Kodály több műve és az opera 
műfaji határait feszegető zenei 
kínálat egyaránt helyet kapott az 
idei operafesztivál programjában. 
A repertoárról, az operafesztivál 
küldetéséről és a Kodály életmű
ről Kesselyák Gergely fesztivál
igazgatóval beszélgettünk.

A Bartók Plusz Operafesztivál 

június 16-án kezdődik és 10 na-

pon át, egészen június 25-éig vár-

ja az opera szerelmeseit. Fontos 

tudnivaló, hogy az előadásokra 

május 15-éig 40 százalékos ked-

vezménnyel vásárolhatnak be-

lépőjegyet akár személyesen a 

Miskolci Nemzeti Színház jegy-

pénztárában, akár online az ope-

rafesztivál honlapján keresztül.

„A kultúrán  
keresztül  az egész  
város meg tudja  
mutatni a sokszínűségét”

 „Egyre nagyobb a bizalom az opera iránt”

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Páva-variációk

Újabb miskolci siker!



Hirdetés Miskolci Napló6



2017. május 13. | 19. hét | XIV. évfolyam 19. szám
Miskolci Napló – A város lapja Hirdetés 7 

M
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SÉ
G! • Kiegészítő jövedelemforrás

•  Miskolcon és környező 
településeken újság és 
szóróanyag terjesztéséhez 
keresünk heti rendszerességű 
munkavégzéshez részmunkaidős 
terjesztőket.

•  Munkavégzés szombatonként, 
reggeli, délelőtti órákban

•  Jelentkezni a 
rikkancsmiskolc@gmail.com 
email címen, illetve 
hétköznapokon 
15 és 16 óra között 
a 30/352-8040-es 
telefonszámon lehet. 

l  BARANGOLÁS A NYÍRSÉGBEN:   
június 10.: 6.500 Ft/fő

l  RÓZSAÜNNEP SZŐREGEN – VÁROSNÉZŐ 
SÉTA SZEGEDEN:  
június 24.: 10.000 Ft/fő

l  BAJMÓC – KÖRMÖCBÁNYA – ZÓLYOM:  
június 17.: 8.000 Ft/fő

l  ZARÁNDOKLAT FATIMÁBA 10 NAP/9 ÉJ:  
augusztus 21–30.: 222.000 Ft/fő
l  SVÁJC, A HEGYEK ORSZÁGA – 

KŐHAJÍTÓFESZTIVÁL UNSPUNNENBEN 
augusztus 23–27.: 119.000 Ft/fő

l  NYARALÁS OLYMPIC BEACHEN, 4 fős 
apartmanban, autóbusszal, ÖE:  
szeptember 4–13.: 50.000 Ft/fő

RÉSZLETEKRŐL, TOVÁBBI AJÁNLATAINKRÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN  

VAGY MEGÚJULT HONLAPUNKON!

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

WWW.KOLOMBUSZTOURS.HU

"

"

500 FT ÉRTÉKŰ  

KUPON EGY FŐRE,  

EGY ÚTRA ÉRVÉNYES.

ÚJABB NAGYSZABÁSÚ AKCIÓVAL VÁRJUK VÁSÁRLÓINKAT   
VALAMENNYI COOP ÜZLETÜNKBEN MÁJUS 10–16-IG

Tchibo Family őr. vák. kávé    
250 g, egységár:  
2396 Ft/kg helyett 2196 Ft/kg

Zewa delux papírzsebkendő             
normál,kamilla, 90 db, 
1 csomag esetén 259 Ft/csom 
Egységár: 2,90Ft/db; 2,30 Ft/db

Watt energiaital     
classic, 0,25 l
1 db vásárlásánál 129 Ft/db, 
Egységár: 516 Ft/l; 396 Ft/l

Biopon takarékos 1,4 kg, normál, egységár: 571 Ft/kg 799 Ft
Medve sajt 8 cikk, natúr, 140 g, egységár: 1993 Ft/kg 279 Ft
Flóra margarin  70% csökk. zsírt., 500 g, egységár: 798 Ft/kg 399 Ft

Június 11-ig kirakós nyereményjáték wellness hétvégéért!  
Részletek az üzletekben kihelyezett plakátokon!

Törzsvásárlóknak jót, még jobb áron:

4 db vásárlásánál 

99 Ft/db
599 Ft helyett    

549 Ft2 cs vásárlásánál 

209 Ft/csom
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Vigyázzunk együtt Miskolc tiszta belvárosára!
KÖSZÖNJÜK!

Térburkolat tisztítás  
Miskolc belvárosában

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.  
a város napi takarítása mellett az alábbi helyszínen  

és időpontban térburkolat tisztítást végez.  

A területeket szakaszosan lezárják a gyalogosforgalom előtt.  
A munkavégzés idején kérjük a lakosok és a főutcai  

vállalkozások és vendégeik, vásárlóik türelmét, megértését!

Térburkolat tisztítás ütemezése, helyszínei

Helyszín
Munkavégzés Időtartam

Kezdete Befejezése nap

Erzsébet tér 2017. 05. 15. 2017. 05. 15. 1

Szinva terasz 2017. 05. 16. 2017. 05. 16. 1

Kandia köz 2017. 05. 16. 2017. 05. 16. 1

Európa tér 2017. 05. 17. 2017. 05. 17. 1

Déryné u. 2017. 05. 17. 2017. 05. 18. 2

Városház tér 2017. 05. 18. 2017. 05. 20. 2-3

Széchenyi utca 
keleti rész 2017. 05. 20. 2017. 05. 25. 5-6

Széchenyi utca 
nyugati rész 2017. 05. 25. 2017. 05. 30. 5-6

Szent István tér 2017. 05. 30. 2017. 06. 01. 2-3

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

Az akció érvényes: 
2017. 05. 13-tól 2017. 05. 26-ig 

Tomi Kristály gél, 1,32 l, 757 Ft/l 999 Ft

Tomi Kristály gél, 3,96 l, 606 Ft/l 2399 Ft

Tomi Kristály mosópor, 1,4 kg, 714 Ft/kg 999 Ft

Tomi Kristály mosópor, 4,2 kg, 571 Ft/kg 2399 Ft

Biopon Takarékos Gél 1,32 l, 681 Ft/l 899 Ft

Biopon Takarékos Gél 3,3 l, 545 Ft/l 1799 Ft

Biopon Takarékos mosópor 1,4 kg, 642 Ft/kg 899 Ft

Bonux mosópor, 3 kg, 566 Ft/kg 1699 Ft

Bonux mosógél, 2,73 l, 586 Ft/l 1599 Ft

Silan textilöblítő, 2 l, 499 Ft/l 999 Ft

Silan Soft & Oils öblítő, 750 ml, 652 Ft/l 489 Ft

Ajax általános felmosó, 1 l 549 Ft

Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l  599 Ft

Jar mosogató, 0,9 l, 632 Ft/l  569 Ft

Apróhirdetés
Balatonparti étterembe nyá-
ri szezonra szakácsot keresek. 
Pályakezdő is lehet. Tel: 30/426-
5571.

Pótvizsgára felkészítést vál-
lalok humán tárgyakból, né-
metből, valamint földrajzból. 

Nagyon kedvező áron házhoz 
megyek. Tel.: 06-20/256-79-49.

Hi-Sec acél biztonsági ajtók 
már 63 900 Ft-tól, továbbá nyí-
lászárók (műanyag, fa, alumíni-
um), garázskapuk cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskörű 
árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.hu-

pont.hu, bemutatóterem: Mis-
kolc, Bükk áruház I. emelet. 
Nyitva: h, sz, cs, p: 9–17 óráig, 
k: 9–14 óráig, szo: 9–12 óráig.

Ács-, tetőfedő munkák, gipsz-
kar to no zás, lambé riázás, fila-
góriák, elő tetők, kerítések, kerti 
házak és egyéb famunkák készí-
tése; Velux ablakok beépítése, 
cseréje; íves fedések és hajlatok 

készítése; tetők szellőztetése. 
www.kerekgyarto-acs.hu. Tel.: 
06-20/460-6775.

Nem italozó, önállóan dol-
gozni tudó ácsot és koráb-
ban ács mellett dolgozó se-
gédmunkást keresek Miskolc 
és környékére, nem csak tetőn 
végzendő munkákra. Tel.: 06-
20/460-6775.

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,   
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509. 
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179, 
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.  
E-mail: info@mirehukoz.hu.  
Web: www.mirehukoz.hu 

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A MiReHuKöz Nonprofit Kft. munkatársat keres az 

alábbi munkakör betöltésére:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 
Az önéletrajzokat a mirehukoz@mirehukoz.hu e-mail címre várjuk!

JOGI ELŐADÓ
A leendő munkatárs feladatai:

• Segítségnyújtás az ügyfélszolgálat jogértelmezési kérdéseiben
• Rendszeres jogi tanácsadás az ügyfélszolgálat által igényelt témakörökben
• Ügyfélszolgálati dokumentumok ellenőrzése
• Ügyfelekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés
• Beérkezett megkeresések hatályos jogszabályoknak megfelelő kezelése, szóban és írásban
• Számlázás
• Adatszolgáltatás készítés
• Kapcsolattartás külső partnerekkel 

A pályázóval szemben támasztott elvárások:
• Jogi diploma
• Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
• Pontosság, precizitás
• Jó kapcsolatteremtő képesség és tárgyaló készség
• Hatékony probléma megoldó készség
• Önálló döntési képesség
• Rugalmasság, megbízhatóság

Ajánlatunk:
• Stabil háttér
• Felelősségteljes munkakör
• Kellemes munkahelyi környezet

Munkavégzés helye: Miskolc





Sportigazgató lett Maikel 
López 

- Maikel López hosszú idő 
után vezette ismét kupagyő-
zelemre az Aluinvent DVTK 
csapatát, ezzel örökre beír-
ta a nevét a klub történelem-
könyvébe – nyilatkozta Szabó 
Tamás, a DVTK ügyvezető-
je. – Az ő vezetésével értük el, 
hogy ma a DVTK újra megke-
rülhetetlen tényező a magyar 
női kosárlabdában és nem-
zetközileg is felfigyeltek ránk. 
A tovább fejlődés szerveze-
ti és működési változtatáso-
kat tesz szükségessé, amelyek 
első lépése a sport- és után-
pótlás igazgatói poszt létreho-
zása. Az igazgató fő feladata 
a szakmai munka irányítása, 
az új vezetőedző munkájá-
nak a támogatása. Úgy dön-
töttünk, házon belül oldjuk 

meg az új pozíció betöltését. 
Maikel López kiemelkedő 
sportszakmai tudása mel-
lett komoly nemzetközi kap-
csolatokkal és helyismerettel 
is rendelkezik, ezért ideális 
megoldást jelent. Mostantól ő 
felel a külső és belső igazolá-
sokért, azaz első feladata az új 
keret kialakítása lesz – hang-
súlyozta az ügyvezető. 

Váltás a centerposzton
Tina Jovanović helyett a 

197 centiméter magas lett 
válogatott, Zenta Melnika 
lesz a következő idényben az 
Aluinvent DVTK egyik kö-
zépjátékosa. Tina Jovanović 
a PEAC-ból érkezett Diós-

győrbe 2015-ben, az itt töl-
tött idő alatt a magyar női 
bajnokság egyik legjobb játé-
kosává nőtte ki magát, meg-
hívták a szerb válogatottba 
is. Szeretné magát kipróbál-
ni az Euroligában, ezért a 

következő idényben annak 
ellenére Sopronban játszik, 
hogy jól érezte magát ná-
lunk, szerette a közönséget 
– búcsúzott a játékostól Mai-
kel López, további sok sikert 
kívánva neki. Mint mondta, 
Zenta Melnika a lett váloga-

tott erőssége, aki az Európa 
Kupában is letette már a név-
jegyét. Csapatával megnyerte 
az alapszakaszt a svéd baj-
nokságban, döntőt játszott, 
s kiérdemelte a liga legjobb 
centerének járó díjat. 

Nagy Dóra veszi át Czank 
Tímea helyét

Czank Tímea is távo-
zik, helyét a saját nevelé-
sű, Zalaegerszegről ha-
zatérő magyar válogatott 
irányító, Nagy Dóra veszi 
át. - Timit már tavaly is 

csak egy hajszál választot-
ta el attól, hogy távozzon, 
de akkor még sikerült ma-
radásra bírnunk – mondta 
el Maikel López. – Nagy-
szerű éveket töltött Diós-
győrben, köszönünk neki 

mindent és sok sikert kí-
vánunk további pályafutá-
sához!  Helyére Nagy Dóra 
érkezik, aki diósgyőri ne-
velés, a magyar bajnokság 
egyik legtehetségesebb irá-
nyítója. Évek óta szerettük 
volna hazahozni. Örülök, 

hogy most elfogadta 
az ajánlatunkat, mert be-
leillik abba a koncepcióba, 
hogy középtávon miskolci 
és megyei játékosok alkos-
sák a DVTK gerincét – tet-
te hozzá. 
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Idén először szabadtéri sajtó-
tájékoztatón leplezték le a jövő 
évadot a művészeti tanács tag-
jai. Béres Attila igazgató, Szabó 
Máté művészeti vezető, Rusz-
nyák Gábor és Keszég László 
rendezők ismertették a 15 ter-
vezett bemutatót, a nézők pedig 
maguk is újságíróvá válhattak, 
hiszen bárki kérdezhetett a ké-
szülő előadásokról. 

A Nagyszínházban a Marica 
grófnővel nyílik az évad szep-
temberben, a népszerű ope-
rett próbái már 
el is kezdődtek. 
Dosztojevszk ij 
regénye, a Bűn és 
bűnhődés is szín-
padra kerül jövő-
re. Lesz vígjáték, 
Niel Simon „Fur-
csa pár” című fer-
geteges komédiá-
ja, Mozart utolsó 
operája, A varázs-
fuvola, és a hatal-
mas sikerű Bro-
adway musical: a 
Kabaré. 

A Kamaraszín-
házban idén is 
készül gyerekelőadás, ezút-
tal a „Minden egér szereti a 
sajtot” című zenés mesejáték 
várja a kicsiket. Majd Shakes-
peare komédiája, az „Ahogy 
tetszik” kerül színre. Klasszi-
kus magyar dráma, a Cson-

gor és Tünde, 
kortárs angol 
fekete komé-
dia, a Hóhé-
rok, és Szo-
mory Dezső 
g y ö n y ö r ű 
t a n m e s é j e , 
a Györgyi-
ke, drága gyermek is színesí-
ti még a palettát. A Játékszín-
ben A kaukázusi krétakör, a 
Ruy Blas és a K2 színház és a 
miskolci teátrum közös pro-

dukciója, az Emberek alko-
nya várja a nézőket. A Mis-
kolci Balett két bemutatóval 
készül jövőre: Kertész Mihály 
kultuszfilmjéből, a Casablan-
cából és August Strindberg 
egyfelvonásos színdarabjából, 

a Julie kisasszonyból is tán-
celőadás készül. Számos el-
ismert rendező érkezik Mis-
kolcra jövőre: a Kossuth-díjas 
Zsótér Sándor, a Jászai Ma-

ri-díjas Mohácsi János és a 
Harangozó-díjas Velekei Lá-
szó is jegyez egy-egy előadást 
a következő évadban.

Az évadhirdetés mellett 
családi programok várták 
egész délelőtt a miskolciakat: 

Musical mesék a gyerekek-
nek, operett slágerek a fel-
nőtteknek, a Miskolci Balett 
bemutatója – mindezzel ta-
lálkozhattak azok, akik ki-

látogattak május 
7-én a Miskolci 
Nemzeti Színház 
rendezvényére. 

Volt arcfes-
tés, jelmezpróba, 
óriás fotópara-
vánok készültek 
az évad legnép-
szerűbb produk-
cióinak fotóiból, 
így mindenki ré-
szesévé válhatott 
–egy kép erejéig 
– az előadások-
nak. Idén is szá-
mos bátor jelent-
kező akadt, aki 

kipróbálta, milyen vezényel-
ni egy zenekart: Cser Ádám 
zenei vezető segítségével kar-
mesterré válhattak néhány 
percre és bemutathatták tu-
dásukat. (További fotók, kép-
galéria: www.minap.hu)

Barta Gábor  önkormányzati képviselő foga-
dóórát tart május 16-án 15.00- 16.30 óra között 
a Kaffka Margit Könyvtárban (Park utca 8.) és 
ugyanezen a napon 17.00.-19.00 óra között a Gár-
donyi Géza Művelődési Házban (Sütő J. u. 42.)

LAKOSSÁGI FOGADÓÓRA

Miskolc önkormányzata a város településszerkezeti ter-
vének és építési szabályzatának módosítását kezdeménye-
zi a K7 jelű karbantartás keretében, amelyről 2017. május 
18-án 15.00 órától tájékoztató lakossági fórumot tartanak a 
polgármesteri hivatal III. emeleti tárgyalójában. (Miskolc, 
Hunyadi u. 2. sz.)

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY

ZENÉS, SZÓRAKOZTATÓ TEÁTRUMI 
ÉVADNYITÓ 

Tizenöt bemutató a Miskolci Nemzeti Színház új évadában!

Különleges koktélok, családi programok, ízelítő az új évadból 
- idén is hatalmas volt az érdeklődés a Miskolci Nemzeti 
Színház évadhirdető szabadtéri rendezvényén. A teátrum 15 
új bemutatóval készül a 2017-2018-as évadban. Opera, balett, 
musical, operett, klasszikus és kortárs színdarabok várják 
a közönséget. Vasárnap délelőtt a Déryné-kertben családi 
programok és akciók várták a kicsiket és nagyokat. Az évad 
koktéljait egy profi mixer segítségével maguk a művészek 
keverték az érdeklődőknek.

Változások az Aluinvent DVTK 
női kosárlabda csapatánál

Több fontos változás is történt a napokban az 
Aluinvent DVTK női kosárlabda csapatánál. 
Maikel López eddigi vezetőedző a csapat 
sportigazgatója lett, a távozó Tina Jovanović 
helyett a lett válogatott, Zenta Melnika lesz 
az egyik középjátékos, az ugyancsak távozó 
Czank Tímea helyét pedig Nagy Dóra veszi át.

Vasárnap, 14-én fél 9 és 11 
órakor diákmise lesz a hejő-
csabai katolikus templom-
ban, amelyeken vendégül 
látják Teréz anya nővéreit. A 
hejőcsabai római katolikus 
egyházközség kéri, hogy a 
temetőjében lejárt sírhelyek 
tulajdonosai a gondnoksá-
gon jelentkezzenek. 

Vasárnap este, a 18 órai 
szentmise után a minorita 
templomban tart Ave Ma-
ria-koncertet a Szent Fe-
renc-kórus. 

Május 18-án, csütörtö-
kön a Máltai Szeretetszolgá-
lat rendezésében Miskolc-

ra, a Hősök terére érkezik a 
Hajléktalan Jézus szobra. 15 
órától a történelmi egyházak 
képviselőinek részvételével, 
imával és rövid műsorral 
összekötve lehet megtekin-
teni a szobrot. Május 14-én, 
17 órától, a Miskolc Televízió 
HívőSzó című műsorában a 
hejőcsabai római katolikus 
templomból közvetítenek 
szentmisét, felvételről. A mi-
sét Sedon László plébános 
celebrálja. 

Május 20-án, szombaton 14 
órától ismét lesz szentmise a 
Diósgyőri vár Szent Hedvig 
kápolnájában.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

2017. május 5. Csíksomlyói zarándokokat 
fogad a miskolci Városházán Pfliegler Péter 
alpolgármester
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További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

László Attila, a 2011-es Csillag Születik verseny győzte-
se adott jótékonysági koncertet múlt szombaton a vasgyá-
ri református templomban, a Vasgyári Református Egy-
házközösség meghívására. László Attila Kézdivásárhelyen 
született, korán kitűnt zenei tehetségével. 2011-ben Ma-
gyarországra jöttek a szüleivel a Csillag születik verseny 
kedvéért, amely meghozta számára az igazi sikert. 2012 
április 17-én megkapta a magyar állampolgárságot.

Tiszaújvárosi tragédia 
– ítéletet hirdettek 

Nem jogerősen három év szabadságvesztésre ítélte hétfőn 
a Tiszaújvárosi Járásbíróság azt a lengyel kamionsofőrt, aki 
2015. szeptemberében halálra gázolt egy kisbabát és a nagy
mamáját. A vádlott Tiszaújvárosban egy kereszteződésben 
kamionjával nem adott elsőbbséget a gyalogátkelőhelyen 
babakocsit toló sértetteknek. A gyermek édesanyjának sike
rült elkerülnie a balesetet, a babakocsiban lévő 17 hónapos 
gyermeket és a babakocsit toló nagymamát azonban a jármű 
elsodorta, mindketten a helyszínen életüket veszítették. A 
sofőr és védője a büntetés enyhítése érdekében fellebbeztek, 
míg az ügyész tudomásul vette a bíróság határozatát. A bün
tetőper a Miskolci Törvényszéken folytatódik.

Özönvíz zúdult Aggtelekre
Özönvíz zúdult múlt vasárnap délelőtt majd kora este Agg

telekre, mintegy tizenhárom lakóház pincéjét öntötte el a hir

telen lezúduló eső. A 
tűzoltók folyamatosan 
telepítették a szivaty
tyúkat, a kárhelyszí

neken, végezték a műszaki mentést, a befolyt csapadékvíz el
távolítását. Aggtelek polgármesterével és a helyi lakosokkal 
közösen több száz homokzsákot raktak le. A falu elején, az út 
mellett építettek gátat, elterelve ezzel a hirtelen esőzések nyo
mán lezúduló vizet a településtől. Három házat védtek meg 
attól, hogy csapadékvíz törjön be az ingatlanokba.

Mezőkövesd is úszott 
Mezőkövesden is károkat okozott múlt vasárnap a hirte

len lezúduló, özönvízszerű eső. Több társasház garázsába is 
befolyt a csapadékvíz a Mészáros Lázár és a Batthyány ut
cákban. Némelyik helyiségben csaknem egy méter magasan 
állt a víz, úgy tudjuk, tizenegy garázs és tizenkét gépkocsi 
volt közvetlenül veszélyeztetve. Cserépfaluban hét kárhely
színen végeztek szivattyúzási munkát a mezőkövesdi hiva
tásos tűzoltók.

Baleset Miskolc és Mályi között 
Személyautók ütköztek múlt vasárnap késő délután Mis

kolc és Mályi között. A helyszínelés, műszaki mentés idejére 
forgalmi korlátozást léptettek életbe. Az anyagi kár jelentős, 
személyi sérülésről nem kaptunk információt.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Ne akarjon ezen a héten túl sok 
mindent egyszerre elvégezni, mert akkor a hét második felé-
re úgy felhalmozódnak a dolgai, hogy könnyen összeroppan a 

teher alatt. Próbálja egyenletesen elosztani a teendőket.

Bika (április 21 - május 20) Itt az ideje, hogy kicsit lazítson a 
tempón, mert túl nagy a nyomás és nem tud minden elvárásnak 
megfelelni. Ha nem akar mindent egyszerre elintézni, keveseb-

bet aggodalmaskodik, és még a teljesítménye is javul.

Ikrek (május 21 - június 21) Olyan helyzetbe kerülhet, ahol 
kicsit kellemetlenül érzi magát, nem tudja, hogyan viselked-
jen, mire hogy reagáljon. Az új környezet azonban csak elsőre 

tűnik veszélyesnek, hamarosan feltalálja majd itt is magát. 

Rák (június 22 - július 22) Úgy érzi itt az ideje, hogy kiálljon 
valami mellett, hogy felemelje a hangját valami érdekében, 
amiben hisz. Ez nem egyszerű feladat, és talán nem is arat 

majd mindenkinél osztatlan sikert, de lesz, akihez eljut az üzenete.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Hiába tervez el mindent 
pontosan, ha egy apró részletről megfeledkezik. Itt az ideje, 
hogy ezekben a napokban engedélyezzen egy kis pihenőt ma-

gának, mert ez a hajsza nem térül meg az élet egyetlen területén sem.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Úgy érzi, mindenki 
Öntől várja a megoldást, és talán nyakába is tudná venni a fel-
adatokat, de itt az ideje, hogy mások is felelősséget vállaljanak. 

Ha mindig Ön viszi el a balhét, megszokják, hogy semmit nem kell tenniük. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Hosszú hét elébe néz, 
és a közepe táján alaposan elfáradhat. Vegyen erőt magán, és 
vigye végig a feladatokat, amelyeket korábban kitűzött önmaga 

elé, különösen, ha azok a magánéletére is hatással vannak.

Skorpió (október 24 - november 22) A következetesség lesz 
a kulcs ezen a héten. Ha tudja, mit szeretne, akkor azt el is ér-
heti, de ha naponta változtat az elképzelésein, akkor nem sok 

esélye lesz az eredeti elképzelések megvalósítására.

Nyilas (november 23 - december 21) Igyekszik mindent ide-
jében elintézni, és most semmit nem szeretne az utolsó pillanat-
ra hagyni. Jól is teszi, mert amikor éppen a célszalaghoz ér, még 

adódhat néhány váratlan meglepetés, amikkel boldogulnia kell.

Bak (december 22 - január 20) Tudja, hogy nem alakulhat 
mindig minden az elképzelései szerint, mégis nehezen ve-
szi rá magát, hogy ezúttal engedjen a terveiből. Kicsit meg-

ijesztheti az újdonság gondolata, pedig ez lehet kellemes meglepetés is. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Bűntudata van, mert sok időt 
elvesztegetett, és most ahelyett, hogy a pihenést élvezhetné, az 
el nem intézett teendők után kell szaladgálnia. Még mindig jobb 

most cselekedni, mint később szembenézni a következményekkel.

Halak (február 20 - március 20) Valaki a környezetében foly-
ton csak panaszkodik, pedig már megunta, hogy mindig őt vi-
gasztalja. Vegye észre, ha valaki tényleg rossz passzban van és 

támogatásra van szüksége, de azt is, ha csak élősködni akar. 

A város több pontján osztottak virágot az elmúlt napokban Miskolc önkormányzati képviselői, hogy így tavasszal, az anyák 
napja közeledtével, segítsenek a lakóknak színesebbé tenni az ablakokat, az erkélyeket, az egész utcaképet. Múlt pénteken dél
után Kovácsné Budai Mária képviselő a Mátyás király út környékén élőknek osztott muskátlit, szombaton pedig Gazdusné 
Pankucsi Katalin képviselő várta Komlóstetőn, a Lomb utcai buszvégállomáshoz azokat a környékbeli lakókat, akik virágok
kal szeretnék színesíteni környezetüket.                                                                                                            FOTÓ: JUHÁSZ Á., MOCSÁRI L.
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Legújabb, négyrészes keresztrejtvényünkben néhány belvárosi 
díszfa neveit rejtettük el. Kérjük, a megfejtéseket együtt, egy 
levélben vagy e-mailben, legkésőbb 2017. június 8-án éjfé-
lig juttassák el szerkesztőségünkbe (3525 Miskolc, Kis-Hunyad 
u. 9.) vagy az info@mikom.hu e-mail címre. A helyes megfejté-
seket beküldők között egy-egy 2017-es Miskolci Kalendáriu-
mot sorsolunk ki. 

Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Étel szentelés, 2. Jézus keresés, 3. Passió já-
ték. 4. Zöldág járás. Nyertesek: Rittenbacher Jázmin, Miskolc, Berekalja u.; Surányi 
Barbara, Miskolc, Futó u. Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el. 

A ZENE ÖSSZEKÖT

A  hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ  

FELVÉTELE

VIRÁGOSZTÁS 

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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