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Sikeres munkahelyteremtés
2002 és 2010 között Miskolcon a 

szocialista városvezetés időszaka 
alatt 50 százalékkal emelkedett a 
munkanélküliek száma. A 2008-as 
világválság miatt a jelenlegi város-
vezetés a korábbinál nehezebb kö-
rülmények között ért el jó eredmé-
nyeket.

A szocialisták több ezer embert és 
beszállítót foglalkoztató almazselé-
gyárkomplexum idetelepítésével hi-
tegették a miskolciakat, de a mun-
kahelyteremtő beruházásokból csak 
az ígéretek és a látványtervek való-
sultak meg. Közben a végletekig el-
adósították Miskolcot. Miután az 
Orbán-kormány ezt az adósságtö-
meget nemrégiben átvállalta, ezáltal 
új helyzet jött létre: a jövőben több 
pénz jut a fejlesztésekre.

A KHS adatai szerint Miskol-
con három év alatt ismét tízezer 
alá csökkent a munkanélküliek szá-
ma: míg 2010 decemberében 12 362 
munkanélkülit tartottak nyilván, ez 
a szám 2013 júniusára 9767-re csök-
kent.

Ráadásul a fog-
lalkoztatottak szá-
mának további nö-
vekedése várható, 
hiszen a Bosch to-
vább bővíti terme-
lését, a Vodafone 
idén újabb 240 fős létszámbővítést 
jelentett be, a 112-es központ a jövő 
év elején kezd 450 munkahellyel, 
nem beszélve a kisebb cégek összes-
ségében több százas nagyságrendű 
munkaerő-bővítéséről. 

És akkor még nem beszéltünk a 
Takata-beruházás következtében 
létrejövő újabb 1000 munkahelyről, 
ami alapjaiban változtatja meg Mis-
kolc munkaerő-piaci helyzetét, hi-
szen ez a szám tíz százalékát teszi ki 
a városban jelenleg regisztrált mun-
kanélküliek számának.

A tények egyértelműen bizonyít-
ják, hogy a jelenlegi városvezetésnek 
köszönhetően Miskolc elmozdult a 
holtpontról, és a város ismét a mis-
kolciak otthonává válhat.

TóTh Gy. LáSzLó

Város/fejlesztés

December 2-án, 17 órától a Vö-
rösmarty Mihály Katolikus Álta-
lános Iskolában (Mádai Lajos u. 2.) 
Eperjesi Erika (8. sz. vk.) és Molnár 
Péter (9. sz. vk.) önkormányzati kép-
viselők lakossági fórumot tartanak, 
melynek témája: városüzemeltetés, 

közrend és közbiztonság. Meghívott 
vendégek: Kriza Ákos polgármes-
ter, Csordás László osztályvezető és 
munkatársai (városüzemeltetési és 
beruházási oszt.), Vincze Csaba, az 
Önkormányzati Rendészet igazga-
tója.

„A hiVATAL házhoz MeGy” 
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Elkezdte a Takata az 
előkészítő munká-
latokat a Déli Ipari 
Parkban – tájékoz-
tatott a helyszínen 
Vécsi György, a Mis-
kolc Holding Zrt. elnöke.

Mivel a projekt kiemelt státuszt ka-
pott a kormánytól, ezért igyekeztek 
az első két lépcső – régészeti feltárás, 
lőszermentesítés –  mihamarabbi be-
fejezésével, hiszen ez szükséges az en-
gedélyeztetés és az építés zavartalan 
megkezdéséhez. Az egész területet fel-
tárták, de a Herman Ottó Múzeum 
munkatársai nem találtak olyan lele-
tet, ami akadályozhatná a következő 
időszak munkálatait. Az engedélyez-
tetési eljárás is elindult már, így a kör-
nyezetvédelmi engedélyek beszerzése 
is. Ez eddig zavartalanul zajlik, a fo-
lyamatban pedig a Miskolc Holding is 
részt vesz, tette hozzá az elnök. A hol-

ding építi ki az inf-
rastruktúrát, amely 
ellátja majd a Takata 
gyáregységét vízzel, 

szennyvíz- és csapa-
dékvíz-elvezetéssel, de 

az úthálózatot is a hol-
ding alakítja ki, amely bekö-

ti majd a japán gyárat, illetve az ipari 
parkot az autópálya felé. 

A cég 25 hektáron alakítja ki az üze-
mét, ahol egy csaknem 60 ezer négy-
zetméteres csarnokot építenek fel. A 
termelés jövő ősszel kezdődhet. A mis-
kolci gyárba ezer dolgozót vesznek 
majd fel. Az első álláshirdetések már 
meg is jelentek az interneten. A cégnek 
6 álláshirdetése olvasható jelenleg a vi-
lághálón, keresnek többek között HR-
szakembereket és építőmérnököt. Az 
ajánlatok teljes munkaidős állást kínál-
nak, ahol az angol nyelv magas szintű 
ismerete mellett szakirányú diplomá-
val kell rendelkeznie a pályázónak.

A hivatal újra házhoz ment – ezút-
tal Benczés Miklós önkormányzati 
képviselő szervezett lakossági fó-
rumot a választókörzetében élők-
nek a lyukói úthálózat felújításával 
és a közbiztonsággal kapcsolatban, 
de más témák is szóba kerültek a 
Szent Imre Római Katolikus Álta-
lános Iskolában rendezett, szerdai 
plénumon.

Benczés Miklós elmondta, köz-
biztonság szempontjából mindig ki-
emelt volt körzete – ezért hívta meg 
Vincze Csabát, az önkormányzati 
rendészet vezetőjét – a rengeteg csa-
padék elvezetése is állandó gondot 
okoz, de ugyancsak fontos téma a 
lyukói utak állapota. – 15 millió fo-
rint támogatást kaptunk útfelújítás-
ra, a fórumon felmérjük az igényeket, 
s előrevesszük azokat a szakaszokat, 
melyeken égetően nagy szükség van 
az utak rendbetételére – emelte ki 
a képviselő. Sebestyén László arról 
szólt, ezúttal is személyesen szeret-
nének szembesülni a lakók problé-
máival. A panaszokat, észrevételeket 
összegyűjtik, s a város jövőjének ter-
vezésekor felhasználják, hogy Mis-

kolc „olyan legyen, amilyennek ők és 
a lakók is látni szeretnék”. A lakossá-
gi hozzászólások között elhangzott: 
többször gondot okozott a Lyukó-
patak áradása, nagy szükség len-
ne a meder és a part rendbetételére. 
Benczés Miklós válaszában elmond-
ta, nemrég egymillió forintot költött 
képviselői alapjából patakmeder-
tisztításra. Mások szerint a szemét 
és a gulyakúti telkek helyzete jelent 
nagy problémát, de volt olyan, aki a 

temető állapotát kifogásolta. A kép-
viselő jelezte, két és félmillió forint-
ra lenne szükség a sírkert rendbeté-
telére, erre azonban egyelőre nincs 
forrás. A fórumon jelen volt Kriza 
Ákos polgármester is, aki úgy fogal-
mazott, Lyukó sok indulatot váltott 
ki az elmúlt időben, a városvezetés 
feladata pedig az, hogy stabilizálja a 
területet, s a lakosokkal együtt azon 
dolgozzon, hogy újra biztonságos le-
gyen a környék.

A képviselők és a városüzemeltetés 
munkatársai, amire tudtak, helyben 
válaszoltak, az összetettebb kérdé-
sekre, felvetésekre pedig írásban fe-
lelnek majd a fórum résztvevőinek.

S. P. | foTó: JuháSz á.

Több fejlesztést is bejelentettek, 
elindítottak az utóbbi hetekben 
Miskolcon, ilyen a Takata-beruhá-
zás, a Digitális Miskolc Program, 
vagy a kormány által támogatott 
stadionfejlesztés. Ezek kapcsán 
adott exkluzív interjút a MIKOM 
médiumainak Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere.

2013 az áttörés éve, számos olyan 
fejlesztés elindult, amit nagyon vár-
tak a miskolciak, mondja Miskolc pol-
gármestere. Az évek, évtizedek alatt a 
negatív folyamatok összeadódtak és 
2010-ben csúcsosodtak ki, így világo-
san determinálódott az út, hogy mer-
re kell elindulnia a város vezetésének. 
Tervezett folyamatok indultak el a 
munkahelyteremtés, gazdaságfejlesz-
tés, közbiztonság, élhető város fejlesz-
tése mentén, amelyek 2013-ban kéz-
zelfogható eredményhez vezettek. A 
kormánnyal is több irányba indultak 
meg a tárgyalások, egyrészt az adós-
ságállomány mentén, másrészt a gaz-
dasági szerkezet átalakításáról. Mint 
Kriza Ákos megjegyezte, nem vélet-
lenül mondta Orbán Viktor egy évvel 
ezelőtt, hogy a következő sikertörténet 
Miskolc lesz, mert hatalmas benne a 
potenciál. 

Az adósságállomány első körös, het-
ven százalékos átvállalása levegővételt, 
a teljes átvállalás már a „nyugodt, biz-
tos légzést”, a gazdasági fejlődés alap-
jait jelenti. A polgármester hozzátette, 
a Takata teljes kapacitáson kétmilliárd 
forintos bevételt jelent majd a város-
nak, ami lehetőségeket ad fejlesztések-
re is. Miközben a cég minimum ezer 
munkahelyet teremt, a húszmilliárdos 
beruházás sokat jelent az építőiparnak, 
és ehhez jön még a beszállítói háttér, 

a szolgáltatások fejlődése, de érződik 
majd a GDP-n és a kutatás-fejlesztésen 
is. De a munkahelyteremtés kapcsán 
megjegyezte a közmunkaprogramot, 
melyben a télen is ötszázan vesznek 
részt, a Vodafone és a Bosch fejleszté-
sét, a 112-es segélyhívó központ kiépí-
tését is.

Olyan várost kell építeni, amely a 
XXI. századnak megfelelő, ennek egy 
lépése az Okos Városok Program elin-
dulása Miskolcon, a Digitális Miskolc 
Program, melynek kapcsán Kriza Ákos 
hangsúlyozta, nemcsak a 17 ezer laptop 
használatba adásáról szól, hanem in-
ternetes, informatikai háttér, digitális 
terek, elektronikus ügyfélszolgálat ki-
építéséről is. Az embereket be kell kap-
csolni a digitális világba, és pontosan 
olyan miskolciakat szeretnének lap-
topokhoz juttatni, akiknek egyébként 
nem volna rá lehetősége, hogy ilyen 
eszközt vásároljanak maguknak.

De a digitális fejlesztés kapcsoló-
dik a közbiztonság kérdéséhez is, 
ugyanis segít összekötni a közte-

rületi kamerákat, az ezeket ellenőrző 
központot és az Önkormányzati Ren-
dészetet is, egyszerűsítve és gyorsítva 
a hatékony fellépést. De a közbizton-
ság kapcsán fontos lépésnek nevez-
te a polgármester a közterületi járőr-
párok elindítását, melyet a jövőben is 
fenntart az önkormányzat saját költ-
ségén. Ahogy idesorolta a „fészekra-
kós” lakások átvételét is, amely most 
a téli kilakoltatási moratórium miatt 
ugyan átmenetileg leállt, de tíz lakást 
már birtokba vett az önkormányzat, 
27 üresen áll és ezek átvétele a tél folya-
mán megtörténhet, a többi esetén pe-
dig megy tovább az eljárás és tavasszal 
néhány hét alatt megtörténhet a bir-
tokba vételük. 

Kriza Ákos megemlítette a sport-
fejlesztéseket a DVTK-stadion, az 
MVSC-sporttelep kapcsán, melyhez 
kapcsolódik egy 350 millió forint ér-
tékű atlétikai beruházás az egyetemen, 
illetve a tapolcai fejlesztést, melyben 
szerepel a strand beruházása – ennek 
első lépése pedig egy ötven méteres 
versenymedence. De megfogalmazása 
szerint komplex, mini városközpontok 
alakulhatnak ki a fejlesztések révén, 
ilyen például a Selyemréti Strandfür-
dő – Tiszai pályaudvar közötti rész a 
MÁV-telep szanálásával, az intermo-
dális csomópont megépültével együtt, 
de ilyen a Diósgyőr-Lillafüred turisz-
tikai fejlesztés is. A polgármester sze-
rint 2014 nehéz év lehet a politikusok-
nak, hiszen három választás is lesz, de 
nem az a miskolciak számára, mert ez 
az év a pozitív hírekről fog városunk-
ban szólni.

h. i. | foTó: JuháSz á.

2014 a pozitív hírek éve lesz
MiSkoLcoN

Már doLGozNAk  
Az iPAri PArkbAN

fórumon a lyukói utakról és a közbiztonságról

ismét házhoz ment a hivatal
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Zajlik a munka a diósgyőri vár-
ban. Folyamatban van a falazás, 
készülnek a belső vár alsó szintjé-
nek dongaboltozatai, és a gépé-
szeti, villamossági munkák is terv 
szerint haladnak. 

– A bástyák falazatmagasítása is 
készül – mondta el lapunknak Pász-
tor Imre, a Miskolc Holding Zrt. 
kommunikációs vezetője. Mint ar-
ról beszámoltunk, a kivitelező a kö-
zeledő téli időjárás ellenére is folya-
matos munkavégzést tervez. Nagy 
erőkkel, 80-100-an dolgoznak a vá-
ron minden nap.

Pásztor Imre emlékeztetett, hogy 
a munkaterület átadása után ré-
gészeti feltárásokkal, majd az ide-

iglenes létesítmények telepítésével 
kezdődött a vár újjáépítése. Ezt kö-
vetően az állványozási és bontási 
munkák is elkezdődtek, mindkét, a 
vár felújításához szükséges daru áll 
és segíti a munkát.

A diósgyőri vár felújítása a több 
mint 2,4 milliárd forintos összkölt-
ségű, Diósgyőr–Lillafüred komplex 
kulturális és ökoturisztikai fejlesz-
tése projekt keretében valósul meg.

T. Á. | foTó: f. KaderjÁK Cs.
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A kormány 4,5 milliárd forintot 
fordít a diósgyőri stadion újjáépíté-
sére, jóval többet a korábban terve-
zettnél – jelentette be Kriza Ákos, 
Miskolc polgármestere csütörtökön 
a pályán tartott sajtótájékoztatóján.

A városvezető hozzátette: a szerdai 
kormánydöntésnek köszönhetően év-
tizedek óta nem látott fejlesztés indul, 
a tervezésben és a kivitelezésben pe-

dig minden érintett – a város, a klub 
és a szurkolók is – részt vesznek.

Sebestyén László országgyűlé-
si képviselő elmondta, a részletekről 
(költségek, fizetési ütemezés) a jövő 
héten tájékoztatják a nyilvánosságot 
a kormánybiztossal és a DVTK kép-
viselőivel.

– Pozitívan áll a történet, a miskolci 
sportélet példátlan, dinamikus fejlő-
désen mehet keresztül. Az atlétikapá-

lya elhelyezése mellett további sport-
beruházások várhatók. A miskolci 
és megyei sportszerető embereknek 
ez jó üzenet. Még az NB II-ben is ki-
emelkedő nézőszáma volt a DVTK-
nak, reményeink szerint a csapat is 
rászolgál arra, hogy minden hazai 
mérkőzésen telt ház legyen – emel-
te ki a politikus. A kormánydöntés 
a Magyar Közlönyben jelenik majd 
meg.

Ismét útjára indul advent első vasár-
napján az adventi villamos Miskolcon. 
A kívül-belül ünnepi díszbe öltözte-
tett szerelvény egészen jövő év január 
10-éig rója majd a miskolci síneket.

Miskolc adventi villamosát idén 600 méter 
díszítőszalag, 100 méternyi fényfüzér és háló és 
210 méter fénycső, valamint több száz karácso-
nyi dísz öltözteti ünnepi pompába. A szerelvény 
december első vasárnapjától közlekedik majd 
a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között. A 
villamosra felszállhat, aki érvényes jeggyel, bér-
lettel, illetve utazásra jogosító okmánnyal ren-
delkezik.

A december 1-jén, a Tiszai pályaudvarról 
16.40-kor induló adventi villamos a Szent Ist-

ván téri gyertyagyújtás után, a város ünnepi 
fényeinek felkapcsolásával egy időben halad át 
a belvároson, folytatva útját Felső-Majláthig, 
ahonnan 17.27-kor indul vissza a Tiszai pálya-
udvarra. 

A hagyományoknak megfelelően idén is a virágórából alakították ki Miskolc adventi ko-
szorúját, a Szent István téren. A koszorú készítése csütörtökön kezdődött, akkor öt mázsa 
luc- és jegenyefenyőlomb került egy speciális, hálós vázra. Pénteken a díszítéssel folytatódott 
a munka, helyükre kerültek a 25 x 65 cm-es bordó gyertyák is. A város adventi koszorúját 
fényfüzér és új díszek teszik még látványosabbá.

dVTK:
 4,5 milliÁrd 
a sTadionra

Kigyúlnak az ünnepi fények!
Sikeresen próbázott szerdán Miskolc ün-
nepi díszkivilágítása. A figurális elemek és 
díszfüzérek december 1-jétől, advent első 
vasárnapjától egészen vízkeresztig adnak 
ünnepi hangulatot a sétálóutcában és a bel-
városi tereken.

A Széchenyi utcára november közepén 
kezdték el kihelyezni azt a 46 átfeszítéses dísz-
elemet, mely évről évre megújulva ad hami-
sítatlan ünnepi hangulatot, egyebek mellett a 
miskolci adventi vásárnak is.

Ezek mellett oszlopdíszekkel – összesen 61 
darabbal – dekorálták a Hősök tere, a Déryné 
utca, a Corvin utca és a Szinva terasz kandelá-

bereit is, illetve a városháza-megyeháza köz-
ti részen és a Kossuth utcán, a Galéria előtt, 
a Városház téri villamosmegállóban az elmúlt 
évekhez hasonlóan fényfüzérekkel díszítették 
fel a fákat is.

Idén új elemekkel is bővült a karácsonyi 
díszkivilágítás, elsősorban a Szent István téren 
helyeztek ki új díszeket: a taxiállomás mellett 
található fákra új típusú LED-es fényfüzér, egy 
fára világító gömbök, és Miskolc karácsonyfá-
jára szintén LED-es füzér került.

Az Erzsébet téren pedig – a hagyományok-
nak megfelelően – a gyermekrajz-pályázat 
nyerteseinek alkotásaival varázsolnak ünnepi 
hangulatot.            TajThy Á. | foTó: f. KaderjÁK Cs.

idén is jÁr az adVenTi 
Villamos

Menetrend (december 2-től)
Munkanapokon, Tiszai pályaudvarról: 6.27, 7.42, 9.15, 10.37, 12.18, 13.48, 15.18, 16.42, 18.07, 19.40. 
Felső-Majláthról: 7.03, 8.30, 9.52, 11.37, 13.05, 14.36, 16.00, 17.24, 18.52, 20.18.
Szombati napokon, Tiszai pályaudvarról: 5.00, 6.15, 8.12, 9.30, 10.48, 12.06, 13.24, 14.45, 16.07, 17.50, 19.20. 
Felső-Majláthról: 5.37, 6.52, 8.48, 10.06, 11.24, 12.42, 14.00, 15.22, 17.07, 18.37, 20.00.
Vasárnaponként, Tiszai pályaudvarról: 7.40, 9.20, 10.40, 12.10, 13.40, 15.10, 16.40, 18.10, 19.50. 
Felső-Majláthról: 8.37, 9.57, 11.27, 12.57, 14.27, 15.57, 17.27, 19.07, 20.24.

feldíszítették a koszorút 
a szent istván téren

halad a munKa
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Miskolcon új építésű garázsok 

vagy kedvezményesen kiadók!

Ár: 
1 600 000 Ft helyett 800 000 Ft 

Részletfizetési lehetőség

ElhElyEzkEdés: 
Miskolc, Avas-dél Mednyánszky u.-ban,  

a jezsuita iskola mellett

lEírÁs: 
16 nm-es, villannyal felszerelt  

és felnyíló ajtós garázs

Az akció ideje: 2013. 11. 15. – 2013. 12. 31.

e-mail: mezobutor@mezobutor.hu

Tel.: +36-49/413-411  
(hétfőtől péntekig 8.00–15.00 óráig),  

+36-20/946-6892

féláron eladók 

érdEklődni lEhEt: 

Az akció érvényes: 
2013. 11. 30-tól 2013. 12. 06-ig 

Silan öblítő, 1 l 499 Ft
Silan öblítő, 2 l, 500 Ft/l 999 Ft
Ultra Daisy mosogató ut., 500 ml, 400 Ft/l 199 Ft
Garden automata légfrissítő, utántöltő 1663 Ft/l 499 Ft
WU 2 sampon 3-féle, 1 l 499 Ft
Bonux mosópor, 2 kg, 499 Ft/kg 999 Ft
Silkylux mosógél, color, fehér, 4 l, 275 Ft/l 1099 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 799 Ft
Ariel mosópor, 2 kg, 780 Ft/kg 1559 Ft 
Bref WC-csík, 3 db-os  319 Ft

Kozmetikai ajándékcsomagok, karácsonyi dekorációk 
széles választékban kaphatók.

3525 Miskolc, nagy imre u. 17.   tel.: 46/412-142     
facebook/vilaglatoutazas

adVenT BéCSBen 
2013. 12. 14.,  1 nap (non stop)

8900 Ft/fő
luxus autóbusszal Miskolcról, idegenvezetéssel

AJÁndékOzzOn szErEttEinEk UtAzÁsi UtAlVÁnyt, 
MEly irOdÁnkBAn tEtszőlEGEs ÖsszEGBEn  

MEGVÁsÁrOlhAtÓ és 2014.12. 31-ig BEVÁlthAtÓ!
www.vilaglatoutazas.hu 
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Akció! Akció!
MOSTANTóL HETENTE FANTASZTikUS ÁRAk

VALAMENNYi cOOP ÜZLETÜNkBEN!
NOVEMBER 27. – DEcEMBER 3-iG

Trappista sajt 1 kg (nov. 29. – dec. 1-jéig)  1499 Ft
Elôhûtött csontos csirkemell 1 kg 
(baromfit árusító üzletekben)  1049 Ft
Hagyományos vaj 82%-os, 100 g  229 Ft

Egységár: 2290 Ft/kg
Magyar tejföl 20%-os, 140 g  109 Ft

Egységár: 779 Ft/kg
Jégtrade franciasaláta-keverék gyf. 450 g  179 Ft

Egységár: 398 Ft/kg
Negro cukorka klasszikus, mézes 159 g  265 Ft

Egységár: 1667 Ft/kg
Olympos ital sárgarépa-narancs12%, 
light meggy-alma-málna14% 1,5 l  229 Ft

Egységár: 153 Ft/l
Narancs 1 kg (zöldséget árusító üzleteinkben)  299 Ft
kivi 1 kg (zöldséget árusító üzleteinkben)  329 Ft/dob.

Figurális Télapó-termékek nagy választékban kaphatók!

TôkEHúST éS ZöLDSéG-GYÜMöLcSöT ÁRUSíTó  
ÜZLETEiNkBEN NOV. 29. – DEc. 1-JéiG:

Eh. sertéscomb 1 kg   1249 Ft
Eh. sertéslapocka 1 kg 1149 Ft

cSAk cOOP SZUPER ÁRUHÁZAkBAN: VÁSÁROLJON LEGALÁBB 
3000 FT éRTékBEN TöRZSVÁSÁRLói kÁRTYÁVAL,  

éS 50% kEDVEZMéNNYEL VÁSÁROLHATJA MEG A kiVÁLó 
MiNôSéGû kONYHAi ESZköZök EGYikéT! GYûJTSE A PONTOkAT 

NOVEMBER 4. – DEcEMBER 31-iG BERGHOFF SÜTôTÁLAkéRT!
RéSZLETEk AZ ÜZLETEkBEN kiHELYEZETT PLAkÁTOkON,  

VALAMiNT A SZóRóLAPOkBAN!

Apróhirdetés
németjuhász felnőtt és kö-
lyökkutyák eladók. Üzletek, la-
kások, objektumok, személyek 
védelmére. Nyugdíjasoknak 
házőrzésre, védő, jelző kutyá-
nak. Rendszeres az idős embe-
rek elleni támadás. Nemzetközi 
példák bizonyítják, ahol kutyát 
tartanak, kevesebb a lopás, be-
törés, az élet elleni bűncselek-
mény. Gondoljon a szüleire, csa-
ládtagjaira. Vásároljon részükre 
hű társat + biztonságot. Aján-
dékba szakkönyv + póráz. Ár: 
30-40-60 E Ft. Érd.: 20/411-2526.

hi-sec és MEGA acél bizton-
sá gi ajtók már 54 900 Ft-tól, to-
vábbá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium) cseréje óriá-
si kedvezménnyel, teljeskö-
rű 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–p: 9–14 óráig, sz: 9–12 
óráig.

ne dobja ki, érték! Megunt, el-
romlott, használt játékvasútját 
megvásárolom. Tel.: 06-20/444-
8560.

Az „év Esélyteremtő 
Munkahelye díj”
A Szimbiózis Alapítvány im-
máron 6. alkalommal díjazza 
azokat a helyi munkáltatókat, 
akik a fogyatékossággal élő, 
illetve megváltozott munka-
képességű személyek foglal-
koztatását felvállalják, pozitív 
példaként állva a munkaerő-
piac többi szereplője előtt. 
A 2013-as év díjazottja az 
Auchan Magyarország kft. 
két miskolci áruháza lesz.
Az átadóünnepségre de-
cember 13-án, 09.30-tól kerül sor a Művészetek háza kávé-
zójában.
A rendezvényre szeretettel várjuk azokat a munkáltatókat, akik 
nyitottak a célcsoport foglalkoztatására. A program munkatár-
sai ingyenes felvilágosítással, tanácsadással, munkaerő-piaci in-
formációkkal állnak az érdeklődő cégek képviselőinek rendel-
kezésére. 
A rendezvényről bővebb információ az alábbi elérhetőségeken 
kérhető: 
Zsíros Viktória: tel.: +36-30/647-3787
E-mail: tf@szimbiozis.net

A program az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Zala 
Megyei Kormányhivatal közreműködésével valósul meg.
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Miskolci Napló – A város lapja

Gyuriska János betegsége miatt 
távol marad a Sirály-premierről. 
Helyét a darab rendezője, Kiss 
Csaba veszi át. 

December 7-én mutatják be a 
Miskolci Nemzeti Színház Kama-
raszínházában Csehov Sirály című 
művét – először Kiss Csaba rende-
zésében. A darabból ugyanis idén 
kettő is lesz. A magyar színháztör-
ténetben eddig még nem vállalko-
zott egy színház sem arra, amire a 
miskolci. Arra, hogy egy évadon 
belül kétszer mutassa be ugyanazt 
a darabot, két szereposztásban, két 
fordítói változatot alapul véve.

Kiss Csaba, a színház direktora, 
az egyik darab rendezője – a másik 

Sirályt Rusznyák Gábor rendezi, s 
februárban mutatják be. A rende-
ző, író Kiss Csaba számára azon-
ban még több jelentést kap az alko-
tás, hiszen ezúttal „beugrik” saját 
darabjába. Mint elmondta, hétfőn 
derült ki, hogy Gyuriska János-
nak azonnal műtéti beavatkozás-
ra van szüksége. Három előadás 
próbái zajlanak, így a társulatban 
mindenki foglalt. Trigorin szerepe 
pedig olyan, hogy más színházak 
művészeit már korábban le kellett 
volna kötni hozzá, így ezt a meg-
oldást választották, hiszen Kiss 
Csaba ismeri a darabot, József At-
tila-díjas íróként pedig az írói létet, 
Trigorint is.

Kiss J. 

5  
Tizenkettedik alkalommal adják 
át hamarosan a Miskolci Múzsa 
Díjat. A kuratórium ezúttal gyor-
san és egyhangúan döntött: az idei 
díjazott Bíró Tibor, a CineFest 
fesztiváligazgatója, a Cine-Mis Kft. 
ügyvezető igazgatója.

A díjátadó ünnepséget a magyar 
kultúra napján, január 24-én rendezik 
a színházban. Az elismerést a Miskolci 
Múzsa Díj Alapítvány ítéli oda azok-
nak, akik Miskolc kulturális életét gaz-
dagítják, hírnevét messze földre eljut-

tatják. Az alapítvány kuratóriumának 
elnöke a Miskolci Egyetem mindenko-
ri rektora, így Torma András jelentet-
te be hétfőn, hogy ezúttal Bíró Tibort 
választották. Mint mondta, a CineFest 
Miskolc művészeti életében meghatá-

rozó szerepet tölt be, Bíró Tibor tevé-
kenysége példaértékű. – A különdí-
jas ezúttal Szegedi Dezső, a Miskolci 
Nemzeti Színház színművésze, vala-
mint a Miskolci Szimfonikus Zenekar 
– mondta el a rektor. Bíró Tibor 19 éve 
látja el a Cine-Mis Nonprofit Kft. ve-
zetői feladatait, s 10 évvel ezelőtt ala-
pította meg a CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivált. Tagja a párizsi 
székhelyű C.C.A.E. (Art Mozik Nem-
zetközi Szövetsége) igazgatótanácsá-
nak, valamint 2012-ben a milánói 
székhelyű nemzetközi filmszakmai 
szervezet, a MEDIA SALLES igaz-
gatótanácsának tagjává választották. 
– Örülök, hiszen az eddigi díjazottak 
kivétel nélkül olyanok, akik nagyon 
sokat tettek Miskolc kulturális életéért. 
Megtiszteltetés ezen a listán szerepel-
ni – nyilatkozta Bíró Tibor. – Miskolci 
vagyok, itt üzemeltetem a két art mo-
zit. Képtelen lennék máshol megcsi-
nálni a CineFestet, a fesztivál eggyé 
vált Miskolccal – tette hozzá. 

Kiss J.

A Lenkey Zoltán Alapítvány és a Miskolci Galéria közös rendezésében 
készült a tárlat, amelyet kedden nyitottak meg a Rákóczi-házban. A kiállí-
tás a 30 éve elhunyt Lenkey Zoltán munkásságába ad betekintést. A  grafi-
kusművész a ’60-as, ’70-es években a miskolci művészeti élet, a művésztelep 
meghatározó alakja volt. Az emlékkiállítás több tucat, magángyűjtemény-
ben lévő grafikáját mutatja be. Kiss Gábor alpolgármester köszöntőjében el-
mondta, a városnak meg 
kell őriznie kollektív tu-
datában, s méltó módon 
meg kell emlékeznie a 
meghatározó miskolci 
művészekről. A tárlatot 
Máger Ágnes festőmű-
vész nyitotta meg, mint 
mondta, művészeti éle-
tünk, mindennapjaink 
része Lenkey Zoltán, 
akinek emberi és művé-
szi léte is hiányzó.

Támogató tagként a Miskolci Nem-
zeti Színház is csatlakozott a Mis-
kolc Belvárosi Gazdaságfejlesztő 
Klaszterhez. 

A klaszter 2011-ben alakult, hogy 
összefogja a belvárosi kereskedőket, 
vállalkozókat a jobb érdekérvényesí-
tés és a hatékonyabb együttműködés 
érdekében. 

Mint a szerdai, projektzáró gyűlé-
sen elhangzott, a klaszternek 22 vál-
lalkozás a tagja, és eddig öt támoga-
tó szervezet állt mellette – ez bővült 
most a színház belépésével hatra. Kiss 
Csaba színházigazgató keretnek, le-
hetőségnek nevezte az együttműkö-

dést, amelynek segítségével mindenki 
a saját eszközeivel tud dolgozni azért, 
hogy felemelje Miskolcot, új lehetősé-
geket találjon számára.

Deutsch Miklós klaszterelnök örö-
mét fejezte ki, hogy a színház is csatla-
kozik hozzájuk, mint mondta, fantasz-
tikus dekorációikkal eddig is emelték a 
sétálóutca fényét. Bihall Tamás, a BO-
KIK elnöke hangsúlyozta, hogy a bel-
város a gazdaságfejlesztés szempontjá-
ból is lényeges, tükröznie kell a város 
képét és vonzani a befektetőket. A 
színház fizikai értelemben is az egyik 
ékköve a belvárosnak, kulturális érté-
kei nagyon fontosak a gazdaság szem-
pontjából is.

Pfliegler Péter alpolgármester ki-
emelte: fontos, hogy 2010 óta párbe-
széd indult el a városvezetés és a belvá-
rosi vállalkozók, kereskedők, később 
pedig a klaszter között. Fontos ered-
ménye ennek a párbeszédnek például 
az, hogy eltörölték a korábban auto-
matikus évenkénti tíz százalékos bér-
leti díjemelést. De pozitív visszhan-
got kiváltott intézkedés volt a boltok 
kedvezményes kitelepülési lehetősége 
üzletük elé, az ingyenes parkolási le-
hetőség, vagy, hogy a parkolójeggyel 
ingyen lehetett utazni a villamoson 
a Városház tértől az Ady-hídig. Egy-
re kevesebb az üres üzlet, már csupán 
egy-kettő van belőle a főutcán.           H. i. 

A színhá z is erősíti A gA zdAságfejlesztést

„MAgAMnAk is ős és idegen”
Különleges kiállítás nyílt a Mis-
kolci Galéria Rákóczi-házában 
csütörtökön délután. 

A „Magamnak is ős és idegen” 
címet viselő tárlat Demeter Ist-
ván festményeit mutatja be, s Haris 
László azon fotóit tárja a néző elé, 
amelyeket a festményekkel kapcso-
latban készített.

A kiállítást Hushegyi Gábor mű-
vészettörténész, a Budapesti Szlo-
vák Intézet igazgatója nyitotta meg. 
– A tárlat végre helyére rakja Deme-
ter Istvánt a képzőművészetben, a II. 
világháború utáni magyar képző-
művészet történetében. Egyetértek 
Bán András megfogalmazásával: 
korszerű, időtálló az a művészet, 
amit letett az asztalra. Nehéz elvá-
lasztani az életműtől azt a tényt is, 
hogy egy római katolikus papról 

beszélünk. Azok közé a művészek 
közé tartozik, akik ugyan képző-
művészeti képzésben nem részesül-
tek, részesülhettek, mégis alkotó 
művésszé váltak. Anyaghasználata, 
eszközhasználata, kézírása, kompo-

zíciói arról árulkodnak, hogy vala-
honnan mélyről ősi képességet ho-
zott felszínre – emelte ki Hushegyi 
Gábor. A tárlat január 14-ig tekint-
hető meg a Miskolci Galériában.

kiss j. | fotó: juhász á.

Bíró tiBornAk ítélték  A       MúzsA díjAtkiss Csaba „beugró” 
lesz a sirályban

lenkey zoltán-emléktárlat 
nyílt a galériában
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ZENÉS MIKULÁS-PARTY  
A BOGÁCSI THERMÁLFÜRDŐBEN! 

December 7-én, szombaton 19.00–23.30
l krampusztorna

l „virgács”-szépségverseny, nem csak hölgyeknek  
(görögországi szállást nyerhetnek a győztesek)

l karaoke, büfé, jó buli
 A belépő csak 1200 Ft/fő

További info: www.bogacsitermalfurdo.hu vagy 06-49/534-410

Forgalmazza a Miskolci Agrokultúra Kft.  
Kapható az UNIÓ COOP Zrt. üzleteiben.

Miskolczi

Ínyenc kolbász



– A digitális írástudás a ma legfontosabb 
kérdése, ami nemcsak a fiatalokat érinti, 
hanem az időseket is – hangsúlyozta Pálffy 
Kinga, a Miskolc Holding Zrt. vezérigazga-
tója, amikor szerdán személyesen tájékozó-
dott a Digitális Miskolc programirodájában 
folyó munkáról.

Pálffy Kinga emlékeztetett: a Digitális Mis-
kolc nem csupán azt jelenti, hogy 17 ezer mis-
kolci család juthat laptophoz pályázat útján, 
hanem több más fejlesztést is. – A projekt ré-
szeként fejlesztjük az optikai hálózatot, amely a 
leggyorsabb internetelérést biztosítja a polgár-
mesteri hivatal, a városi gazdasági szervezetek, 
az oktatási, a kulturális és a szociális-egészség-
ügyi intézmények számára. További forrásokat 
keresünk arra, hogy a digitális fejlesztéseket bő-
víthessük Miskolcon. Szeretnénk például digi-
tális tereket kialakítani, erre most adtunk be pá-
lyázatot – mondta el a holding vezérigazgatója. 
– Örömmel látom, hogy nagyon nagy az érdek-
lődés, ami megerősít minket céljainkban – tette 
hozzá.

Az Ifiházban található programirodát hét-
fői megnyitója óta, szerdáig csaknem másfél 
ezren keresték fel, a digitalismiskolc.hu olda-
lon pedig több mint 1300-an regisztráltak, az 
érdeklődés folyamatos. A programiroda hét-

főtől csütörtökig 11–18, pénteken pedig 9–16 
óra között tart nyitva, egy ügyintéző egy nap 
mintegy 30 embert tud fogadni. – Az eddigi ta-
pasztalataink szerint inkább nyitástól kora dél-
utánig érkezik több ügyfél. Ezért azt ajánlom 
az érdeklődőknek, hogy inkább 3-4 óra körül 
jöjjenek, akkor sokkal gyorsabban be lehet jut-
ni munkatársunkhoz – mondta Bakonyi Zol-
tán, a programiroda vezetője.

Cs. M. | fotó: f. K. Cs.
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Miskolci Napló – A város lapja Digitális Miskolc

Hétfő délelőtt megnyílt a Digi-
tális Közösség miskolci prog-
ramirodája. Az Ifjúsági és 
Szabadidő Házban kialakított 
központban egyszerre közel 
húsz ügyfelet tudnak fogadni 
és tájékoztatni a laptoppályá-
zat részleteiről. 

– A lehető legjobb tájékozta-
tást szeretnénk adni a miskol-
ciaknak. Azok, akik tudnak tá-
jékozódni az internet világában, 
részletes leírást kapnak a feltéte-
lekről és a pályázati teendőkről a 
http://www.digitalismiskolc.hu ol-
dalon. Sok olyan lakos is van azon-
ban, akinek szóban is el kell mon-
dani a részleteket, számukra adnak 
itt felvilágosítást a munkatársak – 
emelte ki Kiss Gábor alpolgármes-
ter. Veres Józsefné az elsők között 
kapott tájékoztatást a program-
irodában. – Régóta hallani a prog-
ramról, melyet óriási lehetőségnek 
tartok a miskolciak számára. Egy 
betegség miatt megváltozott mun-
kaképességűként pályázhatok, a 
régi laptopom tönkrement, és a 
munkámhoz lenne szükségem egy 
újra. Emberekkel foglalkozom, és 
látom, milyen sokan nem enged-
hetik meg maguknak, hogy önerő-
ből számítógépet vegyenek, ezért is 

tartom kiválónak a kezdeménye-
zést. Megnéztem az interneten is a 
nyomtatványt, nem nehéz kitölte-
ni – mondta el lapunknak az egyik 
első ügyfél.

A tájékoztatást követően, ami-
kor visszatérnek az ügyfelek, a 
kitöltött nyomtatványon, a jöve-
delemigazoláson, valamint a sze-
mélyi igazolvány és lakcímkár-
tya másolatán kívül célcsoporttól 
függően különböző igazolásokat 
kell magukkal vinniük. Az elbí-
rálás mintegy harminc napot vesz 
igénybe.    s. P. | fotó: f. KaDerjáK Cs.

Aki elnyeri pályázatával a 17 ezer 
laptop egyikét, részese lesz Miskolc 
digitális közösségének. A beér-
kezés ideje nem befolyásolja az 
elbírálást, az a legfontosabb, hogy 
pontosan töltsék ki az érdeklődők 
a szükséges űrlapokat, hangsúlyoz-
ta Kiss Gábor alpolgármester, akit 
a legfontosabb tudnivalókról kér-
deztünk.

– A Miskolci Napló november 23-ai 
számában megjelent négyoldalas írá-
sos tájékoztató egy rövidített „hasz-
nálati utasítás” a Digitális Közösség 
programhoz. A www.digitalismis-
kolc.hu oldalon minden további se-
gítséget megkapnak az érdeklődők. 
Onnan letölthetik a szükséges adat-
lapokat a papíralapú pályázathoz, de 
regisztráció után online is beadhatják 
jelentkezésüket. Az Ifiházban találha-
tó programirodán is hozzájuthatnak 
a pályázati csomaghoz, és munka-
társaink válaszolnak a kérdéseikre. A 
kész, papíralapú pályázatokat szintén 
ott kell leadni. A programirodánál te-
lefonon is lehet érdeklődni a 46/512-
820-as telefonon – foglalta össze az 
alpolgármester, hol tájékozódhatnak 
a miskolciak.

– A pályázati ke
retösszegből, köz
ponti közbeszer
zés révén 17 ezer 
laptop áll a pá
lyázók rendel
kezésére. Mi 
az alapfeltéte
le a pályázás
nak?

– A legfonto-
sabb alapelv az 
volt, hogy mis-
kolci háztartások 
nyújtsanak be pá-
lyázatot. Miskolciak, 
akik legalább 2013 júliu-
sától itt élnek, mert nem sze-
rettük volna, hogy a pályázat miatt 
elinduljon egy bejelentkezési hul-
lám. És háztartások, hiszen egy csa-
ládban általában többen is használ-
nak egy eszközt. 

– A miskolciak széles körén belül 
meg kellett határozni a célcsoporto
kat is, ezekről szintén részletesen tá
jékozódhatnak a fenti csatornákon. 
Milyen egyéb szempontokat vettek fi
gyelembe a kiíráskor?

– Fontos szempont a jövedelem, 
ami egy főre jutó bruttó 150 ezer fo-

rint lehet családok-
nál, az egyedül élők 

esetében viszont 
50 százalék-
kal magasabb, 
225 ezer fo-
rint. Olyano-
kat szeretnénk 
t á m o g a t n i , 
akik jogköve-
tők, akik nem 
halmoznak fel 

tartozásokat a 
t á r s ad a lom ma l 

szemben. Ezért 
azok, akiknek 45 na-

pot meghaladó tartozá-
suk van, és nem vesznek részt 

adósságkezelő programban, nem 
pályázhatnak. Mint ahogy például 
azok a diákok sem, akiknek tíznél 
több óra igazolatlan hiányzásuk van. 

– Egy hónap áll a pályázók ren del
kezésére, a végső határidő december 
21e, este 6 óra. Érdemes sietni?

– Nem, a gyorsaság nem jelent 
előnyt. Tehát mindenki átgondoltan 
töltse ki a lapokat. Az a legfontosabb, 
hogy megfelelő pályázattal minél 
többen be tudjanak kapcsolódni a 
város digitális közösségébe.

7  
Pontosan, átgondoltan  

pályázzunk

„Miskolc legyen valóban okos város!” 

tájékoztató fórum 
A Digitális Miskolc programmal kap-
csolatos tudnivalókról tartottak lakossá-
gi fórumot Zsiga Marcell és Kiss Gábor 
alpolgármesterek, Sebestyén Lász-
ló országgyűlési, valamint Kiss János 
önkormányzati képviselők szerdán, az ön-
kormányzati rendészet székházában.

Zsiga Marcell 
kiemelte, óriási az 
érdeklődés a pro-
jekt iránt, így több 
helyen tájékoztat-
ják a lakosságot a 
részletekről, feltéte-
lekről. – Harmadik 
évét zárta a város-
vezetés októberben. 
Másfél évet az előző 
vezetés által létreho-
zott károk eltakarításával töltöttük. Ebben az 
évben már egyre több sikert könyvelhetünk el 
– hangsúlyozta Zsiga Marcell, példaként em-
lítve az adósságátvállalást, a munkanélküliség 
csökkentését, a Takata cégcsoport miskolci pro-
jektjét. Az alpolgármester szólt a tapolcai beru-

házásról, a diósgyőri stadionfejlesztés fontossá-
gáról, majd kiemelte: a legújabb kormányzati 
program keretében 17 ezer laptopot oszthatnak 
szét, amely a mindennapokat teszi könnyebbé. 
– Ma már nélkülözhetetlen a digitális tudás. Az 
alap-prezentációt hivatott a most elindított tá-
jékoztató sorozat folytatni, több helyen lesz le-

hetősége a lakosságnak 
feltenni a kérdéseit. A 
folyamatos, széleskö-
rű tájékoztatás is segíti, 
hogy Miskolc valóban 
„okos város” legyen 
– tette hozzá Kiss Já-
nos. Kiss Gábor arról 
szólt, hogy az írásbe-
li tájékoztató precíz, jó 
anyag, de az egészet fel-
dolgozni nem könnyű 

feladat, ebben segítenek. Az 
embereket leginkább nyilván az érdekli, hogy 
ők személy szerint beleférnek-e a pályázói kör-
be. Vannak határesetek, egyéni problémák is, 
amelyeket figyelembe vesznek, meghallgatnak, 
s a felmerülő kérdéseket is megválaszolják eze-
ken a tájékoztató előadásokon.                      Kiss j. 

Hétfőn megnyílt  
a programiroda

Hatalmas az érdeklődés

„Nem a gyorsaság 
jelent előnyt”



131 éve, 1882. november 26-án kezdte meg működé-
sét a Zsolcai kapui telepén az „ősgázgyár”, vagyis a 
légszeszgyár. A gázfejlesztő telepről és az 1000 m³-es 
tartályból közel 10 km-es csőhálózatot építettek ki, 
s a gázlámpákat ezekről működtették. Először 142 
gázlámpa világította meg a város fontosabb utcáit.

75 éve, 1938. november 28-án a miskolci gőzmalom 
„burizs” néven forgalomba hozta új termékét. Ez volt 
a neve a hántolt búzának.

84 éve, 1929. november 29-én törvény jelent meg a 
közigazgatás átszervezéséről, megszületett Miskolc 
új szervezeti szabályrendelete, amely elkülönítette a 
központi és a helyi hatásköröket. Két évtized után 
helyhatósági választásokat is tartottak.

19 éve, 1994. november 29-én alakult meg a B.-A.-Z. 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ez a nap a Ka-
mara Napja, amikor kitüntetéseket és elismeréseket 
adnak át. Ez az ünnep egybeesik a Miskolci Kereske-
delmi és Iparkamara egykori székházának átadásá-
val, amely 1896-ban volt.

Hétforduló

Múlt és jelen

1898-ban adták át az Aranyszarvas gyógyszertár néven elhíresült, egyeme-
letes sarokházat. Az emeleti szárnyban a mindenkori polgármester lakását és 
fogadóhelyiségeit alakították ki. A Magyar Bazár üzlet felirat felett jól kivehe-
tő három mellszobor. Soltész Nagy Kálmán polgármester kérésére így örökí-
tették meg Deák Ferenc, Vörösmarty Mihály és Széchenyi István gróf alakját. 
A gyógyszertár azóta is itt működik, s berendezése sem változott átadása óta. 
Az épület az elsők között esett át a „lecsupaszításon”. Egy szocreál emeletet 
építettek rá az 1950-es években, amelyben először a Miskolci Tervező Vállalat, 
majd a Miskolci Vendéglátó-ipari Vállalat kapott helyet. 

dobrossy. I. | fotó: MocsárI l., képeslap: sáfrány Gy. J.

névadó – Martinovics Ignác
A Vörösmarty városrész és a Budapest – Miskolc 

vasútvonal közötti kelet-nyugat irányú utcánk. 
A névadás a szomszédos Bocskai, Bem, Kont 
utcákkal egy időben, a XIX. század utolsó évei-
ben történt.

Családja a Balkánról bevándorolt albán 
nemzetiségű volt. Iskoláit Pesten, Baján, Budán 
végezte. 1778-ban pappá szentelték. Több nyel-
ven beszélt, tanulmányai során beutazta Európát. 
1783/1784-ben a lembergi akadémián állapodott meg, 
az intézmény dékánja lett. Tevékenysége során politikai 
karrierre vágyott, s ez 1792-ben teljesült: a császári kabi-
netirodához külügyi politikai szolgálatra rendelték. Írá-

saiban később a Habsburg-ház ellen fordult, s a 
francia forradalmi eszmékkel rokonszenvezett. 

Párizsban megismerte, Bécsben, majd Magyar-
országon pedig önálló társaságot alapított a 
szabadság – egyenlőség – testvériség jegyében. 
A szervezkedésre fény derült, Martinovicsot és 
társait elfogták. A vád felségsértés, az ítélet fej- 

és jószágvesztés lett. A budai Vérmezőn Hajnó-
czy Józseffel, Laczkovics Jánossal, Sigray Jakabbal, 

Szentmarjay Ferenccel, Szolártsik Sándorral és Őz Pál-
lal végezték ki. (1755–1795 között élt, a bölcselet és a teo-
lógia doktoraként lett a jakobinus mozgalom vezetője. Ki-
végzett társaival a Kerepesi temetőben van sírhelye.)    d. I.

anno írták…  
1944. április 16-án országos rendelettel tiltották be a 

megjelenő vidéki újságokat. Miskolcon egyedül a Ma-
gyar Élet című lap jelenhetett meg 1944. november végé-
ig. A magát keresztény politikai napilapként jegyző új-
ság adott hírt a zsidótörvények végrehajtásáról (is). Így 
arról a miniszteri rendeletről, amely a polgármesteren 
keresztül utasította a város főlevéltárnokát, a múzeum 
„őrét”, a Városi Zeneiskola és a Női Ipariskola igazga-
tóját a zsidó írók műveinek összeírására és forgalomból 
történő kivonására. Rákos Arnold azt válaszolta a pol-
gármesternek, hogy zsidó zeneszerzők műveit, kottáit 
nem őrzi az iskolai könyvtár (ami nyilvánvalóan nem 
volt igaz). Bank Sándor a kereskedelmi leány középisko-
la igazgatója viszont pontos listát készített azzal a meg-
jegyzéssel, hogy „a könyvek jelenleg a német katonaság 
által lefoglalt iskolaépület könyvtárában vannak elkülö-
nítve”. A könyvek szerzői között olvassuk Bródy Sándor, 
Kiss József, Lengyel Menyhért, Molnár Ferenc, Szomory 
Dezső, Várnai Zseni és Jászi Oszkár munkáit. A további 
történésekről nincsen újsághír és dokumentumok sem 
maradtak meg.

dobrossy István

akkor...

...és Most
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A cvikker valószínűleg Knezich Ká-
rolyé volt, a fiatal nő a képen leánya, 
Olga. Ezek az emlékek azok közé tar-
toznak, melyeket Greutter Zoltán, az 
egyik aradi vértanú ma is Miskolcon 
élő, 70 éves ükunokája őriz. 

Mindenki ismeri Knezich Károly, a 
horvát apától és magyar anyától szár-
mazó honvéd tábornok, aradi vértanú 
nevét – az viszont nem köztudott, hogy 
Miskolcon is élnek leszármazottai. 

– Katonaként Egerbe vezényelték, ott 
ismerte meg feleségét, Kapitány Kata-
lint. 1844-ben házasodtak össze. Két 
lányuk született, Olga és Irén. Az idő-

sebb leány Miskolcra jött férjhez, így mi 
az Olga-ágból származunk – mondja 
Greutter Zoltán. Vele együtt hat üku-
noka él a nagycsaládban – a fiatalab-
bakat már csak szépunokaként említik. 
És vannak szép számmal, Olga ágán 67, 
Irén ágán 57 élő leszármazottat tarta-
nak nyilván.

2010 óta minden év márciusában ta-
lálkoznak Szolnokon. Azért ott, mert 
Knezich Károly a szolnoki csatáért kap-
ta meg a III. osztályú, a komáromi csa-
táért pedig a nagyon ritkán adományo-
zott II. osztályú katonai érdemrendet, 
a szolnoki múzeum pedig mégiscsak 
Damjanich János nevét viseli.

Greutter Zoltánéknál nagyon sok 
családi fotó van, de sajnos többségük-
ről nem tudni, kit ábrázol – beazono-
sításukhoz szakemberek segítségét is 
igénybe veszik. Legutóbb két, 
Miskolc és a család szem-
pontjából is fontos sze-
mély képét sikerült 
névhez kapcsolni. A 
diósgyőri papírgyár 
alapítója, Martinyi 
Sámuel lányáét és 
férjéét. Ők pedig úgy 
kötődnek a család-
hoz, hogy a férj Greut-
ter Antal volt, és fiuk, ifjabb 
Greutter Antal (aki nem melles-
leg a híres Greutter-kert létrehozója 
lett) feleségül vette Grőber Etelkát – 
Knezich Olga leányát, tehát a vértanú 
unokáját.

A bonyolult családfát nem egyszerű 
kibogozni, de meg kell emlékeznünk a 
Grőber testvérekről is. Neves gazdál-
kodó család sarjai voltak, és a Knezich 

lányokat vették feleségül: József 
Olgát, Sándor Irént. Olga 

Miskolcra jött férjéhez – 
Sándor Egerben élt fe-
leségével. Utóbbi pár 
fiát, Grőber Jenőt az 
egri bikavér atyja-
ként tartják számon 
ma is…
Az utolsó déduno-

ka, a közelmúltban el-
hunyt Henkey-Hőnig Kata-

lin (Greutter Zoltán édesapjának, 
Istvánnak unokatestvére) volt a családi 
emlékezet legfőbb őrzője, így sok törté-
netet is a fiatalabbakra hagyott. Kne-
zich Károly felesége teljesen összeom-

lott férje kivégzése után, és alig négy 
év múlva meg is halt, árván marad le-
ányait a rokonság és a katolikus egyház 
segítségével nevelték fel. Akkor is el-
csuklik Greutter Zoltán hangja, amikor 
arról beszél: Világos után Knezich nem 
adta át kardját az oroszoknak, hanem 
egy kocsi kereke alá vetette, és összetö-
rette azt. A Jókai által a Kőszívű ember 
fiaiban, Buda ostrománál megénekelt 
testvérpárbaj ihletője szintén Knezich 
volt: átadta a vezérlést, mert testvére, 
Johann Knezich a várban szolgált had-
nagyként.

Knezich Károly emlékezetét Greut-
ter Zoltán két gyermeke (is), Zoltán és 
Zsófia tovább őrzi. De megteheti ezt a 
város és minden polgára, Knezich Olga 
ugyanis nemcsak Miskolcon élt, de itt is 
nyugszik. Hamvait a mindszenti teme-
tő egy sírboltja őrzi.                  csörnök M.

knezIcH károly 
eMlékezete

a vértanú ükunokáJa közöttünk él
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Jégkorong

Öt nap alatt három mérkőzést 
játszottak a Miskolci Jegesmed-
vék, akik múlt hét pénteken Ér-
sekújváron vendégszerepeltek, s 
szenvedtek vereséget, vasárnap ha-
zai pályán legyőzték az Újpestet, 
majd kedden büntetőkkel kaptak 
ki a Ferencváros otthonában. – Jó 
mérkőzést játszottunk, sajnos, né-
hány hibánkkal felhoztuk a Fradit. 
A szétlövés mindig lutri, most eb-
ben az FTC volt jobb – nyilatkoz-
ta a találkozó után Bob Dever, a 
miskolciak vezetőedzője. Hétfőn 
az Érsekújvárt fogadják a Macik 
18.30-tól.

MOL Liga-eredmények:
HC Nové Zámky – Miskolci Je-

gesmedvék 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)
Miskolci Jegesmedvék – UTE 5–2 

(1–0, 2–0, 2–2)
Ferencváros-ESMTK – Miskolci 

Jegesmedvék 3–2 büntetők után (0–
1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

Futsal
Az utolsó percben kapott góllal 

3–2-es vereséget szenvedett szom-
baton az ELTE-BEAC otthonában 
a DVTK-Vénusz. A miskolciak 17 
ponttal továbbra is a negyedikek a 
tabellán.

– Nagyon szégyellem magam 
a mérkőzés miatt. Remélem, a 
lányok is ezt teszik, keresik ma-
gukban a hibát, és levonják a 
konzekvenciát, hogy hogyan nem 
lehet egy mérkőzésnek nekiállni. 
Nem megbántva az ellenfelet, ha 
csapatom tudásának legalább az 

ötven százalékát nyújtotta volna, 
akkor is sima győzelmet arat… 
Dolgozunk tovább! – mondta a 
mérkőzésről Sárréti Géza veze-
tőedző.

Női futsal NB I, 11. forduló:
ELTE-BEAC – DVTK-Vénusz 3–2
Gól: Kiss (15. p.), Juhász (26. p.), 

Pfundtner (40. p.), illetve Miliczki 
(14. p.), Váradi (37. p.).

Piros lap: Rondzik (25. p.).

Kosárlabda
Szombaton Rózsahegyen lépett 

pályára a DVTK női kosárlabda-
csapata, amely 77–73-as vereséget 
szenvedett. A csapatok a negyedik 
negyed elejéig fej-fej mellett halad-
tak, majd 62–61-es diósgyőri veze-
tés után egy 13–0-s szériával ellé-
pett a Rózsahegy, ezzel eldöntve a 
találkozó sorsát.

A csütörtöki nemzetközi kupa-
meccsen szintén szoros csatában, 
72–67-re kapott ki itthon a fran-
cia Landes együttesétől a kosárlab-
da Európa Kupa negyedik fordu-
lójában a DVTK. Peresztegi Nagy 
Ákos a lefújás után elmondta, a hi-
báikból, eladott labdáikból éltek a 
franciák, akik így könnyű ziccere-
ket dobtak. Hozzátette: Sverrisdót-
tiren kívül többet várt a légiósok-
tól.

Közép-Európai Liga, 12. forduló:
MBK Ružomberok – Aluinvent-

DVTK 77–73 (14–16, 25–23, 18–20, 
20–14)

Európa Kupa, E-csoport 4. for-
duló:

DVTK – Basket Landes 67–72 
(17–12 12–18 15–21 23–21)

Hírek, eredmények
Sport 9  

2–2-t játszott a DVTK hazai pá-
lyán az NB I 15., utolsó őszi for-
dulójában a Videoton ellen. A Ma-
gyar Kupa nyolcaddöntőjének első 
mérkőzésén is döntetlenre végez-
tek a csapatok szerdán.

Rosszul indult a szombati bajnoki 
a DVTK szempontjából, Kleinheisler 
László ugyanis már az első percben 
betalált. Szerencsére korán jött a vá-
lasz Bacsa Patrik révén, ám a Video-
tonnak erre is volt válasza: egy egyé-
ni akció végén Kovács István vette 
be Nenad Rajić kapuját. A második 
félidőben Gohér Gergő szemfüles 
szabadrúgásgóllal állította be a vég-
eredményt, egy-egy pontot szereztek 
a csapatok, de elmondható, a DVTK 
közelebb állt a győzelemhez.

– Úgy gondolom, kiszolgáltuk a 
közönséget, igazán jó meccset ját-
szottunk. Büszke vagyok csapatom-
ra, mely szép, kulturált focit játszott, 
száz százalékot nyújtott, s voltak 
helyzeteink is – nyilatkozta a lefújás 
után Tomiszlav Szivics, a DVTK ve-
zetőedzője.

A döntetlennel a Diósgyőr meg-
őrizte dobogós helyét a tabellán, így 
a 15 őszi forduló után a harmadik 
helyen áll.

A bajnokit követően szerdán újra 
összecsaptak a felek, Székesfehérvá-
ron 0–0-ra végzett a Diósgyőr a Ma-
gyar Kupa nyolcaddöntőjének első 
találkozóján. A piros-fehérek itt is 
nagyobb helyzeteket alakítottak ki, 
Gohér Gergő két kapufát is rúgott 
szabadrúgásból. Az eredmény min-
denesetre kecsegtető a jövő szerdai, 
miskolci visszavágót (18.00) megelő-
zően.

A két kupameccs között azon-
ban egy fontos bajnoki is vár a Szi-
vics-legénységre, vasárnap 16.30-
tól a Győrt fogadják a diósgyőri 
stadionban a tavaszról előrehozott 
első fordulóban, az NB I 16. köré-
ben.

S. P. | Fotó: MocSári L.

tizenöt MiSKoLci éreM
Közel ötszáz versenyző gyűlt össze szom-
baton a szegedi városi sportcsarnokban, 
hogy összemérje tudását a II. Szeged 
Grappling Bajnokságon. A Miskolci Ju 
Jitsu Egyesület tizenhárom sportoló-
val érkezett a megmérettetésre, akik tíz 
arany-, valamint öt ezüstérmet hoztak 
haza.

A viadalra néhány első versenyes sporto-
lót is vitt a miskolci egyesület, hogy a fia-
talok megízleljék a kemény küzdelmeket. 
Valamennyi miskolci harcos sikeresen vette 
az akadályokat: Buda Szabolcs a grappling 

(földharc) küzdelmek mellett a ketrecharc-
ban is bizonyított, így három aranyérmet 
is szerzett. Lajcsák Brigitta két arany- és 
egy ezüstérmével a legjobb női versenyző-
nek járó kupát is megkapta. Sejkoczki Dá-
vid egy aranyat és egy ezüstöt szerzett, s 
Pusztai Dániel is egy első és egy második 
hellyel térhetett haza. Máthé Ádám, Szabó 
Áron és Krebán Olivér egy-egy aranyérmet, 
Körmöndi Dániel és Mellik Noémi egy-egy 
ezüstöt küzdött össze. Mint Mellik Béla 
edző elmondta, fáradtan, de büszkén térhe-
tett haza az általa felkészített kitűnő harcos 
csapat.

nyoLc Közé vágynaK a röPiSeK
Az NB I-es női röplabda-bajnok-
ság tizenharmadik játéknapján az 
Albrecht-MVSC-MVSI együtte-
se szombaton hazai környezetben 
3–0-ra nyert a Palota RSC ellen. A 
zöld-fehérek ellentmondást nem 
tűrő játékkal arattak magabiztos 
győzelmet.

A miskolciak kettőzött erővel ké-
szültek a találkozóra, ugyanis az 
őszi idény elején a fővárosban sima, 
0–3-as vereséget szenvedtek el a 
nem túlságosan nagy erőt képvise-
lő ellenfelüktől. A győzelemre azért 
is nagy szükség volt, mert a vasuta-
sok még nem tettek le arról, hogy 
beverekedjék magukat az első nyolc 
közé. Az MVSC három játszmában 
harcolta ki a győzelmet, de igazi 

ellenállásra csak az elsőben talált. 
A vasutasoknak nagy szükségük 
volt egy önbizalmat növelő sikerre, 

egyelőre a táblázat kilencedik he-
lyén állnak, de jó eséllyel pályáznak 
az előrelépésre.

a kupában is 
továbbjuthatnak 

Szivicsék

A következő adományokat várjuk: ruhaneműk, játékok, gyer mekkönyvek, 
ágynemű, törül kö zők, sportszerek, kreatív hobbi eszközök, társasjátékok, 
papír és írószerek, iskolai taneszközök, udvari játékok, cipők, kerékpár, tar-
tós élelmiszerek (fogyasztásra és tárolásra alkalmas állapotban), édességek. 
És még sok hasznos holmit, amire otthon már nincs szükség.

A felajánlott eszközöket, ruhaneműket, adományokat 
a következő helyen gyűjtjük össze:

MVSC-pálya 
(3530 Miskolc, 

Csokonai Vitéz Mihály út 3.) 
Ideje: 2013. december 8., 

8.30 és 15 óra között.

Az MVSC – MVSI – Dzsúdó Szakosztály, a Hunyadi Mátyás Közne-
velési Típusú Sportiskola és a Miskolci Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ 
„SEGÍT-MISKOLC” Hagyományteremtő Gyűjtést szervez gyerme-
keknek, melybe szeretnénk, ha Önök is bekapcsolódnának.

Kedves Segítők!

Húsz zsák játékot gyűjtöttek 

Több mint húszzsáknyi játékot gyűjtöttek össze a szurkolók a DVTK – Videoton FC 
mérkőzésre a klub és a Katolikus Karitász által meghirdetett akció során. Az ajándékok 
kedden délután indultak útnak a DVTK-stadiontól, a segélyszervezet nehéz sorsú gyer-
mekekhez juttatja el az adományokat.
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Huszonhét nyelvvizsga után átadja tapasztalatait
Gaál Ottó, a Kreatív Nyelvtanulás fel-
találója már ismert lehet az újságot 
olvasók, tévét nézők előtt, hiszen 27 
középfokú állami nyelvvizsgájával 
a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. Sőt, talán Európában 
is, hiszen még egy belga fiatalem-
berről lehet tudni, hogy a brüsszeli 
egyetemen 22 nyelvből tett vizsgát. 
Egykor a tv-nézők Vitray Tamás és 
Friderikusz Sándor műsoraiban lát-
hatták Gaál Ottót. Most tapasztala-
tait egy új nyelvtanulási módszer, a 
Kreatív Nyelvtanulás tananyagaival 
próbálja továbbadni az érdeklődők-
nek. A módszer mintegy tíz év kuta-
tómunkájának eredménye, s külön-
legessége az, hogy segítségével az 
egyedül tanulók is folyamatos be-

szédkészséget szerezzenek. Tanulás 
közben ugyanis állandóan célnyel-
ven kell megszólalni. A 12 fejezet-
ből álló oktatócsomag kezdő szint-
ről indul, s a középfokú nyelvvizsga 
követelményeit célozza meg – ma-
gyarázza Gaál Ottó. Minden fejezet-
ben a rövid szókincs/nyelvtan után 
több száz kétnyelvű mondatrész, 
mondat következik, melyet hango-
san kell célnyelvre fordítani. A tanu-
ló maga alkotja meg a mondatot. 
Innen az elnevezés: Kreatív Nyelvta-
nulás. A magyar fordítások tökéletes 
önellenőrzést biztosítanak, s az egy-
re több helyes megoldás a nyelvta-
nulóknak sikerélményt, önbizalmat 
ad. Ha pedig ront, nem kell izgulni, 
hiszen egyedül kijavíthatja a hibá-

ját. A kreatív nyelvtanulók táborá-
ban megtalálhatjuk a középiskolás 
korosztályt, a nyelvvizsgára készü-
lőket és a nyugdíjasokat is. Több 
mint kétszáz önkormányzatnál és jó 
néhány középiskolában, köztük két-
tannyelvű gimnáziumban is alkal-
mazzák. Nagy cégek és kisvállalko-
zások egyaránt sikerrel használják 
a visszajelzések szerint. Megtalál-
ható a Miniszterelnöki Hivatalban, 
a világbajnoki és olimpiai ezüstér-
mes női kézilabda-válogatottnál, a 
Kiss László által irányított úszóválo-
gatottnál, de olyan kiváló emberek 
könyvespolcain is, mint például Fre-
und Tamás, Bolyai-díjas akadémikus 
vagy Szakcsi Lakatos Béla zongora-
művész.

Velünk könnyebb a nyelvtanulás...

Mészáros Kinga, Kovács Blanka, Freund Ádám és Szekeres Georgina már boldogan mutathatja fel 
nyelvvizsga-bizonyítványát, hiszen letették a vizsgát. Mindannyian a Kreatív Nyelvtanulást alkal-
mazták, s bátran ajánlják másoknak is a különleges rendszer előnyeit.

Leckéről leckére: hogyan is működik a rendszer?
A leckék mindig a szólappal kezdőd-
nek, amelyen az új szavakkal ismer-
kedhetünk meg. Általában külön sze-
repelnek a főnevek, melléknevek, igék 
stb., a könnyebb áttekinthetőség vé-
gett. Ezt követi a szólapmagyarázat, 
amely külön kitér azokra a szavakra, 
amelyek használata a magyartól eltér, 
s így problémát okozhat. Ezen a lapon 
a szómagyarázatok a szólap sorrendjét 
követik, mégpedig a bal felső sarokból 
haladva a jobb alsó sarok felé. Érdemes 
a szólapot és a szólapmagyarázatot 
egyszerre tanulmányozni. Ezen a la-
pon csak a problémás szavak szerepel-
nek, a fennmaradók használata nem 
okoz gondot. 

Az ezután következő nyelvtan-
lap a motorja az egész leckének, 
az itt elsajátított néhány szabály-
lyal tudunk majd számtalan hibát-
lan mondatrészt/mondatot képez-
ni a további gyakorlatok folyamán. A 
gyakorlólapok alkotják az anyag túl-
nyomó részét. Nagyon fontos, hogy 
mindig hangosan gyakoroljunk, mert 
miközben beszélünk, a szövegérté-
sünk is fejlődni fog.

A tananyag praktikus használatát 
célozza, hogy szétszedhető lapokból 
áll, így könnyen magunkkal vihetjük 
az aktuális fejezetet, s annak bárme-
lyik részét külön is gyakorolhatjuk. A 
végső cél, hogy bármelyik lapról bár-

melyik mondatot pontosan és gyor-
san le tudjuk fordítani. Ugyanis, ha 
megszerezzük ezt a készséget, akkor 
egy ilyen vagy ehhez hasonló mon-
dat megfogalmazása pl. az utcán sé-
tálva sem fog problémát okozni. Ezt 
pedig már úgy hívják, hogy BESZÉD. 

A 12 leckéből álló oktatócsomag 
a kezdő szintről indul, s a középfo-
kú nyelvvizsga követelményeit céloz-
za meg. A tananyagot a Sikeres Álla-
mi Nyelvvizsga fejezet zárja, amelyek 
akár 5-10 pluszpontot hozhatnak a 
nyelvvizsgán. A kiejtést nehéz leírva 
megtanulni, ezért használjuk figyel-
mesen a CD-t, amelyen minden szó-
lap és több száz mondat szerepel.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
Egy módszer, három lány – harminckét nyelvvizsga!

Amikor Virág, Zsófi és Blanka né-
hány éve a Kreatív Nyelvtanulással 
elkezdtek nyelvet tanulni, ők sem 
gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesz-
nek. Virág és Blan-
ka átlagos nyelv-
tanulónak tartotta 
magát,  27 évesen 
mindössze egy nyelv-
ből volt bizonyítvá-
nyuk. Életük nagy fel-
fedezésének érzik a 
módszerrel való meg-
ismerkedést. Azóta 
ugyanis Virág kilenc, 
Blanka pedig tizenhá-
rom nyelvből szerzett 
középfokú nyelvvizs-
gát. Zsófi pedig 18 éves 
„kreatív nyelvtanuló”, 
negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvből vizsgázott sike-
resen, teljesítménye korosztályában 
egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta 
tettek középfokú nyelvvizsgát, a fel-

készüléshez kizárólag a Kreatív Tan-
anyagot használták. Figyelem, ma-
napság gyakori, hogy a 

középfokú nyelvvizsga hiánya miatt 
a végzősök fele nem veheti át dip-
lomáját!

A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás 
egyéni bajnoka Magyarországon. Há-

rom dolog, amiért érdemes ezzel a 
tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 
8000 kétnyelvű mondatrész, 
mondat és a hanganyag 
megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül.

2. A könyv tartalmaz-
za a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt a 
lányok eredményei is bi-
zonyítják.

3. Kiváló módszer újra-
kezdésre, szinten tartásra, 
sőt – újra elővéve – bár-
mikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anél-
kül, hogy be kellene irat-
koznunk egy nyelvtan-
folyamra.

További információ az alábbi hon-
lapon található, illetve az előadáson, 
ahol elmondjuk a titkot, hogyan le-
het minden olyan emberből sikeres 
nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen 
nyelvet.

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek bemutatója Miskolcon!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetők és  21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

MISKOLCON 2013. december 2-án (hétfő)  
és december 9-én (hétfő) 17–19 óráig  

az ITC-székház dísztermében (Mindszent tér 1.).

Civil fejlesztés  
a foglalkoztatásért

Az Európai Unió támogatásával 
az ÉMOP 3.3.1-2011-11-0036 Civil 
szervezetek infrastrukturális fej-
lesztése című pályázati program 
keretében megvalósult a miskol-
ci Regionális Civil Központ Ala-
pítvány székhelyének és telep-
helyének felújítása, energetikai 
korszerűsítése és akadálymentesí-
tése, ezzel maximálisan eleget téve 
a munkaerő-piaci szolgáltatás-
nyújtás akkreditációs követelmé-
nyeinek.

A fejlesztés eredményeként a szerve-
zet Weidlich-udvarban működő Humán 
Szolgáltató Központja modern, célsze-
rűen berendezett és korszerűen felsze-
relt, akadálymentes helyiségben tudja 
fogadni álláskereső és képzésre jelent-
kező ügyfeleit. Térítésmentes munka-
erő-piaci támogatásai sorát a már jól 
ismert szolgáltatások mellett – mint 
munkaerő-piaci tanácsadások és állás-
keresési technikák átadása – kibővítet-

te olyan újszerű és innovatív szolgálta-
tásokkal is, mint az Álláskereső Klub és 
az On-line munkaerő-piaci tanácsadás.

A szolgáltatásnyújtás feltételeit a 
magasan képzett és elkötelezett mun-
katársak mellett a legkorszerűbb in-
formatikai és technikai felszerelé-
sek támogatják, melyek szintén a 
projekt keretében kerültek beszerzés-
re. A B.-A.-Z. megye területén meg-
valósuló szolgáltatások hatékonysá-
gának biztosítását  vállalatirányítási 
rendszer támogatja, ami lehetővé teszi 
a nagy számú külső munkatárs  ösz-
szehangolt feladatvégzését,  a gyors és 
eredményes elhelyezések érdekében.

A fejlesztések eredményeként a szol-
gáltatásban részesülők közül 30% fölé 
emelkedett a sikeresen állásba helye-
zettek száma, ezzel jelentősen javult 
ügyfeleink elégedettsége. Tapasztala-
tainkat szakmai képzés és műhelyek 
keretében igyekeztünk átadni hasonló 
munkaerő-piaci tevékenységet végző 
civil szervezetnek és szakembereknek.

Regionális Civil Központ Alapítvány
Cím: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 12.
Telefon: +36 (46) 414-052,
mail: recik@recik.hu
Honlap: www.recik.hu
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November 30. | szombat
20.00 | Brains-koncert. Helynekem.

December 1. | vAsárNAp
09.30 | A Miskolci Szimfonikus Zenekar 

nyilvános próbája. Művészetek Háza.
10.30 | A Mikulás és a varázsdob. Bemu-

tató. Csodamalom Bábszínház.
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. Az első 

gyertyát Zsiga Marcell alpolgármester 
gyújtja meg, közreműködik a Balázs Győ-
ző Református Líceum. A gyertyagyújtást 
követően Miskolc díszkivilágítását felkap-
csolják. Szent István tér.

17.00 | Kék óceán rendezvények. A musi-
cal koncerten közreműködik Dolhai Attila, 
Szabó Dávid, Vastag Csaba, Karányi Péter. 
Művészetek Háza.

December 2. | hétfő
19.00 | Romantikus útkeresők. A Miskolci 

Szimfonikus Zenekar hangversenyén ve-
zényel Werner Seitzer. Művészetek Háza.

December 3. | kedd
10.00 | Fogyatékossággal Élők Világ-

napja – miskolci program. A rendez-
vényt megnyitja: Kriza Ákos polgármes-
ter. A menetrend szerinti járatként induló 
és közlekedő 1-es villamoson figyelem-
felkeltő és információs posztereket he-
lyeztek el a szervezetek, szórólapokat 
osztanak. A Centrum áruház előtt a fo-
gyatékossággal élő személyek számára 
különféle szolgáltatást nyújtó szerveze-
tek információs pultot állítanak fel. Tiszai 
pályaudvar. 

16.30 | Dél-Csehország kincse. Rózsa 
György előadása. Petőfi Sándor könyv-
tár.

December 5. | csütörtök
16.30 | A Fazekas Utcai Általános Iskola 

ünnepi műsora. Centrum előtt.

December 6. | Péntek
16.00 | Hull a pelyhes fehér hó... Érkezik 

a Mikulás, a Miskolci Majorette Együttes 
csoportjainak felvonulása. Városház tér és 
a Centrum között.

December 7. | szombat
11.00 | Vidék- és környezetbarát helyi 

termékkiállítás és vásár – megnyitó. 
A kétnapos rendezvényt megnyitja: Kriza 
Ákos polgármester. Tudomány és Techni-
ka Háza előtti terület. 

15.00 | Rossini: A sevillai borbély. Opera-
klub. Szabó Lőrinc könyvtár.

17.00 | Köszöntünk téged, Mikulás. A Di-
ri-Dongó Együttes interaktív zenés gyer-
mekműsora. Centrum előtt.

December 8. | vAsárNAp
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. A má-

sodik gyertyát Csöbör Katalin ország-
gyűlési képviselő gyújtja meg. Köz-
reműködik a Fráter György Katolikus 
Gimnázium és a Szent Benedek Gim-
názium és Szakképző Iskola. Szent Ist-
ván tér.

kiállítás
– Lenkey Zoltán emlékkiállítás. Meg-

tekinthető január 14-ig. Miskolci Galéria, 
Rákóczi-ház.

– Isten katonái. Husziták a keresztes 
lovagrenddel vívott harcban. A kiál- 
lítás megtekinthető december  
31-ig. Herman Ottó Múzeum, pap- 
szeri épület.

December 2. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegye-
tem 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

December 3. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 
Sportközvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

December 4. | szerda 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Úton-útfélen 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem: előadá-
sok Miskolcon 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.20 Játék-szín 21.00 Film 22.35–
06.00 Képújság.

December 5. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 
18.00 Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programaján-
lója 18.25 Promenád, a Miskolc Televízió kulturális magazinja 19.00 Miskolc 
Ma (ism.) 19.25 Kisfilm 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

December 6. | péntek 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 
18.25 Egészségpercek 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Játék-szín 20.00 Mis-
kolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

December 7. | szombat 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.25 Kilátó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 
19.25 Sportpercek (ism.) 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30–07.00 Képújság.

December 8. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 
18.00 Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 
19.00 Krónika, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, 
hírösszefoglaló 20.30–07.00 Képújság. 

szombaton, 30-án, 16 órától 
a minorita templomban lesz a 
Fráter György Katolikus Gim-
názium szalagavató szentmiséje. 
Ezen a délutánon adventi koszo-
rúkat készíthetnek a gyermekek 
a templom hittantermében.

vasárnap délután 4 órá-
tól rendezik meg a mindszenti 
templomban a miskolci kato-
likus templomok kórusainak 
Szent Cecília-napi találkozóját 
és hangversenyét.

vasárnap, december 1-jén, 
advent első vasárnapja lesz. 

Hétfőtől minden katolikus 
templomban hajnali (rorá-
te) szentmisét mutatnak be, a 
helyben hirdetett időpontok-
ban. A mindszenti, a minorita 
és a diósgyőri templomban 6, 
a Szent Anna-templomban fél 
7-kor.

Jövő vasárnap, 8-án a mino-
rita plébánián 16 órától a film-
klub keretében levetítik a Ka-
rácsonyi látogató című filmet. 
Ugyancsak 16 órától mocor-
gós szentmisét mutatnak be az 
ebédlőben a kisgyermekes csa-
ládok részére.

hArANg-hírekprogrAmAJáNló

Közmeghallgatást tart Miskolc város közgyűlése december 
5-én, csütörtökön délelőtt 9 órától a polgármesteri hivatal közgyű-
lési termében (Hunyadi u. 2., tetőtér). A város polgárai és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű ügyben szólalhatnak 
fel, egyedi hatósági ügyekben nem kaphatnak szót. A közmeg-
hallgatás előtt a kéréseket, javaslatokat Csiszár Miklós jegyzőhöz 
lehet eljuttatni. Felszólalásra jelentkezni személyesen a Városház 
tér 8. szám alatt, az önkormányzati referensek irodájában (Jegyzői 
Kabinet, II. emelet) lehet ügyfélfogadási időben, december 4-én 
délután 4 óráig, illetve a közmeghallgatás napján, december 5-én 
délelőtt 9 órától a helyszínen, felszólalási jegy kitöltésével.

közmeghAllgAtás

Önkormányzati képviselők  Di-
gitális Miskolc laptoppályázat-
tal kapcsolatos lakossági fóru-
mainak helyszínei és időpontjai: 

gazdusné pankucsi katalin, 
benczés miklós | Szent Imre 
Római Katolikus Általános Is-
kola, Miskolc, Fadrusz u. 3–8. 
december 2. hétfő, 17.00.
kovács Józsefné, szabó sándor 
| Hunyadi Mátyás Általános Is-
kola, Miskolc, Mátyás király u. 
21., december 3. kedd, 17.00. 
Nánási-kocsis Norbert, katona 
ferenc, takács gábor | And-
rássy Gyula Szakközépiskola, 
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán 
u. 10., december 4. szerda, 17.00. 

fodor zoltán, földesi Norbert, 
varga gergő | Avasi Gimná-
zium színházterme, Miskolc, 
Klapka György u. 2., december 
5. csütörtök, 17.00.
seresné horváth zsuzsan-
na, dr. kovács lászló, bartha 
györgy | Ady Endre Kulturális 
és Szabadidő Központ, Miskolc, 
Árpád út 4., december 6. pén-
tek, 17.00.

lAkossági fórumok

Hirdetés

Hirdetés

Az első adventi gyertyaszál
Miskolcon is elkezdődött az 
adventi időszak, vásárral, 
gazdag programokkal várják 
az érdeklődőket. 

A Szent István téren a ha-
gyományoknak megfelelően 
feldíszítették Miskolc adventi 
koszorúját, amelyen vasárna-
ponként kigyúlnak a várako-
zás gyertyái. Az elsőt december 
1-jén Zsiga Marcell alpolgár-
mester gyújtja meg, az emel-
kedett hangulat átélését pedig 
a Balázs Győző Református 
Líceum ünnepi műsora segíti. 
Miskolc város díszkivilágítását 
is ekkor kapcsolják majd fel.

A város vezetése a hétköz-

napokat is programokkal tölti 
meg, Kiss Gábor alpolgármes-
ter elmondása szerint a karita-
tív események sem hiányoznak 
majd. Lesz ételosztás, és Böjte 
Csaba ferences rendi szerzetes, 
a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány alapítója is Miskolcra ér-
kezik a hónap vége felé. Papp 
Ferenc kulturális osztályvezető 
kiemelte, a lelki megtisztulás a 
legfontosabb. Mint mondta, a 
Centrum előtt, a hétköznapo-
kon iskolások adnak műsort, 
fontos, hogy a gyermekek is 
megmutassák, hogyan várják 
a karácsonyt, ezzel a felnőttek 
ünnepi készülődését is meghit-
tebbé tehetik.

December 5-én, csütörtökön 
a Fazekas Utcai Általános Isko-
la műsora nyitja a sort, lesz ze-
nés gyermekműsor és érkezik 
a Mikulás is a második gyertya 
meggyújtását megelőző napok-
ban. Az adventi koszorú máso-
dik gyertyáját Csöbör Katalin 
országgyűlési képviselő gyújtja 
meg, december 8-án.

k. J.



Holttestet találtak 
Komlóstetőn

Holttestre bukkantak 
a tűzoltók november 22-
én délelőtt Miskolcon, a 
komlóstetői Szántó Kovács János utcában, miközben egy ki-
gyulladt víkendházat oltottak. Az áldozat – egy idős férfi – vél-
hetően életvitelszerűen tartózkodott az ingatlanban. Hudák 
Andrea megyei katasztrófavédelmi szóvivő tájékoztatása sze-
rint az ügyben tűzvizsgálati eljárás indult. 

Illegális cigiárus
Egy 15 éves fiúnak adott el illegális cigarettát az a nő, akit a 

napokban értek tetten a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügy-
őrei a miskolci Búza téri piacon. Az árusnál összesen 138 doboz, 
különböző márkájú ukrán cigaretta volt. A 49 éves nő a meg-
hallgatásán elmondta: a cigarettákat néhány nappal korábban 
egy másik miskolci piacon vásárolta, hogy azt haszonszerzés re-
ményében továbbértékesítse. 

Lerántották, kirabolták
November 22-én Mis-

kolcon, a Gyár utcában egy 
italboltból hazatartó férfit 
ismeretlenek hátulról föld-

re rántottak, és készpénzét eltulajdonítva elmenekültek. A rend-
őrök két órán belül elfogták és előállították a bűncselekmény el-
követésével megalapozottan gyanúsítható 15 éves fiút és annak 
13 éves társát. A rablásban részt vevő harmadik, 17 éves fiú fel-
kutatása folyamatban van. Az ügyben a július 1-jén hatályba lé-
pett, új Büntető Törvénykönyv szigorító rendelkezései alapján, a 
13 éves fiút is gyanúsítottként hallgatták ki a nyomozók.

Készülnek a katasztrófákra
Megyei szintű, védelmi igazgatási gyakorlatot tartott a B.-A.-Z. 

Megyei Védelmi Bizottság november 21-én a Mádon. Elképzelt 
veszélyhelyzetek – árvíz, földrengés, tűzeset – elhárítása során 
gyakorolták a valóságos katasztrófák esetén szükséges, össze-
hangolt intézkedéseket. A beavatkozásokban tizenhét védelmi 
szerv – köztük rendőrök, katasztrófavédők, önkéntes mentő-
szervezetek – vett részt, közel háromszáz fővel. Demeter Ervin, 
a megyei védelmi bizottság elnöke és Lipták Attila megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgató eredményesnek, sikeresnek minősí-
tette a gyakorlatot.

12 Mozaik

Ünnepi helyszínek

Ebben a négyrészes rejtvényünkben ünnepi, miskolci hely-
színek neveit  rejtettük el. A megfejtéseket együtt, legké-
sőbb december 23-án éjfélig juttassák el a MIKOM Mis-
kolci Kommunikációs Nonprofit Kft. címére: 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad u. 9. vagy e-mailben: info@mikom.hu. A helyes 
megfejtők között két-két kiló Miskolczi Ínyenc kolbászt 
sorsolunk ki, a Miskolci Agrokultúra Kft. díjazott termékéből.

Idén is várja az érdeklődőket a miskolci adventi vásár a sétálóutcán a Villanyrendőr és a Szentpáli utca között, valamint a 
Centrum előtti téren. – Idén összesen 35 kereskedő jelentkezett, kínálatukban a hagyományos ajándékok mellett megtalálha-
tók különlegességek is. A tavalyihoz képest jóval nagyobb a kínálat kézműves termékekből, így Tiffany-ékszerekből, zsinóro-
zott üvegekből, kézműves szappanokból, sőt, rongyvarró is árulja termékeit – mondta el Marosi Katalin szervező. Kulturális 
programok és ínyencségek – egyebek mellett sült kolbász, krumplilángos, sajtkülönlegességek, forró tea, valamint forralt bor 
– is kínálják magukat az adventi vásáron.                                                                                                                             Fotó: MocsárI L. 

Tisztelt Olvasóink! Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési 
problémákat tapasztalnak, kérjük, hívják a 46/503-501/100-as telefonszá-
mot, ahol rövid üzenetet hagyhatnak üzenetrögzítőnkön. Ha elérhetőséget is 
hagynak, problémájuk megoldása érdekében visszahívjuk Önöket!

Miskolci Napló

Forró nyomon

1

Fotó: F. KaderjáK cs.

A  hét  fotója
MocsárI L. FeLvéteLe

A DVTK – Videoton mérkőzés előtt a Diósgyőri Női Szurkolói 
Klub közös fotózást szervezett. – A csapat és a vezetés tudtára sze-
retnénk adni, a női szurkolók jóban-rosszban mellettük vannak, mi 
vagyunk a legnagyobb ilyen női egylet. Dobjuk el a fakanalat, jöjjünk 
ki a stadionba, tapasztaljuk meg együtt a fantasztikus hangulatot! – 
nyilatkozta Kispál Éva ötletgazda.

„Dobjuk el a fakanalat!”

Hirdetés

MegnyíLt
az adventI vásár
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