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9.
oldalDigitális Miskolc

December 21-ig lehet 
jelent kezni a Digitális Miskolc 
laptoppályázatra. 
Részletes tud nivalók négyoldalas 
pályázati mellékletünkben és 
a www.digitalismiskolc.hu honlapon.

éRkezett Meg 
a Mikulás MiskolcRa

MajoRettekkel

2013
a foRDulat éve 

volt MiskolcoN

Közgyűlés

„kaRácsoNy MegMutatja 
a szeRetet eRejét”

2.
oldal

3.
oldal

elkezdték a munkát tapolcán
Átadták a munkaterületet a kivitelező-
nek, s az első munkagépek is felvonul-
tak a héten a tapolcai strandnál. Jövő 
hét szerdán lakossági fórumon tájékoz-
tatnak a részletekről, utána pedig Rom-
búcsúztató strandpartira várnak min-
denkit a strand bejáratánál.

Rombúcsúztató stRandpaRti
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Témáinkról, és még sok más városi érdekességről, aktualitásról  
bővebben is olvashat a Miskolci Napló online oldalán! 

MINap.hu – a MISKOlcI hírpOrtál!
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„2013 a fordulat éve volt MiskolcoN”

Ez évi utolsó rendes ülését de-
cember 11-én, szerdán tartotta 
Miskolc képviselő-testülete. Zöld 
utat kapott többek között az ön-
kormányzati segélyek rendszeré-
nek módosítása és a közterületen 
életvitelszerűen való tartózkodást 
szankcionáló rendelet. Létrehoz-
zák Miskolc Értéktárát, és ezután 
elektronikusan is bevallhatják a 
miskolciak helyi adóikat.

Miskolcon is szabályozza ezután 
az önkormányzat, melyek azok a te-
rületek, ahol szabálysértő az életvi-
telszerű utcai tartózkodás. Miklós 
Béláné Batta Angéla aljegyző szóbe-
li kiegészítésben hangsúlyozta: to-
vábbra is elsődleges a hajléktalanok 
szociális ellátása, a szankcionálással 
mindenképp óvatosan fognak bánni. 
A vitában a szocialista frakció több 
tagja is arról beszélt, hogy az ellátó-
rendszert kell fejleszteni, nem pedig 
eldugni vagy kriminalizálni a haj-
léktalanságot. A Fidesz és a KDNP-
frakció soraiból viszont leszögezték: 
Miskolcon biztosított a megfelelő 
méretű nappali melegedő és az éjje-
li szálláshely is. A gond azokkal van, 
aki ezt nem veszik igénybe. Az elő-
terjesztés a lakók és a hajléktalanok 
érdekét is figyelembe vevő, jó szán-
dékú javaslat az aszociális viselkedés 
ellen.

Az önkormányzati segély kialakí-
tásával összefüggő önkormányzati 
rendeletek módosítására vonatkozó 
javaslatról komoly vita alakult ki. A 
szocialista képviselők szerint ugyan-
is nagy összegeket vonnak ki a rend-
szerből. Simon Gábor az MSZP ve-
zérszónokaként egyetértett azzal, 
hogy az önhibájukon kívül válság-
helyzetbe kerülteket támogassák, az-
zal viszont nem, hogy – szerintük – 
több segély megszűnik. Kiss János, 
a Fidesz frakcióvezetője viszont azt 
hangsúlyozta, az MSZP továbbra is 
a segélyalapú társadalmat szorgal-
mazza, ők viszont segíteni akarnak, 
és közben munka alapú társadalmat 
építeni. Annak sugalmazása, hogy 
kevesebb jut majd ellátásra, egysze-
rűen a miskolciak becsapása. Az is 
elhangzott, a változások azt szolgál-
ják, hogy átláthatóbb legyen a rend-
szer, egy papír benyújtása legyen elég 
ahhoz, amihez eddig három kellett, 
ez a segélyezettek érdeke is. Mint 
ahogy az is, hogy bezárják a kiska-
pukat, ne lehessen jogosulatlanul 
többszöri támogatást igénybe venni.

Minden oldal támogatását el-
nyerte a Miskolci Települési Ér-

téktár létrehozása. Fedor Vilmos 
(MSZP) viszont az értéktár-bizott-
sággal kapcsolatban szóvá tette, 
hogy bővíteni kellene a lehetősé-
get a közreműködésre, nem pozíci-
ókhoz kötni a bizottsági tagságot. 
Pakusza Zoltán (Jobbik) elmondta, 
ők is támogatják az értéktár létre-
hozását, de a mindennapokban is 
meg kellene élni magyarságunkat. 
Papp Ferenc kulturális osztályve-
zető válaszában hangsúlyozta, bár-
ki javasolhat értéket, a bizottság 
ülései, napirendje nyilvános lesz, 
örömmel veszik a segítséget min-
denkitől.

II. János Pál pápa nevét viselheti a 
„kis szilvamag”-ból kialakítandó új 
diósgyőri főtér. Az előterjesztő Mol-

nár Péter, a KDNP frakcióvezetője 
elmondta, bár még nincs kész a tér, 
a névadásnak aktualitást ad a néhai 
pápa tavaszi szentté avatása.

Döntöttek a képviselők többek kö-
zött arról is, hogy térfigyelő kame-
rákat helyeznek el a volt Mese cuk-
rászda mögötti területen, valamint a 
Romek téren; arról, hogy megterem-
tik a helyi adók elektronikus beval-
lásának feltételeit. Megszavazták a 
diósgyőri vár rekonstrukciójához, 
valamint a Science Múzeum megva-
lósításához szükséges többlet önerő 
biztosítását; illetve azt is, hogy ön-
kormányzati bérlakásokat ajánlanak 
fel cserelakásnak a MÁV-telepnek az 
Y-híd építése által érintett területén 
lakó bérlőknek. 

adoMáNyokkal segítik a karitászt
Miskolcot is kapcsolja majd a 
Magyar Televízió Jónak lenni jó 
elnevezésű jótékonysági műsora 
december 15-én. A műsorfolyam 
ezúttal a Katolikus Karitász műkö-
dését, és rajtuk keresztül rászoru-
lók karácsonyát támogatja a lakos-
ság adományainak segítségével.

Vasárnap, december 15-én reggel 9 
órától közel 10 órányi műsorfolyam-

ban mutatja be a Magyar Televízió a 
Katolikus Karitász működését, szer-
vezetét, támogatottjait és önkénteseit. 
A jótékonysági program legfontosabb 
célja azonban az, hogy segítse a Ka-
ritász karácsonyi adománygyűjtését, 
hogy a szervezet minél több rászoruló 
család karácsonyát tehesse teljesebbé. 

A riportokkal, kisfilmekkel, stú-
dióbeszélgetésekkel és jótékonysági 
árveréssel színesített műsorban élő 

kapcsolások is lesznek öt helyszínre, 
köztük a miskolci mindszenti plébá-
niára. A városban ugyanis ott fogad-
ják majd – a műsor alatt folyamato-
san – az adományokat. Ez alkalomból 
számos hangulatos és látványos prog-
rammal várják a plébánia Milleniumi 
termében a gyermekeket, családokat 
– emlékezetessé téve számukra a na-
pot, amikor együtt élhetik át, hogy jó-
nak lenni jó.

NapireNd előtt

A szerencsés utókor azt állapíthat-
ja majd meg: 2013 a fordulat éve volt 
– mondta el Kriza Ákos polgármes-
ter napirend előtti felszólalásában.  

– 2010-ben, amikor kezdtük átte-
kinteni a város helyzetét, úgy tűnt, 
Miskolc pénzügyi helyzete kilátás-
talan. Unokáinknak is fizetniük 
kell még a felhalmozott tartozást, 
úgy, hogy közben semmi nem fejlő-
dik Miskolcon, mert nem jut pénz 
utakra, intézményekre – emlékez-
tetett Miskolc polgármestere.

Kriza Ákos arról is beszélt, hogy 
„a szocialisták 2010-ben már tud-
ták, hogy ezt a hatalmas adósságot 
nem fogják visszafizetni, egyszerű-
en bedobták a gyeplőt a lovak közé. 
Azt azonban nem gondolták, hogy 
a miskolciak megfogják ezt a gyep-
lőt, és megállítják a lovakat a szaka-
dék szélén”.

– A miskolciak életereje a kormány 
támogatásával visszaállította a város 
stabilitását. Megszűnt az adósságál-
lomány, konszolidálódott a gazdasá-
gi helyzet, sok fejlesztést befejeztünk 
és elindítottunk. Büszkék lehetünk 
arra, hogy Miskolc átlendült a holt-
ponton – emelte ki Kriza Ákos, hoz-
zátéve, „létrejött az a pénzügyi-gaz-
dasági alap, amire építhetünk, és ez 
azt jelenti, hogy Miskolc felzárkózott 
a sikeres városok közé”.

A polgármester sorolta a fejlesz-
téseket: elkészült a lillafüredi füg-

gőkert és a Selyemréti Strandfürdő, 
elkezdődött a várrekonstrukció, 
megérkezett az első két Skoda vil-
lamos, zöld lámpát kapott a stadion 
és Tapolca fejlesztése, előbbire 4,5 
milliárdot, utóbbira 5 milliárdot 
ítélt oda a kormány.

– Már épül Tapolcán a medence – 
de nem csak az! Ez a fejlesztés első 
üteme. A régi épületek felújításával 
kellett kezdeni, mert hogyan nézett 
volna ki, ha egy luxusstrand mel-
lett ott maradnak a romok? – tet-
te fel a kérdést Miskolc polgármes-
tere, majd hozzátette: csak erre az 
első ütemre másfél milliárd forint 
áll rendelkezésre, majdnem kétszer 
annyi, mint a selyemréti fürdőre, 
tehát ne mondja senki, hogy ez mi-
nimálberuházás.

A legfontosabb azonban az, hogy 
két, a munkaerőpiacot hosszú idő-
re meghatározó pillérre is támasz-
kodhat a város. – A Bosch majdnem 
ezer munkahelyet teremtett, a Ta-
kata is ezret vállalt – és a beszállító-
kon keresztül ennek többszörösé-
vel számolhatunk. Kimondhatjuk, 
hogy 2013-ra a radikálisan átalakult 
munkaerőpiaccal, az erősödő kkv-k-
kal, a megújuló egyetemmel Mis-
kolc fordulóponthoz ért – ott állunk 
a siker kapujában, és várunk minden 
miskolcit, hogy 2014-ben együtt ve-
gyünk részt egy sikeres városépítés-
ben – zárta szavait a polgármester.
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Hétfőn átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, szerdán felvonultak az első munkagépek, ki-
mérték a medence helyét, és már aznaptól munkagépek zaja veri fel a tapolcai régi strand csend-
jét. Jövő hét szerdán pedig lakossági fórumon tájékoztatnak a részletekről minden érdeklődőt.

A terveknek megfelelően átadták a Miskolcta-
polcai Strandfürdő területét a kivitelezőnek hét-
főn. A konkrét munka megkezdése sem váratott 
magára sokáig, csak szerdáig.

– A lehető leggyorsabban elkezdte a kivitele-
ző a medence építését, így mostantól számítani 
lehet nagyobb járművek mozgására – mondta 
érdeklődésünkre Rostás László főépítész. – A 

munkaterület átadásától alig két hét van ka-
rácsonyig, ebben az évben lényegében ennyi 
ideig tudnak haladni a munkával. Azonban 
minden nap számít, hiszen feszes a határidő, 
a próbaüzem jövő június végi kezdete kőbe vé-
sett dátum. 

Ez utóbbit hangsúlyozta Sebestyén László 
országgyűlési képviselő, a beruházás miniszte-
ri biztosa is. A költségek fedezete pedig a költ-
ségvetésben, illetve tAo-s pályázat által bizto-
sított.

– Nem lehet eleget hangsúlyozni: ez csak az 
első ütem, itt egy XXI. századi strand épül, 
több lépésben. Logikus, hogy a kiszolgáló lé-
tesítményeknek az első ütemben el kell készül-
niük, erre csak ráerősít, hogy a mára leromlott 
régi épületek ugyan hogy mutattak volna egy 
modern strand mellett? – hangsúlyozta a mi-
niszteri biztos.

Ezért most elkészülnek az öltözők, a well-
nessrészleg, és egy olyan strandmedence, 
amilyen egyébként is volt tapolcán, csak kor-
szerűbb, sportolásra és akár nemzetközi verse-
nyek rendezésére is alkalmas kivitelben. 

– Az öltözőépület felső szintjén zöldtetős na-
pozókertet alakítanak ki, és ehhez kapcsolódik 

majd a nyolcszáz férőhelyes lelátó – mondta a 
részletekről Lengyel Katalin, a Városfejlesztési 
Kft. ügyvezetője. – A szaunákat úgy tervezték, 
hogy azok ne konkuráljanak a Barlangfürdő 
szaunaparkjával, hanem a két kínálat kiegé-
szítse, erősítse egymást. Fontos az is, hogy a 
lelátó, illetve a medence a későbbi ütemekben 
lefedhető lesz. Az öltözők száma és a lelátó pe-
dig bővíthető.

Az érdeklődők a részletekről személyesen is 
tájékozódhatnak, mert december 18-án, szer-
dán délután 5 órától fórumot tartanak a für-
dőfejlesztésről a tapolcai iskolában. A fórum 
házigazdája, a terület önkormányzati képvise-
lője lapunknak nyilatkozva azt hangsúlyozta: a 
legrövidebb idő alatt a legjelentősebb átalakí-
tást ezzel a most megkezdett munkával tudják 
elérni.

– Az új medence és az új szolgáltatások erő-
sítik a vonzerőt, bővítik tapolca turisztikai 
kínálatát, így már rövid távon is hozzájárul-
hatnak ahhoz, hogy több időt töltsenek itt a 
vendégek. Az is fontos, hogy az új fürdőben 
sok zöld felületet alakítanak ki, így egy min-
den ízében tapolcai beruházásnak lehetünk ta-
núi – hangsúlyozta.

A sikerpropaganda helyett sokkal 
hatékonyabb a konkrét projektek és 
beruházások megvalósítása, a mun-
kahelyteremtés, a szociális helyzet és 
a különböző ellátórendszerek javítá-
sa stb. Miskolc és környéke jövőjének 
szempontjából kiemelkedő esemény-
nek tekinthetjük azt a tényt, hogy Kri-
za Ákos polgármester a múlt héten a 
tapolcai strand fejlesztésével kapcso-
latos kivitelezési szerződést írt alá. Ezt 
akár egy szimbolikus beruházásnak is 
tekinthetjük, hiszen ezt a városrészt a 
miskolci szocialisták Waterloo-jaként 
szokás emlegetni. Tapolca elkesere-
dett lakói az MSZP-s városvezetés ide-
jén két ízben – 2005-ben és 2008-ban 
is – népszavazást kezdeményeztek, 
hogy leválhassanak Miskolcról, az el-
maradt fejlesztések miatt. Erre még 
nem volt példa a város történetében, 
ráadásul 2008-ban a leválást szorgal-
mazók többségbe kerültek. Nyilván 
sok tényező vezetett odáig, hogy ilyen 
méreteket öltsön a lakossági elkesere-
dés. A Káli Sándor-féle városvezetés 
2004-ben szerződést kötött egy befek-

tetővel, és azt 
ígérte, hogy a ta-
polcai strand te-
rületén élmény-
fürdő és szálloda 
épül majd. Ezzel 
szemben nem 
történt semmi: 
a strandfürdőt 
bezárták, és később sem tudtak vele 
mit kezdeni. A létesítmény az évek 
során egyre rosszabb állapotba ke-
rült. Az uniós támogatással készült, 
140 millió forintos beruházás kereté-
ben létrehozott vízforgató berendezés 
egyes fontos elemei állítólag eltűntek. 
Tapolca problémája rendszeresen fel-
színre került, de az elmaradt fejlesz-
tések miatt egyre csökkent a valaha 
Miskolc gyöngyszemének számító vá-
rosrész turistaforgalma, jelentős bevé-
telkiesést okozva ezzel a helyi vállalko-
zóknak. A tapolcai strand helyzetének 
rendezésével tovább csökkent a szocia-
lista városvezetés által felhalmozott – 
és hátrahagyott – megoldatlan felada-
tok száma.                        TóTh Gy. LászLó

Megújul Tapolca strandja

Lakossági fórumot tartanak a Miskolctapolcai Strandfürdő fejleszté-
séről a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Miskolctapolcai tagiskolájá-
ban (Győri u. 3.) december 18-án, szerdán délután 5 órától. A fórumon 
részt vesz Kriza Ákos polgármester, Sebestyén László országgyűlési 
képviselő, a beruházás miniszteri biztosa, Lengyel Katalin, a Miskolci 
Városfejlesztési Kft. igazgatója és Nehéz Károly, a terület önkormány-
zati képviselője.

LAKOssáGI fóruM

ELKEzdTéK A MunKáT A TApOLcAI sTrAndOn 
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Jövő héten 

fóruM és 
rOMbúcsúzTATó!

Rombúcsúztató
stRandpaRti

A régi tapolcai strandról minden mis-
kolcinak vannak szép emlékei – sok vi-
dám nyári fürdőzés, barátságok és szerel-
mek kötődnek hozzá. Ezért, mint a múló 
éveket, partival búcsúztathatjuk el a régi, 
romos strandot – és köszönthetjük az új 
születését.

A tapolcai strand bejáratánál, a „ro-
moknál”, december 18-án, szerdán este 7 
órakor kezdődik a parti, a zenét DJ. totpe-
ti biztosítja, a zsíros kenyeret és forralt 
bort a szervező, a Miskolci Városfejlesztési 
Kft. Az esten fellép a Fortuna táncstúdió.
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Tájékoztatjuk a MIVÍZ Kft. Központi Ügyfélszolgálatának  
(Szemere B. u. 5. sz.), valamint  

Műszaki Ügyfélszolgálatának (József A. u. 78.)  
2013. decemberi munkarendjéről:

Minden kedves felhasználónak ezúton kívánunk  
áldot t karácsonyi ünnepeket  

és boldog új esztendőt!

Minden kedves felhasználónak ezúton kívánunk  
áldot t karácsonyi ünnepeket  

és boldog új esztendőt!

Központi  
ügyfélszolgálat

(Szemere B. u. 5. sz.):

- december 23. 8:00-15:30
- december 24. zárva
- december 27. zárva
- december 30. zárva
- december 31. zárva
- január 2. 8:00-15:30
- január 3. 8:00-12:00

MűszaKi  
ügyfélszolgálat  

(József A. u. 78.)

- december 21. zárva
- december 23. zárva
- december 24. zárva
- december 27. zárva
- december 30. zárva
- december 31. zárva
- január 2. 8:00-15:30
- január 3. 8:00-12:00

A MIVÍZ Kft. ez időben is folyamatos munkarendben üzemelteti diszpécserszolgálatát.

100 ÉVES A MISKOLCI VÍZIKÖZMŰSZOLGÁLTATÁS 

Bükki forrásból

100 ÉVES A MISKOLCI VÍZIKÖZMŰSZOLGÁLTATÁS 

Bükki forrásból

A Miskolc Holding Zrt. vállAlAtcsoport tAgjA

Tisztelt Felhasználóink!

Hirdetés

MIHŐ Kft. ügyfélszolgálatának  
ünnepi nyitvatartási rendje

Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink szíves figyelmét,  
hogy a MiHŐ kft. ügyfélszolgálata  
és az általa üzemeltetett pénztár  

nyitvatartási rendje, az év végi ünnepi időszakban  
az alábbiak szerint alakul:

2013. december 23-án (hétfő) 8.00 órától 15.30 óráig
NYITVA TART

2013. december 24 – 2014. január 1-jéig 
ZárvA tArt

Az év végi ünnepeket követően, legközelebb 2014. január 2-án  
8.00 órától 15.30 óráig állunk szíves Fogyasztóink rendelkezésére.

Minden  kedves  fogyasztónknak   
ezúton kívánunk kellemes   

karácsonyi  ünnepeket   
és  boldog  új  esztendőt!

Egykori igazgatók, jelenlegi dol-
gozók és gyerekek ünnepelték 
együtt múlt pénteken a miskolci 
Gyermekváros intézményének 40. 
születésnapját. A gyermekvédelem 
szolgálatának fontossága mellett 
az elmúlt négy évtized legemléke-
zetesebb pillanatait is felidézték a 
résztvevők.

Az Egyetem út 1. szám alatt, 1973 
végéig egy hatalmas rét volt. A terü-
leten 1973. december 3-án egy ki-
mondottan gyermekvédelemmel 
foglalkozó intézmény nyitotta meg 
kapuit, s az első gyerekek is birtokba 
vették az épületet. Akkor 320 férőhe-
lyes volt a Gyermekváros, amelyben 
egy 80 fős óvodai részleg és egy neve-
lő részleg is helyt kapott.

– Tavaly is megünnepeltük a Gyer-
mekvárost, az volt az utolsó év, hogy 
önálló intézményként működtünk. 
Januártól újabb változás előtt ál-
lunk, állami fenntartásba kerülünk. 
Remélhetőleg a gyerekek életét, a 

mindennapokat ez nem befolyásolja 
majd. A kezdeti alapelvünk sem vál-
tozott, a legfontosabb szeretni a gye-
rekeket mindig, minden körülmé-
nyek között – hangoztatta Dobosné 
Vörös Eleonóra, a Gyermekváros je-
lenlegi vezetője.

A jubileumi ünnepségen az intéz-
mény egykori igazgatói is megszólal-
tak. Dobos László családi ünnepnek 
nevezte az összejövetelt, s beszélt ar-
ról, hogy egy ember életében mit je-
lent negyven év.

– Egy intézmény életében is nagy 
idő ez. Sok történet van a falakban. 
Abban továbbra is hinnünk kell, 
hogy a gyerekek jók, jónak születtek, 
s szeretetre vágynak – hangsúlyoz-
ta. Lovas János Tibor arról szólt, ez a 
negyven év, az ünnep alapként szol-
gál a következő negyven évre is. A 
köszöntőket követően gyerekek ad-
tak táncos, zenés, irodalmi műsort, 
de fellépett Dobó Dénes zenetanár is 
tanítványaival, valamint a Romano 
Theatro.                                         KIss J. 

„Felvirrad még Magyarországra!” 

Miskolci kötet 1956-ról
Felvirrad még Magyarországra! 
címmel jelent meg emlékkötet az 
ártatlanul kivégzett Oláh Miklós, 
1956-os miskolci mártír életéről. 

A Szabó Sándor önkormányza-
ti képviselő kiadásában és Jeney 
Edit szerkesztésében megjelent kö-
tet törzsanyagát az a visszaemlékezés 
adja, amelyet Oláh Miklós édesanyja 
írt, fia halálát követően, de kiegészül 
más ’56-os eseményekkel is. – A kö-
tet címe Miklós utolsó szavait idézi. 
Olyan többletinformációkat is tar-
talmaz, amelyek a diákok számára 
kiemelten hasznosak lehetnek ab-
ban, hogy az igazságot részletesebben 
megismerjék ’56-tal kapcsolatban – 
mondta el Szabó Sándor a könyv be-
mutatóján. – Mikor kivégezték, min-

denki, aki ismerte, tudta, 
hogy Oláh Miklós ártat-
lan, hősnek tartották. Aki 
elolvassa a könyvet, azt 
minden bizonnyal meg-

érinti majd mindez. Mint ahogy az 
is, hogy „alulnézetből” láthatunk egy 
történelmi korszakot, s hogy hogyan 
dolgozhatták föl akkoriban a feldol-
gozhatatlant – tette hozzá Jeney Edit. 
A bemutatón jelen volt Oláh Mik-
lós egyetlen élő rokona, a testvére is. 
Takács Tiborné Oláh Judit elmesélte, 
hogy a rendszerváltás után édesap-
juk még megélte, hogy rehabilitálják 
Miklóst, semmissé tették az ítéletet.

– A Zsolcai kapuban emléktábla 
őrzi a testvérem nevét. Halála után 
vitézzé avatták, Kiskunmajsán pe-
dig, az ’56-os múzeummal szemben 
egy kápolna tégláit ’56-osok nevei 
díszítik, a testvérem neve is ott van. 
A Terror Háza Múzeumban is kitet-
ték a képét. Jóleső érzés, hogy min-
dig voltak, akik tettek érte, hogy 
fennmaradjon a neve – hangsúlyoz-
ta. Oláh Miklós szülőházára idén 
emléktábla is felkerült.

KIss J. | Fotó: F. KaderJáK Cs.

NegyveN éve a gyerMeKeKért
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A jövőre életbe lépő, új családtá-
mogatási formákról tájékoztatott 
Miskolcon Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő és Demeter 
Ervin kormánymegbízott .

Csöbör Katalin kihangsúlyozta, a 
gyed-extra ösztönzi a gyermekvál-
lalást, segíti a gyermeknevelést és a 
kisgyermekes szülők munkavállalá-
sát is. Ezzel egyszerre célozza meg a 
kormány a munkahelyteremtést és a 
demográfiai probléma kezelését. Ja-
nuártól nem kell a nőknek választa-
niuk a munka és a gyermekvállalás 
között. A munkahelyvédelmi ak-
cióban az eddiginél is több kedvez-
ményt kapnak azok a munkaadók, 
akik kisgyermekes anyákat alkal-
maznak. Az eddigi 2 + 1 év helyett 3 
+ 2 éves támogatási forma lesz, tehát 
a szociális adó száz százalékát elen-
gedik az első három évben, a másik 
kettőben pedig az 50 százalékát. 

A gyermekgondozási díj két évig 
jár, ami a jövedelem hetven száza-
lékát jelenti, tehát ez komoly ösz-
szeg lehet a családok számára – tette 
hozzá Demeter Ervin, megyei kor-
mánymegbízott. A gyed 3606 csalá-
dot érint a megyében. A két járulék-
ra jogosultság, illetve, hogy a gyed 
mellett dolgozni is lehet, azt jelenti, 
hogy nőhet a családok jövedelme. 
Harmincezer nőt érinthet a mun-
kahelyvédelmi akció, megyénkben 
2100 édesanyát és családot. A 27 szá-
zalékos szociális adó elengedése há-
rom évig nagy segítség a cégeknek, 
de január 1-jétől az édesanyákat is 
további adókedvezmények érintik 
majd, hiszen a családi adókedvez-
mény rendszere is változik.

A kormánymegbízott hangsú-
lyozta, az, hogy változik a gyedre, 
gyesre jogosultság a tanulói jogvi-
szony alatt, nagyban növelheti a 
korábbi gyermekvállaláshoz való 
kedvet, hiszen eddig le kellett dip-
lomázniuk a nőknek, majd egy-két 
évet dolgozni is ahhoz, hogy jogosult 
legyen ezekre az ellátási formákra. 
Ha hamarabb vállalják a házaspárok 
az első gyermeket, akkor nagyobb 
az esélye annak, hogy több gyerme-
ket is vállalnak. Akik pedig igénybe 
vették például a diákhitelt, azoknak 
nem árt tudni azt, hogy három gye-
rek után azt már nem kell visszafi-
zetni.                      H. I. | fotó: JuHász á.

Közel egymilliárd forintos fej-
lesztésnek köszönhetően teljesen 
megújul az utas-tájékoztatási és 
forgalomirányítási rendszer 2014 
nyarára Miskolcon – az erről szóló 
vállalkozási szerződést hétfő dél-
után írta alá Kriza Ákos, Miskolc 
polgármestere a közbeszerzésen 
nyertes Tigra Kft. ügyvezetőjével.

A Miskolcon kiépülő, országosan 
is példaértékű közlekedésfejlesztés 
összértéke közel 965 millió forint. 
Kriza Ákos a szerződés ünnepé-
lyes aláírása előtt emlékeztetett, a 
közelmúltban indult el a Digitális 
Közösség projekt, melynek köszön-
hetően, Miskolc a hazai települé-
sek közül elsőként léphet be az okos 
városok világába. Most egy olyan 
fejlesztést tudnak elindítani, mely-
nek következtében a közlekedés is 
„okossá válik”. – A projekt kere-
tein belül teljesen megújul a város 
utastájékoztatási és forgalomirá-
nyítási rendszere. A fejlesztésnek 
köszönhetően az utasok minden 
villamosmegállóban és nagyon sok 
autóbuszmegállóban valós idejű in-
formációkat fognak kapni egyebek 
mellett arról, hogy mikor, milyen já-
rat érkezik az adott pontra – hangsú-
lyozta a polgármester.

Azonban – folytatta Kriza Ákos –, 
nem csupán az utasok, de az MVK 
és a város is haszonélvezője lesz a ki-
építendő rendszernek, hiszen olyan 
információkat kapnak majd a jára-

tokról, melyeknek köszönhetően el-
lenőrizhetőbbé és tervezhetőbbé vá-
lik az egész közlekedési rendszer. 
– Az elmúlt években számtalan la-
kossági fórumon vettem részt, és a 
közösségi közlekedéssel kapcsolat-
ban leginkább a járatkimaradások-
ra, késésekre, vagy éppen a buszok 
egymásra futására érkezett panasz. 
Ennek a rendszernek köszönhetően 

pontosan látható lesz, ha egy jármű 
késve indul, ha kihagy egy megál-
lót, szükséges esetben a forgalom-
irányítás azonnal tud majd intéz-
kedni – mondta el Kriza Ákos.

Vertán György, a Tigra Computer 
és Irodatechnikai Kft. ügyvezetője 
kiemelte, cégük az elmúlt 17 évben 
nagy tapasztalatokat szerzett az in-
formatika, 2009 óta pedig az utas-
tájékoztatási rendszerek tervezése 
és kivitelezése terén. Egyebek mel-
lett ők építették ki a Vértes, a Vasi 
és a Borsod Volán utastájékoztatá-
si rendszerét is. – Egy közbeszer-

zés, két projekt. Az egyik projekt 305 
millió, a másik 660 millió forint be-
csült értékű, tehát összesen körülbe-
lül 965 millió forintos beruházásnak 
köszönhetően újul meg a teljes, a kö-
zösségi közlekedést támogató infor-
matikai rendszer Miskolcon – emelte 
ki Singlár Zsolt, a Zöld Nyíl projekt-
igazgatója. 

taJtHy á. | fotó: f. KaderJáK Cs.

„Kkv-kon a világ szeme” – ezzel a címmel 
szervezett kétnapos rendezvényt a B.-A.-Z. 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A me-
gyei kis- és közepes vállalkozások számára 
bemutatkozási lehetőséget biztosító, külön-
leges fórumon számos ország külföldi gaz-
dasági szakemberei, szakdiplomatái vettek 
részt. A helyszín Miskolc és a Hegyalja, ezen 
belül Szerencs volt.

Miskolcon Bihall Tamás, a BOKIK megyei el-
nöke köszöntötte a megjelenteket. Pfliegler Péter 
alpolgármester arról szólt, a kkv-k adják a GDP 
40-45 százalékát és foglalkoztatják a keresők kö-
zel 70 százalékát, így érthető, ha napjainkban ki-
emelt szerephez és figyelemhez jutnak. Miskolc 
kapcsán elmondta, számos pozitív hír látott a 
közelmúltban napvilágot, ezek közül kiemelte a 
Bosch bővítését, hogy a város és környéke kiemelt 
fejlesztési körzet lett és hosszabban is szólt a Ta-
kata beruházásáról, amely több mint ezer ember-
nek ad munkát. Hangsúlyozta, a helyi és térségi 
cégek számára ezzel új lehetőség nyílik: beszállí-
tóivá válhatnak a japán gyárnak, mely lehetőség-

re kiemelten figyel Miskolc vezetése. Jól felfogott 
érdekük ugyanis, hogy a helyi kkv-k kapják meg 
ezeket a lehetőségeket. Az alpolgármester azt is 
elmondta, csökkent a térségben a munkanélküli-
ség, erősödik a gazdaság, ennek is köszönhetően 
az elmúlt negyedévben 0,8, az évben 1,7 százalék-
kal nőtt a GDP.

A rendezvény első részében az előadók – Bi-
hall Tamás és Vécsi György, a Miskolc Holding 
Zrt. elnöke – bemutatták megyénk gazdasági 
helyzetét, és a megyében működő ipari parko-
kat. Ebben a blokkban mutatkozott be a Kárpát 
Régió Üzleti Hálózat is, amely a kis- és közép-
vállalkozások határmenti területeken történő 
külpiaci aktivitását hivatott támogatni.

Ezt követően lehetőséget biztosítottak a Mis-
kolcon és környékén működő tíz-tizenkét kkv 
számára, hogy a külföldi szakemberek előtt be-
mutathassák tevékenységüket, majd kétoldalú 
tárgyalásokat folytathattak a gazdasági szakem-
berekkel, átadva számukra üzleti ajánlataikat, 
illetve partnerkeresési igényeiket. A tárgyalások 
után a résztvevők céglátogatáson vettek részt 
Miskolcon.                                        H. I. | fotó: f. K. Cs.

„Vigyék jó hírét a digitális 
Miskolc programnak!”

Hétfőn a Vörösmarty Mihály Katolikus Álta-
lános Iskolában folytatódott a Digitális Mis-
kolc programról tájékoztató fórumsorozat – itt 
Molnár Péter és Eperjesi Erika önkormányza-
ti képviselő volt a házigazda – kedden pedig a 
Gárdonyi Géza Művelődési Házba várta az ér-
deklődőket Gonda Géza és Nehéz Károly.

Gonda Géza képviselő kiemelte, a Digitális 
Miskolc program „egyik nagy sikertörténete 
Miskolcnak”, Nehéz Károly képviselő pedig 
örömét fejezte ki a Miskolci Egyetem okta-
tójaként is, hogy a program elindult a város-
ban. Mint mondta, külön öröm számára, hogy 
az idősebb korosztály tagjai is élénken érdek-
lődnek a laptoppályázat iránt. – Vallom, min-
denki megtanulhatja a számítógép használa-
tát, csak gyakorolni kell – hangsúlyozta, majd 
biztatott mindenkit, hogy pályázzon a 17 ezer 
laptop egyikére. Kiss Gábor alpolgármester ki-
emelte, szeretnék, hogy minél többekhez el-

jusson a lehetőség híre, ezért ismét arra bizta-
tott mindenkit, hogy vigyék jó hírét a Digitális 
Miskolc programnak, s az annak fontos részét 
képező laptoppályázatnak.

Kiss Gábor azt is elmondta, munkatársai 
általános és középiskolákba, gimnáziumok-
ba és szakiskolákba is ellátogatnak, hogy tá-
jékoztassák a diákokat a programról. Emellett 
a projektben részt vevő kommunikációs cég 
Miskolc forgalmas pontjaira is kitelepül, ahol 
standokon adnak majd tájékoztatást a laptop-
pályázat részleteiről.

Emellett természetesen továbbra is van arra 
lehetőség, hogy személyesen a programirodá-
ban (IfiHáz), illetve online (digitalismiskolc.
hu) tájékozódjanak a miskolciak a Digitális 
Miskolc program laptoppályázatának részlete-
iről. A programiroda hétfőtől csütörtökig 11–
18, pénteken pedig 9–16 óra között tart nyitva. 
A laptoppályázatok beadási határideje decem-
ber 21., szombat.                                 K. I. | fotó: J. á.

„OkOs közösségi közlekedés” 

KorszaKVáltás az MVK-nál!ÚJ CsaládtáMogatásI 
forMáK Januártól!

„a KKV-Kon a VIlág szeMe”
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Forgalmazza a Miskolci Agrokultúra Kft.  
Kapható az UNIÓ COOP Zrt. üzleteiben.

Miskolczi

Ínyenc kolbász
A Magyar Kormány döntése  
alapján, Miskolc Megyei Jogú  
Város közreműködésével  
17 000 miskolci család juthat  
térítésmentesen laptophoz  
a Digitális Közösség programban.

Pályázzon és próbálja ki, milyen nagy 
lehetőség egy laptop a tanulás vagy a 
munka világában!

A pályázatok beadási határideje:  
2013. december 21.

További információk az újság  
középső négy oldalán és hétfőtől péntekig 
a Programirodában, az Ifjúsági Házban  
(3531 Győri kapu 27.).

BonyhÁdi edények  
széles vÁlasztékBan kaphatók!

Közkedvelt miskolci ínyencség
Történelmi recept, egyedi íz-

világ jellemzi az idei Csabai Kol-
bászfesztiválon is díjazott Mis-
kolczi Kolbászt, melyből idén 
mintegy 4 tonnát forgalmazott 
a Miskolci Agrokultúra Kft. A pré-
mium kategóriás termék 40 üz-
letben, többek között a Miskolc 
Boltban is kapható, de az intéz-
ményi konyhák étlapjain is rend-
szeresen megtalálható a miskol-
ci különlegesség.

A Lovász Emese régész által 
talált s kifejlesztett recept alap-
ján készített Miskolczi Kolbász a 
középkorban is a lakomák elen-
gedhetetlen része volt, s nép-
szerűsége azóta is töretlen. Lan-
tos Ottó, a Miskolci Agrokultúra 
Kft. ügyvezető igazgatója bízta 
meg a régészt, hogy kutasson a 

korabeli forrásokban egy olyan 
jellegzetes recept után, amely 
a városhoz köthető. Az így el-
készült recept mások mellett az 
idei Csabai Kolbászfesztivál kü-
löndíját, s a látogatók – köztük 
Fazekas Sándor vidékfejlesztési 
miniszter – tetszését is elnyerte.

A Miskolczi Kolbászt 40 bolt-
ban árulják Miskolcon és a me-
gyében, az Unio-Coop üzletei 
mellett a Sajó-Hús márkabol-
tokban és Miskolc Boltban is 
meg lehet vásárolni. A bolti for-
galmazás mellett az intézményi 
konyhák étlapjaira is felkerültek 
a Miskolczi Kolbász termékek. 
Nagyon széles körben felhasz-
nálják őket, akár uzsonnára, tíz-
óraira, vagy ebédhez is kitűnő a 
prémium kategóriás csemege.

Apróhirdetés
A Baptista Szeretetszolgálat ál-

tal szervezett Cipősdoboz akció de-

cember 18-ig várja adományaikat 

a Logos házba (Miskolc, Győri kapu 

12/A), hogy minél több gyermek 

örülhessen karácsonyi ajándéknak! 

Infó: http://www.ciposdoboz.hu. 

Gyűjtőpont-nyitvatartás: kedden de. 

10–12, du. 15–18 óráig, és vasárnap: 
9–14 óráig. 

A Miskolci Otthon  Segítünk Ala-
pítvány januárban ingyenes, bemu-
tatóval egybekötött főzőtanfolyamot 
indít, várandós és kisgyemekes anyu-
káknak, a gyermekek egészséges 
táplálásáról. Az iskolába készülő gye-
rekeknek készségfejlesztő foglalkozá-
sokat tartunk. Érdeklődni lehet olah-
ne.julika@chello.hu, 06-30/905-8113.
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December 8-án, vasárnap meggyúj-
tották Miskolc adventi koszorújának 
második gyertyáját. A bronzvasárna-
pot jelző lángot Csöbör Katalin or-
szággyűlési képviselő gyújtotta meg, 
aki úgy fogalmazott, a kará-
csony titka az, hogy minden 
keresztény számára megmu-
tatja a szeretet erejét.

Miskolci adventi koszorújánál 
ezúttal a Szent Benedek Gimná-
zium és Szakképző Iskola, vala-
mint a Fráter György Gimná-
zium adott műsort. – Ilyenkor 
karácsonyra, Jézus születés-
napjára, a legmeghittebb ünne-
pünkre készülünk. Legszebb ruhánkba 
öltözve, megtisztulva várjuk a látogatót. 
Családunkat, szeretteinket tiszta lélek-
kel, a legszebb ruhánkban, és a legfi-
nomabb ételekkel várjuk, de leginkább 
Jézus eljövetelére várunk az adventi 
időszakban – hangsúlyozta beszédében 
Csöbör Katalin.

A képviselő úgy fogalmazott, a kará-
csony titka az, hogy ez az ünnep min-
den keresztény számára megmutatja 
a szeretet erejét, azt, hogy szükségünk 
van egymásra, nem élhetünk magá-

nyosan. – Segítsük hát egymást, karol-
juk fel az elesetteket, a hajléktalanokat, 
a rászorulókat. Tegyünk meg mindent 
azért, hogy ne legyen senki egyedül – 
hangsúlyozta Csöbör Katalin.

Pehm Gilbert atya az adventi időszak 
lényegéről, a várakozás jelentőségéről 
beszélt, s felhívta a figyelmet az emberi 

kapcsolatok, valamint a szeretet fontos-
ságára.

– Az advent az időhöz való viszo-
nyunkról szól. Egymással találkozni 
csak a jelenben tudunk. Ahhoz tehát, 

hogy a karácsonyunk szeretteink 
körében meghitt lehessen, meg kell 
érkeznünk a jelenbe. Ehhez pedig 
el kell engednünk a múltat, de visz-
sza is kell fogni magunkat, hogy 
ábrándozás közben ne szaladjunk 
a jövőbe. A jelenbe megérkezni, ez 
az advent feladata – mondta Pehm 
Gilbert atya.

– A mai rohanó világ nem iga-
zán tud mit kezdeni a várakozás-
sal, pedig arra az életben szinte 

mindenhez szükség van – ezt már Ló-
czi Tamás atya mondta, aki szintén a 
várakozást nevezte meg az adventi idő-
szak lényegeként.

December 15-én a harmadik gyer-
tyát Sebestyén László országgyűlési 
képviselő gyújtja majd meg.

TajThy Á. | foTó: MocSÁri L.

Az ajándékozást követő beszél-
getésen szóba kerültek a régi szép 
idők, amikor Pataki István még 
a Slavia Praha játékosa volt. El-
mondta, Prágában végezte el ma-
gasabb iskoláit, majd mérnökként 
dolgozott egy üzemben. A laka-
tos szakmát is megszerezte, de 
sosem gyakorolta a mesterséget. 
Miskolcra 1938-ban költözött Ko-
máromból, és jelentkezett a Diós-
győrbe is játékosnak, de az akko-
riban „iparos” csapat volt, ezért 
elutasították, mert Pista bácsi 

gyári munkás volt. Házassága 56 
évig tartott, felesége 13 évvel ez-
előtti elhunytáig. Két gyermekük 
született, akik két unokával aján-
dékozták meg. Arról is szólt, hogy 
súlyosabb egészségi problémái 
nincsenek, sajnos, combnyaktö-
rése volt a közelmúltban, ezért je-
lenleg csak járókerettel tud járni. 
Miután megköszönte az ajándé-
kokat, meghatódva mondta: „el-
érkeztem a 100 évig, ki gondolt 
volna erre?”.

KirÁLy cS. | foTó: f. KaderjÁK cS.

Csokoládémikulá-
sokat ajándékozott az 
Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövet-
ség Miskolc Városi 
Szervezete, a Szere-
tet Alapítvány „Csilla 
Bárónő” Szeretetott-
honában, a közelgő 
ünnep alkalmából. 
Váraljai Zoltán, a 
városi szervezet 
elnöke elmondta, 
keresztény értéke-
ket képviselő és terjesztő, ifjúsági politikai szervezetként, a hit, a remény, és 
a szeretet eszméit terjesztik.

Az otthon lakóit is a szeretetükkel kívánták megajándékozni. Az ak-
ció célja volt kifejezni törődésüket, és egyben példát állítani a többségi 
társadalom elé, hogy „a beteg emberekkel is törődni és foglalkozni kell”.

A Régió Park Miskolc Kft. parkolóőrei is csokimikulással kedveskedtek 
múlt héten az autósoknak, többek között a Régiposta utcai parkolóház-
ban, az Európa téri mélygarázsban és a Reményi utcán is. Perecsenyi At-
tila ügyvezető elmondta, az ilyen akciókkal egy kis színt kívánnak vinni 

a mindennapokba, javítani az autósok és a parkoló-
őrök kapcsolatán, kommunikációján, akik sok-

szor nem a legszimpatikusabb színben tűnnek 
fel, pedig csak a munkájukat végzik.             K. cS.

Harmadik alkalommal rendezi 
meg Miskolc Cigány Nemzetisé-
gi Önkormányzata Karácsonyi 
Gyertyaláng elnevezésű program-
sorozatát. Idén öt alkalommal 
osztanak ételt a rászorulóknak, 
s egy rajzpályázatot is hirdetnek 
gyerekeknek a közelgő ünneppel 
kapcsolatban.

Váradi Gábor, a Miskolci Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
elmondta, tavaly három alkalommal 
rendeztek ételosztást, idén viszont 
már ötször várják a cigány és nem ci-
gány rászorulókat: december 21-én 
és 28-án az Újgyőri főtéren, decem-
ber 24-én és január 4-én a Mindszent 
téren, míg december 31-én az Avasi 
Gimnázium előtti téren. Valameny-
nyi helyen és időpontban délelőtt 10 
órától várják a hátrányos helyzetűe-
ket. – Megvendégeljük a legrosszabb 
körülmények között élőket, mintha 

családtagjaink, rokonaink, baráta-
ink lennének – emelte ki az elnök.

Mint Váradi Gábor elmondta, 
a szervezet az Arany János utca 9. 
szám alatt adományokat is vár – tar-
tós élelmiszert, használt ruhát, játé-
kot, stb. – 10 és 18 óra között, a fel-
ajánlásokat ugyancsak a rászorulók 
kapják az ünnepekre.

Kiss Gábor alpolgármester az ün-
nep kapcsán azt mondta, amikor 
a kis Jézus megszületett, család-
ja ugyanolyan rászoruló volt, mint 
akik ma segítségre szorulnak, erre 
gondolva egész más lelkülettel te-
kinthetünk az adventi időszakra. 
Emlékeztetett, a város vezetői idén is 
a gyerekek rajzaiból készült karácso-
nyi üdvözlőlapokkal köszöntenek.

Sándor Frigyes evangélikus espe-
res arról beszélt, minden programot, 
amely az emberi szeretet megnyilvá-
nulását hozza el, „hivatalból” üdvöz-
lik. – A szeretet olyan, mintha egy íz 

lenne. Karácsony felé az érzéseket, 
érzelmeket várjuk. Egy közösségben, 
családban élünk, s a nehéz időkben 
különösen fontos tudni azt, ha segí-
tünk, mi is számíthatunk a támoga-
tásra – emelte ki a lelkész.

A CNÖ-elnök arról is beszámolt, 
hogy „Karácsonyi álom, ha valóra 
válna” címmel rajzpályázatot hirdet-
nek három korcsoportban, az óvo-
dásoknak, az általános iskolák 1–4., 
illetve 5–8. osztályos tanulói részére. 
Személyesen december 16. 15 óráig, 
postai úton pedig december 12-ig 
kell beküldeni a rajzokat a Miskolci 
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
címére (3527, Miskolc, Baross Gá-
bor u. 13–15.). Eredményhirdetés 
19-én lesz, amikor a legjobb tíz pá-
lyázót tárgyi jutalomban részesítik. 
A rajzok december 18-tól január 3-ig 
megtekinthetők lesznek a Szentpéte-
ri kapui hipermarketben.

S. P. | foTó: juhÁSz Á.

Boldog születésnapot!
Pataki István tartalmas évtizedeket tudhat 
maga mögött, többek között részese volt né-
hány Slavia Praha – Sparta Praha rangadó-
nak is. Miskolcra 1938-ban költözött Komá-
romból, és azóta is itt él. Szerdán Kriza Ákos 
polgármester és Kovács László önkormányza-
ti képviselő köszöntötték otthonában, közelgő 
100. születésnapja alkalmából. „KarÁcSony MegMuTaTja

a SzereTeT erejéT”
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csokimikulásokat 
ajándékoztak

gyermekrajzpályázat és ételosztás

KarÁcSonyi gyerTyaLÁng



Három palota és há-
rom sportlétesítmény 
fémjelzi Miskolcon a 
magának sportolóként 
és építészként is nevet 
szerzett Hajós Alfréd 
munkásságát.

Vajon tudatosult-e 
minden miskolciban, 
hogy az avasi Hajós utca 
nem matrózokról, hanem 
Hajós Alfrédról kapta a 
nevét? És nem is feltétle-
nül az első olimpiai bajno-
kunkról – hanem arról az 
építészről, aki a város több, 
meghatározó épületét tervezte. A két 
személy természetesen egy és ugyanaz. 
2013-ban volt Hajós Alfréd születésé-
nek 135., illetve 2015-ben lesz halálának 
60. évfordulója, érdemes végigpillanta-
ni itteni épületein.

– Munkái Miskolc két jeles polgár-
mesteréhez köthetők időben – Szentpá-
li Istvánhoz és Hodobay Sándorhoz. Az 
első időszakban, 2011–2013 között még 
éppen kitarthatott a századforduló gaz-
dasági fellendülése. Ráadásul ez volt az 
az időszak, amikor Miskolc elszakadt 
a megyétől, és „a városgyarapítóként” 
emlegetett polgármesterrel az élen meg 
akarta mutatni, hogy ez egy fejlődő vi-
déki nagyváros. Ekkor jelent meg a fő-
utca arculatformálásnak koncepciója is 
– elemzett Dobrossy István, nyugalma-
zott levéltár-igazgató. 

Első miskolci munkája az 1911–12-
ben épült Weidlich-palota (Széchenyi 
u. 19.) volt, ami ma is az egyik legszebb 
és legmeghatározóbb épülete a főutcá-
nak. – Weidlich világlátott ember volt, 

fűszerkereskedése híres cégérének, a 
„Fekete kutyának” az ötletét Bécsből 
hozhatta magával. És talán azt a nagy-
szabású tervet is, amelynek nyomán, 
két korábbi telek egyesítésével megszü-
letett Miskolc első igazi áruháza. 30 la-
kás, 24 üzlet és a pincében az Apolló 
mozi kapott helyet a későszecessziós 
épületben, így a város első mozijának 
tervezőjét is Hajósban kell tisztelnünk. 

A Weidlich-palota átadásának évé-
ben épült egy másik Hajós-épület is: 
a Hunyadi u. 5. szám alatti Lichten-
stein-palota. Különleges megoldást itt 
is találunk: a saroképület nem főutcai 
szárnya lefutott a Szinvára – mivel arra 
már nem tudott terjeszkedni, L alak-

ban befordította az épületet, így kis ud-
vart alkotva. A palota alsó szintjén üz-
letek működtek, a felső szintet lakhatta 
a földbirtokos-iparos-kereskedő-ban-

kár család háromszoros főispán tagja. 
Az üzletek között meg lehetett találni 
a híres Klein Samu-féle nyomdát, ami a 
miskolci nyomdaipar kiemelkedő szín-

vonalú képviselője, tulajdonosa pedig a 
Miskolczi Napló egyik alapítója volt. 

Hajós harmadik palotája ebből a kor-
szakból a szintén Lichtenstein mint 
a Miskolczi Hitelintézet elnöke által 
megrendelt Hitelintézeti palota volt. 
Ez az épület ugyanis a Weidlichéhez 
hasonlóan monumentális szecessziós 
tömb – tehát úgy tűnik, a főispán ma-
gának „klasszikusan elegáns” házat 
kért. Az üzleti-kereskedelmi épületek-
nek viszont modernnek és gazdagságot 
sugallónak kellett lenniük.

A Hitelintézeti palota (Széchenyi u. 
29.) robosztus épülete tökéletesen meg-
felel ennek az elvárásnak. Homlokza-
tának zárt erkélyei, szobrai, faragott 
kődíszei, a miskolci Demeter testvérek 
által készített kovácsoltvas munkái ma 
is erőt és szépséget sugallnak, akárcsak 
impozáns oromzata, magasított man-
zárdteteje. Nemhiába volt azonban Ha-
jós Alfréd kiváló sportoló – sőt, talán 
elsősorban az volt –, beírta magát a vá-
ros sporttörténetébe is: ő tervezte a mai 
Selyemréti Strandfürdő épületét, a ma 
salakpályaként ismert miskolci sportte-
lepet, és a népkerti Vigadót is.

Cs. M.

71 éve, 1942. december 8-án a mai Nagyváthy J. utca 6. 
szám alatt megnyílt a Fészek mozgó filmszínház. A be-
mutatón a Cifra nyomorúság c. magyar filmet vetítették. 
Az 1950-es évek „átkeresztelései” után ezt a filmszínhá-
zat Táncsicsról nevezték el.

57 éve, 1956. december 9–10–11-én tüntetések voltak 
Miskolcon. 9-én a Petőfi-szobortól a Kossuth-szoborig 
vonultak, énekeltek, gyertyát gyújtottak. Tüntetés volt a 
megyei börtön előtt is. 10-én a városházától a nyomdáig 
tartott a vonulás-tüntetés, ahol négy halottja és 14 sebe-
sültje volt a konfliktusoknak. Este a Tizeshonvéd utcai 
laktanyát támadták meg a tüntetők, a lövöldözésnek egy 
halálos áldozata volt. 

69 éve, 1944. december 14-én Gálffy Imre polgármes-
ter, mint levezető elnök megkezdte a Nemzeti Bizottság 
alakuló ülésének megszervezését. Erre 16-án került sor, 
amikor a megválasztott 35 tagú bizottság megfogalmaz-
ta, hogy „a Nemzeti Bizottság, mint a pártok összességé-
nek bizottsága, egyben a legmagasabb politikai szerv is”. 
A Miskolci Nemzeti Bizottság 1945-ig működött.

Hétforduló

Múlt és jelen

A Városháza kétemeletes saroképületét a XIX. század utolsó éveiben 
építették. A sarokhomlokzatból északra öt, nyugatra hétablakos a fő-
homlokzat. Mindkét sarokhoz földszintes épületek csatlakoztak. A múlt 
század első éveiben a város megvásárolta a tér két emeletes háza közöt-
ti telket, s azon négyablakos (két-két szobás) toldalékot építettek a két-
emeletes sarokházhoz. Ma már ez egységes homlokzatként jelenik meg 
előttünk. Így alakult ki a három épületből álló városháza tömb. Ez az 
épület adott helyet 1919–1944 között az Eperjesről átköltöztetett Jogaka-
démiának.  

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

névadó – kacsóh pongrác
Diósgyőrben, a Kiss tábornok utcától északra, 

azzal párhuzamos utcánk, amelyet keletről a Lá-
nyi Ernő, nyugati irányból az Erdély utca hatá-
rol. A Diósgyőri Gimnázium és a posta épüle-
te mögött helyezkedik el.

A névadó Budapesten született, s mivel vas-
úti tiszt apját Kolozsvárra helyezték, ott végez-
te iskolai és egyetemi tanulmányait. 1896-ban 
kapott bölcsészdiplomát, s itt bontakozott ki zene 
iránti rendkívüli tehetsége, amely gyakorlati és elmé-
leti síkon egyaránt végigkísérte rövidre szabott életét. 
1898–1909 között Budapesten matematika–fizika szakos 
tanárként matematikai és pedagógiai cikkeket publikált, 
zenekritikái pedig a Pesti Naplóban jelentek meg. Dal-

művei közül 1904-ben mutatták be a János vitézt, 
1906-ban a Rákóczit, s bár nagyon sok időt töltött 

Csokonai Vitéz Mihály Dorottyájának feldolgo-
zásával, annak bemutatóját már nem érte meg. 
Sokoldalúságát mutatja, hogy zenei szaklapot 
szerkesztett, vezette a főváros énekkarát, az Or-
szágos Zeneszövetség elnöke is volt. Írt színpa-

di művekhez kísérőzenét, sőt, a XX. század ele-
jén Kecskeméten iskolaigazgató is volt. Emlékét itt 

mellszobra őrzi. (1873–1923 között élt, Budapesten halt 
meg, síremlékét Füredi Richárd készítette a Kerepesi úti 
temetőben lévő sírjára. Zeneszerzőként, zenepedagógus-
ként ismerjük, de doktori vizsgát fizikából tett.)

d. I.

anno írták…  
Božena Němcova írónő pénzügyi felügyelőként Mis-

kolcra helyezett férjét meglátogatva, útijegyzeteket készí-
tett változatos útjáról, élményeiről. Prága – Pest között 
vonattal, majd onnan városunkba gyorskocsival érkezett. 
Miskolci naplóját 1963-ban jelentették meg, amelyben ki-
emeli, hogy a miskolci asszonyok legkellemesebb elfoglalt-
sága a gyümölcs befőzése. „Ha nincs valakinek legalább 
száz üveg befőttje, nem is lehet valamire való háziasszony. 
Bizony kitűnő az eper, a málna, a kajszibarack és az őszi-
barack. Mikor mindezeket az asztalra tálalják, pompás il-
latuk megtölti az egész szobát, s a gazdasszony csak úgy 
dagad a büszkeségtől, mert hát nem könnyű megőrizni 
a gyümölcs színét, keménységét és illatát. Meg kell mon-
danom, hogy finom a dió is mézben eltéve, szegfűszeggel 
tűzdelve, amely egyben orvosság is a beteg gyomornak. 
Nem kevésbé ízletes a birsalma, borban és cukorban, a 
birsalma-szeletek és sok hasonló ínyencség, amiről nem 
egy cukrász nem is hallott.” (2013. december 6-án a Búza 
téri vásárcsarnok főbejáratánál avattak emléktáblát az 
1820–1862 között élt cseh írónő emlékére.)

dobrossy István

akkor...

...és Most

Miskolci napló8
a WeIdlICH-palotától a vIGadóIG

Hajós alfréd 
emlékezete 
Miskolcon
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A Megyebíró Étteremben
(Miskolc, Városház tér 1.)

Kétféle menüválaSztéK, 
éjfélKor SvédaSztaloS fogyaSztáS

élőzene 
Belépő: 8500 ft

Érdeklődni lehet: 20/400-6833 l 70/228-4809

Kapható a Lapker Zrt.  
pavilonjaiban, 499 Ft-os áron.

A nyereményjáték fődíja  
egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülés
a hajdúszoboszlói Mátyás Király Gyógyszállodában

IsMét MegjeleNt
A százéves MúltrA  

vIsszAtekINtő
MIskolcI kAleNdárIuM

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Széchenyi u. 40. Fax.: 46/501-428
Tel.: 46/501-420 E-mail: info@mikom.hu



Az adventi készülődés a Komlóste-
tői Általános Iskolát is elérte, ahol 
különleges napot tartottak múlt 
szombaton. A változatos progra-
mok mellett a Miskolci Állatsegítő 
Alapítvány (MÁSA) ajándék kutya-
eledelt vehetett át az iskolától, egé-
szen pontosan a gyerekektől, akik 
az alapítvány közel 300 kutyájának 
kívántak ezzel kedveskedni.

Holló Gyulától, az intézmény 
igazgatójától megtudtuk, az is-
kola hagyományosan részt vesz 
karitatív akciókban. Idén már 
gyűjtöttek ajándékokat a szé-
kelyföldieknek, és még fog-
nak is a Gyermekváros fiatal 
lakóinak.

A kutyaeledel-akció is 
ebbe a kezdeménye-
zéssorozatba kap-
csolódik be, ami-
hez az ötletet egy 
véletlen szolgál-
tatta. Az igazga-
tó nemrégiben két 
kölyökkutyát talált 
az utcán, s mind-
kettőt eljuttatta a 
MÁSA-hoz. Ez-
után a tanári kar-
ral úgy döntöttek, 
gyűjtést szerveznek 
az alapítvány véden-
ceinek.

Mint megtudtuk, a 
diákok és szüleik vára-
kozáson felül aktivizálták 
magukat az akcióban. Az 
adományokat Gulya Angéla, 

a MÁSA alelnöke vette át, aki elmondta: nagy 
örömmel és szeretettel fogadták a jó szándékot, 

azért is, mert gyermekektől érkezett. Az alapít-
vány egyik feladata pedig a fiatalok helyes 
állattartásra nevelése.

Az egyik, Holló Gyula által korábban ta-
lált kölyökkutya is jelen volt az eseményen 
– a gyerekek legnagyobb örömére –, akit 

gyorsszavazással Komlóskának nevez-
tek el.

A Karácsonyi forgatag nem merült 
ki az ajándékozásban, átadták az is-

kola új hangosítási rendszerét is, 
amit Gazdusné Pankucsi Kata-
linnak, a terület önkormányzati 
képviselőjének a támogatásával, 
és az intézmény alapítványához 

beérkezett felajánlások segítségé-
vel sikerült beszerezni. Délelőtt 

adventi kommunikációs vetél-
kedőn vettek részt a gyerekek, az 

osztályok ünnepi asztalokat terí-
tettek meg. Luca-napi vásárt is tar-
tottak az iskolában, ahol a diákok a 

saját készítésű süteményeiket, aján-
déktárgyaikat és játékaikat kínálták 

eladásra.
Király Cs. 
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A Bíborszél tagjai 
határozottan nem 
babonások. Legújabb dalukat, s an-
nak Miskolcon (is) forgatott videóját 
ugyanis péntek 13-án este mutatták 
be a Városház téri pubban – miskolci 
közönség láthatta első alkalommal az 
Őrangyal című dal klipjét, a zenekar 
tagjaival.

Többek között Miskolcon forgatott 
klipet legújabb dalához a Bíborszél. Az 
Őrangyal című szerzemény a zenekar 
következő – várhatóan tavasszal, eset-
leg nyáron megjelenő – albumán kap 
helyet. Horváth Balázs elmondta, nem 
sietnek.

– Mi írjuk a dalszövegeket, készít-
jük a hangszerelést, a felvételeket. Ké-

szül az új korong, de csak akkor adjuk 
ki, amikor úgy érezzük, a nagyérdemű 
azt kapja, amit megérdemel – hangsú-
lyozta.

Tandemugrás, motorozás, újraélesz-
tés, angyalok – röviden ez jellemzi a 
Bíborszél legújabb klipjét, az Őran-
gyalt, amelynek zárójelenetét az együt-
tes a Kálvária-kápolnánál rögzítette. A 
kápolnánál egy különleges technikai 
megoldást is használtak – egy távirá-
nyítós helikopterre felszerelt go-pro ka-
merával készültek felvételek. 

– Az eddigi legextrémebb videónk. 
Sok helyszínnel, sok emberrel, sok ve-
szélyes szituációval, mert a történet ar-
ról szól, hogy mindannyiunk életében 
vannak őrangyalok – mesélte Fábi-

án Zsolt énekes. 
Kálvária mellett 

forgatott a zenekar a Bükkben, s a me-
gyehatárokat is átlépték – Nyíregyhá-
zán is jártak, Fábián Zsolt egy régi ál-
mát is megvalósíthatta: tandemugrás a 
jelenete. A szöveget ezúttal is ő írta, s a 
vizuális anyaghoz is számos jelenet az ő 
fejéből pattant ki.

– Kicsit aggódtunk, mert ilyen 
„mozgalmas” klipünk talán még nem 
is volt. A legtöbb videónkban hangsze-
reken játszunk, ez most teljesen más 
volt. Kicsit belekóstoltunk a színészet 
világába is. A videó képi világa mellett 
érdemes a szövegre is figyelni, hiszen 
így lesz igazán érthető a klip, kerek a 
történet – tette hozzá Horváth Balázs 
gitáros.

Kiss J. | fotó: f. KaderJáK Cs.

Ünnepi koncerttel és új dalokkal 
ünnepel Miskolcon a Holdviola 
együttes. Az ötödik évéről meg-
emlékező formáció a Művészetek 
Házában lép fel vasárnap – eddig 
még nem hallott dalokkal.

A Művészetek Házában ünnep-
li fennállásának ötéves jubileumát 
a Holdviola. A vasárnapi előadás 
egyik különlegessége – az ünnep 
mellett –, hogy eddig még nem hal-
lott dalok is felcsendülnek. Hamaro-
san megjelenik ugyanis a Holdvio la 
új albuma, amelyről több dal is sze-
repel majd a repertoárban – ebből 
adódóan a múlt felidézése mellett 
egy előrehozott lemezbemutatónak 
is örülhet a miskolci közönség.

A Holdviola előadásai minden 
alkalommal rendkívül látványo-

sak. A csodálatos zenét a Szinva-
Art táncegyüttes jóvoltából gyö-
nyörű tánckoreográfiák, azokkal 
harmonizáló, gondosan kidolgo-
zott vetítés és fények, valamint 
5.1-es térhatású zenei élmény te-
szi még teljesebbé. A fellépések 
egyedülálló utazások több száz 
éves népdalkincsünk modern for-
mába öntött dalainak világában. 
A Holdviola bebizonyítja, hogy a 
régi és az új tökéletesen kiegészíti 
egymást, s a modern és az autenti-
kus hangszerek is harmonikusan 
megférnek egymás mellett.

Az elmúlt öt esztendő, a múlt 
és a jövő, a közelgő új album egy-
szerre lesz jelen Miskolcon, a Mű-
vészetek Házában, december 15-
én.

Kiss J.

A Kilián városrész óvodásai 
díszítették fel az Otthon téren 
felállított karácsonyfát csütörtö-
kön. A nagycsoportosok díszei 
a Városgazda szakembereinek 
segítségével kerültek fel az örök-
zöldre.

Seresné Horváth Zsuzsanna, a 
terület önkormányzati képviselő-
je elmondta, idén már harmadik 
éve állíttat karácsonyfát a dél-kili-
áni Otthon téren, melyet ebben az 
esztendőben a Szivárvány, a Me-
sevár és a Lorántffy utcai óvodák 
nagycsoportosai díszítettek fel. A 
képviselő idén azt is finanszírozza, 

hogy a gyerekek eljussanak a Mi-
kulásvonattal a Mesebirodalom-
ba is, és közbenjárására a teret esti 
fények díszítik. Idén a városrész-
ben élőknek még egy meglepetést 
tartogatott a Mikulás, ez pedig a 
szökőkút ünnepi díszkivilágítása. 
– A hozzám érkezett visszajelzé-
sek nagyon pozitívak, bátran állít-
hatom, hogy az itt élők elégedettek 
az ünnepi fényekkel. Az elmúlt pár 
napban, mióta működik a dísz-
kivilágítás, sokan jöttek le az esti 
órákban, hogy közelről is gyönyör-
ködjenek a szökőkút világításában 
– tette hozzá Seresné Hor váth Zsu-
zsanna.

Holdviola

Miskolcon ünnepel
  az ötéves

BíBorszél-KlippreMier
Megérkezett az Őrangyal Miskolcra

Karácsonyfát díszítettek 
a Kiliánban a Komlóstetői Általános Iskolában

KaráCsoNyi forgatag
adveNt
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December 14. | szombat
09.00 | Tűzzománcékszer-készítés. Bulla 

Márta iparművésszel,.Balázs Győző Refor-
mátus Líceum.

09.00 | Síbörze. Ifjúsági Ház.
10.00-12.00 | Családi mesterkedő. Miskol-

ci Galéria.
10.30 | Rigócsőr király. Csodamalom Báb-

színház.
13.00 | Rádióamatőrök nyílt körű, évzáró 

rendezvénye. Talléros Lottózó.
14.00 | Öregdiák-találkozó a Baross Gábor 

Közlekedési és Postaforgalmi Szakkö-
zépiskola fennállásának 50. évfordu-
lója alkalmából. Baross Gábor Közlekedési 
és Postaforgalmi Szakközépiskola.

16.00 | A legkisebb Mikulás. A Kalamajka 
Bábszínház előadása. Centrum előtt.

20.00 | The Carbonfools lemezbemutató 
koncert. Helynekem.

December 15. | vAsárnAp
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. Sebes-

tyén László országgyűlési képviselő meg-
gyújtja a harmadik gyertyát. Közreműkö-
dik a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és a 
Fáy András Görög Katolikus Közgazdasági 
Szakközépiskola. Szent István tér.

19.00 | Holdviola ünnepi koncert. Miskol-
con ünnepel az ötéves zenekar. Régi dalok 
és friss szerzemények. Művészetek Háza.

December 16. | hétfő
19.00 | Karácsonyi Dixie Klub. Miskolc Di-

xieland Band koncert. Ady Endre Műve-
lődési Ház.

December 18. | szerDA
19.00 | Operaklub. Karácsonyi oratórium. 

Helynekem.

December 19. | csütörtök
15.00 | Szépkorúak karácsonya. Belépés a 

nyugdíjaskluboknál igényelhető meghívó-
val! Művészetek Háza.

16.30 | A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
kórusainak karácsonyi műsora. Cent-
rum előtt.

19.00 | Ujj Zsuzsi könyvbemutató és 
Puszi & Csókolom koncert. Hely-
nekem.

December 20. | péntek
12.00–16.30 | Játsszunk együtt. A Barát-

hegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Ala-
pítvány interaktív érzékenyítő programja. 
Centrum előtt.

19.00 | Illés-karácsony. Miskolci Illés Klub. 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház.

20.00 | Kowalsky meg a Vega & Road hét-
vége. Helynekem.

December 21. | szombat
11.00 | Minden napra 7 angyal. Inter-

aktív, hagyományőrző koncertműsor 
és táncház a Kiss Kata Zenekarral. Cent-
rum előtt.

16.00 | A tizedes meg a többiek. Művésze-
tek Háza, Béke-terem.

20.00 | Kowalsky meg a Vega & Road hét-
vége. Helynekem.

December 22. | vAsárnAp
15.30 | Élő Betlehem.  Szent István tér.
16.00 | Adventi gyertyagyújtás. A város 

adventi koszorújának negyedik gyertya-
szálát Kriza Ákos, Miskolc polgármestere 
gyújtja meg. Közreműködik a Kossuth La-
jos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai 
Szakközépiskola. A betlehemi láng átadá-
sa. Szent István tér.

December 16. | hétfő 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 Ki-
látó, közéleti magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Szabadegyetem 20.00 
Miskolc Ma (ism.) 20.30–06.00 Képújság.

December 17. | kedd 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 Mis-
kolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 18.25 
Sportpercek, a Miskolc TV sportműsora 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25 Sport-
közvetítés felvételről 20.30–06.00 Képújság.

December 18. | 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: előadások Miskol-
con 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.20 Játék-szín 21.00 Film 22.35–06.00 Képújság.

December 19. | csütörtök 06.00 Az előző esti adás ismétlése 08.30 Képújság 18.00 
Miskolc Ma, hírműsor 18.20 ProgramPont, a Miskolc TV programajánlója 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 20. | 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 Miskolc Ma 
(ism.) 20.30–06.00 Képújság.

December 21. | 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 22. | vasárnap 07.00 Az előző esti adás ismétlése 09.30 Képújság 18.00 
Krónika, heti hírösszefoglaló 18.25 Promenád, kulturális magazin 19.00 Króni-
ka, hírösszefoglaló 19.30 Egészségpercek (ism.) 20.00 Krónika, hírösszefoglaló 
20.30–07.00 Képújság. 

A forrás kamarakórus ad 
karácsonyváró hangversenyt a 
Szent Anna-templomban va-
sárnap, 15-én, 19 órai kezdettel.

A keresztény értelmiségiek 
szövetsége miskolci csoportja 
és a Mindszenti plébánia rende-
zésében évzáró adventi teadél-
után lesz a Mindszenti plébánia 
Millenniumi termében decem-
ber 18-án, szerdán, 17 órától. 
Mikolai Vince, a KÉSZ miskol-
ci csoportja egyházi elnökének 
adventi gondolatai után Fény 
villan az égen címmel az Élte-
tő Lélek Irodalmi Kör adventi 
műsora következik.

December 19-én, csütörtö-
kön 19 órától Ave Maria cím-
mel a Miskolci Nemzeti Színház 
énekkarának szólistái ad nak 
hangversenyt a minorita temp-

lomban, Regős Zsolt orgonál. 
Az adventi lelkigyakorlatot de-
cember 20–22. között a 18 órai 
szentmisék keretében Nagy 
Krisztián atya tartja. A betlehe-
mi láng fogadására a Hősök te-
rén 22-én, vasárnap 14.30 órai 
kezdettel kerül sor a Miskolci 
Gráciák szervezésében.

A mindszenti templomban 21-
én, szombaton 8–12 óra között 
gyóntatási ügyeletet tartanak. 

hArAng-hírekprogrAmAjánló

Korrektúra Miskolcon cím mel politikai talkshowt ren-
deznek, a Művészetek Házában. A rendezvényen Zárug Pé-
ter Farkas politológus, Tóth Gy. László politológus és Bayer 
Zsolt publicista osztja meg gondolatait a hallgatósággal. Idő-
pont: 2013. december 19. (csütörtök) 17 óra. Helyszín: Mű-
vészetek Háza.

korrektúrA miskolcon

Hirdetés

Apróhirdetés
Hi-Sec és MEGA acél bizton-
sá gi ajtók már 54 900 Ft-tól, 
továbbá nyílászárók (mű-
anyag, fa, alumínium) cseréje 
óriási kedvezménnyel, teljes-
körű árnyékolástechnikával. 
Tel./fax: 46/402-292, mobil: 
30/336-5528, web: www.alu-
port.hupont.hu, bemutató-
terem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h–p: 9–14 
óráig, sz: 9–12 óráig.

Akciós kalodás tűzifa.  
11 000 Ft/m3-től tölgy, bükk, 
akác, konyhakészen 10 500 
Ft/m3 minőségi szén dió, koc-
ka, darabos, 1800 Ft/q-tól. 
Érd.: 20/342-3181.

miskolctApolcA megújUl – Fórum a Miskolctapolcai Strand-
fürdő fejlesztéséről – 2013. december 18-án (szerdán), 17 órától 
a  Kazinczy Ferenc Általános Iskolában (Miskolctapolca, Győri 
u. 3. sz.). A fórum résztvevői: Kriza Ákos polgármester, Sebes-
tyén László országgyűlési képviselő, Lengyel Katalin, a Miskolci 
Városfejlesztési Kft.  igazgatója. A rendezvény házigazdája: Ne-
héz Károly önkormányzati képviselő.

fodor zoltán önkormányzati képviselő december 16-
án, 17 órától lakossági fogadóórát tart a Széchenyi Ist-
ván Általános Iskolában (Hajós u. 5.).

lAkossági fórUm

lAkossági fogADóórA
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Játssz, szórakozz, utazz,  
tanulj nevetve,  

DE Csak Kritikusan!
A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara és  

a TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005 jelű CriticEl projekt 

„Csak kritikusan!” 
címmel vetélkedőt hirdet a természet és földtudományok, a 

technikai vívmányok iránt érdeklődő diákok számára. 

Minden résztvevő nyereményben részesül.  
Főnyereményként izgalmas kirándulásokon vehet részt 

a nyertes csapat.  
A nyertes csapatoknak a nyereményeket  

a hivatalos díjátadón, a 2014-es  
Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválon adjuk át. 

Ha felkeltette az érdeklődésed a játék, akkor 2013. december – 
2014. január hónapban a Te iskoládba is ellátogatunk.  

Ehhez nem kell mást tenni, csak az alábbi email címen iskolád 
igazgatója vagy felkészítő tanárod jelezze, hogy szeretnétek  

a játékban részt venni.

Elérhetőség: csakkritikusan@uni-miskolc.hu

A játékról bővebb információ a játék hivatalos Facebook oldalán
https://www.facebook.com/Csak.Kritikusan

Üdvözlettel a Csak Kritikusan! csapat

Elkészült Miskolc fenntartható 
közlekedési terve

Az ATTAC nemzetközi projekt keretein be-
lül elkészítették Miskolc Fenntartható Városi 
Közlekedésfejlesztési Tervét (SUMP), mely egy 
Európa-szerte elfogadott módszertan alapján 
készül. Ez egy olyan tervezési módszer, amely 
az érintettek bevonásával a valós közlekedési 
igények kielégítésére törekszik, javítva a vá-
ros és környéke elérhetőségét, lefektetve a 
jövő közösségi közlekedésének alapjait. 

A SUMP készítése a helyi érintettek – miskol-
ci lakosok, politikusok, közlekedési szolgáltatók, 
hatóságok, vállalatok, szervezetek és oktatási in-
tézmények – bevonásával történt, amely nagy-
ban segítette a helyi közlekedési nehézségek he-
lyi megoldásokkal történő támogatását, a helyi 

közlekedési igények beazonosítását, továbbá az 
érdekelt felek közötti produktív partnerkapcso-
lat létrehozását, vagyis a fenntartható közleke-
dési terv létrejöttét.

A tervben megfogalmazásra kerültek a fenn-
tartható városi közlekedés megvalósításához 
szük séges legfontosabb célkitűzések, többek kö-
zött a belváros fokozottabb védelmét szolgáló 
közlekedési rendszer kialakítása, a környezetbarát 
közlekedési módok elősegítése, az egyes városré-
szek funkcióinak megfelelő közlekedés biztosítá-
sa és a város, illetve a koncentrált kereskedelmi és 
ipari területek elérhetőségének javítása.

A terv letölthető és véleményezhető a http://
www.attacproject.eu/hu/project-outcomes.html 
oldalon. 

Együttműködés az idősek helyzetének javítására
Magyarország 2004-ben csatlakozott 

az Európai Unióhoz, így a 2007–2013-
as fejlesztési ciklus az első olyan idő-
szak Észak-Magyarország történetében, 
amelyben az ágazati és területi operatív 
programok a periódus teljes hosszára 
kiterjednek. Az operatív programokkal 
párhuzamosan a régió több szervezete 
kedvezményezettként vehetett részt kü-
lönböző interregionális projektek meg-
valósításában is.

Bár a ciklus alatt több nemzetközi „soft” 
projekt is megvalósult a régióban, ezek mére-
te, komplexitása és a végrehajtásukban érin-
tett hazai szervezetek száma általában elma-
radt a 2010-ben indult és év végén véget érő  
CREATOR miniprogram hasonló jellemzőitől. 
Az idősügyi kérdések sikeresebb kezelése ér-
dekében életre hívott – a NORDA Észak-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
részvételével zajló – CREATOR is fontos állo-
más Észak-Magyarország fejlődési folyamatá-
ban, mert a miniprogramnak köszönhetően 
jelentősen bővült az a tudás, amelynek segít-
ségével régiónk a korábbiaknál eredménye-
sebben tud szerepet vállalni a további közös 
problémák kezelését célzó megoldások be-
azonosításában és terjesztésében. A miniprog-
ram ugyanakkor a vizsgált tématerület miatt is 
kiemelt jelentőséggel bír Észak-Magyarorszá-
gon, melyet fogyatkozó és elidősödő lakosság, 
és hazai, valamint európai összehasonlításban 
is magas munkanélküliség jellemez.

Az idősügyi kihívások kezelése olyan 
beavatkozás-sorozatot kíván, amelynek 

végrehajtása több szektor képviselőinek 
együttműködését kívánja meg. A nem-
zetközi konferenciával Miskolcon záru-
ló  CREATOR hazai projektrésze keretében 
éppen egy olyan – hazai viszonylatban 
példaértékű – partnerség alakulhatott ki, 
amelyben több szektor képviselői (önkor-
mányzat, hatóság, egyetem, vállalkozásfej-
lesztő szervezet, képző intézet, kutató szer-
vezet) dolgozhattak együtt, ill. egymással 
párhuzamosan egy összetett témakör kü-
lönböző területein.

A korábbi években a területi idősügyi 
problémákat az illetékes megyei és tele-
pülési önkormányzatok jobbára önállóan 
kényszerültek kezelni. A CREATOR kereté-

ben azonban olyan átfogó tapasztalatcsere 
és közös gondolkodás valósulhatott meg, 
amelyek egyik hatása, hogy a széles körben 
szerzett ismeretek immár elérhetők és bein-
tegrálhatók az egyes területi szintek felelős 
szervei által kialakítandó koncepciók fejlesz-
tési folyamatába. Ebből adódóan a vonatko-
zó területi stratégiák újragondolása és a cse-
lekvési tervek megalkotása során lehetőség 
nyílik a más régiókban már sikerrel alkalma-
zott, célzott beavatkozások figyelembe vé-
telére és a helyi igényekhez, adottságokhoz 
és lehetőségekhez leginkább igazodó inno-
vatív megoldások adaptálására.

Fontos megjegyezni, hogy a projekt egy 
mindinkább kedvezőbbé váló közegben ha-

ladhatott előre, mivel a magyar Kormány na-
pirendre tűzte a társadalom elöregedésének 
és az emberek generációs problémáinak át-
fogó kezelését: az elmúlt évek során több, 
állami kezdeményezésű program is megje-
lent, például az Életút pályázat vagy éppen 
a Kor-Társ Idősügyi Program. 

Meg kell említeni, hogy Miskolc Önkor-
mányzata – mely a tavalyi évben is elnyerte 
az Idősbarát Önkormányzat címet – a  NORDA 
stratégiai szövetségével lépett elő az idősek 
helyzetének javítását célzó erőfeszítések kifej-
tésében. Az önkormányzat egyfelől aktívan 
közreműködött a GENERATIONS alprojekt 
végrehajtásában, másfelől jelezte, igényt tart 
a 43 európai szervezet munkáján alapuló út-
mutató dokumentumok átvételére, melynek 
a NORDA örömmel tesz eleget. A megoldá-
sok transzferlehetőségének részleteiről szóló 
egyeztetések várhatóan a következő hóna-
pokban folytatódnak, és az átvételre kerülő 
megoldások sikerét látva remélhetőleg me-
gyénk több települési önkormányzata is fon-
tolóra veszi, hogy hasonló lépéseket tegyen.

Mindezek alapján méltán bízhatunk abban, 
hogy a közeljövőben jó fogadókészség lesz a 
miniprogram keretében felhalmozott tapasz-
talatok további felhasználására, megfogalma-
zott ajánlások megfontolására és a bemutatott 
innovatív megoldások adaptálására.

A CREATOR miniprogram az INTERREG 
IVC Programban és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és Magyarország társfinan-
szírozásával valósul meg.
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Uniós projekt a fiatalokért
A Laurus Szociális és Kulturális 

Egyesület európai uniós támoga-
tásból egy kábítószerügyi projek-
tet valósít meg 2012. január 1-jétől 
2013. december 31-ig. 

Drogalternatíva programként sza-
badidős foglalkozásokat és készségfej-
lesztő programokat nyújtunk fiatalok 
számára. A személyiségfejlesztő fog-
lalkozások célja a programban résztve-
vő fiatalok társadalmi integrációjának 
és személyes érvényesülésének erősí-
tése. A projekt nemcsak a kábítószer-
fogyasztás megelőzésével foglalkozik, 
hanem a már aktív kábítószer-fogyasz-
tó fiatalok, úgynevezett „rejtőzködő” – 

drogfogyasztók elérésével és kezelésbe, 
ellátásba juttatásával is. A Vasgyári vá-
rosrészben, a Jedlik Ányos u. 3/a épüle-
té ben működtetjük a Fiatalok Vasgyári 
Klubját, melyben heti 20 órában a 12-
től 29 éves korúaknak nyújtunk elfog-
laltságot, rekreációs és készségfejlesztő 
programokat a droghasználattal vagy 
egyéb életvezetési problémával össze-
függő ártalmak megelőzésére, csök-
kentésére. A projekt 200 fiatal elérését 
célozta két év alatt, ehhez képest eddig 
491 helyi fiatalt sikerült elérnünk, ami-
be nem számoltuk bele az iskolai drog-
prevenciókkal, a családi napokkal és 
egészségfejlesztési napokkal és szűré-
sekkel elért több száz fiatalt. 

Laurus Szociális és Kulturális Egyesület
3534 Miskolc, Iván u. 57. 4/2
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0286

             A Miskolc Holding Zrt. vállAlAtcsoport tAgjA

Téliesítés fagykárok ellen
Kiemelten fontos a vízmérőakna és a házi vízvezetékek fagy elleni védelme

A MivÍZ kft. évről évre felhívja a tisz-
telt Felhasználók figyelmét a vízveze-
tékek és vízmérők fagy elleni védelmé-
nek fontosságára.

Közeledik a tél, a fagypont alatti hő-
mérséklet pedig jelentős károkat okozhat 
a szabadon hagyott vízvezetékekben. A 
csövekben megfagyó víz szétrepesztheti a 
vezetéket, így csőtörést, vízelfolyást okoz-
hat a talajban vagy fűtetlen pincékben ta-
lálható vízmérőkben, sőt, a falakon belüli 
vízvezeték-hálózatban is.

Érdemes a lakosságnak idejében meg-
tennie a szükséges óvintézkedéseket, 
hogy elkerüljék a hideg hatására bekövet-
kező mérőmeghibásodást, vagy a helyre-
állítás, illetve a vízelfolyás miatt jelentkező 
magasabb vízdíjszámla költségeit.

A fagy leginkább a néhány milliméteres 
vaslappal fedett aknában lévő vízmérőket 
veszélyezteti, ezért ezek védelme különö-
sen fontos!

Mit tehetünk a fagykárok elkerüléséért?
A zord időjárás beköszönte előtt célsze-

rű elvégezni a kertekben, udvarokban a 
vízvezetékrendszer víztelenítését, téliesí-
tését, tanácsos a vízmérő aknát, az udvari 
kifolyót és a lakatlan ingatlanok vezeték-
rendszerét is védeni. Mindez azért is fon-
tos, mert évről évre visszatérő problémát 
jelent a vízmérők szétfagyása, miközben 
a tönkrement szerkezetek cseréje több-

letkiadást és sok gondot jelent a felhasz-
nálónak.

Az akna fagy elleni védelméhez szigetel-
ni kell az akna tetejét, melyet érdemes hő-
szigetelő anyaggal – hungarocell, nikecell, 
stb. – beborítani. A vízmérők leolvasása 
miatt arra azonban mindenképpen figyel-
ni kell, hogy a vízmérő számlapja szaba-
don maradjon, illetve az akna lefedése is 
mozgatható legyen. A kerti vízóraakna tö-
rött vagy hiányzó fedlapjának pótlásáról a 
felhasználóknak kell gondoskodnia.

Az udvari kifolyók víztelenítése is elen-
gedhetetlen a fagyok beálltával. Ugyanígy 
gondoskodni kell a hétvégi házak, üdü-
lők, fűtetlen garázsok, lakatlan ingatlanok 
rendszereinek víztelenítéséről is.

A MIVÍZ Kft. kéri a lakosságot, rendsze-
resen ellenőrizzék, hogy nincs-e víz az ak-
nában, valamint figyeljenek arra is, hogy 
a vízóraakna fedele mindig lehajtott álla-
potban legyen.

A fagy elleni védelem a felhasználó fel-
adata és érdeke! A mérő elfagyása miatt 
felmerülő költségek a felhasználót terhe-
lik.

A Miskolci Nemzeti Színház veze-
tése az előadások mellett számos 
kiegészítő programmal kedveske-
dik a miskolciaknak. Ezek a prog-
ramok rendszerint mindig telthá-
zas érdeklődést, és számos pozitív 
visszajelzést váltanak ki – így a de-
cembert a Diótörő jegyében töltik 
a teátrumban.

Előadások, diótörő-szépségver-
seny és a „nagy reccs”, a szimultán 
diótörő-rekordkísérlet – ez jellemzi 
röviden a Miskolci Nemzeti Szín-
ház legújabb programját, amely 
december 18–28. között várja 
a miskolciakat. Legutóbb az 
elemlámpa party volt kimon-
dottan sikeres (felső képün-
kön). Az éjszaka a színház-
ban sikere országos hírverést 
is kapott.

Mit csinálsz, ha Diótörőt ját-
szunk? – Csajkovszkij klasszi-
kusáról szól az év vége a Miskolci 
Nemzeti Színházban. December 18-
tól tíz napon át, több társulat elő-
adásában láthatja a közönség a vi-
lághírű előadást, de lesz interaktív, 
játékos előadás gyerekeknek, s szi-
multán diótörés is, a „nagy reccs”.

Kiss Csaba, a színház vezetője el-
mondta, az ünnep célja, hogy a ka-
rácsony közeledtének bensőséges, 
családias hangulatát a színházked-

velő közönség a teátrum falain belül 
is érezhesse. Az adventi időszakot s 
az ünnepet így egy „olyan mesével, 
színpadi lehetőségekre módot adó 
zenével várjuk, amely az egész csa-
lád számára kikapcsolódást jelent” 
– mondta a direktor. Bemutatkozik 
Miskolcon a Budapest Táncszínház 

Diótörő előadása is. December 
28-ig négy helyszínen láthat-
ja a közönség a remekművet, 
többek között a Közép-Euró-
pa Táncszínház, a Kijevi Ba-
lett előadásában, de a Royal 

Opera House balett előadását 
is, egy vetítés során.
– December 21-én Diótörő-

ajándékkal készülünk. A Miskol-
ci Balett Diótörő szvitje mellett egy 
rekordkísérletre is sor kerül majd. A 
belépő pedig csupán egy diótörő, fe-
jenként. Az eszközök felmutatásáért 
cserébe minden résztvevő kap majd 
egy számozott diót. A balett előadását 
követően pedig Cser Ádám intésére, 
egyszerre széttörjük a diókat, s a han-
got rögzítjük – árulta el Kiss Csaba.

Kiss J.

Pozitív(abb) Miskolc
A Pozitív Miskolc programso-
rozat részleteiről tájékoztatták a 
sajtó képviselőit szerda délután a 
színészmúzeum munkatársai, a 
projektben résztvevő fiatalok, vala-
mint az eseményfolyam szervezője. 

– Három irányt dolgoztunk ki. Az 
egyik a karitatív szervezetek számá-
ra nyújt bemutatkozási lehetőséget – 
mondta el Sashalmi László szervező. 
A másik fő irány a Miskolci Egyetem 
bevonása, vagyis, hogy a város szé-
lén lévő campus értékeit, különböző 
programok segítségével behozzák a 
belvárosba. A Pozitív Miskolc har-
madik fő iránya, hogy híres, méltán 
ismert és elismert embereket ismer-
tessen meg a fiatalokkal. 

A programsorozathoz a Színház-
történeti és Színészmúzeum is csat-
lakozott. Az intézmény vezetője, Mi-
kita Gábor kiemelte, szeretnék elérni, 
hogy a fiatal generáció fejében ne egy 

nosztalgiamúzeum képe 
éljen a színészmúze-

ummal kapcsolatban. – Kiemelt sze-
repet kap a programok, kiállítások 
összeállításában, hogy minden kor-
osztályt megszólítsunk. A Színhá-
zi mesék a gyerekek számára kínál 
színházi világot. A felkért szerzők ki-
fejezetten a mi kérésünkre, a kicsik-
nek írtak. Van a kötetben klasszikus 
mese, novella, mesemonológ és báb-
játék is – mondta el. Vámosi Katalin 
a Herman Ottó Múzeum papsze-
ri épületében lévő Szemere-tárlatra 
hívta fel a figyelmet, amelyhez iro-
dalommal, művészettörténettel és 
történelemmel foglalkozó, múzeumi 
órák is társulnak – izgalmas, látvá-
nyos, interaktív módon.

A Pozitív Miskolc december 6-án 
kezdődött, s egészen december 22-ig 
látja el programokkal a miskolciakat. 
Részletek a www.pozitivmiskolc.hu 
oldalon olvashatók.

Kiss J. | foTó: Mocsári L.

Kezdődik  
a Diótörő ünnep

Hirdetés
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Döntetlennel zárta az évet a 
DVTK. Tomiszlav Szivics együtte-
se 2–2-t játszott múlt szombaton az 
MTK otthonában az NB I 17. for-
dulójában. A havas, csúszós talajon 
gól nélküli első félidő után Garami 
József fiatal csapata két gyors ta-
lálattal úgy tűnt, eldönti a mérkő-
zést, ám a Diósgyőr remek hajrá-
val, a hetedik gólját szerző (ezzel 
őszi házi gólkirály) Bacsa Patrik, 
valamint az épp’ a kék-fehérektől 
érkező Nikházi Márk találatával 
egyenlített, s egy pontot megmen-
tett.

– Nem nekünk kedvezett a talaj, 
és az sem, hogy szombat–szerda–
szombat ritmusban játszottuk har-
madik mérkőzésünket 13-14 játé-
kossal. Hiányzott a frissesség, de ez 
teljesen természetes az utolsó mér-
kőzésen. Ilyenkor jönnek olyan hi-
bák, mint a két kapott gólnál, me-
lyek nem megszokottak. Utána 

megmutatta karakterét a csapat, kö-
zel álltunk a győzelemhez, ez nem 
sikerült, de az egy pontot is meg kell 
becsülni. Mind a három fronton ál-
lunk, ezt becsülni kell, így összes-
ségében elégedett vagyok az ősszel 
– mondta Tomiszlav Szivics vezető-
edző.

A piros-fehérek a negyedik he-
lyen telelnek, miután a Győri ETO az 
utolsó fordulóban aratott győzelmé-
vel megelőzte a csapatot.

Hétfőn és kedden Budapesten mé-
réseken vett részt a csapat, hogy a já-
tékosok személyes programot kap-
janak a tesztelés alapján a szünetre. 
A cél, hogy olyan állapotban legye-
nek a labdarúgók januárban, hogy 
el tudják kezdeni a kemény munkát. 
Szerdán a záróvacsora és az ősz érté-
kelése után mentek szabadságra a já-
tékosok és a szakmai stáb tagjai.

A múlt héten kisorsolták a Ma-
gyar Kupa negyeddöntőjének pá-

rosítását is: a DVTK a Pápával 
találkozik, s idegenben kezdi a pár-
harcot. Az első mérkőzést a ver-
senynaptár szerint 2014. március 
12-én, a visszavágót március 26-án 
rendezik.

A felkészülés január 15-én, szerdán 
kezdődik.

NB I 17. forduló, eredmény
MTK – DVTK 2–2 (0–0)
Gól: Kanta (50. p.), Horváth Zs. (53. p.), 
illetve Bacsa (55. p.), Nikházi (81. p.).

Tabella
mérkőzés / győzelem / döntetlen / vereség / pont

1 DVSC 17 11 4 2 37

2 Videoton 17 10 3 4 33

3 Győr 17 8 6 3 30

4 DVTK 17 7 7 3 28

5 FTC 17 8 3 6 27

6 Haladás 17 7 6 4 27

A negyedik helyen zárta az évet a 
DVTK-Vénusz az élvonalbeli női 
futsalbajnokságban.

Utolsó idei bajnoki mérkőzését ját-
szotta vasárnap a DVTK-Vénusz a 
Generali Arénában. Sárréti Géza csa-
pata a női futsal NB I 12. fordulójá-
ban 5–2-re nyert a BME-Docler ellen.

A DVTK-Vénusz 12 mérkőzés 
után hat győzelemmel, két döntet-
lennel és négy vereséggel, húsz pont-
tal a negyedik helyen áll a tabellán.

– Nagyon jól szerepeltek a lányok 
a bajnokságban, ez a negyedik hely 
azt mutatja, hogy erőn felül is. Gon-
dok nem voltak, rendesen, becsüle-
tesen jártak edzésre, próbálták ját-
szani a gyakoroltakat. Dolgozunk a 
télen, és remélem, nagyobb rutinnal 
vágunk neki a tavasznak, és sokkal 
több olyan játékelemmel gazdago-

dunk, amit meg is tudunk majd csi-
nálni. Az ellenfeleink kivétel nélkül 
azt mondják, hogy nem várták ezt 
a szereplést tőlünk. Nem azt mon-
dom, hogy nem reális ez a helyezés, 
mert sokat fejlődtek a lányok, ha-
nem azt, hogy sokat dolgoztak – ér-
tékelte az őszt Sárréti Géza vezető-
edző.

Váradi Cintia – aki egyedül ma-
radt a 2011/2012-es bajnokcsapat 
kezdő ötöséből – megragadna csa-
patával a legjobb négyben, mely fel-
sőházi rájátszást ér.

– Elégedett vagyok, bár pont a 
BME és az ELTE ellen kaptunk ki, 
mindkétszer idegenben. Ez az a két 
meccs, amire még mindig csalódás 
gondolni. Hál’ istennek, így is a ne-
gyedik helyen állunk, szerintem ez 
szép eredmény, ezt szeretnénk meg-
tartani – mondta el.

Két fontos idegenbeli Európa-ku-
pa találkozó között Somorján sze-
repelt a DVTK, a női kosárlabda 
Közép-európai Liga múlt szombati 
játéknapján. 

Nem indult jól a mérkőzés a DVTK 
számára. A Somorja 12–4-re elhú-
zott, de az első szakasz már 25–20-as 
miskolci vezetéssel zárult. A máso-
dik szakaszban 29–23-ra is ellépett a 
DVTK, aztán fordult a kocka.

A harmadik negyedben sokáig fej-
fej mellett haladtak a csapatok, majd 
54–48-nál hat egységgel megugrott 
a házigazda. A záró negyed első fe-
lében két hazai tripla is utat talált a 
gyűrűbe és ezzel 74–64-nél 10 pont-
ra nőtt a somorjai előny. A DVTK ezt 
követően még igyekezett zárkózni, 
de a hátrányát csak megfelezni tud-
ta. Jansone 21, Raven 16, Sverrisdot-
tir 14 pontot szerzett.

ŠBK Šamorín – Aluinvent DVTK 
Miskolc 81–76 (20:25, 19:16, 22:17, 
20:18).

December 12-én vereséggel zárta az 
Európa-kupa csoportkörét a DVTK. 
Dubeiné Balogh Gabriella irányítása 
mellett a miskolciak 57–54-re marad-
tak alul Wasserburgban, de ezzel is 
a csoport második helyén végeztek. 
Egy győzelemmel kedvezőbb helyzet-
be kerülhetett volna a miskolci gár-
da, így a legjobb 16 között a Shenise 
Johnson nevével fémjelzett Istanbul 
Universitesi lesz az ellenfél.

Eredmény
TSV Wasserburg – Aluinvent 

DVTK Miskolc 57–54 (14–12, 17–11, 
9–13, 17–18).

A miskolctapolcai strand elkészül-
te után a Miskolc Városi Sportisko-
la utánpótlás-vízilabdacsapatainak 
is edzéslehetőséget biztosít, de a 
komplexum alkalmas lesz nemzet-
közi úszóversenyek és pólómérkő-
zések rendezésére is.

– Minden miskolcinak több éves 
vágya volt, hogy újra használhassa 
a miskolctapolcai strandot – kezd-
te Szabó László, az MVSI Miskolc 
Városi Sportiskola Nonprofit Köz-
hasznú Kft. ügyvezetője. Mint a 
sportvezető elmondta, az MVSI a ví-
zilabda-szakosztály utánpótlás-ne-
velése kapcsán jogosult volt TAO-
pályázatot benyújtani. Az építési 
költségek egy részét fedezi a társasá-
gi adóból befolyó, a nyertes pályázat-
ban megjelölt 337,5 millió forintos 
összeg, melyet utófinanszírozással 
kapnak majd meg. (December 20-a, 
péntek a határideje a vállalkozások 

részére a társaságiadó-feltöltésnek, 
amelyhez ezúton is várják a miskolci 
cégektől a segítséget).

– Nemzetközi szintű vízilabda-
mérkőzések és úszóversenyek ren-
dezésére is alkalmas, 50 x 25 méte-
res, tízpályás, feszített víztükrű, 2,2 
méter mély medence épül a tervek 
szerint, 800 férőhelyes lelátóval. A 
medence az MVSI utánpótlás-vízi-
labdázóinak biztosít edzés- és mér-
kőzéshelyet, de természetesen első-
rendű az úszóközönség kiszolgálása 
is – hangsúlyozta az ügyvezető.

Szabó László emlékeztetett: a mis-
kolci sportiskola az elmúlt évben is 
átvehette a Sportiskolák Országos 
Szövetsége díjátadóján, az egyesületi 
típusú sportiskolák 500 fő feletti ka-
tegóriájában az első helyet a 2012-es 
eredmények alapján.

– Intézményünk egyedülálló ab-
ban a tekintetben, hogy 14 szak-
osztályt működtet, ebből három 
– kézilabda, röplabda, vízilabda 
– a társasági adózás által támoga-
tott látvány-csapatsportágak közé 
tartozik. Edzőink nagyrészt olyan 

testnevelő tanárok, sportszakem-
berek, akik fő munkaidejük mel-
lett, annak végeztével délután 
megbízási szerződéssel foglalkoz-
nak közel 1200 sportiskolás gyer-
mekünkkel. Nemcsak a szabadidő 
hasznos, egészséges eltöltése fontos 
azonban, hanem a komoly sport-
eredmények is – emelte ki Szabó 
László.

S. P.

A negyedik helyről ment pihenőre a DVTK DVTK – női KosárlAbDA

TApolcAi sTrAnDberuházás
nemzetközi versenyek, mérkőzések, utánpótlás-nevelés 

Felsőházban telel a Vénusz

Szabó István technikai vezető hét-

főn arról tájékoztatott, hogy Peresz-

tegi Nagy Ákos szakmai igazgató-

ként folytatja a munkáját a DVTK női 

kosárlabdacsapatánál, melynek fel-

készítését és vezetését további dön-

tésig Dubeiné Balogh Gabriella, je-

lenlegi másodedző veszi át.



December 15. és 21. között a Miskolci Jég-
csarnokban rendezik az IIHF Ice Hockey 
U20-as, Divízió II A-csoportos világbajnok-
ságot a magyar válogatott, Horvátország, 
Románia, Hollandia, Észtország és Litvá-
nia legjobbjainak részvételével. Kiss Gábor 
biztos benne, hogy ismét kitűnő színvonalon 
rendezik meg a viadalt a miskolciak, az or-
szág egyik legmodernebb jégcsarnokában.

– Az ide érkező játékosok és szurkolók ké-
pet kapnak a városról, és talán vissza is térnek 
majd. Arra buzdítok mindenkit, látogassanak 
ki a mérkőzésekre és támogassák a magyar vá-
logatottat – mondta Miskolc alpolgármestere.

Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövet-
ség főtitkára arra a kérdésre, hogy miért ismét 
Miskolc, azt felelte, az elmúlt nyolc év alatt 
megrendezett három korosztályos vb bizonyít-
ja választásuk jogosságát.

A cél az aranyérem
Az U20-as válogatott szövetségi kapitánya 

is szót kapott az esemény sajtótájékoztató-

ján internetes videokapcsolat segítségével. 
Rich Chernomaz kiemelte, a cél a torna meg-
nyerése. Hozzátette: csatárfronton jól áll-
nak, hátvéd- és kapusposzton azonban még 
szükségük van pár jól átgondolt döntésre. A 
miskolci közönségről Chernomaz úgy nyi-
latkozott, nagy motivációt adhat nekik, s jó 
hangulatra számít. A válogatott szombaton 
érkezik Miskolcra.

A keretben van a Miskolci Jegesmedvék já-
tékosa, Ritó László is, aki minden bizonnyal 
tagja lesz a miskolci jégen szereplő hazai gár-
dának.

– Nem sok játékosnak adatik meg, hogy ha-
zai pályán játsszon a világbajnokságon. Re-
méljük, Magyarország legjobb szurkolótábora 
a vb-n is megtölti a csarnokot – bizakodott a 
csatár.

A folytatásban a hétvégi, rendhagyó jég-
korongos fiesztáról, a péntektől vasárnapig a 
budapesti Városligetben rendezendő Winter 
Classic érdekességeiről számoltak be. A Mis-
kolci Jegesmedvék a Dab ellen játszanak szom-
baton 18.30-tól a MOL Ligában.

Egyedi emlékmez a Winter Classicra
Egri István, a klub elnöke elmondta, éppen 

a miskolci jégkorong 35. születésnapjára esik 
a rendezvény, így egy különleges mezt készít-
tettek. A Winter Classicon a Macik olyan fel-
sőben lépnek jégre, melyen a miskolci jégko-
rongcsapatokban (Miskolci Kinizsi, Miskolci 
Hoki Club, Miskolci Jegesmedvék) valaha 
megforduló összes játékos neve szerepel – ösz-
szesen 220. 

Bob Dever, a Macik vezetőedzője a találko-
zóról azt mondta, különleges lesz kint liga-
meccset játszani, s úgy fogalmazott, érdekes 
tapasztalat lesz számára, de szerinte játékosai-
nak is.

Utoljára nyit ki „fedél nélkül” a II-es
Egri István arról is beszámolt, a héten el-

kezdték a II-es jégpálya hűtését, hogy a világ-
bajnokságra készen álljon – a csarnok nagy 
kihasználtsága miatt sokan maradnának jég-
idő nélkül a vb alatt. Ez lesz a kettes utolsó 
nyitott idénye, tavasszal ugyanis várhatóan 
megkezdődik a pálya lefedése, s novembertől 
már két fedett jégpályával kezdenék a szezont 
Miskolcon. 

SoóS P. | fotó: JUháSz á.

2013. december 14. | 50. hét | X. évfolyam 49. szám
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A 2014 IIhf U20 DIvízIó II/A  
vIlágbAJnokSág ProgrAmJA:

December 15., vasárnap

13.00 Észtország – Hollandia
16.30 Magyarország – Litvánia
20.00 Románia – Horvátország

December 16., hétfő

13.00 Litvánia – Észtország
16.30 Magyarország – Románia
20.00 Horvátország – Hollandia

December 17., keDD – szünnap

December 18., szerDa

13.00 Horvátország – Litvánia
16.30 Magyarország – Észtország
20.00 Románia – Hollandia

December 19., csütörtök – szünnap

December 20., péntek

13.00 Litvánia – Románia
16.30 Hollandia – Magyarország
20.00 Észtország – Horvátország

December 21., szombat

13.00 Hollandia – Litvánia
16.30 Horvátország – Magyarország
20.00 Románia – Észtország

hoki-dömping: Jön A vb éS A WIntEr ClASSIC

A MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 2012. jú-
nius 27-én pályázatot nyújtott be a TÁ-
MOP-6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és szem-
léletformáló életmód programok – lokális 
színterek c. pályázati felhívásra. A pályázatot 
a Humán Erőforrás Programok Irányító Ható-
ságának vezetője 2012. augusztus 3-án támo-
gatásra érdemesnek ítélte. Projektünknek az 
„Egészségre nevelő és szemléletformáló élet-
mód-programok bevezetése a MIVÍZ Kft.-nél” 
címet adtuk.

A projekt keretében a MIVÍZ Kft. munkahe-
lyi egészségfejlesztési programot vezetett be, 
melynek célja munkavállalóink testi, lelki és 
szellemi egészségének megőrzése, javítása ér-
dekében az egészséges életvitelhez szükséges 
tudás és készségek megszerzésének támogatá-
sa, egyéni magatartásminták és közösségi ér-
tékek elterjedésének ösztönzése, az egészség-
kultúra fejlesztése volt.

A projekt egyik célkitűzése a dohányzás-
megelőzés és a dohányzásról való leszokást 
támogató programok megvalósítása volt. A 
dohányzók számának csökkentése érdekében 
klubfoglalkozásokat, egészségnapot, előadást 
szerveztek, ahol közösen megismerhették, il-
letve kipróbálhatták a dohányzást helyettesí-
tő, a leszokást támogató módszereket, eszkö-
zöket.

Napjainkban az egészségügyi problémák je-
lentős része a stresszre vezethető vissza, mely 
negatívan hat a munkavállalók teljesítményé-
re, jövedelemtermelő képességére is. A dolgo-
zók mentális egészségének védelme érdekében 
a MIVÍZ Kft. a stressz kezelésére, a lelki egész-
ség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési 
programok megvalósítását vállalta életmód-
tábor és egészséghét keretében. Az októberben 
és novemberben megrendezésre került élet-
módtáborokban a cég munkavállalói megsze-

rezhették mindazt a tudást, amivel egészségük 
megőrizhető.

A program arra is ösztönözte a MIVÍZ Kft. 
munkatársait, hogy az egészséges táplálko-
zás, a helyes életmód és a rendszeres mozgás a 
munkatársaknál napi gyakorlattá váljon. En-
nek érdekében természeti környezetben szer-
veztek életmódtábort, ahol sportszakemberek 
és életmód-tanácsadók közreműködésével a 
helyes táplálkozásról, a megfelelő mozgásról 
és az egészséges életmódról tartottak előadá-
sokat.

Az egészséges táplálkozás, illetve a táplál-
kozás és testmozgás egyensúlyának megtartá-
sáért, a testi és lelki egészség megőrzése vagy 
visszaállítása érdekében egyéni egészségügyi 
állapotfelméréseket is végeztek, irányított ta-
nácsadással. Kondicionálóteremben biztosí-
tottak lehetőséget a munkavállalóink számá-
ra a mindennapi testmozgásra, felfrissülésre. 

A projekt időtartama alatt lehetőség volt részt 
venni különböző sportfoglalkozásokon is.

A program legjelentősebb rendezvénye az 
Egészséghét volt, amely valamennyi téma te-
rületéhez kapcsolódóan nyújtott élményszerű 
és tapasztalati ismereteket.

Összességében a programok megvalósítá-
sa a MIVÍZ Kft. munkavállalói számára egy 
„egészséges” szemléletváltást és életminőség-
javulást eredményezett.

Egészségre nevelő életmódprogramok bevezetése a MIVÍZ Kft.-nél 

100 ÉVES A MISKOLCI VÍZIKÖZMŰSZOLGÁLTATÁS 

Bükki forrásból



Gyalogosokat gázoltak
Két gyalogosgázolás 

is történt gyors egymás-
utánban Miskolcon, de-
cember 7-én délben. Az 
Ady Endre utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződéséhez, 
valamint az Árok utca 17. szám elé is riasztást kaptak a mentők, 
rendőrök fél 12 körül. A miskolci tűzoltók sem pihentek, őket 
Bükkaranyos közelébe riasztották este, ahol a viharos szél kö-
vetkeztében mintegy tíz méter magas fenyőfa dőlt az úttestre, 
veszélyeztetve a közúti közlekedést. 

Fűrészlánccal támadtak
December 7-én 19 órakor Miskolcon, a Kiskőbánya dűlőben 

két férfi előzetes szóváltást követően – kezükben fűrészlánc-
cal és késsel – rátámadt két alkalmi ismerősére. A cselekmény 
során a sértettek könnyebb sérüléseket szenvedtek. A kihívó-
an közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsító, másokban 
megbotránkozást és riadalmat keltő K. Sándor 47 éves, és K. 
Béla 43 éves helyi lakosokat a kiérkező járőrök a helyszín köze-
lében elfogták és a rendőrkapitányságra előállították.

Betörtek az edzőterembe
December 5-én este a 

rendőrjárőrök a Győri ka-
puban arra lettek figyel-
mesek, hogy egy edzőte-

rem betört ablakán egy férfi mászik kifelé. Három férfit vontak 
intézkedés alá a helyszínen, akiknél kivágott harisnyákat, elem-
lámpát, feszítővasat, kesztyűket találtak. A rendőrségre előállí-
tott, majd bűnügyi őrizetbe vett 49 éves Sz. Józseffel, a 38 éves 
Zs. Zoltánnal és a 39 éves Zs. Barnabással szemben lopás vétség 
kísérletének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást.

Véget ért a Bűnmegelőzési Szabadegyetem 
Zárórendezvényét tartották december 4-én annak a bűnmeg-

előzési szabadegyetemi előadássorozatnak, amely a Miskolci 
Egyetem Felnőttképzési Regionális Központja, a megyei rend-
őr-főkapitányság és a megyei Bűnmegelőzési Alapítvány közös 
szervezésében indult novemberben. A zárónap előadói – Sonjic 
László, a Nemzeti Nyomozó Iroda főosztályvezetője és Kovács 
Lajos, az ORFK ny. ezredese – a hazai szervezett bűnözés kiala-
kulásáról és hatásairól beszéltek. 

16 Mozaik

Ünnepi helyszínek

Ebben a négyrészes rejtvényünkben ünnepi, miskolci helyszí-
nek neveit  rejtettük el. A megfejtéseket együtt, legkésőbb 
december 23-án éjfélig juttassák el a MIKOM Miskolci Kom-
munikációs 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 Mis-
kolci Agrokultúra Kft. díjazott termékéből.

Számos intézményben, városrészben, rendezvényen köszöntötték a Mikulást az elmúlt hétvégén Miskolcon is. Szomba-
ton este a Centrum áruház előtt a Diri-Dongó Együttes szórakoztatta a kicsiket vidám, interaktív, zenés gyermekműsorával. 
A belvárosban végig színes programokkal, vásárral, ünnepi műsorral várnak mindenkit az adventi időszakban. Különleges 
ajándékokat vásárolhatunk itt karácsonyra, s a hagyományok szerint idén is feldíszítették a Szent István téren Miskolc adventi 
koszorúját, amelyen vasárnaponként kigyúlnak a várakozás gyertyái.                                                                          Fotó: MocSári L.
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A  hét  fotója
MocSári LáSzLó 
FeLVéteLe

„KöSzöNtÜNK téged,

MiKuLáS!”

a Barlangfürdőben
Krampusz



Miskolc Megyei Jogú Város
Nemzeti Információs Infrastruktúra 

Fejlesztési Intézet



A „Rövid pályázati útmutató” a Digitális Közösség Program legfontosabb tudnivalóit mutatja be.
A tájékoztatás nem teljeskörű, a pályázóknak a Pályázati felhívás valamennyi feltételét megismerve kell benyújtani pályá-
zatukat.

Mire lehet pályázni a Program keretében?

A pályázat célja a laptopok térítésmentes, személyes használatának biztosítása miskolci háztartások részére. A térítésmen-
tes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a Program 
keretében létrehozott alkalmazásokra is. A nyertes pályázó nem szerez tulajdonjogot, nem jogosult a laptop tulajdonjogát 
átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni. Gondoskodnia kell az eszköz biztonságos megőrzéséről.

A legfontosabb alapszabály, hogy egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be!

A. Általános iskola 4-8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium  
 5-8. évfolyamos tanulói.
B. Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók.
C. Szakiskolai képzésben tanulók.
D. Miskolci Egyetemen tanulmányaikat nem a 2013/2014. tanévben megkezdő   
 hallgatók.1

E. Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott   
 képzésben résztvevők.
F. 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők.
G. 45 év feletti munkavállalók (akiknek szükségük van az informatikai ismereteik  
 fejlesztésére, hogy megtartsák munkahelyüket).
H. Megváltozott munkaképességű személyek, valamint más célcsoportba nem   
 tartozó fogyatékossággal élők.
I. Szociális ellátórendszerben dolgozók.
J.  Aktív idősek (öregségi nyugdíjra jogosultak, akik vállalják az informatikai kép-

zésben való részvételt).

Ha a háztartásnak nincs olyan 
tagja, aki beletartozik valame-
lyik célcsoportba, akkor sajnos 
nem nyújthat be eredmé-
nyesen pályázatot.

Ha a háztartásnak van olyan 
tagja, aki beletartozik valame-
lyik célcsoportba, akkor lépjen 
a második lépésre és vizs-
gálja meg a további feltéte-
leket.

2. lépés: Tekintse át, hogy a fenti célcsoportokba tartozó személy és a háztartás megfelel-e a további feltételeknek!

A pályázati célcsoportba tartozó személy bejelentett állandó lakóhellyel rendel-
kezett Miskolcon 2013. július 1-jén, amely a pályázat benyújtásának időpontjá-
ban is fennáll. 
  
A háztartásában az egy főre eső havi bruttó jövedelem kevesebb,  
mint 150 000 Ft vagy a háztartásban egyedül él és a jövedelme kevesebb, mint 
havi bruttó 225 000 Ft. 
  
A pályázatban megjelölt háztartásban nem áll fenn közüzemmel, illetve in-
gatlangazdálkodási feladatot ellátó szervezettel szemben 45 napot meghaladó 
tartozás vagy adósságkezelési szolgáltatásban vesz részt, vagy a szolgáltatóval 
fizetési megállapodást kötött. 

A pályázati célcsoportba tartozó személy vállalja, hogy az eszköz átvételét köve-
tően 3 teljes éven keresztül internet hozzáféréssel fog rendelkezni, úgy, hogy 
annak költségeit finanszírozza (kiskorú esetén gondviselő). 

A pályázati célcsoportba tartozó személy (a tanulókat, hallgatókat kivéve) vállalja, 
hogy alapfokú informatikai képzésben vesz részt.  

Ha bármelyik feltételre 
nemmel válaszolna, ak-
kor sajnos nem nyújt-
hat be eredményesen 
pályázatot.

Ha minden kérdés-
re igen választ tud 
adni, akkor megfelel 
a legfontosabb fel-
tételeknek, lépjen a 
harmadik lépésre és 
vizsgálja meg a to-
vábbi feltételeket.

1. lépés: Háztartásuknak van-e olyan tagja, aki beletartozik az alábbi célcsoportok egyikébe? 
(ha több is van, akkor a 3. lépésben kell majd döntést hozni):

  A Miskolci Egyetemen tanulmányaikat 2013/2014. tanévben megkezdő hallgató részére meghívásos pályázat 
kerül meghirdetésre, így nekik abban a pályázati eljárásban lehet pályázatot benyújtaniuk.
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3. lépés: Ha a háztartásnak több olyan tagja is van, aki beletartozik az előzőekben megjelölt 
célcsoportok egyikébe, akkor meg kell hozni a döntést, hogy ki nyújtsa be a pályázatot!

Egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be!
Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye. 
Figyelem: az a háztartás, amelyik egynél több pályázatot nyújt be, kizárásra kerül a pályázatból!
Amennyiben egy háztartásnak több tagja is van, aki megfelel a pályázati feltételeknek, akkor a háztartás egyetlen pályáza-
tán belül maximum két személyt lehet megjelölni pályázóként.

Főszabály, hogy egy háztartásban csak egy pályázó nyerhet. A pályázatban megjelölt sorrend (1. pályázó, 2. pályázó) 
egyben bírálati és döntési sorrendet is jelent. 
Egy példa arra, hogy egy család tagjai milyen helyzetben vannak a pályázat szempontjából, és hogyan kell kitölteni a Pá-
lyázati Főlapot. 

Próba Pál édesapa, 
40 éves munkavállaló.

Nem jogosult pályázni, 
mert egyik célcsoportba se tartozik.

Próba Pálné édesanya, 
nyilvántartásba vett álláskereső.

Nyilvántartott álláskereső, 
így pályázhat.

Próba Péter, 
gimnáziumi tanuló.

Középiskolás,
 így pályázhat.

Próba Dorottya, 
8. évfolyamos általános iskolai tanuló.

Általános iskola 
4-8. évfolyamán tanul, így pályázhat.

 
 

Ebben a példában a családnak kell eldöntenie, hogy a 
három jogosult személyből ki legyen a két pályázó. En-
nél a döntésnél érdemes figyelembe venni, hogy kinek 
van több pontszáma az adott célcsoportban, a megha-
tározott szempontok szerint (pl. diákoknál tanulmányi 
verseny).
A példában hárman jogosultak, és a család úgy döntött, 
hogy első helyen a középiskolás Pétert, a második he-
lyen az édesanyát jelölik meg az adatlapon. Dorottya is 
jogosult lenne, de őt már nem tudják megjelölni a pá-
lyázatban.

 
Mi lehet a pályázat eredménye?
  Próba Péter gimnazista nyertes lesz, így az 
 édesanya már kiesik az értékelésből.
  Próba Péter nem szerzett elég pontot, hogy a     
 középiskolások célcsoportjának rangsora alapján nyertes
 lehessen, de a 2. pályázóként megjelölt Próba Pálné 
 édesanya az álláskeresők célcsoportjának 
 rangsorán nyertes lesz.
  Sajnos, az is előfordulhat, hogy egyik pályázó sem    
 kerül be a saját célcsoportjának nyertesei közé.  

Nagycsaládosokra és többgenerációs családokra 
vonatkozó különleges szabály:

a főszabály alól kivételt képez, és két pályázó nyerhet abban a 
háztartásban, ahol legalább két fő megfelel a pályázati feltételek-
nek, és:
   három vagy több, 18. életévét 2013. szeptember  1-ig be 

nem töltött gyermeket nevel a család, és/vagy
   többgenerációs család, ahol legalább három generáció 

együttélése történik életvitelszerűen. 
Ebben az esetben is csak egy pályázati adatlapot kell benyúj-
tani! A pályázati FőlapoN az „Igen” válasz mellett kell X-szel 
jelölni, hogy „A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a 
háztartásban három vagy több, 18. életévét 2013. szeptember 1-ig 
be nem töltött gyermek van, és/vagy legalább három generáció él 
együtt a háztartásban”.

Abban az esetben, amennyiben a Programban rendelkezésre álló 
laptopok darabszáma magasabb, mint az összes érvényes pályáza-
tot benyújtó háztartások száma, akkor a fennmaradó darabszám a 
nagycsaládosok és a többgenerációs családok között második lap-
topként kiosztható. Ebben az esetben a második laptop odaítélése 
során is a pályázat bírálati szempontja szerint kialakított sorrend a 
meghatározó.
 



4. lépés: Tájékozódás

Ha röviden áttekintette a pályázati feltételeket és pályázni kíván, akkor részletesen meg kell ismernie a Pályázati felhívást.
Az érdeklődők több formában kaphatnak tájékoztatást a pályázati lehetőségekről és a pályázati feltételekről:
- A Pályázati felhívás megjelenik Miskolc Város honlapján: www.miskolc.hu 
- A Pályázati felhívás megjelenik a Program honlapján: www.digitalismiskolc.hu 
- Személyesen a Programirodában, ahol Pályázati felhívást kaphat nyomtatott formában, amit otthon részletesen is  
 tanulmányozhat. 
 A Programiroda címe: Ifjúsági és Szabadidő Ház  
 3531 Miskolc, Győri kapu 27.  
 Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 11.00–18.00, pénteken 9.00–16.00
- Telefonon: 46/512-820
- Email-ben: info@digitalismiskolc.hu

5. lépés: Pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtásának két formája lehetséges. Egy pályázó csak az egyik formában kell, hogy benyújtsa pályázatát.
- Elektronikusan, a projekt honlapján.
 A www.digitalismiskolc.hu honlapon az online jelentkezés menüpontban.
- Papíralapon
 Pályázati adatlapokat kaphat nyomtatott formában a Programirodában. A pályázat csak az egységesen kidolgozott  
 pályázati adatlapokon nyújtható be.
 A Pályázati adatlapok letölthetők:
- Miskolc Város honlapján: www.miskolc.hu  
- A Program honlapján: www.digitalismiskolc.hu 

6. lépés: A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázat benyújtható elektronikusan, személyesen vagy postai úton.
- online jelentkezés esetén 2013. december 21-én éjfélig a projekt honlapján.
- Személyesen a Programirodában (Ifjúsági és Szabadidő Ház, 3531 Miskolc, 
 Győri kapu 27.) az iroda nyitvatartási idejében legkésőbb 2013. december 21-én 18.00-ig.
- Postai beküldés esetén legkésőbb 2013. december 21-ei feladással.
 Postacím: Digitális Közösség - 3531 Miskolc, Győri kapu 27.

Döntés a pályázatokról
  
a pályázatból kizárásra kerül:

 Ha a háztartás egynél több pályázatot nyújt be.
  Az a pályázat, amely nem teljesíti a Pályázati felhívásban előírt Általános feltételeket (pl. nem rendelkezik bejelentett 

állandó lakcímmel Miskolcon 2013. július 1-jei dátummal), illetve az egyes célcsoportokra meghatározott feltételeket  
(pl. szociális ellátórendszerben dolgozó nem tudja igazolni, hogy miskolci székhellyel vagy telephellyel működő   
szociális alapellátást vagy szakellátást végző szervezetben 2013. szeptember 1-jén munkaviszonya volt amely a pályá-
zat benyújtásának időpontjában is fennáll).

 Amennyiben a pályázó tartozásmentességéről nyilatkozott, de a szolgáltatókkal történt adategyeztetés során   
 bebizonyosodott, hogy a nyilatkozat nem felel meg a valóságnak.
 Amennyiben a pályázó az esetleges hiánypótlást nem teljesíti 8 naptári napon belül.

A döntés folyamata:

 Az érvényes pályázatok esetében kiszámításra kerül a pályázó pontszáma, a kiírási feltételek szerint.
  Amennyiben mindkét személy nyertes lenne a saját célcsoportján belül kialakított sorrend alapján, akkor a PályázATi 

FőlapoN a pályázó által megjelölt sorrend szerint kerül a nyertes kiválasztásra.
 A pontszám alapján meghatározásra kerül a sorrend célcsoportonként, ahol a magasabb pontszám alapján kerülnek  
 előrébb a sorrendben a pályázók.
  Az azonos pontszámú pályázók az egy főre eső havi bruttó jövedelem alapján kerülnek sorba rendezésre, úgy, hogy 

az alacsonyabb jövedelműek kerülnek kedvezőbb helyzetbe a listán.
 Abban az esetben, ha egyértelműen nem állapítható meg sorrend, akkor a Programiroda sorsolás útján választja ki a  
 nyertest.
 A második laptopot csak abban az esetben kaphatják meg a feltételeknek megfelelő nyertes háztartások, ha minden  
 olyan háztartás átvette a laptopot, aki egy laptopra pályázott eredményesen.
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