
Kívül-belül megújult a diós-
győri Nagy Lajos király útján 
található Petőfi könyvtár. Új a 
lábazat, a festés, a nyílászárók. 
A bejárat akadálymentesített, 
s korszerű bútorok is jelzik a 
változást. A pénteken átadott 
beruházás is része a közel 1 
milliárd forintos, Diósgyőr 
városközpont integrált rehabi-
litációját tartalmazó projekt-
nek, melyben egyebek mellett 
megújul a II. János Pál pápa 
tér is.

A diósgyőri városrész óriási 
fejlődésen megy át a következő 
időszakban. Jövőre elkezdőd-
het a Diósgyőri vár rekonstruk-
ciójának második és harmadik 
üteme, s természetesen a vár 
környezetének rendbe tételére 
is kellő figyelmet fordítanak. A 
Diósgyőr városközpont integ-
rált rehabilitációja projekt brut-
tó összköltsége eléri az 1 milli-
árd forintot, és olyan elemeket 
tartalmaz, mint a II. János Pál 
pápa tér megújítása, az Árpád 
utcai szolgáltatóház előtti terület 

rendezése, a Táncsics Mihály tér 
átalakítása, a Nagy Lajos király 
útja és a Blaha Lujza utca közöt-
ti zöld terület rendezése, a Vár 
rét fejlesztése, a Vár utcában egy 
vendéglátó egység kialakítása 
és a Diósgyőri Római Katolikus 
Plébánia-kert fejlesztése.

– Úgy gondoljuk, hogy a ren-
geteg turista fogadásánál a vár 
önmagában kevés lenne, eh-
hez a városrészt is fejleszteni 
kell – hangsúlyozta a megú-
jult könyvtár átadásakor Rostás 
László főépítész. Mint mondta, 
a könyvtár is hozzájárul a vá-
rosrész általános környezeti ál-
lapotának javulásához. Az in-

tézmény közösségi térként is 
fogadja vendégeit, a 21. századi 
igényeknek megfelelő szolgál-
tatásokat a turisták is fel tudják 
használni. Prokai Margit, a II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár igazgatója ugyan-
csak arról szólt, hogy az olvasók 
egy teljesen új Petőfi könyvtárba 
járhatnak ezentúl. Ami viszont 
változatlan: a földszinten talál-
ható a felnőtt olvasó, az emeleten 
a gyerekek birodalma. Az éven-
te 25 ezres látogatószámot pro-
dukáló könyvtárban közel 400 
négyzetméteren több ezer kötet-
tel, folyóiratokkal és napilapok-
kal várják az olvasókat.
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Összefogott a DVTK és a tan-
kerület, hogy felújítsák a még 
általános és középiskolában 
tanuló sportolók kollégiumi 
környezetét. Csöbör Kata-
lin, a terület országgyűlési 
képviselője a szerdai átadón 
elmondta, fontos, hogy gyer-
mekeink boldogok és sikere-
sek legyenek mind tanulmá-
nyaikban, mind pedig a sport 
területén. 

A Petőfi Sándor 
Középiskolai Fi-
úkollégium má-
sodik emeletének 
egyik részét akadé-
miai szintnek ne-
vezték el, itt laknak 
ugyanis azok az ál-
talános és közép-
iskolás fiúk, akik 
a DVTK utánpót-
lásában futballoz-
nak – több mint negyvenen. A 
piros-fehér folyosó felújítását 
a Miskolci Tankerületi Köz-
pont és a Diósgyőri Labdarú-
gó Akadémia közösen, együtt-
működve valósította meg.

Csöbör Katalin kiemelte, az 
összefogás a gyerekekért van. 
– Nem mindegy, milyen kö-
rülmények között pihennek, 
akik sportban és tanulmánya-
ikban is szeretnének sikeresek 
lenni. Nagy öröm számomra, 
hogy egy ilyen fontos projekt 

átadásán részt vehetek – hang-
súlyozta.

A tizennégy szobába a bú-
torokat a Diósgyőri Labda-
rúgó Akadémia biztosította, 
több mint ötmillió forintért. 
– Tavasszal látogattuk meg 
a kollégiumot, és akkor fo-
galmazódott meg bennünk, 
hogy szorosabbá kell tennünk 
az együttműködést, javíta-
nunk kell az épület állapotán 
– mondta el Benczés Miklós, 
a DVTK sportigazgatója. – A 

DVTK egy von-
zó név, mégis fon-
tos, hogy ezen túl 
is nyújtsunk pluszt 
a szülőknek, akik 
ránk bízzák gyer-
mekeiket – tette 
hozzá. 

A Miskolci Tan-
kerületi Központ több mint 
kétmillió forinttal járult hoz-
zá a felújításhoz. – Az összeg 
fedezte egyebek mellett a fes-
tést, a vizes blokk új burko-
latát és egy kis teakonyha ki-
alakítását, hogy megfeleljen az 
intézmény a modern kor kö-
vetelményeinek – nyilatkozta 
László István tankerületi igaz-
gató, aki szerint nem új keletű 
az együttműködés, de intéz-
ményesített formában most 
először történik.

Felújított környezetben pihenhetnek  
a piros-fehér emeletrészen

Magyarországon is egyedülálló, hogy egy város ekkora fi-
gyelmet szenteljen a pénzügyi kultúra terjesztésének – hang-
zott el azon a szakmai napon, amelyet az országban elsőként 
Miskolcon megrendezett Pénzügyi hét keretében tartottak 
csütörtökön az Avasi Gimnázium Színháztermében.

Az önkormányzat és a Pénz-
iránytű Alapítvány által szer-
vezett programok keretében a 
helyi általános és középiskolák 
tanulói játékos, interaktív fog-
lalkozásokon ismerkedhettek 
a pénzügyekkel, jól használha-
tó, gyakorlati ismereteket sze-
rezhettek. A szakmai napon 

Czapák Dóra, a Pénziránytű 
Alapítvány ügyvezető igazgató-
ja kiemelte, alapítás óta nem volt 
még rá példa, hogy egy város ek-
kora figyelmet szenteljen a pénz-
ügyi kultúra terjesztésének. Kri-
za Ákos, Miskolc polgármestere 
úgy fogalmazott, nagyon fontos 
a fiatalok pénzügyi oktatása, ne-

velése, sokan vannak köztük, 
akik nem tudnak felelősen gaz-
dálkodni, s ez problémás helyze-
tekbe sodorhatja őket. 

A szakmai napon Banai Péter 
Benő államháztartásért felelős 
államtitkár bemutató órát tar-
tott a diákok számára. Kiemel-
te, akárcsak az egyén és a család 
esetében, úgy állami szinten is 
a felelős gazdálkodás a kifize-
tődő. – Ha az állam felelősen 
gazdálkodik, annak pozitívu-
mai tetten érhetők a hétközna-
pokban is. Felelős gazdálkodás-

nak tartom például azt, hogy ha 
a befizetett adókból úgy tudjuk 
a közkiadásokat finanszíroz-
ni, hogy mellette az állam nem 
adósodik el – hangsúlyozta. 

Az eredmények fenntart-
hatósága érdekében a város 
iskoláinak lehetősége nyílik 
csatlakozni az alapítvány is-
kolahálózatához, melynek az a 
célja, hogy a hétköznapi hely-
zetekben jól használható, gya-
korlatias pénzügyi ismereteket 
közvetítsen a tanárok, majd a 
diákok felé.             KUJAN ISTVÁN

IRÁNYTŰ A PÉNZÜGYEKHEZ

Az országban egyedülálló programot 
zártak Miskolcon

Az idei tanévben is meg-
szervezi a „Legyen eszed, 
hogy eszed legyen” elne-
vezésű, drogprevenciós 
programsorozatát Miskolc 
önkormányzata. Kiss Já-
nos alpolgármester a keddi 
megnyitón kiemelte, bízik 
benne, hogy a mostani 
résztvevők később ma-
guk is szervezőkké válnak 
majd. 

Kiss János elmondása sze-
rint ennyien még soha vol-
tak kíváncsiak a programra. 
– Azért jöttem, hogy lelkesít-
selek benneteket, de olyan so-
kan vagytok, hogy ti adtok ne-
kem lelkesítést – fogalmazott. 
A drogprevenciós program-

sorozat a harmadik évét kezdi 
meg, a látványos és interaktív 
rendezvények mellett, ezúttal 
is számos neves szakember 
előadást tart majd.

Mint elhangzott, a több 
újítást tartalmazó kezdemé-
nyezésnek nem csupán az 
elrettentés a célja, hanem az 
is, hogy alternatívákat kínál-
janak a városban élő fiata-
loknak a szabadidő hasznos 
eltöltésére, a káros szenvedé-
lyekkel szemben. Kiss János 
hangsúlyozta, a város meg-
teremti a lehetőséget a hasz-
nos időtöltésekre. – Fontos, 
hogy érezzétek, Miskolcon 
káros szenvedélyek nélkül is 
lehet „menő” életet élni – tet-
te hozzá.  

Folytatódik Diósgyőr rehabilitációja
ÁTADTÁK A MEGÚJULT PETŐFI KÖNYVTÁRAT

Alternatívák a  
hasznos időtöltésre


