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A reggeli és a délutáni csúcsidőszakban 
elrendelt kötelező járatsűrítések hatásá-
ra fokozatosan csökken az MVK járatai-
nak kihasználtsága. A villamosok és autó-
buszok a legtöbb időszakban maximum 
ötvenszázalékos, de inkább ez alatti telí-
tettséggel közlekednek, este héttől pedig 
ugrásszerű csökkenés tapasztalható.

Cikk a 3. oldalon

DRASZTIKUSAN VISSZAESETT  
AZ UTASFORGALOM

Szunyogh László tervező-építész 2019 
decembere óta Miskolc város főépítésze. 
A lokálpatrióta építészmérnök teljes életet 
él azzal együtt is, hogy gyermekkora óta 
hallássérült, sorstársait pedig arra biztatja, 
hogy mindenképpen próbáljanak meg beil-
leszkedni a társadalomba. A fogyatékkal élő 
emberek világnapja alkalmából készült ösz-
szállításunkat a 4. oldalon olvashatják.

Hallássérültként is  
teljes életet él

MÉLTÓ AZ EREDETIHEZ  
– MEGÚJUL AZ AVASI KILÁTÓ

„Kihívásokkal teli egy év 
áll mögöttünk. Az októbe-
ri indulást követően meg-
kezdődött az átadás-átvétel, 
majd folyamatosan derül-
tek ki gazdasági, pénzügyi 
problémák. Az új költség-
vetéssel stabilizálni tudtuk a 
gazdálkodást, de a ránk ma-
radt hiány és kötelezettség 
hatalmas. Majd jött a jár-
vány, ami minden tervün-
ket felborította. Kieső bevé-
telek, központi elvonások, 
lelassult folyamatok, véde-

kezési feladatok, soha nem 
tapasztalt körülmények, 
nehézségek és szabályok. 
Büszke vagyok arra, hogy 
mindezek ellenére több 
olyan intézkedést is tettünk, 
amelyeket célként megfo-
galmaztunk a Nagy-Mis-
kolc programban.” Veres 
Pál polgármester az önkor-
mányzati választás óta meg-
valósult célokat, az elért 
eredményeket összegzi. Az 
összefoglalót a 6-7. oldalon 
olvashatják.

A nehézségek 
ellenére eredményes 
év van mögöttünk

Viszlai József tervei alapján 
újulhat meg Miskolc ikoni-
kus épülete - a remények sze-
rint már 2021-ben.

Eddig is pompás panoráma 
nyílt a kilátóból a lustán elnyú-
ló városra, de a látványt tovább 

fokozná az Ybl Miklós-díjas 
építész, aki visszatérne az ere-
deti tűformához is. – Minden 
sallangtól igyekeztem megsza-
badítani az épületet, és az ere-
deti könnyedségét, eleganciáját 
visszaállítani – nyilatkozta la-
punknak Viszlai József.

A tervek szerint padló-
ig üvegezik a – nevezzük az 
egyszerűség kedvéért így – 
presszószintet, így nappal és 
éjszaka is még inkább kitel-
jesedik a városkép: közel két-
szer annyit láthatunk majd 
a városból, mint jelenleg.  

– Nagy építészeti bravúr, 
hogy szinte lebeg ez a szint, 
ezt a légiességet szeretnénk 
erősíteni mind az épület belső 
karakterében, mind a külső 
megjelenésben – fogalmazott 
a szakember.

Cikk a 3. oldalon
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A Velünk a Város-frakció is 
támogatja Jakab Péter jobbi-
kos országgyűlési képviselő 
törvényjavaslatát, ami lehe-
tővé tenné, hogy az alacsony 
jövedelemért dolgozók teljes 
személyi jövedelemadójukat 
visszaigényeljék, a multikat 
pedig béremelésre kötelezzék.

A Velünk a Város jobbikos 
frakciócsoportja törvénymódo-
sító javaslatot terjesztett a kor-
mányzat elé azzal a céllal, hogy 
az állami többségi tulajdonban 
levő vállalatok munkavállalói-
nak bérét rendezzék – idézte fel 
Badány Lajos.

„E beadványunkra azonban 
értelmes válasz azóta sem érke-
zett, csak a probléma eltusolá-
sa és a szokásos személyeskedés 
volt a reakció” – közölte a Ve-
lünk a Város frakcióvezető-he-
lyettese, aki szerint a kormány 
„érdemben semmit sem tesz 
a bajba jutott munkavállalók 
megsegítésére”, miközben újabb 
és újabb megszorításokkal sújtja 
az önkormányzatokat. – Ezek a 
járványhelyzet miatti gazdasá-
gi következményekkel együtt 
immár többmilliárdos hiányt 
okoztak. Az iparűzési adó mér-
tékének csökkentése pedig már 
az önkormányzatok pénzügyi 
kivégzésével lenne egyenértékű.

– A miskolci munkaválla-
lók rabszolgasorba kényszeríté-

se ellen városunk képviselőinek 
minden lehetséges eszközzel kö-
telessége küzdeni. Jelentem, a 
miskolciak pénze és türelme is 
elfogyott – fogalmazott Badány 
Lajos, aki azt is elmondta, egyre 
nyílik az olló a fővárosi és bor-
sodi munkások keresete között. 
– Nem várhatunk tehát tovább, 
azonnali bérrendezésre van 
szükség.

Jakab Péter, a Jobbik ország-
gyűlési képviselője önálló kép-
viselői indítványt nyújtott be a 
parlament elé. Az illetékes bi-
zottság akár már kedden na-
pirendre tűzheti ezt. Három 
pontban rendezné a béreket ott, 
ahol jelentős a lemaradás az or-

szágos átlagtól. Ilyen Miskolc és 
térsége is véleménye szerint. A 
javaslat első pontja megegyezik 
a miskolci önkormányzat által 
benyújtott felterjesztéssel: kö-
teleznék az állam többségi tu-
lajdonában lévő vállalatokat az 
egyenlő munkáért egyenlő bér 
elvének alkalmazására. Köte-
leznék a kormányt a multikkal 
kötött stratégiai szerződések új-
ratárgyalására is, hogy ezek ne 
csak a multiknak nyújtott támo-
gatás mértékét rögzítsék, hanem 
azt is, hogy milyen ütemben kí-
vánja az adott cég felzárkóztat-
ni a béreket. – A multik min-
den egyes újonnan létrehozott 
munkahely után átlagosan 15 

millió forint vissza nem téríten-
dő támogatást kaptak, cserébe 
viszont minőségi bér helyet csak 
rabszolgamunkát adtak.

A harmadik pontban Jakab 
Péter azt kezdeményezi, hogy a 
kormány tegye lehetővé a kis- 
és középvállalkozások számára 
a bérek emelését például átfo-
gó járulékcsökkentéssel, amely-
nek összegét béremelésre kelle-
ne fordítani. Sokat segítene az 
is – vélekedett –, ha a kormány 
az átlag alatt kereső dolgozók-
nál lehetővé tenné a személyi jö-
vedelemadó 100 százalékának a 
visszaigénylését, ami az érintett 
miskolciaknak 40-45 ezer forint 
plusz jövedelmet jelenthetne.

Aktuális
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A közművesített területet 
többfordulós tárgyalás-
sorozatot követően tudta 
visszavásárolni a Miskolc 
Holding.

Visszakerült az önkor-
mányzat tulajdonába a Me-
chatronikai Ipari Park egy 
tizennégy hektáros része. 
Információink szerint a 
földterület része annak a 
huszonöt hektárnak, me-
lyet még 2011-ben, az előző 
városvezetés hivatalba lépé-
sét követően vásárolt meg 
a Konecranes cégcsoport 
magyarországi érdekeltsé-
ge. Az akkori hírek szerint a 
finn cég azért vásárolta meg 
a korábban teljesen köz-
művesített területet, hogy 
itt alakítsa ki egyik legna-
gyobb gyártókapacitását. A 
beruházásról annak idején 
úgy írt a sajtó, hogy annak 
értéke meghaladta volna a 
hatmilliárd forintot, teljes 
kapacitáson négyszáz főt 
foglalkoztatott volna, azon-
ban mindebből kilenc év 
alatt sem lett semmi.

A Miskolc Holding Zrt. 
gazdaságfejlesztési és in-
gatlangazdálkodási igazga-

tója lapunknak elmondta, a 
szóban forgó huszonöt hek-
tár egy részét már korábban 
visszavásárolták, a teljes te-
rület visszaszerzése viszont 
korántsem volt egyszerű 
feladat.

– Sajnos az annak idején 
megkötött adásvételi szer-
ződés elsősorban a vevő-
nek, nem pedig az azt eladó 
önkormányzati társaság-
nak adott jogokat, ezért egy 
hosszas, többfordulós tár-
gyalássorozat végére jutot-
tunk el oda, hogy ezt a ti-
zennégy hektárt is vissza 
tudtuk vásárolni, mégpedig 
nagyságrendileg annyiért, 
amennyiért annak idején el-
adásra került – hangsúlyozta 
Halmai Gyula.

A Holding szerint a terület 
visszaszerzése kiemelt jelen-
tőségű, mert a város lassan 
híján van azoknak a közmű-
vesített területeknek, melye-
ket Miskolc ki tud ajánlani 
az érdeklődő befektetőknek.

– Fontos azért is, mert a je-
lenlegi önkormányzat rend-
szeresen azt a kritikát kapja, 
hogy mindent értékesítene. 
Erről természetesen nincs 
szó, csupán arról, hogy a ki-

használatlan vagyoneleme-
inket – amelyeket nem tu-
dunk hasznosítani – felelős 
fejlesztő részére javasoljuk 
értékesíteni. Ilyen például az 
egykori Avas Szálló esete.

Az ipari park esetében vi-
szont arról van szó, hogy 
egy olyan vevőtől vásároltuk 
meg ezt a területet, aki nem 
fejlesztett, amit remélhetően 
tovább is adhatunk olyan ér-
deklődőnek, aki üzemet lé-
tesít, és munkahelyeket te-
remt – mondta. Sajnálatos 
tény az is – tette hozzá Hal-
mai Gyula –, hogy az elmúlt 
kilenc évben a miskolci ön-
kormányzat 2,3 milliárd fo-
rint értékben értékesített sa-
ját tulajdonú ipari ingatlant, 
ebből viszont csak 380 milli-
ót forgatott vissza.

„Így most a jelenlegi ön-
kormányzat és holdingveze-
tés előtt áll az a nagy feladat, 
hogy új területeket készítsen 
elő, és alakítson át ipari te-
rületté, hiszen jelenleg még 
abból az ezerhektáros ipari 
parkból is alig 100 hektárnyi 
épült ki, melyet annak idején 
a kormányzat jelölt ki Mis-
kolc déli iparterülete mellett.”

Tajthy Ákos

ÚJ BEFEKTETŐT VÁR A FINN  
DARUGYÁR EGYKORI TERÜLETE

A miskolci önkormányzat célul tűzte ki a városban  
tevékenykedő civilszervezetekkel való partnerségi kap-
csolat kiépítését.

Ennek érdekében indít-
ják útjára kezdeményezésü-
ket a civil–önkormányzati vi-
szonyrendszer újragondolása 
szándékával. A bejegyzett ci-
vilszervezetek mellett a nem 
bejegyzett, de működő közös-
ségeket, szerveződéseket is sze-
retnék megszólítani jövőbeni 
programok, együttműködési 

lehetőségek megtervezése és 
sikeressége érdekében. Az ön-
kormányzat–civil partnerség 
elmélyülésének érdekében és 
az együttműködés irányának 
közös meghatározásához egy 
online kérdőívet hoztak lét-
re, amely a shorturl.at/mrtT9 
címen érhető el. A válaszadás 
határideje: december 20.

Felhívás civilszervezeteknek

TÖRVÉNYBEN KÉRNEK  
BÉREMELÉST A MISKOLCIAKNAK

Idén is átadták a MIHŐ 
dolgozóinak a Miskolc Vá-
ros Távhőszolgáltatásáért 
szakmai díjat.

A MIHŐ Kft. egy évtizede 
minden évben három dol-
gozója egyéni teljesítményét 
a Miskolc Város Távhőszol-
gáltatásáért díjjal ismeri el. 
A koronavírus-járvány miatt 
a társaság idén nem tarthat-
ta meg hagyományos évér-
tékelőjét, a díjakat szűk kör-
ben adták át. A szakterületi 
igazgatók javaslata alapján 
Sárkány Andrea energeti-
kus, Csrefkó Lajos fenntar-
tási főgépész és Sári Tamás 
távfűtési operátor részesült a 
szakmai elismerésben.

– Nagy szerencsém volt, 
hogy 1984-ben a Borsodtáv-
hőhöz kerültem, ahol olyan 
szakembereket ismertem 
meg, akik kimagasló tudá-
sukat átadták, bevezettek a 
szakmába, és emberileg is 
hatottak rám. Nekik köszön-
hetem elsősorban ezt a díjat, 
hiszen az alapokat ők adták 
meg nekem. Ezt adom to-
vább az Energetikára kerülő 
fiataloknak. A cégnél töltött 
36 évem alatt sok változást 
éltem át, jót és rosszat egy-
aránt, de bármi is történt, a 

MIHŐ Kft.-t a második csa-
ládomnak tartom, remek 
szakemberekkel, jó kollé-
gákkal – fogalmazott Sár-
kány Andrea.

Csrefkó Lajos fenntartá-
si főgépész a korszerűsödő 
távfűtési berendezések mű-
ködését, kezelését, javítását 
elsajátította, naprakész tudá-
sával az általa vezetett cso-
port a fogyasztói elégedett-
ség növeléséhez hozzájárulva 
látja el a villamosenergiával 
összefüggő karbantartási fel-
adatokat.

„Őszintén meghatódtam, 
amikor megtudtam, hogy a 
közel 200 fő közül én vagyok 
az egyik díjazott. Azt gon-
dolom, hogy a sok év szor-
galmas munkáját értékelték 

a vezetőim, amikor a díjra 
felterjesztettek. A műszaki 
ügyelet munkatársaként fe-
lelős vagyok a hibajelzések 
azonnali észleléséért, a gyors 
beavatkozásért, és a lakossá-
gi fogyasztók műszaki tájé-
koztatásáért” – nyilatkozta 
Sári Tamás távfűtési operá-
tor.

2020-ban nyújtott kiemel-
kedő munkájukért „Ügyve-
zetői igazgatói dicséret” el-
ismerésben részesült Bűdi 
Lajosné kézbesítő, Hernádi-
né dr. Bónis Tímea jogtaná-
csos, Matyi Gáborné pénz-
ügyi és számviteli főelőadó, 
Bottka Zoltán fűtőműi ope-
rátor, Dániel László beruhá-
zási előadó, Veres Tibor mű-
szakvezető.

Elismerések a MIHŐ dolgozóinak 

Idén Csrefkó Lajos, Sárkány Andrea és Sári Tamás ré-
szesült elismerésben

Életének 71., 
áldozópapságá-
nak 46. évében, 
november 24-én 
elhunyt Nagy 
István címze-
tes kanonok, 
érdemes espe-
res, miskolc-mindszenti 
káplán.

Nagy István Nyíregyhá-
zán született 1950. május 
7-én. 1975. június 22-én 
szentelték pappá. 1975–76-
ban Adácson volt kisegítő-
lelkész, majd 1976–77-ben 
Jászberényben, 1977–79-ig 
Sajószentpéteren, 1979–81-
ig pedig a miskolci Nagy-
boldogasszony-plébánián 
káplánként szolgált. 1981 és 
1983. között Tiszagyendán, 

1983 és 1989. kö-
zött Csernelyben, 
1989 és 1993. kö-
zött Mezőcsáton, 
1993 és 2000. kö-
zött pedig Nyék-
ládházán volt plé-
bános, közben 

1995-től 2000-ig kerületi 
esperes. Ezt követően 2000–
2010-ig Hevesen végezte 
plébánosi szolgálatát, ahol 
2003 és 2010. között szintén 
kerületi esperes volt. 2010-
től Miskolc-Mindszenten 
szolgált káplánként. Szol-
gálatát 2001-ben címzetes 
kanonoki címmel ismerték 
el. Nagy Istvánt december 
3-án, Nyíregyházán helyez-
ték örök nyugalomra a bol-
dog feltámadás reményé-
ben.

Elhunyt Nagy István



Viszlai József tervei alapján 
újulhat meg Miskolc ikonikus 
épülete, a remények szerint 
már 2021-ben.

Folytatás az 1. oldalról
Az Avasi kilátó eredetileg 

televíziós átjátszótoronyként 
funkcionált. Idővel azonban 
egy komoly „antennaerdő” tet
te „súlyosabbá” a látványt. Most 
ezen is változtatnának, hogy az 
eredeti tűformát visszakapják. A 
várossal és a Holdinggal közö
sen tárgyalások indultak az An
tenna Hungáriával, hogy az el
avult, nem használt antennákat 
– becslések szerint a kétharma
duk ilyen – szereljék le. A tervek 
szerint megvilágítják a torony
csúcsot és a szinteket. A kilátó
szinten és az alsó részen rendez
vényeket is lehet majd tartani.

Korábban felmerült, hogy 
zárható lifttel oldanák meg a 
mozgássérültek közlekedését, 
de a tervező inkább a korlát
lift mellett döntött. Ennek az 
az oka, hogy egyrészt szeret
nék megőrizni az épület kar
csú sziluettjét, a látvány ele
gan ciáját, másrészt egy ilyen 
beruházás százmillió forintnál 

is többet emésztene fel. A látás
sérültek Brailleírásos ismer
tetőkön és egy bronz dombor
művön tapinthatják ki, milyen 
is a Szinva völgye.

– A ’60as évek elején ez egy 
olyan építészeti bravúr volt, 
ami párját ritkította. Megvolt a 
bátorság a tervezőkben. Bő egy 
év alatt megépítették, pedig ak
kor az építéstechnikai feltételek 
nem azok voltak, mint most. 
Óriási teljesítmény volt – mél
tatta elődei munkáját Viszlai 
József. Ars poeticáját a mos
tani felújítás kapcsán a követ
kezőképpen fogalmazta meg: 
„Szeretnénk visszaadni az épü
letnek azt az eleganciát, emble
matikus erőt, ami évtizedeken 
át jellemezte, és ami miatt Mis
kolc egyik jelképévé válhatott”.

Semmi fölösleges glanc
A kilátó felújítására hét épí

tészt hívott meg a miskolci ön
kormányzat, a legjobbnak Visz
lai József pályázatát tartották. 
Az engedélyezési terv teljes 
anyagát a napokban kapta meg 
a Miskolc Holding, a város fő
építészének pedig megküldték 
a látvány és építészeti terve

ket. Szunyogh László érdeklő
désünkre elmondta, rendkívül 
nagy örömmel tölti el, hogy 
Miskolc ikonikus épületének 
felújítását megkezdheti a város.

– Az elmúlt, közel hatvan év
ben nem volt nagygenerálfel
újítás, toldozgattákfoldoz
gatták az épületet. Nyugodtan 
mondhatom, nagyszerű mun
kát végzett a tervezőpáros a 
’60as évek elején, megelőzték a 
korukat. Nekünk az a dolgunk, 
hogy ezt még jobban megmu
tassuk, kiemeljük. Az elfogadott 
terv erre maximálisan ráerősí
tett, például a tisztaüvegszinttel, 
vagy azzal, hogy még tisztábban 
látszani fognak a tartószerke
zetek. Véleményem szerint egy 
igazán méltó felújítási terv ké
szült el. Nincs fölösleges glanc, a 
szerkezet szépsége fog érvénye
sülni a kilátón – hangsúlyozta a 
főépítész, aki szintén tanítványa 
volt Hofer Miklósnak.

A terveket települési és örök
ségvédelmi szinten is megvitat
ják és véleményezik. A remé
nyek szerint körülbelül három 
hónap múlva meglesznek a kivi
teli tervek, és egy sikeres kivite
lezői pályáztatás után akár már 

2021ben elkészülhet a felújítás. 
Erre mintegy 530 millió forintos 
pályázati pénz áll rendelkezésre.

Parkok, sétányok  
a kilátó körül

Komplex turisztikai fejlesztés 
valósul meg az Avason, ennek 
részeként újul meg a kilátó is. 
A fejlesztés arra irányul, hogy 
színvonalas, az adottságokat jól 
kihasználó, a hely szellemisé
gét őrző, mégis korszerű, városi 
terület jöjjön létre – írtuk meg 
korábban. A projekt részeként 
megépül többek között egy sé
taútrendszer a hozzá tartozó 
parkvilágítással, kialakítanak 
egy városi tanösvényt, a tera
szokon pedig bográcsozni, pik

nikezni is lehet majd. Lesz egy 
nyugis, kellemes hangulatú sé
tatér az idősebb korosztálynak, 
a fiatalok számára pedig új ját
szótereket telepítenek. De épül 
fitneszpark, kondipark, testépí
tő meg korcsolyapálya és má
szófal is. A komplex turisztikai 
fejlesztésnek része volt még a 
Bortanya megújítása, a Bormú
zeum bővítése, az Avasi temp
lom turisztikai fejlesztése, de 
megvalósult egy projekt az iz
raelita temetőben is.

És újabb fejlesztések sorát ké
szítik elő: közparkká alakítanák 
a kilátó előtti parkolót, olyanná, 
ami akár nagyobb városi ren
dezvényeket is befogadhat; a 
parkba terveznek egy vendég

látóhelyet is (az idősebbek még 
emlékezhetnek, volt itt már egy 
korábban: a Panoráma Söröző); 
az avastetői buszvégállomás és 
a kilátó közötti Mendikás dűlőt 
pedig felújítanák úgy, hogy az 
autóval és gyalogosan is bizton
sággal járhatóvá váljék. WCk, 
mosdók, pelenkázóhely telepí
tésére is szükség van. Ezen kí
vül szeretnének létrehozni egy 
sétányt a kilátó és az arboré
tum között, valamint az amfi
teátrumot is érintené a projekt. 
A távlati tervek között továbbra 
is szerepel egy sikló vagy libe
gő kialakítása, illetve érdemes 
megfontolni akár egy szálloda
fejlesztést is az Avason.

Kujan István
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A csúcsidőszakokban is csak 
alig több mint ötvenszáza-
lékos a járatok kihasználtsá-
ga, az éjjeli órákban pedig a 
tíz százalékot sem éri el.

A reggeli és a délutáni 
csúcs időszakban elrendelt kö
telező járatsűrítések hatására 
fokozatosan csökken a Mis
kolc Városi Közlekedési Zrt. 
járatainak kihasználtsága – 
írta lapunk megkeresésére a 
közlekedési vállalat.

Az MVK mérései szerint a 
villamosok és autóbuszok a 
legtöbb időszakban maximum 
ötvenszázalékos, de inkább ez 
alatti telítettséggel közleked
nek. A november 13a és 19e 
közötti időszakot vizsgálva az 
alábbiak állapíthatóak meg:a 
hajnal négy órás üzemkezdet 
és a reggeli csúcs kezdete kö
zötti három órában összessé

gében a villamosok kihasznált
sága negyven, az autóbuszoké 
pedig harmincszázalékos; reg
gel hét és délelőtt kilenc kö
zött a villamosközlekedésben 
hatvan, míg a buszok esetén 
negyvenszázalékos a kihasz
náltság (vagyis vélhetően a kö
zépiskolák digitális oktatásra 
való átállása és a számos cég
nél elrendelt home office miatt 
átmenetileg megszűnt a regge
li csúcs); kilenc és délután egy 
óra között a villamosközle
kedésben „félház” van, az au
tóbuszközlekedésben pedig 
negyvenszázalékos a kihasz
náltság; a délutáni csúcs első 
felében (13 és 15 óra között) a 
buszok és villamosok kihasz
náltsága is ötven százalék körül 
mozog, a második négy órá
ban pedig nagyjából visszaáll 
a délelőtti utasszám; este héttől 
aztán ugrásszerű csökkenés ta

pasztalható (minden bizonnyal 
az este nyolctól életbe lépő kijá
rási tilalom miatt): a járatok ki
használtsága 10 százalék körüli 
értékekre csökken.

Száz százalékon pörögnek
A közlekedési cég azt 

mondja, ennek ellenére is 
érkeznek kérések további 
sűrítésre, amire jelenleg már 
nincs módjuk, hiszen teljes 
kapacitással pörögnek, sem 
plusz járműből, sem sofőr
ből nem áll rendelkezés
re több (Az Auchan-járatok 
üzemeltetéséhez már így is 
plusz autóbuszt kényszerül-
tek bérelni, az eltérő kinézetű 
buszokra éppen az elmúlt na-
pokban hívta fel a figyelmet 
az MVK).

– A többletjáratok igénylé
se mellett pozitív észrevétel 
is érkezett hozzánk. Többen 

is dicsérték, hogy a 44es au
tóbuszt Görömböly érintésé
vel közlekedtetjük a reggeli és 
délutáni csúcsidőszakokban 
– írták.

Hozzátették azt is, folyama
tosan ellenőrzik a járatok ter
heltségét, és ahol szükséges, 
beavatkoznak. Ilyen példá
ul az 54es járat, ahol hétvé
gén szóló autóbusz helyett a 
nagy kihasználtság miatt már 
csuklós közlekedik, illetve 
november 28ától szombaton 
és vasárnap a Majális park
ból 17 órakor induló 53as is 
csuklós autóbusz lesz az uta
sok kérésére.

Segítik a vírus elleni  
védekezést

Az MVK emlékeztetett: 
amellett, hogy mindent meg
tesznek azért, hogy az utazó
közönség és a járművezetők is 
biztonságban legyenek, igye
keznek segíteni a járvány el
leni védekezésben résztvevők 
munkáját is.

Amint az ismert, a múlt 
héten indult a koronavírus 
kimutatására alkalmas an
tigéngyorstesztelés, melynek 
lebonyolításához a megyei 
kormányhivatallal együtt
működve kettő darab sze
mélygépjárművet biztosít az 
MVK: Az egészségügyi dol
gozók pedig – a kormány
rendeletnek megfelelően – 
a veszélyhelyzet ideje alatt 
díjmentesen utazhatnak az 
MVK Zrt. járművein.

Tajthy Ákos

„A Lillafüredi Sport és Tu
risztikai Nonprofit Kft. (3517 
Miskolc, Erzsébet sétány 8.) ké
relmére, a Miskolc, külterület 
02053, 010043, 01042, 01044 
hrsz. és belterület 38507/6, 
38507/7, 38502, 38508 hrsz. 
alatti ingatlanokon tervezett 
kerékpáros park (és hozzá kap
csolódó létesítmények) meg
valósítása kapcsán a terüle
ti környezetvédelmi hatóság 
(BAZ. Megyei Kormány
hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
– 3530 Miskolc, Mindszent 
tér 4.) a folyamatban volt elő
zetes vizsgálati eljárást lezárta, 

és megállapította, hogy az elő
zetes vizsgálati dokumentáci
óban foglaltak megvalósításá
hoz környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatása szükséges. 
A határozat teljes szövege – 
előzetes egyeztetést követően 
– 2020. december 30áig meg
tekinthető a B.A.Z. Megyei 
Kormányhivatal Környezet
védelmi és Természetvédelmi 
Főosztályán (Miskolc, Mind
szent tér 4. sz.), valamint Mis
kolc Megyei Jogú Város Pol
gármesteri Hivatala Építési és 
környezetvédelmi osztályán 
(3525 Miskolc, Városház tér 8. 
sz.) – ügyfélfogadási időben.”

Közlemény

A korlátozások miatt drasztikusan  
visszaesett az MVK utasforgalma

MÉLTÓ AZ EREDETIHEZ –  
MEGÚJUL AZ AVASI KILÁTÓ 

A tervek szerint padlóig üvegezik a presszószintet

Gondozzák  
a nemzetiségi kultúrát 

Miskolc önkormányzata el-
ismeréseket adott át mind-
azoknak, akik munkájuk-
kal aktívan hozzájárultak a 
nemzetiségi kultúra megőr-
zéséhez.

A nemzetiségeket ünnepel
ték szerdán a miskolci város
házán. 2012ben nyilvánítot
ta az országgyűlés december 
18át a nemzetiségek napjává, 
ám idén a vírushelyzet miatt 
korábban tartották meg a ha

gyományos ünnepséget. Mis
kolc kilenc nemzetiségi önkor
mányzata közül a járványügyi 
helyzet miatt idén öten terjesz
tettek elő kitüntetésre méltó 
személyeket. Az ünnepi alkal
mon dr. Nikolajeva Marija bol
gár, Szalay Józsefné Karidopu-
lu Lambrini görög, Polonkainé 
Valcsev Ivanov Éva örmény, dr. 
Kovács János ruszin, valamint 
Bárány Péter, a szlovák nemze
tiségi önkormányzat tagja ve
hetett át elismerő oklevelet.

Folyamatosan ellenőrzik a járatok terheltségét. Fotó: Mocsári László



Hosszú évek óta dolgozik 
az MVK azon, hogy a mis-
kolci közösségi közlekedés 
a fogyatékkal élőknek is ké-
nyelmesen elérhető legyen.

Az első alacsonypadlós bu-
szok még a 2000-es évek ele-
jén álltak forgalomba, ezeket 
követte 2006-ban több mint 
harminc Neoplan márká-
jú csuklós autóbusz, melyek 
többsége még jelenleg is for-
galomban van. Az ezred-
forduló után beszerzett au-
tóbuszokat jellemzően már 
hangos utastájékoztatással is 
felszerelték, valamint digitá-
lis kijelzőkön is mutatták a 
következő megállót. A han-
gos utastájékoztatás a kétez-
res években a villamosokon 
is megjelent: előbb a Tátra tí-
pusú járműveken, később pe-
dig az FVV villamosok cse-
réjekor beszerzett bécsi SGP 
villamosokat is felszerelték 
ezzel a rendszerrel.

A villamosvonalon a va-
lódi változást a Zöld Nyíl 
villamosprojekt hozta meg, 
melynek köszönhetően aka-

dálymentessé vált minden 
villamosmegálló, valamint 
31, teljesen alacsonypadlós 
Skoda villamost is beszere-
tek, melyek a korábbiaknál lé-
nyegesen korszerűbb hangos 
és vizuális utastájékoztatással 
lettek ellátva.

2015-ben 75 vadonatúj 
CNG autóbusz állt forgalom-
ba Miskolcon, melyek a villa-
mosokhoz hasonlóan szintén 
teljesen alacsonypadlósak, és 
a Skoda villamosokhoz ha-
sonló hangos és vizuális utas-
tájékoztatással rendelkeznek. 
A korábban forgalomba állí-
tott alacsonypadlós buszok-
kal együtt már száz felett van 
az ilyen módon akadályme-
netesített autóbuszok száma 
az MVK flottájában.

A „Miskolc és Felsőzsolca 
városok közösségi közleke-
désének infrastrukturális fej-
lesztése” nevű projekt keretén 
belül pedig olyan utastájékoz-
tató rendszer alakult ki Mis-
kolcon, melynek köszönhe-
tően valós idejű információk 
érhetők el a megállókban lévő 
LED-kijelzőkön.                T.Á.

Akadálymentesítik 
a tömegközlekedést

Miskolc főépítésze arra biz-
tatja hallássérült sorstársait, 
hogy mindenképpen próbál-
janak meg beilleszkedni a 
társadalomba.

Szunyogh László terve-
ző-építész 2019 decembere óta 
Miskolc város főépítésze. A lo-
kálpatrióta építészmérnök tel-
jes életet él azzal együtt is, hogy 
gyermekkora óta hallássérült. 
Abban, hogy fogyatékossága 
mellett – vagy annak ellenére 
is – sikeres ember lett, és jelen-
leg a helyén van, kulcsszerepet 
játszik édesanyja.

– Édesanyám mindent elkö-
vetett annak érdekében, hogy 
fia teljes ember lehessen, és 
ezt olyan sikeresen csinálta, 
hogy jómagam csak kamasz-
koromban szembesültem elő-
ször azzal, hogy hátrányai is 
vannak annak, hogy ha vala-
ki hallássérült – meséli Szu-
nyogh László.

A szülők utánajárásának kö-
szönhetően iskoláit az ép diá-
kok között végezte, nem pedig 
nagyothallók iskolájában. Szu-
nyogh László szerint ez a faj-
ta integrált oktatás nem csak 
neki, de osztálytársai számára 
is hasznos volt.

– Az osztályban én voltam a 
nagyothalló, de volt egy szív-
beteg kislány, és az évfolya-
mon volt még egy paralízises 
fiú is, akivel jó barátságban 
voltam. Mi a többiekkel együtt 
tanultunk, együtt töltöttük az 
időt a szünetekben, és visz-
szaemlékezve, az ép társaim-
nak teljesen természetes volt 
így az, hogy alkalmazkodtunk 
egymáshoz, nem kuriózum-
ként néztek arra, aki más. Ez 

jó volt az épeknek és a fogya-
tékosoknak is – hangsúlyoz-
ta a főépítész, aki kiemelte: 
édesanyja mellett hálás még 
iskolai tanárainak és a logopé-
dusoknak is, akik rengeteget 
foglalkoztak vele.

Nem befolyásolta
Mint mondja, pályaválasz-

tását sem különösebben be-
folyásolta az, hogy hallássé-
rült, hiszen szülei és tanárai 
azt sulykolták: igyekezzen úgy 
élni az életét, mint bárki más. 
Általános iskolás korától épü-
letekkel szeretett volna foglal-
kozni, az pedig, hogy építész-
mérnök lesz, a Földes Ferenc 
Gimnáziumban dőlt el. Az el-
múlt évtizedekben szakmáján 
belül tervezőként, építészként 
és megyei főépítészként is ki-

próbálta magát. Miskolc város 
főépítészeként úgy érzi, hogy 
a helyén van, hiszen most a 
városáért dolgozhat. Munkája 
során nagyon fontos számára 
– teszi hozzá –, hogy meghall-
gassa az emberek véleményét, 
hiszen ő Miskolcot szolgálja, 
ezt viszont csak a visszajelzé-
sek tükrében tudja igazán jól 
végezni.

– A négyszemközt folyta-
tott beszélgetések nem okoz-
nak gondot, inkább a zajos 
környezetben nehezebb kon-
centrálnom, viszont mára 
megtanultam azt is, hogyan 
rakjam össze a mondatokat 
akkor is, ha csak néhány szót 
hallottam belőle – meséli Szu-
nyogh László, hozzátéve: a jár-
vány miatti kötelező maszk-
használat azért nehezíti a 

mindennapjait, hiszen mint 
a nagyothallók többsége, na-
gyobb arányban olvas szájról.

Az emberek rendesek
Sorstársait arra biztatja, 

mindenképpen próbáljanak 
meg beilleszkedni a társada-
lomba. „Az emberek többsége 
igazából rendes és elfogadó. Én 
azt tapasztalom, hogy ha vala-
ki észleli, hogy rosszabbul hal-
lok, látja a hallókészülékemet, 
azon igyekszik, hogy segítsen, 
például rám néz, hogy lássam a 
száját, vagy picit hangosabban 
beszél, szóval abszolút pozitív 
visszajelzéseket kapok emi-
att. Nem is nagyon emlékszem 
olyanra, hogy valaha bántottak 
volna azért, mert én nem hal-
lok – zárta Szunyogh László.

Tajthy Ákos

Miskolc város főépítészeként úgy érzi, hogy a helyén van, hiszen a városáért dolgozhat. 
Fotó: Mocsári László

Hallássérültként is teljes életet él
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Az esélyegyenlőségi kér-
désekkel foglalkozó Kerek 
Judit és Gyökér Ádám 
munkája során is használ-
ni szokta a jelnyelvet. 

Magánemberként kihívást 
láttam benne, aztán feltettem a 
kérdést magamnak: milyen ci-
vil és esélyegyenlőségi referens 
lennék, ha meg sem próbál-
nám megtanulni a jelnyelvet? 
– mondja motivációiról Kerek 
Judit, aki a Siketek és Nagyot-
hallók Országos Szövetségénél 
látta a felhívást a jelnyelvi tan-
folyamról, miskolci irodájukba 
jár tanfolyamra Gyökér Ádám 
kollégájával.

– Kifejezetten hasznos, ha 
a siket ügyfelekkel, partner-
szervezetek munkatársaival 
is tudunk kommunikálni – 
teszi hozzá a polgármesteri 
kabinethez tartozó referensi 
csoport vezetője. Ádám ki-
emeli: egyre szélesebb kör-
ben válik nyitottá a miskolci 
polgármesteri hivatal. A fo-

gyatékossággal élők is keve-
sebb akadállyal szembesül-
nek az ügyintézés során. – A 
személyes kihívás mellett 
az is motivált minket, hogy 
olyat tanuljunk, amit a mun-
kánk során hasznosíthatunk.

Ma már elvárható, hogy 
egy polgármesteri hivatal-
ban bármilyen fogyatékos-
sággal élő nyugodtan tudja 
intézni ügyeit. – Ebben úttö-
rők vagyunk. Ez azért büsz-
keséggel is eltölt minket.

– Tudjuk, hogy a családok 
számára egy fogyatékkal élő 
személy 24 órás szolgálatot je-
lent. De egy ilyen élethelyzet a 
munkavállalásra, az egészség-
ügyi ellátásra, a szabadidős te-
vékenységre, az ügyintézésre, 
az életminőségre egyaránt ki-
hat. Fontos tehát, hogy társa-
dalmi és egyéni szinten, a tör-
vényalkotástól a gyermekünk 
neveléséig figyeljünk a fogya-
tékkal élő embertársaink sor-
sára – mondják. 

Kujan István

Kerek Judit és Gyökér Ádám munkája során is használni 
szokta a jelnyelvet. Fotó: Juhász Ákos

A SIKETEK NYELVÉN 
IS ÉRTENEK

Dr. Aranyosi Gergő, a polgármesteri hivatal sajtó és kom-
munikációs csoportjának szövegírója, október óta csoport-
vezetője is egyben. Apróbetűs rész: gyerekkora óta vak.

Tizenkét évesen ő volt a 
Vujity Tvrtko által alapított 
Hétköznapok Hőse-díj első 
kitüntetettje. 2016-ban sum-
ma cum laude diplomát szer-
zett a Miskolci Egyetem Ál-
lam– és Jogtudományi Karán. 
Fogyatékossága nem gátolja 
abban, hogy minden nap ma-
gas szinten teljesítsen.

– Szövegeket írok, koordi-
nálom a csoport munkáját, 
segítek a feladatok kiosztásá-
ban. Természetesen saját ma-
gamra is osztok teendőket.

2016-ban, tanulmányai el-
végzése után kezdte pályáját 
az önkormányzatnál.

– Először jogi ügyintéző-
ként dolgoztam, onnan jöt-
tem át a sajtóosztályra 2019 
augusztusában: akkor hir-
dettek meg egy szövegírói 
pályázatot. Mindig is érde-
kelt a kommunikációs mun-
ka, közel állt hozzám az írás 
is – a jog és a kommuniká-
ció szerintem rokon terüle-
tek – így elindultam ezen az 
úton.

Aranyosi Gergő – állapotát 
tekintve – már nem látássé-
rültnek, hanem gyakorlatilag 
vaknak számít.

– Koraszülött voltam, ami 
miatt leváltak a retináim. A 
bal szememre így egyáltalán 
nem látok, csupán fényt érzé-
kelek. A jobb szememre 0,02 
százalékot látok: 1-1,5 mé-
teres távolságra látom a na-
gyobb dolgok körvonalait.

Mindezek ellenére nem 
csupán olyan pályán helyez-
kedett el, ahol az írás alapkö-
vetelmény, de sikeres is mun-
kájában.

– Manapság – a technoló-
giai fejlődésnek hála – sok 
probléma áthidalható, ez igaz 
a látássérültek mindennapja-
it érintő nehézségekre is. Az 
egyetlen különleges eszköz, 
amit magamnál hordok, az a 
fehér botom: erre szükség van 
a közlekedéshez. A munkám 
során hagyományos lapto-
pot és mobiltelefont haszná-
lok, amiken képernyőolvasó 
szoftver fut: ez felolvassa a 
kijelzőn megjelenő informá-
ciókat.

Általános iskolai tanul-
mányait Debrecenben vé-
gezte a Gyengénlátók Álta-

lános Iskolájában, érettségit 
viszont már Egerben, integ-
rált intézményben szerzett, 
ahol a fogyatékkal élő diá-
kok együtt tanultak a többi 
gyerekkel.

– Az integráció pártján 
állok: szerintem az manap-
ság nagy előny minden fo-
gyatékkal élő vagy sérült 
ember számára. Nyilván eh-
hez kell a megfelelő, támo-
gató háttér is. Rengeteget 
köszönhetek a szüleimnek: 
soha nem éreztették velem 
azt, hogy kevesebb lennék. 
Emiatt eléggé nyugodtan 
és bátran kezelem a látássé-
rültséggel kapcsolatos kér-
déseket.

A jogászok jó része az ügy-
védi pályát választja a diplo-
ma megszerzése után. Ara-
nyosi Gergő azonban más 
útra lépett.

– Az egyetem elvégzése 
óta a közigazgatásban tevé-
kenykedek, nekem ez tetszik. 
A munkakör feladatai kellő-
en változatosak. Kiváló, ösz-
szetartó csapatban dolgozom, 
ami sokat számít, hogy jól 
érezzem magam a munkahe-
lyemen.

Bájer Máté

Fények és körvonalak között is teljes az élete

A köztisztviselők napja alkalmából vehetett át elisme-
rő oklevelet Aranyosi Gergő. Fotó: Végh Csaba



MIT TEGYEN OTTHON, HA KORONAVÍRUSRA UTALÓ TÜ-
NETEI VANNAK?

1. Maradjon otthon, értesítse a családot, háziorvost!

2.  A családtagokkal is tartson kellő távolságot! Mos-
son rendszeresen kezet, a WC-,  fürdő- és konyha-
kilincseket és egyéb használati eszközöket napon-
ta többször fertőtlenítőszerrel törölje át!

3.  A bevásárláshoz kérjen segítséget / házhoz szállítást!

4.  A tüneteket a megfázás vagy influenza esetén al-
kalmazott módszerekkel is kezelheti, hozzátéve és 
betartva az orvos utasításait is. Javasolt a vitaminok 
szedése is: legfőképpen C-vitamin, 14 éves korig 500 
mg/nap, 14 éves kor fölött 1000 mg/nap adagban, 
továbbá D-vitamin, gyerekeknek 2000NE/nap, fel-
nőtteknek 5000 NE/nap, de minimum 2000 NE/nap 
adagban. A láz, a köhögés, a torokfájás hatékonyan 
kezelhető számos, közismert gyógyszerrel 
(pl. paracetamol- vagy ibuprofentartalmú 
gyógyszerek vagy Algopyrin, a betegtájé-
koztató szerint alkalmazva).

5.  Igyon elegendő folyadékot! Amikor a 
vizelet színe világos, akkor megfelelő a 
folyadékbevitel.

6.  Amikor fekszik, váltogassa a testhelyzeteket, hogy 
a levegő tüdejének minden részét jól átjárhassa! A 
hasonfekvés kifejezetten jó hatású!

7.  A leghatékonyabban pihenéssel és sok alvással tudja 
aktiválni szervezete gyógyító erejét. Szervezetének 
időre és pihenésre van szüksége, hogy fel tudja venni 
a harcot, és ki tudja dolgozni a megfelelő védekezési 
stratégiát a vírussal szemben. Ezért nagyon fontos, 
hogy a pihenés valódi pihenés legyen és ne otthoni 
munkavégzés! A fáradékonyság és álmosság jelzés a 
testétől, hogy beindultak a szervezet saját öngyógyító 
mechanizmusai. Engedje meg magának a pihenést és 
alvást, hogy a szervezete tehesse a dolgát.

MIT TEGYEN TESZTELÉS ELŐTT?

-  Ha tünetei vannak, konzultáljon telefonon a háziorvo-
sával, aki - amennyiben indokoltnak tartja -, értesíti az 
Országos Mentőszolgálatot a mintavétel érdekében. 
Fontos, hogy a mintavétel előtt 2 órával ne egyen, csak 
vizet igyon, ne dohányozzon, ne mosson fogat!

-  A teszt eredményéről a háziorvos értesíti önt, illetve ha 
rendelkezik ügyfélkapu-regisztrációval, megnézheti a 
teszt eredményét az Elektronikus Egészségügyi Szol-
gáltatási Térben, az https://www.eeszt.gov.hu/ oldalon.

Mikor szükséges mentőt hívni?

Hívja a mentőket a 112-es számon, ha az alábbi tüne-
tek bármelyikét tapasztalja:

•  súlyos, vagy fokozódó nehézlégzés, fulladás (pihegés, 
légszomj, kékes ajkak, sápadtság)

•  súlyos, vagy fokozódó mellkasi vagy felhasi fáj-
dalom

•  hirtelen megjelenő, súlyos, vagy fokozódó erős 
fájdalom

• ájulás, eszméletvesztés

•  hirtelen jelentkező erőteljes szédülés, vagy 
hirtelen fellépő látászavar vagy beszédzavar

•  súlyos, hirtelen megjelenő végtagi ügyetlenség, moz-
gászavar, bénulás

• környezet által észlelt zavarodottság, zavartság

•  vérköpés vagy vérhányás vagy csillapíthatatlan vérzés

•  tartósan fennálló, egyre fokozódó hányás vagy hasmenés

MILYEN INFORMÁCIÓKRA VAN SZÜKSÉGE A MENTŐKNEK?

•  Az ön neve (ha hozzátartozó telefonál: ki a beteg?)

•  Pontos cím: hol van a beteg?

•  Milyen tünetek miatt hívja a mentőket?

•  Fontos előzmények (pl.: igazolt koronavírus-fertőzött)

•  Ha szükséges: hogyan jutnak be a mentők a házba 
vagy lakásba

Mit vigyen a kórházba?

•  személyes iratok

•  értesítendő hozzátartozó elérhetősége (telefonszáma)

•  rendszeresen szedett gyógyszerek listája és legalább 
néhány napra gyógyszer

• lázmérő

•  ha cukorbeteg: vércukormérője és (ha használja) inzu-
linkészítménye

•  ha asztmás/COPD-s: inhalációs gyógyszerei, inhalátora

•  hálóruha, pizsama, papucs, törölköző, tisztálkodási szerek

• mobiltelefon és töltő

Forrás: semmelweis.hu

INFORMÁCIÓK COVID-19 TÜNETEK ESETÉN: MIKOR MIT TEHETÜNK?
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l  December 7-e, hétfő-
től a koronavírusos 
betegeket a B-A-Z 
Megyei Központi 
Kórház Semmelweis 
Tagkórházában lát-
ják el

l  Járványügyi véde-
kezésre elkülönített 
ágyak, a személyzet 
és a gép-műszerinf-
rastruktúra  rendel-
kezésre áll a Szent 
Ferenc Tagkórház-
ban és a Központi 
Tagkórházban

l  A betegellátást sza-
bályozó eljárásren-
dek változatlanul ér-
vényben vannak

ELLÁTÁS A SEMMELWEIS 
TAGKÓRHÁZBAN A magasabb kockázati csoportba tartozó betegcsoportok számára az Emberi Erőforrások Minisztériuma állított össze egy óvintézkedési csomagot. 

A fenti csoportba tartoznak az idősek mellett:

l  a krónikus betegek (pl. szív-érrendszeri meg-
betegedések, cukorbetegség, légzőszervi 
megbetegedések, rosszindulatú daganatos 
megbetegedések, máj- és 
vesebetegségek)

l  az immunszupprimált 
betegek (immun-
deficiencia miatt, 
immunrendszert 
elnyomó gyógyszeres 
kezelések, mint pl. szteroid, 
kemoterápia) 

Az EMMI által javasolt óvin-
tézkedések:

1.  Lehető legkevesebb emberrel 
kerüljön fizikai kapcsolatba!

2.  Végezzen rendszeres kézmosást szappannal 
és vízzel legalább 20 másodpercig!

3. Szellőztessenek gyakran!

4.  Kerülje a közeli kontaktusokat, amennyi-
re ez lehetséges!

5.  Kerülje a tömeget, különösen rosszul 
szellőző helyiségekben. Amennyiben 
ez nem megoldható, tartózkodjon 
távol a légúti megbetegedésben 
szenvedő személyektől!

6.  Kerülje az érintkezést betegekkel, akik 
köhögnek, tüsszögnek, lázasak - legyenek 
bármilyen okból betegek!

7.  Szabad levegőn séta javasolt, de fontos,  
hogy ez ne csoportosan történjen.

8.  Lehetséges mértékben kerülje a nyilvános 

helyeken a nagy tapintású felületek érintését! 
Amennyiben megérintette ezeket, mielőbb 
mosson kezet!

9.  Otthonában tisztítsa a gyakran megérintett 
felületeket rutinszerűen!

10.  Kerülje a felesleges utazásokat.

11.  Ha közvetlen környezetében COVID-19 vírusról 
számolnak be, maradjon otthon!

12.  Ha gyógyszeres kezelés alatt áll, kérje házior-
vosától a szükséges gyógyszereinek hosszabb 
távú ellátását!

13.  Győződjön meg róla, hogy otthonában rendel-
kezésre állnak-e vény nélkül is kapható gyógy-
szerek, amelyek segíthetik a vírus átvészelé-
sét (fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók).

ÓVINTÉZKEDÉSEK A KRÓRNIKUS BETEGEKNEK JÁRVÁNY IDEJÉN

l  December 11-éig kijárási tilalom van érvényben este 
8 óra és reggel 5 óra között.

l  Az élelmiszerüzletekbe, patikákba, drogériákba hét-
köznapokon 9-11, hétvégén 8-10 óra között csak a 65 
év felettiek léphetnek be, de az idősek más időpont-
ban is vásárolhatnak.

l  Az ország összes postáján a nyitást követő egy órá-
ban elsőbbséget biztosítanak a kiszolgálásban a 65 
év felettieknek.

l  Az autizmus spektrumzavarral élők is mentesülnek 
a maszkviselési kötelezettség alól. Ez a fogyatékos 
állapot fennállását igazoló dokumentummal vagy or-
vosi igazolással igazolható.

l  Hétfőn várhatóan döntés szü-
letik arról, hogy milyen ren-
delkezések követik a decem-
ber 11-én lejáró korlátozó 
intézkedéseket, és milyen 
szabályok vonatkoznak majd 
az ünnepekre.

KÖZÉRDEKŰ INTÉZKEDÉSEK

A COVID-19-ből kigyógyult embereknél sok esetben 
jelentkezhet a betegség szövődményeképp:
l  szívbetegség (jellemző tünetei a mellkasi fájdalom, 

extrém fáradtság, légzési nehézségek, ödémáso-
dás)

l  izomrendszert érintő fáradtság (jellemző tüne-
tei a fáradtság, a levertség, a teljesítőképesség 
csökkenése, hőemelkedés, torokfájás, általános 
izomgyengeség, fejfájás, fényérzékenység, feledé-
kenység, depresszió, ingerlékenység, meggyengült 
gondolkodási és összpontosítási képesség)

l  különböző alvászavarok (jellemző tünetei: elalvás ne-
hézsége, korai ébredés, felületes alvás, egész éjsza-
kás ébrenlét, nappali alvásrohamok, kataplexia [át-
meneti izomtónusvesztés], összeesés, alvási paralízis 
[az érintett az alvás előtt vagy után rövid ideig csak a 
szemét képes mozgatni], érzékcsalódások, alvajárás, 
nyugtalanláb-szindróma [lefekvés után késztetés a 
láb mozgatására], fogcsikorgatás, bevizelés)

l  általános gyengeség

A betegség szövődménye lehet 
mindemellett:
l  tüdőgyulladás (a tüdőgyulladás 

tüneteit nehéz felismerni, 
mivel nagyon hasonlóak a 
koronavírus-fertőzéskor 
előforduló tünetekhez: 
magas láz, száraz, köpetü-
rítéssel nem járó köhö-
gés, légzési nehézségek, 
izomfájdalmak, fáradé-
konyság)

l  akut légzőszervi distressz-szindróma (az ARDS jel-
lemző tünetei a légzési nehezítettség, az alacsony 
vérnyomás és a felgyorsult légzés)

A koronavírusból gyógyult betegek egy részénél 
poszttraumás stressz alakult ki. Ez főként szorongá-
sos panaszok (kóros félelem a vírustól, kényszercse-
lekvések, pánikrohamok) formájában jelentkezik.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A KORONAVÍRUS LEHETSÉGES SZÖVŐDMÉNYEI
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„Kihívásokkal teli egy év áll mögöttünk. Az októbe-
ri indulást követően megkezdődött az átadás-átvétel, 
majd folyamatosan derültek ki gazdasági, pénzügyi 
problémák. Az új költségvetéssel stabilizálni tudtuk a 
gazdálkodást, de a ránk maradt hiány és kötelezettség 
hatalmas. Majd jött a járvány, ami minden tervünket 
felborította. Kieső bevételek, központi elvonások, le-
lassult folyamatok, védekezési feladatok, soha nem ta-
pasztalt körülmények, nehézségek és szabályok. Büszke 
vagyok arra, hogy mindezek ellenére több olyan intéz-
kedést is tettünk, amelyeket célként megfogalmaztunk 
a Nagy-Miskolc programban.” Veres Pál polgármester 
az önkormányzati választás óta megvalósult célokat, az 
elért eredményeket összegzi.

VERES PÁL: A NEHÉZSÉGEK  
ELLENÉRE EREDMÉNYES ÉV  
VAN MÖGÖTTÜNK

GONDOSKODÓ MISKOLC
l Megújítottuk a fűtéstámogatási rendszert.
l  Megemeltük a lakásfenntartási támogatás havi összegét, a közterületen kivágott fák is  

adhatók támogatásként.
l  Hat hónap helyett egész évre kiterjesztettük a lakásfenntartási támogatást, és a fűtési  

költségek mellett már más közüzemi díjakhoz is kérhető.
l Bevezettük a születési támogatást.
l Növeltük egyes szociális juttatások jövedelemhatárát.
l Növeltük a temetési támogatás összegét.
l  A miskolci jegyespárok által a házasságkötéskor fizetendő szolgáltatási díj összegét  

megfeleztük.
l  Az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekei számára ismét elérhetővé tettük  

a Bursa Hungarica ösztöndíjat.
l Lakbértámogatási programot dolgozunk ki a szociálisan rászorulók részére.
l  2019 decemberében a Salkaházi Programban a 10 000 Ft-os támogatás mellett  

további 5000 Ft-ot juttattunk az időseknek.
l 2020-ban 10%-kal megemeltük a Salkaházi Sára Program támogatási összegét.
l  Az időseket támogató civil egyesületek működését 50 000 Ft-os megpályázható,  

vissza nem térítendő támogatással segítjük.
l Megalakult az Esélyegyenlőségi Tanács.
l Megkezdtük a rendészet munkájának racionalizálását.
l Új terepjárókat vásároltunk a rendészet számára.
l Megdupláztuk a kutyás járőrök számát.
l 15 millió forinttal növeltük a rendőrség támogatását.
l Újra összehívtuk az Idősek Tanácsát és a Rehabilitációs Foglalkoztatási Tanácsot.
l Működtetjük a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot.
l Elindult az Ifjúságpolitikai Koncepció előkészítése, Ifjúsági Fórumot szerveztünk.
l Elindult a Helyi Esélyegyenlőségi Program kialakítása.

MŰKÖDŐ MISKOLC
l  A pandémia miatt kialakult nehéz gazda-

sági helyzet ellenére is folyamatos tárgya-
lásokat folytatott Miskolc város vezetése 
a lehetséges befektetőkkel, ennek eredmé-
nyeként pedig sikerült több beruházást, 
befektetést is Miskolcra vonzani.

l  Miskolcot választotta beruházása, egyben 
első Kínán kívüli, 17,5 milliárd forint-
ból megépülő gyáregysége helyszínéül a 
Chervon Auto, amelynek köszönhetően 
138 új munkahely jön létre Miskolcon és 
környékén.

l  1,7 milliárd forintból fejleszt Miskolcon a 
Patec, 71 új munkahelyet létrehozva.

l  Bentlakásos kollégiumként és szálloda-
ként működhet az újjáépítés után az 
egykori Avas Szálló, a befektető Mat hias 
Corvinus Collegium pedig az előzetes 
egyeztetések során azt is kész volt vállalni, 
hogy megőrzi az épület műemléki jellegét, 
és ennek megfelelően újítja fel azt.

l  Hosszas egyeztetések után sikerült a mis-
kolciak igényeinek megfelelően, a környé-
ken élők és a miskolci civilek javaslatait, 
elvárásait is figyelembe véve átterveztetni 
a beruházó NIF Zrt.-vel és a kivitelező-
vel az Y-híd-beruházást, a Csokonai utca 
meghosszabbításával és leaszfaltozásával 
új, végleges kerülőutat létrehozva, a gyalo-
gosközlekedést a MÁV-aluljáró felújításá-
val, fejlesztésével segítve.

l  Nem feledkeztünk meg a város működé-
sét, élhetőségét biztosító több ezer szak-
emberről, kétkezi dolgozóról: mindennapi 
munkájukat béremeléssel ismertük el.

l  Digitális ügyintézés keretében minden 
önkormányzati kérelem benyújtható 
elektronikusan.

l  A MIHŐ Kft. és a MIVÍZ Kft. ügyfelei 
számára elektronikusszámla-megjelenítő 
felületet alakított ki, amely felület a szám-
la megjelenítésén túl, annak kiegyenlíté-

sét is lehetővé teszi banki vagy hitelkártya 
segítségével (www.miszamla.hu).

l  Elindítottuk az elektronikus lakáspályá-
zatokat.

l  A belvárosban a Kis-Hunyad utca, Kos-
suth utca, a Hidegsor a Bogáncs utca új 
aszfaltborítást kapott.

l  Bővítettük a kerékpárút-hálózatot.
l  Megújult a Kassai utcai, a Leszih Andor 

utcai, a diósgyőri, a Mesevár, a Napra-
forgó, a Százszorszép óvoda, a Margaréta 
Bölcsőde és az Ezüsthíd Idősek Otthona.

l  A Városgazda munkatársai 2019. október-
től 2020. szeptemberig:
u több mint 11 ezer m2-en kátyúztak
u  majd 107 ezer m2 zúzalékos utat javí-

tottak ki
u több mint 200 ezer virágot ültettek el
u  több mint 6700 m3 illegálisan lerakott 

szemetet takarítottak el.
l  Miskolc lett a „Creative Region - Határ-

talan Fejlődés” Északkelet-magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna központja: itt 
zajlik majd az az összefogó munka, amely 
megalapozza Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szol-
nok megye, valamint Miskolc, Debrecen, 
Nyíregyháza és Szolnok következő évti-
zedét.

l  Karcsúbb és takarékosabb Holdingot ígér-
tünk, ennek megfelelően a folyamatok ra-
cionalizálását követően a Miskolc Holding 
Zrt. Igazgatósága egy új szervezeti és mű-
ködési szabályzatot fogadott el.

l  A Miskolc Holding Zrt. korábbi beszer-
zői létszámát drasztikusan csökkentet-
tük, azonban az eddigi beszerzési folya-
mat élőmunkaigénye továbbra is jelentős, 
ezért a beszerzési rendszer és a hozzá-
kapcsolódó szoftver átalakítása folya-
matban van.

GAZDASÁGI INTÉZKEDÉSEK
l  A Miskolc Holding Zrt. az önkormányzati 

ingatlanokban működő, nyitvatartási korlá-
tozás alá eső üzletek díjának 50%-os csök-
kentését vezette be április 1-jétől, 30 napra 
rövidítette a felmondási időt.

l  Az MVK Zrt. a járványügyi helyzet és az 
utasforgalom alakulása függvényében rugal-
masan alakította a menetrendet.

l  A Nagy-Miskolc program egyik elemeként 
bevezettük az MVK Zrt.-nél az e-jegyrend-
szert, valamint az e-számlát a MIVÍZ Kft.  
és a MIHŐ Kft. ügyfelei számára  
a miszamla.hu online felületen.

l  Felvettük a kapcsolatot a turizmusban érin-
tett Miskolci vállalkozásokkal, és folyama-
tos kapcsolatban voltunk a helyi gazdaság 
meghatározó szereplőivel a károk felmérése 
érdekében.

l  Felvettük a kapcsolatot a Foglalkoztatási 
Paktummal a miskolci munkavállalók érde-
kében.

l   Létrehoztunk egy elkülönített bankszám-
laszámot, amelyre folyamatosan vártuk a 
koronavírus-helyzet kezelésére küldött fel-
ajánlásokat.

Soha nem tapasztalt körülmények, nehézségek és szabályok jellemezték az évet. 

Bentlakásos kollégiumként és szállodaként működhet az újjáépítés után az egykori 
Avas Szálló. Fotó: Juhász Ákos 

Az esélyegyenlőségi fórum októberi ülése. Fotó: Juhász Ákos 
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INTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS JEGYÉBEN

Az elmúlt egy év egyik legnagyobb kihívását a koronavírus- 
járvány jelentette. A tavaszi járványügyi veszélyhelyzet és az 
őszi második hullám eddigi hetei alatt igyekeztünk mindent 
megtenni a miskolciak egészségének megóvása, a fertőzés ter-
jedésének lassítása, valamint a helyi vállalkozók, cégek segíté-
se, a munkahelyek megóvása érdekében.

Köztájékoztatás
l  Zöldszámot hoztunk létre az idősek, karanténban lévők 

számára.
l  Élőszóban és telefonon is tájékoztattuk az időseket.
l  Sajtóosztályunk és a MIKOM folyamatosan tájékoztatta a 

miskolciakat.
l  Plakátokkal, tájékoztató anyagokkal láttuk el a patikákat és 

a társasházakat.
l  Tájékoztató aloldalt alakítottunk ki: https://www.miskolc.

hu/koronavirus.
l  Televíziós műsorral segítette az érettségizőket a Miskolc TV.

Szociális ellátás és egészségvédelem
l  Minden miskolci háztartás számára 2 db mosható, több-

ször használható maszkot juttattunk el.
l  A Miskolci Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

1600 fő ellátását végezte.
l  Lezártuk a játszótereket.
l  Létrehoztuk és üzemeltettük a M.A.M.I. (Miskolciak a Mis-

kolci Idősekért) nevű önkéntes programot.
l  20 millió forintot fordítottunk védőfelszerelések és fertőtle-

nítők beszerzésére.
l  Tisztítószercsomagokat osztottunk a leszakadó városrészek 

higiénés helyzetének javítására.
l  Háziorvosoknak és szociális területen dolgozóknak 5625 

db sebészeti és 1250 KN95 típusú maszkot juttattunk el.
l  További 30.000 maszkot osztottunk a fogászati alapellátást 

nyújtó orvosok, az otthonápolási szolgálatot végző ápolók 
és a fogyatékosok bentlakásos intézményeiben dolgozók 
számára.

l  A Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak dolgozói számára 
több mint 3500 darab maszkot biztosítottunk.

l  Textilből készülő, többször használható maszkot gyártott 
az egyik önkormányzati cég, a MiProdukt Kft.

l  Folyamatosan fertőtlenítettük a villamosmegállókat, busz-
megállókat és az MVK járatait.

l  A járművezetőknél elkordonoztuk a buszok elejét, és ideig-
lenesen megszűnt az elsőajtós felszállás.

l  Az MVK Zrt. járatain ingyenesen utazhattak az egészség-
ügyben, a helyi gyógyszertárakban dolgozók.

l  Hétvégente szigorúbban ellenőriztük a piac  
vásárlóit, 9:00 és 12:00 között kötelezővé tettük  
a maszkhasználatot a Búza téren az eladóknak  
és a személyzetnek.

Második hullám
l  A második hullámban az elsők között, a kormányzat ha-

sonló intézkedéseit is megelőzve kezdtünk bele az idősott-
honok dolgozóinak és lakóinak tesztelésébe.

l  Új Covid-tesztpontot hoztunk létre az Ady Endre Művelő-
dési házban.

l  A működésüket szüneteltetni kényszerülő kulturális és 
közművelődési intézmények dolgozóit a védekezési erőfe-
szítések segítésére vezényeltük át, például telefonos operá-
tori feladatok ellátásra.

l  Az önkormányzat 12 gépkocsit biztosított saját gépjármű-
flottájából a BAZ Megyei Kormányhivatal munkatársainak 
a városban zajló koronavírus-tesztelés megkönnyítésére, 
ehhez még 5 autót ajánlott fel a Miskolci Polgárőr Egyesü-
let, ezek az autók többnyire a tesztelőket szállították a kü-
lönböző teszthelyszínekre.

l  A második hullámban is a felére csökkentettük a bérleti 
díjat az önkormányzati ingatlanokban működő, bezárni 
kényszerülő üzletek számára.

ZÖLD MISKOLC
l  A Nagy-Miskolc programban szintén hang-

súlyos környezet-és klímavédelmi értékeket 
is tettekre váltottuk: a beígért 10 ezer fából 
az idén kétezret elültetünk.

l  Elindítottuk a HungAiry LIFE levegőtiszta-
ság-védelmi program megvalósítását. Ennek 
keretében:
u  Megelőzve az országos jogszabályt, 

Miskolcon már idén szeptembertől tilos 
avart égetni

u  Az égetés alternatívájaként komposztá-
lásra biztatjuk a városlakókat, ehhez az 
önkormányzat komposztálókereteket 
oszt ingyen, és oktatást ad mellé

u  60 mérőhelyből álló szállópormoni-
toring-rendszer telepítése kezdődött el 
a város légszennyezettségének részletes 
feltárása érdekében

u  Széleskörű szemléletformálási program 
indul el a város levegőminőségének javí-
tása érdekében.

l  Elkészült Miskolc klímastratégiája, valamint 
Miskolc Fenntartható Energia és Klíma Akci-
óterve (SECAP), amelyben Miskolc azt vállal-
ta, hogy 44%-kal csökkenti az üvegházhatású 

gázok kibocsátását 2030-ra. Mindkét anyag 
közgyűlési elfogadás előtt áll.

l  Több év után újra lett főkertésze Miskolc-
nak.

l  Pályázatot írtunk ki társadalmi szerveze-
tek környezetvédelmi és természetvédelmi 
programjainak támogatására.

l  Két Nissan gyártmányú, tisztán elektromos 
meghajtású gépkocsit vásárolt Miskolc ön-
kormányzata az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatásával.

l  Sikeres első éven jutott túl az Újrahasználati 
Központ, ahol a lakosság a használt, már fe-
leslegessé vált, de használatra még alkalmas 
tárgyait, eszközeit, berendezéseit leadhatja, 
hogy ezek a tárgyak lehetőség szerint mások 
által újra felhasználásra kerülhessenek.

l  Két új szemétszállító autóval bővült a mis-
kolci hulladékgazdálkodási rendszer, a gép-
járműveket a Veres Pál elnökletével működő 
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás adta át a MiReHu 
Nonprofit Kft-nek.

l  Miskolc MJV Polgármesteri Hivatalban be-
vezettük a szelektív hulladékgyűjtést.

NYITOTT MISKOLC
l  Megnyitottuk a városházát a városlakók 

előtt: rendszeresen helyet adunk kiállítá-
soknak, rendezvényeknek.

l  Átláthatóbbá, kereshetővé tettük a mis-
kolc.hu felületén az önkormányzati kör-
zeteket, hogy a városlakók könnyebben fel 
tudják venni a kapcsolatot az önkormány-
zati képviselőikkel.

l  A városvezetés rendszeresen tart foga-
dóórákat, közmeghallgatásokat,  
városrészi bejárásokat. A járvány  
idején sem feledkeztek meg erről,  
online nyílt lehetőség a városvezetői  
konzultációra.

l  Megnyitottuk a részvételi irodát, részvéte-
li pontok, közösségi helyek egész háló-
zatának a kialakítása indul meg, ahol a 
városlakók Miskolc közügyeit követhetik 

figyelemmel, véleményezhetik a fontosabb 
témákat.

l  Több helyi civilszervezetet támogat az ön-
kormányzat kedvezményes ingatlanhasz-
nálattal.

l  Több szakértői munkacsoportot hoztunk 
létre (közlekedésbiztonsági, leszakadó vá-
rosrészek felzárkóztatását segítő munka-
csoport, illegális hulladéklerakók felszá-
molásával foglalkozó munkacsoport stb.), 
amelyekkel minden korábbinál érdemibb 
és szorosabb módon lehet majd a város-
lakókat bevonni a döntéselőkészítésbe és 
véleményalkotásba.

l  Készül a részvételi és civil partnerségi 
koncepció, amelyet 20 civilszervezettel 
közösen, több munkacsoportban, alulról 
építkezve dolgoztunk ki.

Az év legnagyobb kihívását a koronavírus-járvány jelenti. Fotó: Juhász Ákos 

Megnyitották a városházát a városlakók előtt. Fotó: Mocsári László

Faültetés a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium udvarán. Fotó: Végh Csaba
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DÖNTÉSHELYZETBEN
Nehéz időszak követ-

kezik a 8. osztályos di-
ákok és szüleik számá-
ra, döntést kell hozniuk: 
merre tovább?! 

Sok szempont együttes 
mérlegelése szükséges a 
jó pályaválasztási döntés 
meghozatalához, amely-
hez segítséget nyújthat a 
középiskolai tapasztala-
tok megosztása. Szabó 
Krisztián, az Andrássy 
tanulója versenyképes 
szakmát szeretett volna, 
így gépgyártástechnoló-
giai technikusnak tanul. 
Iskolai éveim alatt több 
céggel is találkoztam, a 
nyári gyakorlat kiválasz-
tása során is rengeteg 
választási opcióm volt, 
végül a Robert Boscht 
választottam. Na-
gyon megbecsül-
ték a munkám, így 
a duális oktatás 
keretein belül is 
velük kötöttem 
szerződést. A 

suliban is sokoldalú kép-
zést kapunk – nyilatkoz-
ta a tanuló. Zsóka Véta, 
a Baross 13. osztályos 
pénzügyi és számviteli 
ügyintéző szakos tanulója 
az iskola jó híre miatt vá-
lasztotta a szakképzést. 
Elmondása szerint fontos 
volt a döntésekor, hogy a 
választott szakmát olyan 
színvonalon sajátíthassa 
el, hogy a jövőre nézve 
bárhol meg tudja állni a 
helyét, illetve motiváló té-
nyező, hogy tanulmányi 
átlag függvényében ösz-
töndíjat kap. 

GINOP-6.2.3.-17-2017-00028

Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban

szerdánként 8-12 óra között! 

NE AKKOR TUDJA MEG, HOGY VESZÉLYBEN VAN, HA MÁR KÉSŐ!

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 1031-0/2020

A vizsgálat ára 12 000 Ft

TERJESZTŐKET KERESÜNK
a Miskolci Napló szombati terjesztéséhez!
Remek, teljesítményarányos kereseti lehetőség!

További információ:
+36 70 199 1904, +36 70 199 1906

Szívproblémákról, panaszok-
ról, tünetekről beszélgettünk 
három kardiológussal is, akik 
a Macroklinikán dolgoznak. 
Szó esett még megelőzésről, 
kezelésekről, valamint a leg-
aktuálisabb témáról: milyen 
hatással lehet a koronavírus a 
szívre.

A Macroklinika szakrendelé-
sein tapasztalt kardiológusok 
foglalkoznak a paciensekkel, a 
legmodernebb eszközökkel vizs-
gálják ki őket, azonnal. A szüksé-
ges speciális eszközös vizsgálata-
ik: szívultrahang, terheléses EKG, 
szívritmus-analízis, huszonnégy 
órás vérnyomás-monitorozás és 
coronaria CT.

Kosztopulosz Nikoletta gyermek-
kardiológus főorvos elmondta, 
gyakoriak a gyerekkori szívbeteg-
ségek. – A súlyosabbak beavat-
kozást igényelnek, ezek tárháza a 
huszonegyedik században bővült. 
Ezek már korai magzati korban di-
agnosztizálhatók és kezelhetőek. 
A veleszületett szívhibával sok-
szor nincs teendő, a szerzetteknek 
azonban lehet oka egy gyulladás 
vagy egy vírusfertőzés. A korona-
vírus még ismeretlen terület, de 
egyre több információnk van róla. 
Legtöbbször enyhe tünetekkel 
zajlik le a betegség, gyulladás 
azonban létrejöhet a szívizomban. 
Ez négy-öt héttel a vírus lefolyá-

sa után jelentkezhet másodlagos 
betegségként. Ilyenkor labor- és 
EKG-vizsgálatokat végzünk.

Vanczák Viktória kardiológus 
szakorvos szerint számos szívbe-
tegség megelőzhető lenne. – A 
szűrővizsgálatot 45 év felett ja-
vasoljuk. Ez előtt is tehetünk el-
lene dohányzás- és alkoholmen-
tes élettel, mediterrán étrenddel, 
rendszeres testmozgással, haté-
kony stresszkezeléssel, valamint 
évente érdemes eljárni kontrollra 
és vérvételre – hívta fel a figyel-
met a doktor, aki hozzátette, a 
szív- és érrendszeri megbetege-
dések Magyarországon a vezető 
halálokok közé tartoznak. – Korai 
felismerésükre rendelkezésünkre 
áll minden eszköz klinikánkon. Ha 
mellkasi fájdalmat, lábdagadást 
tapasztalunk, vagy szapora szív-
verést érzünk, azonnal kardioló-

gushoz forduljunk segítségért, ne 
a háziorvoshoz menjünk.

Nagy Gábor Zoltán kardioló-
gus-főorvos beszámolt arról, 
hogy értékelhetően javult az in-
farktus ellátása, és csökkent a ha-
lálozások száma. – Ez a szívka-
téterezésnek köszönhető, és az 
intézeti halálozás lefeleződését 
jelentette. A szív megbetegedé-
sét nagy százalékban a koszorú-
ér-betegség okozza. Ennek előz-
ménye az érelmeszesedés, ami 
mindenkinél jelentkezik, mert ez 
már húszéves életkorban elkezdő-
dik, csak ekkor még nincs tünete. 
Egy és ugyanarról a kórképről van 
szó tehát, ami különböző szerve-
ket érint. Nagyon fontos a gyorsa-
ság, hogy mihamarabb felállítsuk 
a diagnózist, és kezelni kezdjük – 
mondta a szakorvos, aki hozzátet-
te, kezelése gyógyszerrel történik.

FORDÍTSON FIGYELMET  
A TEST MOTORJÁRA! 

3530 Miskolc, Nagyváthy u. 1. 
TEL.: 06 20 32 66 575

WEBSHOP ÉS INFORMÁCIÓ:

CAPELLI.HU
TÖBB MINT 9000 TERMÉK

AJÁNDÉKOZZON  
SZÉPSÉGET! 

Karácsonyi  
ajándékcsomagjainkat  

keresse üzletünkben 
vagy webshopunkban

a „Karácsonyi ajándéknak”  
menüpontban!

Professzionális termékek 
óriási választékát kínálja 
szakemberek, de az igényes 
szépségápolásra adó vásárlók 
számára is a Capelli Centrum 
és webshop.

A családi vállalkozás 1996. 
óta áll a fodrászok, kozmetiku-
sok, sminkesek, masszőrök, kör-
mösök és szoláriumüzemelte-
tők szolgálatában. A Capelli.hu 
webshopjukban mintegy 9 ezer 
termék közül válogathatunk, 
melyek a Nagyváthy utcai üzle-
tükben is megvásárolhatók.

Smink, makeup, műszempilla, 
műköröm, testápolás, fodrászat, 
hajgyógyászat, gyantázás, masz-
százs – mindenhez találunk mi-
nőségi terméket, eszközt, gépet, 
bútort, berendezést. Miskolcon 
egyedülálló kínálattal rendel-
keznek. Grán Orsolya ügyvezető 
hangsúlyozza: több hazai gyártó 
kizárólagos forgalmazója a Ca-
pelli Kft., Európa számos országá-
ból importálnak fodrászati, koz-
metikai termékeket, bútorokat.

– A kozmetikai vonalon ismert 
olasz Dídí Milano termékeit pél-
dául csak nálunk, vagy viszont-
eladóinknál lehet megvásárolni. 
Illetve a Solanie hazai márka ki-
zárólagos képviselete a megyé-
ben. A hajápolásnál kiemelném 
a Dott.Solari professzionális ter-

mékcsaládot, aminek vannak 
professzionális és lakossági fel-
használásra ajánlott termékei is. 
Például egy hajújraépítő keze-
lés után otthoni ápolásra külön-
böző hatóanyagú hajápolókat 
ajánlunk, amelyek jelentősen 
meghosszabbítják a kezelés 
eredményét.

Kínálatukban megtalálhatóak 
többek között ammóniamentes 
hajfestékek, vegán és glutén-
mentes kozmetikumok is. A tel-
jesség igénye nélkül: Dott.Solari, 
Golden Green, Kyokei, Malu Wilz, 
Perfect Nails, Solanie, Yamuna, 
X-epil, JimJams Beauty termé-
keit forgalmazzuk nőknek és 
férfiaknak egyaránt. – Szeretjük 
a különleges, exkluzív dolgokat, 
szakmai tanácsadást és olyan 
termékeket kínálunk a vásárlóink 
számára, amik minőségben ma-
gas nívót képviselnek – emeli ki 
az ügyvezető.

Rendszeresen más-más ter-
mékcsoportokra kínálnak akciót. 
Most is vannak karácsonyi ajánla-
taik, ünnepi csomagokat is kínál-
nak. Fényterápiás készülék, ultra-
hang, hidratálókrém, bőfiatalító 
csomag, lakkszett – csak hogy 
néhányat említsünk azok közül, 
amikkel meglephetjük szerette-
inket. – Fel szoktuk hívni a figyel-
met arra, hogy télen a táplálásra 
van szüksége a bőrnek, hajnak 
egyaránt. Erre ma már a férfiak 
is egyre inkább odafigyelnek. 
Tapasztalataink szerint egyre 
gyakrabban és egyre több koz-
metikai terméket vásárolnak tő-
lünk. Igyekszünk követni az igé-
nyeiket: a tusfürdők, samponok, 
hajvágógép mellett kínálunk 
számukra szemránckrémet, és 
természetesen szakállápoló ter-
mékeket, trimmelőt is. Ezek cso-
magban karácsonyi ajándéknak 
is tökéletesek.

Ha kozmetika és szépség-
ápolás, akkor Capelli 



2018 után idén is bajnok le-
het Hadik András. A DVTK 
SE ralisa Kertész Krisztián-
nal az oldalán jelenleg ve-
zeti az éves értékelést. Négy 
verseny után 11 pont az 
előnyük, de minden nyitott 
kérdésre a hétvégi Mikulás 
Rally ad majd választ.

Hadikék számára rosszul kez-
dődött az idény, hiszen egy árok-
járás után csupán hetedikként 
értek célba Salgótarjánban. Mis-
kolcon Tóth Zsolt tragikus bal-
esete miatt félbeszakadt a ver-
seny, senki nem kapott pontot. 
Egerben Hadikék már felkapasz-
kodtak a dobogó harmadik fo-
kára, ezt a teljesítményt megis-
mételték a Vértesben, még úgy is, 
hogy ezt megelőzően két héttel a 
lyukóbányai tesztversenyen ala-
posan összetörték a Fiestát. Az 
összetett pontversenyben Nyír-
egyházán vették át a vezetést, mi-
után fantasztikus teljesítménnyel 
győztek az ERC-verseny részét 
képező magyar értékelésben.

A döntő azonban most kö-
vetkezik: a korábbi években 
a Mikulás Rally már év végi 
„dzsemborinak” számított, most 
azonban a koronavírus-fertőzés 
miatt átalakított naptárban baj-
noki futammá lépett elő.

– Nekünk általában ez a ren-
dezvény kimaradt. A Veszprém 
Rally egyet jelent a nyárral. A 
perzselő hőséggel vagy az özön-

vízszerű esővel – nyilatkozta 
Hadik András a klub honlap-
ján. – Most azonban más a hely-
zet. Alkalmazkodnunk kell, és 
ezt meg is fogjuk tenni. Az au-
tót felkészítettük, túl vagyunk 
egy teszten, ami nagy segítsé-
get nyújt abban, hogy teljesen 
ráhangolódjunk az esemény-
re. Érdekes lesz, hiszen idén ez 
lesz az első murvás csatánk, ed-
dig ugyanis kivétel nélkül min-
denhol aszfalton mentünk. Ez 
a feladat, ezt kell megoldanunk, 
méghozzá úgy, hogy a lehető 
legjobban jöjjünk ki a vasárnapi 
küzdelemből.

Érdekes és izgalmas lesz. Ez 
biztos. Jelenleg ugyan Hadikék 
állnak az éves összetett élén, 
de a címvédő Vincze Ferenc, az 
abszolút elsőséget évek óta ül-
döző Turán Frigyes, valamint 
a Vértesben először nyert Ve-

lenczei Ádám is odaérhet még 
a csúcsra. Hadik András a sze-
zonzáróval kapcsolatban ki-
emelte: per pillanat vezetik a 
bajnokságot, ez viszont sem-
mire nem jelent garanciát. A 
tizenegy pontos előny egyálta-
lán nem olyan nagy, hogy nyu-
godtan ülhessenek be az R5-ös 
Ford Fiestába.

– A lehető legjobban felké-
szülünk az előttünk álló fela-
datra, mert szeretnénk a két 
évvel ezelőtti élményt ismét 
átélni – utalt Hadik András a 

2018-ban, Nyíregyházán meg-
nyert abszolút bajnoki címre. – 
Ráadásul Kertész Krisztiánnal 
közösen is szeretnék ünnepel-
ni, hiszen nagyon sokat men-
tünk együtt, az évek alatt ren-
geteget dolgoztunk közösen, 
ezért nagyon megérdemelné, 
hogy bajnok legyen. Persze 
tudjuk, hogy rajtunk kívül még 
három páros érkezik hasonló 
céllal Veszprémbe. Ettől lesz 
szép, ettől lesz izgalmas ennek 
a viszontagságos esztendőnek 
az utolsó felvonása.

Rendkívül nehéz feladat 
vár az OTP Bank Liga hét-
végi fordulójában a DVTK 
csapatára, hiszen a tavalyi 
bajnok Ferencvárost látják 
vendégül. 

A piros-fehérek nincsenek 
jó formában, legutóbbi három 
mérkőzésüket a pályán el-
vesztették, hiszen az Újpest el-
leni három pontot a fehérasz-
talnál kapták meg. A múlt hét 
végén Mezőkövesden szen-
vedtek 2-1-es vereséget.

„Háromszor álltunk szem-
ben a kapussal, ebből kétszer 
az első 15 percben. Az ilyen 
helyzeteket értékesíteni kell, 
és akkor teljesen más mérkő-
zésről beszélünk. Így is végig 
domináltunk a mérkőzésen, 
végigtámadtuk a második fél-
időt, ekkor az ellenfél elvétve 
jött át a térfelünkre, mégis tud-
tak még egy gólt szerezni. Ak-
kor lenne igazán nagy problé-
ma, ha helyzetet sem tudnánk 
kialakítani, ehelyett minden 
találkozón több nagy ziccert is 
kialakítunk, azonban a döntő 
pillanatban rendre rossz dön-
téseket hozunk. Ennyi hely-
zetből mérkőzéseket kell tud-
ni nyerni” - értékelte a meccset 
Feczkó Tamás vezetőedző.

A feladat szombaton még 
nehezebb lesz, mint a múlt 
héten. Az a Ferencváros ér-
kezik az Andrássy utcai aré-
nába, amely a Bajnokok Ligá-
ja menetelés mellett nemcsak 
magabiztosan vezeti a baj-
noki tabellát, hanem messze 
a legkevesebb, mindössze 4 
gólt kapta az eddig lejátszott 
10 mérkőzésén. A zöld-fehé-
rek védelme tehát legjobb az 
OTP Bank Ligában, ezt kel-
lene feltörni a diósgyőri ala-
kulatnak. Ez egy komoly fel-
adat, mert a piros-fehérek 
egyik problémája éppen a 
góllövés, a helyzetek kihasz-
nálása. A tavalyi szezonban 
a DVTK háromszor mérkő-
zött meg az FTC-vel, amely 
mindegyik találkozót meg-
nyerte, sorrendben 1-0, 1-0 
és 3-0 arányban. Tavaly te-
hát gólt sem tudtak nekik 
lőni, enélkül pedig nem lehet 
győzni. Ráadásul a miskol-
ciakat ezúttal sem támogat-
hatja fanatikus közönségük, 
hiszen továbbra is érvényben 
van a zárt kapus mérkőzé-
sekről szóló rendelkezés, így 
a szombaton 17 órakor kez-
dődő találkozót csak a televí-
zió képernyőjén követhetik a 
szurkolók.

Hadik András és Kertész Krisztián a bajnoki címért hajt vasárnap. Fotó: Juhász Ákos
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A Bajnokok Ligája 
után Miskolcon a Fradi

Rally: a hétvégén a bajnoki cím a tét

A MAGYAR BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
1. Hadik András, Kertész Krisztián (Ford Fiesta R5 MK II) 103
2. Turán Frigyes, Bagaméri László (Volskwagen Polo R5) 92
3. Vincze Ferenc, Bacigál Igor (Skoda Fabia Rally2 EVO) 92
4. Velenczei Ádám, Szőke Tamás (Skoda Fabia R5 EVO) 91
5. Klausz Kristóf, Csányi Botond (Ford Fiesta R5) 57
6. Német László, Szabó István (Skoda Fabia R5) 44

Hirdetés

A MIHŐ Kft. ügyfélszolgálata és pénztárának  
nyitvatartása az alábbiak szerint módosul: 

2020. december 11-én (péntek)  8:00–15:30 óráig
2020. december 12-én (szombat)  8:00–12:00 óráig
2020. december 21-én (hétfő)  8:00–19:00 óráig
2020. december 22-én (kedd)  8:00–15:30 óráig
2020. december 23-án (szerda)  8:00–14:00 óráig
2020. december 28-án (hétfő)  8:00–19:00 óráig
2021. január 4-én (hétfő)  8:00–15:30 óráig

ZÁRVA TART:
2020. december 24-25-én

2020. december 29-én (kedd) 
2020. december 30-án (szerda)

2020. december 31-én (csütörtök)
2021. január 1-jén (péntek)

A többi munkanapon a megszokott rend érvényes.
Pénztári befizetés az ügyfélszolgálat  

zárását megelőző negyedórában már nem lehetséges.

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
3530 Miskolc, Szemere u. 5. sz.
Telefon: 46/501-740 (csak ügyfélfogadási időben)
E-mail: ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

MINDEN KEDVES  
ÜGYFELÜNKNEK  

KELLEMES ÜNNEPEKET  
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG,  

BOLDOG  
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK! 
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MISKOLC TISZTA LEVEGŐJÉÉRT

Miskolc Önkormányzata a város levegőminőségének javítása érdeké-
ben részt vesz a HungAIRy projektben. A projekt megvalósításában szá-
mítunk a miskolciak közreműködésére is, hiszen a kibocsátott légszennye-
zés jelentős része lakossági tevékenységhez köthető, mint például a fűtés, 
a kerti hulladékok égetése, a gépjármű-közlekedés.

Háromfordulós rejtvényünk kérdései is a légszennyezés problémaköré-
hez kapcsolódnak.

E heti kérdésünk: A tűzifa melyik tulajdonsága befolyásolja legin-
kább a fűtés hatékonyságát és a légszennyezés mértékét?

A megfejtéseket 2020. december 9-éig várjuk a hungairy@miskolc.hu 
címre. A rejtvény helyes megfejtői között egy fanedvességmérő műszert sorsolunk ki. A sorsolás időpontja 
2020. december 10. A nyertest emailben értesítjük.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg.

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

Az akció érvényes: 2020. 12. 05-től 2020. 12. 11-ig 
Signál fogkrém, 75 ml 349 Ft 299 Ft
Vágódeszka, műanyag 599 Ft 299 Ft
Star WC-papír, 10 tekercs 529 Ft 399 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 459 Ft 399 Ft
Bögre, szűrővel 699 Ft 399 Ft
Vanessa WC-papír, 10 tekercs 699 Ft 599 Ft
Kínálótányér, kerámia 999 Ft 499 Ft
Tomi mosókapszula, 14 db-os 1099 Ft 999 Ft
Vanish folteltávolító, 1 l 1199 Ft 1099 Ft
Fonott kosár, „L” méret 1999 Ft 1199 Ft
Persil mosópor, 1,17 kg 1399 Ft 1199 Ft
Persil mosógél, 1 l 1399 Ft 1199 Ft
Zománcfesték 0,75 l 2499 Ft 1999 Ft
Tároló puff, ,,S” méret 3499 Ft 1999 Ft
Szennyestartó, összecsukható 4999 Ft 2599 Ft

267-19/2020

Apróhirdetés
A DIGI Kft. gépkocsivezetőt keres 
B-E kategóriás jogosítvánnyal orszá-
gos munkavégzésre. A jelentkezése-
ket a Miskolc, Győri kapu 24/b alatt 
található irodaház portáján kérjük le-
adni, vagy e-mailben a zsolt.szepla-
ki@digi.hu-ra küldeni.                 1487-0/2020

MIKOM Miskolci 
Kommunikációs 
Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra | 
| Közélet | Ajánló |  
| Aktuális | Sport | 

| Világ | 

MEGÉRI A SZAKKÉPZÉST  
VÁLASZTANI
A pályaválasztás minden életszakaszban nehéz kérdés. A gyermekek sokszor nem is tudják, 
milyen szakmákat, foglalkozásokat választhatnak, hiszen nem ismerik eléggé a munka világát. 
Vannak, akiknek megvannak a terveik, mások előbb tájékozódnak a lehetőségekről, vagy épp 
semmi elképzelésük nincs a jövőjükről. Bárkiről is legyen szó, amikor a régió szakemberhi-
ánnyal küzd, érdemes megfontolni, hogy a szakképzés felé vegyük az irányt. Mindezek mel-
lett vannak még érvek, amelyek a szakmatanulás felé billenthetik el a mérleget. Ilyen például, 
hogy a tanulmányok első napjától garantált ösztöndíj jár a tanulónak. 
A szakmai ismereteket duális képzés során cégeknél tanulhat-
ják meg a diákok, akik ez idő alatt akár 120 000 Ft összegű 
tanulói munkaszerződésre is jogosultak lehetnek. Techni-
kumból a szakirányú továbbtanulás is egyszerűbbé válik 
az emelt szintű érettséginek számító technikusi vizsga 
következtében. Akik a szakképzésben képzelik el jö-
vőjüket, azok a Miskolci Szakképzési Centrum több 
mint 100 szakmájából válogathatnak számukra 
megfelelőt.                       GINOP-6.2.3.-17-2017-00028
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Jolika, Margitka, Imre bá-
csi, tessék mosolyogni! Mo-
zogjanak, beszéljenek! Ez 
mozgófilm, sziszegem a vi-
deokamera fedezékéből. Hiá-
ba minden rendezői erőlködé-
sem. Drága apósom, anyósom 
némán lengeti a karját, mint 
az esti tévétornán. Barátaim 
is sután feszengenek. Hiába, 
messze még a mindent fel-
veszek, megörökítek kezdetű 
szelfis világ.

Hetek óta tart a magá-
nyos szellemidézés. Rostálom 
a VHS-kazettáimat. Meg-
érzem, sosem rágom át ma-
gam ezen a halmon. Aligha 
hiszem, hogy egyszer majd 
túlleszek rajta. Legalább há-
romszáz kazettát kell átpör-
getnem, békés nyugodtsággal 
s beletörődöttséggel, hogy ki-
bá nyásszam a mozifilmek vé-
géről a családi felvételeket, s 
átmentsem családom, életem 
megőrzésre érdemes, csak ne-
kem értékes mozgóképeit.

A probléma mélyen gyö-
kerezik. Koduba Gyuri, bé-
csi barátom okolható mind-
ezért. Személyesen szállítja 
le a kibelezett asztali video-
magnó szerkezetét. Majd 
furfangosan, alkatrészként 
postázza a kasztnit. A Ver-
seny utcai vámhivatalban 
kajánul kinevetnek, mond-

ják, lefogadják, a magnó 
háza már otthon várja a be-
levalót. Mi tagadás, átlátnak 
a szitán. Borsos vámtarifá-
val számolnak. Arnóti bará-
tom, az ezermester Barcsák 
Balázs hipp-hopp, még az-
nap összeházasítja a készü-
lék minden darabját. Már 
csak műsoros kazetták kelle-
nek. Nem könnyű ezeket fel-
kajtatni. Közben Gyuri egy 
szuper Saba kamerát is be-
csempész, hátha ezzel alapo-
zom meg a legújabb miskolci 
FOX Picture stúdiót.

Virágzik a feketepiac Mis-
kolcon is. A nyolcvanas évek 
ködösre másolt kalandfilm-
jeit egy narrátor fordítja. Egy 
pesti szinkrontolmács, aki 
méla szenvtelenséggel, gépie-
sen alámondja ezeket napi 24 
órában. Egy konferencián fel-
ismerem a gépies hangjáról. 
Mint a filmeken, teljes mono-
tóniával mondja, röstelli, de 
élete legjobb üzlete ez a széri-
amunka.

Majd az igazi áttörés 1992-
ben születik meg. A legen-
dás Erdős és Rinder lemezlo-
vas páros egyik tagja, Péter 
megnyitja Miskolc első nagy 
és reprezentatív videotéká-
ját. Óriási a választék, csak-
nem ezer filmmel indulnak. 
Hétvégeken sorban állunk az 

amerikai akciófilmekért. Elő-
jegyzésben kölcsönzik a nőket 
könnyeztető, szirupos giccse-
ket. A mesefilmeket is viszik, 
mint a cukrot. Mire a gyere-
kek elcsendesednek, máris be-
tölthetik a felnőttfilmet. Az 
erotikust, amelyet szinkro-
nizálni se kell, mégis megta-
nuljuk, mit mondanak az an-
golszászok a hálószobában. 
Pontosan 2005 végéig tart a 
VHS-korszak, hogy a nagy 
hirtelen beköszönő DVD-le-
mezekre váltsunk. Egy jó idő-
re, míg az internet és a csator-
naszolgáltatók el nem irigylik 
ezt a bizniszt is.

Erdős Péter videotékája 
mindvégig betartja a Tisza 
Filmmel kötött fran  chise-
szerződést. Sőt, maga is a cég 
csúcsára jut, rábízzák a ré-
gió kölcsönzőinek az ellen-
őrzését. Nem hiába, nagy a 
kísértés, hiába vannak a má-
solás elleni kódolások, nehéz 
ellenállni a kifizetődő mókus-
kázásnak. A Steven Segal-fil-
mek és a pókemberes kópiák 
kézről kézre járnak. Hozzák, 
s már viszik is. A magyar 
produkciók közül a Boni és 
 Clyde és az Üvegtigris min-
dent visz. Ikonikus sikerfil-
mek, s emblematikusan mis-
kolciak. Mindkét alkotásnak 
köze van a szülővárosunkhoz. 

Innen, a Szemere utcai üzlet-
ből úgy tetszik, mintha itt 
mindenki álló nap csak mo-
zizna az otthonában. Hiába 
a nagy, légkondicionált, szu-
perszonikus hangzású plázás 
vetítőterem, csak kellemesebb 
otthon pizsamában lesni a 
képernyőt. Semmit nem sza-
lasztunk el, ha közben kávét 
főzünk, vagy a szükség a to-
alettre szólit.

Rendületlenül szelektálok. 
A karanténos, kijárástilalom-
mal vegyített világot direkt 
erre találták ki. Felpörgetem 
a Hyppolit, a lakájt, és amikor 
Kabos művész úr elköszön, a 
szalag végén feltűnnek a sze-
retteim, a barátaim, a nyara-
lások, a nagy önfeledt bulizá-
sok képsorai.

Végül csak megszokjuk az 
élettelen, hideg lencse piros 
pontos villogását. Már ma-
gunkat adjuk. Játsszuk, mi-
csoda jókedvünk van. Visz-
szapörgetem egyszer, kétszer, 
míg nem szólal meg bennem 
a Hamlet – lenni vagy nem 
lenni. Vajon ha már engem se 
érdekel mindez, kinek is kell-
het még. Majd hanyag elegan-
ciával a szemetesbe hajítom, 
hiszen Karády művésznő is 
megénekelte – csak egy nap a 
világ...

Szántó István

Jegyzet

SZELLEIMDÉZÉS KARANTÉNBAN
A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

December 7., hétfő: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló 
(közéleti magazin), 19:00 Híradó 
ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 
Honvéd7 (honvédelmi magazin), 
19:35 Kvantum (tudományos ma-
gazin), 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Mérkő-
zés (DVTK-FTC bajnoki labdarúgó- 
mérkőzés), 22:00 Képújság

December 8., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:10 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Mérkőzés  (Mis-
kolc – Szentes vízilabda-mér-
kőzés), 21:00 Híradó ism., 21:15 
Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

December 9., szerda: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Egészség-
percek, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés ism., 19:25 Ret-
ro TV, 20:00 Híradó (ism.), 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Mérkőzés 
(DVTK-Kassa jégkorongmérkőzés), 
22:00 Képújság

December 10., csütörtök: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 8:50 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Promenád 
(kulturális magazin), 19:00 Hír-

adó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 
19:25 Egy nap a világ (útfilm-so-
rozat), 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Mérkőzés 
(DVTK-TSFE kosárlabda-mérkő-
zés), 22:00 Képújság

December 11., péntek: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Miskolci Nap-
ló, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Testközelből 
ism., 19:45 Köztünk élnek ism., 
20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-je-
lentés, 20:20 A bátorság szimbó-
lumai (dokumentumfilm), 22:00 
Képújság

December 12., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír-
összefoglaló), 18:20 Játékszünet, 
18:25 Egészségpercek (ism.), 19:00 
Krónika, 19:25 Arttér (ism.), 20:20 
Bóta Café – vendég: Jordán Adél 
(szórakoztató talkshow), 21:20 
Képújság    

December 13., vasárnap: 07:00 
Az előző esti adás ismétlése, 
10:20 Képújság, 16:00 Hívőszó, 
18:00 Krónika, 18:25 Promenád 
(kulturális magazin) ism., 19:00 
Krónika (ism.), 19:25 Adven-
ti hangverseny, 20:25 Köszönet 
a gyógyítóknak (ünnepi műsor, 
ism.), 21:20 Képújság

A Kärcher Hungária Kft.  
új munkatársat keres  
az alábbi pozícióra:

ELADÓ
FELADATOK:

· bejövő-kimenő hívások szakszerű kezelése
· postai adminisztrációs folyamatok kezelése
·  árukészlet beérkeztetése és hozzá kapcsolódó  
adminisztratív feladatok

· precíz pénztárkezelés
·  érkező érdeklődők, vásárlók  
szakszerű kiszolgálása, tanácsadás

· árukészlet folyamatos ellenőrzése 
· vásárlói igény felmérése
·  a centerben található eszközök, áruk időszakos  
tisztán tartása

· egyéb adminisztrációs feladatok

ELVÁRÁSOK:
· középfokú végzettség
· 1-3 év hasonló területen szerzett tapasztalat
· Microsoft Office alapszintű ismerete (excel, word)
· precizitás, pontosság
· megbízhatóság és rendszerszemlélet
· monotonitástűrés és rugalmasság
· kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
· céges dress code betartása
· hétvégi munkavégzés (szombat) vállalása

ELŐNY, ha ebben is jó:
· műszaki affinitás
· SAP-ismeret
· angol nyelv alapfokú ismerete

AMIT KÍNÁLUNK:
· változatos szakmai kihívások
· dinamikus, inspiratív közeg, jó munkahelyi légkör
· termékoktatások
· stabil munkahely

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 80/A (Stop Shop)

Ha a pozíció felkeltette  
az érdeklődését, 

és a kritériumoknak  
megfelelve szeretné megpá-
lyázni, akkor küldje magyar 

nyelvű szakmai önéletrajzát 
fizetési igény és a munkavég-

zés helyének megjelölésével  
a hr@kaercher.hu  

email címre.
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Mis-
kolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt hét-
köznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük 
megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) Izgalmakkal kezdődik a hét, 
olyan szerepben kell helytállnia, amelyre régóta készül, de 
csak most próbálhatja ki élesben. Ha nem esik pánikba, nem 

lesz gond. Ne legyen szigorú magához, örüljön a sikereinek!

Bika (április 21 – május 20) Mások felett mindig könnyebb 
ítélkezni, mint egy kicsit magunkba nézni. Ennek most Ön is 
áldozatául eshet, de amíg biztos a maga igazában, ne hagyja, 

hogy mások időnként megzavarják vagy elbizonytalanítsák!

Ikrek (május 21 – június 21) Úgy érzi, bárhogy igyekszik is, 
valaki mindig a sarkában van, és nem igazán tudja lehagyni. 
Szerencsére az életben nem minden verseny, így nem is baj, 

ha néha mások is egy tempóban haladnak Önnel. 

Rák (június 22 – július 22) Nem mindig egyszerű őszinté-
nek maradni, főleg, ha nem akar megbántani senkit. A hazug-
ságok azonban olyan hálót szőhetnek Ön körül, amelyből ké-

sőbb nagyon nehéz lesz kimásznia. Gondolja ezt át időben!

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Hiába mondja azt, hogy 
nem érdekli valami, fél szemét mégis rajta tartja, mert tudja, 
hogy lehetnek itt még olyan változások, amelyek az Ön számá-

ra is jelentősek. Fontos, hogy közben a feladatára is koncentráljon. 

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) A vitás kérdéseket nem 
azzal lehet megoldani, hogy az egyik fél megpróbál hangosab-
ban kiabálni a másiknál. Ezt Ön is tudja, de a héten olyanokkal 

hozhatja össze a sors, akik nem feltétlenül vannak tisztában ezzel.

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Egyszerre akar min-
dent, de nem lehet minden az öné. Ne hagyja, hogy az, amit el-
veszített, nagyobb csalódottságot okozzon, mint az, amit meg-

nyert! Fordítson nagy figyelmet a dolgok valódi értékére ezen a héten.

Skorpió (október 24 – november 22) Az igazság végül min-
dig kiderül, és ha sokat is kellett várni rá, ezen a héten megoldód-
hat sok olyan dolog, ami régóta igazságtalanul merült a feledés 

homályába. Persze sok minden közbejöhet, adódhatnak meglepetések.

Nyilas (november 23 – december 21) Sok minden terelhe-
ti el a figyelmét a héten, de a céljaira kell összpontosítania. Bár-
mennyire csábító is most egy kicsit letérni az útról, maradjon a 

kijelölt ösvényen, mert sokat haladhat előre ezen a héten!

Bak (december 22 – január 20) Ne essen ki a ritmusból, 
mert ha most elveszíti a fonalat, nagyon nehéz lesz újra felven-
ni, és még nehezebb behozni a lemaradást! Ha elkapta az üte-

met, éljen vele, és végezzen el annyi feladatot, amennyit csak tud!

Vízöntő (január 21 – február 19) Ezen a héten a családi ese-
ményekre érdemes kiemelt figyelmet fordítania, mert olyasmi 
történhet, ami azonnali reakciót kíván. Ha most nem figyel, köny-

nyen lemaradhat valami olyasmiről, amit később megbán majd.

Halak (február 20 – március 20) Itt az ideje egy kis lazítás-
nak, ha a munkából nem is szabadulhat meg, fordítson egy kis 
figyelmet arra, hogy feltöltődjön! Ne akarjon mindent egyedül 

megoldani, szakítson időt olyan programokra, amik feltölthetik egy kicsit!

Ízelítőt adott magából a tél hétfő reggelre: Miskolcon és környékén több helyen is havazott az éjjel. Összefüggő hóréteg a 
megyének csak egy kisebb területét borította be, és Miskolcon is változó vastagságú hótakaró alakult ki. A belvárosban csak 
megmutatta magát a tél, Diósgyőrben 6-8 centi, míg Komlóstetőn 14 centi hó is hullott. Változatos képet mutatott a Bükk is, 
de a hegyekben azért szinte mindenhol kifehéredett a táj. A reggelre lehullott hó a belvárosban hamar elolvadt, komolyabb 
fennakadásokat nem okozott a közlekedésben. Fotó: Juhász Ákos

LEESETT AZ ELSŐ HÓ  
MISKOLCON 

A marcipános stollen nagyon 
hasonlít a gyümölcskenyérre, 
csak kicsit édesebb és – mint 
ahogyan a neve is mutatja – 
marcipánnal egészül ki.

Az eredeti stollen recept-
je Drezda városához kötődik. 
Állítólag az alakja – ovális for-
ma fehér cukorba hemperget-

ve – a bepólyázott Jézuskát for-
mázza meg. Eredetileg a neve is 
christstollen, vagyis krisztuska-
lács, ez az elnevezés azonban az 
évek alatt lerövidült. A marcipá-
nos stollen alapja sűrű kelt tész-
ta, amibe mazsola, kandírozott 
citrushéjak, illetve marcipán 
kerül. De nem csak marcipános 
verzió létezik, készíthető man-
dulás, diós, mákos, vajas válto-
zat is. A diós vagy mákos stollen 
olyan Németországban, mint 
itthon a bejgli, nem hiányozhat 
egyik sem az ünnepi asztalról. 
A legnépszerűbb mégis a marci-
pános verzió, ha elkészíti valaki, 
rögvest rájön, miért...

Elkészítés:
A rumot keverjük el 1 dl víz-

ben, majd tegyük bele a ma-
zsolát, a kandírozott héjakat és 
esetleg apróra vágott mandulát. 
Hagyjuk őket ázni.

A tejet melegítsük fel, ha már 
langyos, akkor rakjuk bele a 
kristálycukrot, majd morzsoljuk 
bele az élesztőt. Hagyjuk, hogy 
az élesztő megdagadjon.

A lisztet, a sót, a kardamomot 
és a szerecsendiót öntsük egy 
tálba, keverjük össze, majd ad-
juk hozzá a szobahőmérsékletű 
vajat és a tojást, gyúrjuk jól ösz-
sze, majd mehet bele fokozato-
san az élesztő is. Dagasszuk 10 
percig.

A rumba áztatott gyümöl-
csökből nyomkodjuk ki a ned-
vességet, adjuk hozzá őket a 
tésztához, és így is dagasszuk a 
tésztát 5 percig. Tegyük a kész 

tésztát egy műanyag tálba, fed-
jük le, és hagyjuk 1 óráig kelni.

A marcipánmasszánkat 
nyújt suk ki 1,5-2 cm vastagságú 
rúdalakra.

A megkelt tésztát nyújtsuk ki 
20 cm hosszúságú téglalapra, 
és helyezzük a közepébe a rúd-
dá formált marcipánt. A tészta 
két hosszú oldalát borítsuk egy-
másra, két rövid oldalát pedig 
hajtsuk be. A marcipán melletti 
tésztarészt kicsit nyomkodjuk le, 
hogy megkapja jellegzetes for-
máját a stollen.

Béleljünk ki egy kb. 14x24 cm-
es tepsit sütőpapírral, majd erre 
helyezzük a kész stollenünket. 
Kelesszük még így is 15 percig, 
majd mehet a 200 fokra előme-
legített sütőbe 30 percre.

Ha elkészült a stollen, várjuk 
meg, amíg picit kihűl, majd ken-
jük le a külsejét olvasztott vajjal, 
és hempergessük meg a vaníliás 
cukros porcukorban úgy, hogy 
mindenhol befedje a külsejét. 
Folpackba csomagoljuk, és tart-
suk úgy!

Marcipános stollen az ünnepi asztalra 

Hozzávalók:
25 g élesztő
80 ml tej
40 g kristálycukor
1 db tojás
50 g kandírozott citrushéj
50 g aszalt áfonya vagy ízlés 

szerint más
50 g mazsola
100 g marcipán
1 kk vaníliáscukor
250 g liszt
80 g vaj vagy margarin
fél tk só
1 ek rum
1 kk kardamom
ízlés szerinti porcukor

Könyvújdonságok a Géniusztól 
4

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is őszi könyvújdonságok címét rej-
tettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat 
végén, együtt, egy e-mailben küldjék el! Be-
küldési határidő: 2020. december 9-éig. 
E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes 
megfejtések beküldői között könyvutal-

ványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biz-
tosítja.  

MISKOLCI ELADÓ INGATLANOK
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján 

történő értékesítésre meghirdeti 2020. december 14-ei  
beadási határidővel a DVTK Stadion közelében  

elhelyezkedő alábbi miskolci ingatlanokat:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

21681/2 hrsz.
(üzem)

telek: 4545 m2

épület: 717 m2 53 600 000

21684/7 hrsz.
(üzemi terület)

10 825 m2 38 400 000

1365-0/2020

Az ingatlanokról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon,  

a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található ügyfélszolgálati irodában,  
valamint a 70/466-4399 és az 516-243-as miskolci telefonszámokon  

kérhető. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró  
az értékesítési eljárást annak bármely szakaszában  

eredménytelennek nyilváníthatja.

Hirdetés
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