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A koronavírus jön, fertőz és – jobb esetben – to-
vábbáll. Közös teher, de egyesek vállát még jobban 
nyomja. Sok alkalommal nem okoz csak enyhébb 
riadalmat, de vannak olyan enyhe esetek, ahol 
nem is maga a vírus, hanem a vele járó kötelezett-
ségek és a félelem az, ami kikezdi az embert. Olya-
nokkal beszélgettünk, akik nem úszták meg egy-
szerűen a megbetegedés enyhe formáját sem.

Cikk az 5. oldalon

Koronamemoárok: gyakran nem 
a tünet a legrosszabb

Második alkalommal tartott online konzultációt 
csütörtökön a miskolci képviselő-testület. A legfaj-
súlyosabb téma az MVK-val fennálló közszolgálta-
tási szerződés módosítása, valamint a kisgyermekes 
bérlet és a hatvanperces jegy jövő tavasszal történő 
bevezetése volt. Szintén márciustól vezethetik be 
azt az új vonalhálózatot, melyen nyár közepe óta 
dolgozik a Menetrendi Munkacsoport.

Cikk a 2. oldalon

Újabb családbarát  
intézkedés

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT, 
MISKOLC!Több mint tízmilliárd fo-

rintot adott a kormány a 
Diósgyőri vár további fel-
újítására, jelentette be Ve-
res Pál pénteken. Az erről 
szóló kormányzati döntés 
már megjelent a Magyar 
Közlönyben.

Az, hogy a kormány a Di-
ósgyőri vár rekonstrukció-
jának második ütemére biz-
tosítja a forrást, egy hosszú, 
közel egyéves szakmai mun-
ka eredménye – fogalma-
zott Miskolc polgármestere. 
Hangsúlyozta: a 10,2 milli-
árd forint biztosításával el-
kezdődhetnek a vár második 
ütemének munkái. A Ma-

gyar Közlönyben megjelent 
kormányhatározat kitér arra 
is, hogy még a 2020-as költ-
ségvetési évben 6 milliárd 
14 millió forint megérkezik 
Miskolcra, 2022-ben pedig a 
fennmaradó bő 4,1 milliár-
dot is megkapja a város. Rög-
zítik azt is, hogy a fejlesztési 
program megvalósításához 
szükséges, hiányzó 1,5 milli-
árd forintot az önkormány-
zat saját forrásból biztosítja. 
A fejlesztésnek köszönhető-
en visszaállítják a vár erede-
ti, Nagy Lajos király korabeli 
állapotát. Újjáépülnek a vár-
falak, a belső rész és a vizes-
árok is, de megújulhat a vár 
környezete is.

Tízmilliárd forintot 
kapott a Diósgyőri vár 

A koronavírus-járvány idén 
nem csak a mindennapjainkat, 
de a karácsonyt is felülírja.

Miskolcon az utóbbi napok-
ban a járvány terjedése lassulni 
látszik, és stagnál a koronaví-
russal fertőzöttek száma. Azért 
azonban, hogy a járvány ne 

kapjon új lendületet, továbbra 
is fontos betartani az érvény-
ben lévő védelmi intézkedése-
ket. A szakemberek továbbra 
is azt kérik, az ünnepek ideje 
alatt is kerüljük a csoportosu-
lásokat, beleértve a nagyobb 
létszámú családi rendezvénye-
ket, látogatásokat is.

A szeretet és annak ünne-
pe találkozásra, közelségre, 
egységre vágyik, most a sze-
retetünknek mégis az a hite-
les kifejezése, ha távolságot 
tartunk, ha nem találkozunk 
egymással – fogalmaz Miko-
lai Vince. A plébános ünne-
pi gondolatait Orosz Atanáz 

megyéspüspök, Orosz István 
lelkipásztor és Sándor Frigyes 
evangélikus lelkész adven-
ti üzenetével együtt lapunk 7. 
oldalán olvashatják.

Harcsafüstölés, az étel gazdagítása lágy vajrögökkel, tarjakonfitálás, roston  
pirítás: a gasztronómia urándúsítása. Többek között ezekkel a technikákkal készül 
az a télies hangulatú, elvitelre csomagolt ízünnep, amit a Végállomás  
Bistorante-ban szerényen csak karácsonyi menüként aposztrofálnak.  
Kóstoltunk: remek volt.

– Szerettünk volna elru-
gaszkodni az ilyenkor szo-
kásos fogásoktól, és valami 
újítást belevinni a menübe, 
de nyilván az alapok is meg-
találhatóak – némi csavarral 
– mesélt nekünk az ételekről 
Hornyák Tibor konyhafő-
nök. – Például a halászlé ná-
lunk bajai, gyufatésztával: ez 
a környéken kevésbé meg-
szokott, mint a tiszai ver-
zió. – Az előétel vegetári-
ánus: aszalt szilvás, sóban 
sült, birsalmaecetes cékla-

saláta pirított fenyőmaggal. 
Az őszi-téli hónapokban a 
cékla autentikus hozzávaló. 
A négy főételünk a standard 
étlapunkról került ki, még-
hozzá olyan fogások módo-
sított verzióit kínáljuk a ka-
rácsonyi menüben, amik az 
év folyamán a vendégek ked-
venceinek bizonyultak. A fő 
szempont tehát a télies ízek 
mellett az volt, hogy kedvé-
ben járjunk a vendégeink-
nek.

Folytatás a 9. oldalon

Elvitelre csomagolt ízünnep

A nehézségek ellenére idén megkezdődött és jövőre foly-
tatódik a Miskolc Holding Zrt. portfóliójának tisztítása. 
A Holding szervezetét racionálisabbá, a működését gyor-
sabbá, hatékonyabbá szeretnék tenni, a szolgáltatási szín-
vonalat pedig legalább olyan mértékben növelni, hogy a 
miskolciak ne érezzenek változást még ebben a járvány 
okozta nehéz helyzetben sem. Interjú Dukai Zoltánnal, a 
Miskolc Holding Zrt. vezérigazgatójával.

– 2019 végén vette át a Mis-
kolc Holding Zrt. vezetését. 
Mielőtt az elmúlt időszakról 
beszélnénk, kérem mutas-
sa be a miskolciaknak, hogy 
mivel is foglalkozik a Miskolc 
Holding Zrt.

– Talán legkönnyebben 
úgy tudnám összefoglal-
ni, hogy a Miskolc Holding 

a város egyik legnagyobb 
szolgáltatója és Miskolc gaz-
dasági életének egyik meg-
határozó szereplője. Tagvál-
lalatain keresztül biztosítja a 
Miskolcon élőknek a víz- és 
távhőellátást, a helyi tömeg-
közlekedést, a közterületek 
karbantartását, a zöldfelüle-
tek gondozását, a városi te-

metők, piacok üzemeltetését, 
valamint a parkolási szol-
gáltatásokat. De a cégcso-
porthoz tartozik az önkor-
mányzati médiaszolgáltató 
is, a Miskolc Televízióval és 
a Miskolci Naplóval.

Folytatás a 3. oldalon

SZOLGÁLTATÓKÉNT MÉG KÖZELEBB 
KERÜLNI A MISKOLCIAKHOZ

Következő lapszámunk 
január 9-én jelenik meg.



Veres Pál 21 indítvánnyal kap-
csolatban kérte ki a grémium 
véleményét, köztük volt a kis-
gyermekesek bérletének beve-
zetése is.

Második alkalommal tar-
tott online konzultációt csü-
törtökön a miskolci képviselő-
testület. Ahogyan az ismert, a 
megszokott közgyűléseket a ve-
szélyhelyzet és a járvány miatt 
meghozott intézkedések okán 
jelenleg nem lehet tartani. Ve-
res Pál az esemény elején em-
lékeztetett, a jogszabály alapján 
– csakúgy, mint tavasszal – a 
közgyűlés feladat- és hatáskö-
rét a polgármester gyakorolja, 
aki az intézmények megszünte-
tésén, átszervezésén, illetve el-
látási körzeteinek módosításán 
kívül minden egyéb ügyben 
hozhat döntést, akár közgyűlé-
si rendeletet is alkothat. Mivel 
azonban a városvezető számára 
fontos a grémium tagjainak vé-
leménye, úgy döntött: a közgyű-
lési témákról online konzultáci-
ón egyeztet az önkormányzati 
képviselőkkel, döntéseit pedig a 
többség véleményét figyelembe 
véve hozza meg.

Az online térbe költözött meg-
beszélésen összesen huszonegy, 
úgynevezett döntéskérő indít-
ványt tárgyaltak a városatyák. 
A legfajsúlyosabb téma a Mis-
kolc Városi Közlekedési Zrt.-vel 
fennálló közszolgáltatási szerző-

dés módosítása volt. Ezen belül 
is a legfontosabb téma a kisgyer-
mekes bérlet 2021. március 1-jé-
vel történő bevezetése volt.

Demeter Péter, a közlekedési 
cég vezérigazgatója azt mondta, a 
bérlettípusra már évek óta igény 
mutatkozik. „Debrecenben már 
évek óta működik a kisgyerme-
kesek bérlete, és nagyon pozitív 
a DKV tapasztalata, ezt is vizs-
gáltuk, mielőtt úgy döntöttünk, 
Miskolcon is érdemes ezt beve-
zetni” – tette hozzá. Az új bér-
lettípus igénybevételére jogosult 
minden Miskolc közigazgatási 
területén lakcímmel rendelkező 
személy, aki hatóság által igazol-
tan gyermekgondozást segítő el-
látásban (GYES) vagy gyermek-
nevelési támogatásban (GYET) 

részesül. A kisgyermekes bér-
let árát a mindenkori tanuló és 
nyugdíjas kombinált bérlet árá-
val megegyezően, jelenleg bruttó 
4300 forintban határozták meg. 
Veres Pál hangsúlyozta, az intéz-
kedéssel egy újabb vállalás való-
sul meg a Nagy-Miskolc prog-
ramból.

További változás a közössé-
gi közlekedésben, hogy már-
ciustól bevezetik Miskolcon a 
hatvanperces jegyet, és apróbb 
módosítás történik a pótdíjazás 
rendszerében is. Szintén márci-
ustól vezethetik be azt az új vo-
nalhálózatot, melyen nyár kö-
zepe óta dolgozik a Menetrendi 
Munkacsoport. Ezekről a válto-
zásokról a közeljövőben részle-
tesen is beszámolunk.

Több indítvány is tárgyalta 
Miskolc településszerkezeté-
nek módosítását is, erre szin-
te minden esetben a városban 
működő cégek fejlesztési tervei 
miatt volt szükség, de szó volt 
arról is, hogy a Bosch-út má-
sodik szakaszának megépítése 
miatt ugyancsak szükséges né-
hány önkormányzati tulajdonú 
ingatlan helyzetének rendezése.

A tanácskozáson ismertet-
ték a közgyűlés jövő évi mun-
karendjét is: ha a járványügyi 
helyzet és az emiatt hozott kor-
mányzati intézkedések meg-
engedik, 2021-ben először feb-
ruárban ülhet össze a testület, 
onnantól pedig ismét havonta 
tanácskoznak majd.

Tajthy Ákos

Aktuális
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Csütörtökön megtörtént a 
miskolctapolcai strandfürdő 
második ütemének műszaki 
átadása, az Ellipsumot Veres 
Pál polgármester is bejárta.

Feltöltött medencék, fel-
kapcsolt hangulatvilágítások, 
berendezett éttermi rész – az 
utolsó simításokat végezték a 
hét elején a fürdő épületeiben. 

– Reméljük, minél előbb 
birtokba veheti majd a nagy-
közönség az Ellipsumot, de a 
nyitás a koronavírus-járvány 
miatt biztos, hogy csúszik – 
mondta el a hétfői bejáráson 
Miskolc polgármestere. Veres 
Pál úgy fogalmazott: egészen 
lenyűgöző, impozáns épülete-
gyüttest húztak fel Miskolcta-
polcán, ami mérföldkő a város 
turisztikai életében és megíté-
lésében. – Látva a 21. századi 
technológiát, azt kell monda-
nom, hogy ez hazánk egyik, ha 
nem a legszebb és legmoder-
nebb élményfürdője.

Az öt, ellipszis alakú épület-
ben valamennyi korosztály kü-
lön részleget kapott, van sakk-, 
pezsgő-, élmény- és wellness-
medence, három csúszda, a 
legkisebbeknek pedig gyer-
mekmedence és vizes játszó-

tér. A fürdő a tervek szerint 
nyáron ötezer, télen több mint 
ezer vendég fogadására lesz ké-
pes. A fejlesztés hetven-száz új 
munkahelyet, és éves szinten 
mintegy 250-280 ezer új láto-
gatót jelent Miskolcnak. Ez azt 
jelenti, hogy a fejlesztés révén 
gyakorlatilag megduplázódhat 
az eddigi vendégforgalom az 
üdülőterületen.

Az élményfürdő-fejlesz-
téshez kapcsolódva új szállo-
dákra is szükség van. A cél az, 
hogy a több napra érkező csa-
ládos vendégeket különböző 
árkategóriájú, magas minősé-
get biztosító szállásokon lehes-
sen majd fogadni, éppen ezért 
szállodai befektetőket keres az 
önkormányzat. A szálláskapa-

citás, minőség- és szolgáltatás-
fejlesztés azonban az új szállo-
dáktól függetlenül is elindult 
Miskolctapolcán, több hotel 
már elkezdte a kapacitásbőví-
tést, illetve több új vendégház 
nyitotta vagy nyitja meg a ka-
puit. 

A beruházás a Modern Vá-
rosok Program keretében va-
lósult meg, a közel 13 milliárd 
forintot három ütemben biz-
tosították a város számára. A 
strandfejlesztésen kívül több 
mint 600 millió forintból meg-
újul a barlangfürdő melletti, 
sétányokkal tarkított őspark a 
csónakázótóval együtt. Az ide-
vezető utak mindegyikét kor-
szerűsíti az önkormányzat, és 
kerékpárút is épül.                K. I.

Lenyűgöző és impozáns az Ellipsum

Közel nyolcszáz gyermek 
karácsonyát teszik szebbé 
egy alapítványon keresz-
tül, a városvezetés és a 
Velünk a Város frakciószö-
vetség egymillió forintot 
ajánlott fel a nemes célra.

Az egymillió forintos 
ajándékot szimbolizáló óri-
áscsekket pénteken adta át 
Veres Pál polgármester és 
Simon Gábor frakcióveze-
tő Bernasconi-Bús Katalin 
alapítványi elnöknek. A vá-
rosvezető elmondta, össze-
fogás eredménye a felaján-
lott összeg. Remélik, hogy 
sok család szebb ünnepéhez 
járulhattak hozzá, és „ez a 
kis segítség is örömet, mo-
solyt csal majd a gyermekek 
arcára”. A Velünk a Város 
frakciószövetség elnöke az 
egészségügyi és már jelent-
kező szociális válság nehéz-
ségeiről szólt. Ez érzékelhe-

tő, és ilyenkor még inkább 
felértékelődik az adomá-
nyozás, jótékonyság fontos-
sága – hangsúlyozta Simon 
Gábor.

A felajánlást a januárban 
alapított, fő profilként rá-
szoruló családokat támo-
gató Supersum Alapítvány 
kapta. Az ő közvetítésük-
kel jut majd el az ajándék a 
miskolci Százszorszép, va-
lamint a Nyitnikék Óvodá-
hoz, illetve tagóvodáikhoz. 
35 csoport, összesen közel 
800 ovisának lesz szebb a 
karácsonya ezáltal. – A ve-
zetőkkel közösen választot-
tuk ki azokat az játékokat, 
eszközöket, amik fejlesztik 
is a gyerekeket. Az elnök azt 
mondta, támogatómunká-
juk elismerése a felajánlás. 
Az eseményen nem csak a 
gyerekek, az intézményve-
zetők is kaptak ajándékot a 
városvezetéstől.               K. I.

Milliós ajándék  
miskolci óvodáknak

ÚJABB CSALÁDBARÁT  
INTÉZKEDÉS 

Folyamatban van az Avas 
Szálló adásvételi szerződé-
sének egyeztetése és jóvá-
hagyása.

Veres Pál még november-
ben döntött arról az előter-
jesztésről, amely javaslatot 
tesz az Avas Szálló eladásá-
ra. Ezt követően megjelent 
az erről szóló hirdetmény, 
amelyre határidőig egyetlen 
pályázat érkezett, a  Mathias 
Corvinus Collegium Ala-
pítványé (MCC). A város-
vezető aztán be is jelentette, 
hogy sikerült megállapodni 
velük, így méltóképp ren-
deződhet az évtizedeken át 
magára hagyott, folyamato-
san romló állapotú, egykor 
impozáns ingatlan sorsa. A 
pályázat tehát érvényes és 
eredményes volt, így jelenleg 
már az adásvételi szerződés 
egyeztetése és jóváhagyása 
van folyamatban. – A tervek 
szerint már januárban lezá-
rulhat az adásvétel – tud-
tuk meg Gyüre Józseftől, a 
Mathias Corvinus Collegi-
um Alapítvány médiamene-
dzserétől.

– Küldetésünknek te-
kintjük, hogy a tehetség-

gondozás lehetőség szerint 
összekapcsolódjon a kultu-
rális értékmentés feladatá-
val. Miskolc esetében is fon-
tos szempont az enyészetnek 
indult, hosszú évek óta ki-
használatlan épületek feltá-
masztása, élettel, új funk-
cióval való megtöltése. Azt 
szeretnénk, hogy a miskolci 
Adler Károly tervei alapján 
1894-ben átadott építészeti 
remekmű legalább még to-
vábbi száz évig szolgálja az 
ország és a helyi közösség 
érdekeit – fogalmazott.

Hangsúlyozta: az MCC és 
Miskolc közös érdeke, hogy 
a méltán híres Avas Szál-
ló újra régi fényében tündö-
köljön. Az ikonikus épület 
– átfogó felújítást követően – 
bekapcsolódhat a város kul-
turális, oktatási és közösségi 
életének vérkeringésébe.

– Miután az ingatlan az 
MCC birtokába kerül, meg-
kezdődhetnek az egyezteté-
sek arról, hogy pontosan hol, 
mikor, milyen funkciók ki-
alakítására lesz lehetőség. Az 
épület legfőbb rendeltetését 
tekintve regionális tehetség-
gondozási központunk lesz, 
ahol az általános- és közép-

iskolásoknak, valamint az 
egyetemistáknak szóló kép-
zések egy helyen lesznek el-
érhetők, és ahol az oktatá-
si és közösségi terek mellett 
egy bentlakásos diákszállót 
is kialakítunk.

„Ezek mellett az épületben 
kávézó, étterem, könyves-
bolt és szállodai funkció is 
létesülhet. Az az érdekünk, 
hogy a felújítás minél ha-
marabb befejeződjön, de 
arra kell készülni, hogy a 
munkák az ilyenkor szoká-
sos módon két-három évig 
biztosan eltartanak majd, 
főként azért, mert a műem-
lékvédelmi előírásokat az 
építkezés során szigorúan be 
fogjuk tartani.”

Gyüre József rámutatott, a 
fejlesztéseket minden telepü-
lésen, így Miskolcon is, a vá-
rosvezetéssel egyeztetve va-
lósítják meg. – Nagyon jó az 
együttműködés a várossal és 
az országgyűlési képviselők-
kel is; politikai hovatarto-
zástól függetlenül mindenki 
nagyon támogató, hiszen a 
város és az MCC közös érde-
ke az Avas Szálló megújulása 
– emelte ki.

Kujan István

Már januárban lezárulhat az adásvétel 

A legfontosabb téma a kisgyermekes bérlet bevezetése volt. Fotó: Végh Csaba

A fürdőben minden korosztályra gondoltak. Fotó: J. Á.
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Interjú Dukai Zoltánnal, a 
Miskolc Holding Zrt. vezér-
igazgatójával. 

Folytatás az 1. oldalról
– Az Állatkert és Kultúrpark, 

valamint az összes miskol-
ci fürdő üzemeltetése is a fel-
adataink közé tartozik, és van 
olyan cégünk is, amely a meg-
változott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztat-
ja. Ezen kívül egy felnőttkép-
zéssel és vagyonvédelemmel 
foglalkozó cég is színesíti port-
fóliónkat. A tagvállalatok mel-
lett a Miskolc Holding Zrt.-n 
belül fontos szereplője a helyi 
gazdasági életnek a gazdaság-
fejlesztési és ingatlangazdál-
kodási igazgatóság, valamint a 
város fejlődése szempontjából 
a projektirányítási igazgatóság 
is, hiszen az önkormányzat ál-
tal elnyert pályázatokat a Hol-
ding munkatársai bonyolítják 
le. Jelenleg mintegy nyolcvan 
körüli projektről beszélünk, 
melyben szerepel többek kö-
zött a a Diósgyőri vár, a Mis-
kolci Állatkert, a Herman Ottó 
Múzeum, illetve a hamarosan 
befejeződő tapolcai Ellipsum 
élményfürdő is. Talán ebből 
is érzékelhető, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában álló 
Miskolc Holding Zrt. fontos a 
város működésének életében.

– Ennek ellenére vannak 
olyan hangok, amik megkérdő-
jelezik a Holding létjogosultsá-
gát, miszerint egyáltalán miért 
van szükség egy ilyen szerve-
zetre.

– Akik ilyeneteket monda-
nak, valószínűleg nem isme-
rik a Holding működését vagy 
csak felszínesen. 2006-ban a 
Miskolc Holding létrehozá-
sának egyik alapvető célja az 
volt, hogy átláthatóbbá és haté-
konyabbá váljon az akkoriban 
önállóan gazdálkodó önkor-
mányzati gazdasági társasá-

gok működése. Csak néhányat 
említenék a „holdingosodás” 
előnyeiről. Hatékonyabb pénz-
gazdálkodás, gyorsabb döntés-
hozatal, alacsonyabb létszámú 
irányítótestületek, egységes 
stratégiai irányítás és kontroll. 
Cégcsoporton belül közös bel-
ső informatikai, bérszámfej-
tési, jogi, HR és a könyvviteli 
szolgáltatások létrehozása. A 
Miskolc Holding Zrt. elsődle-
ges célja, hogy a város stratégi-
ai célkitűzéseivel összhangban 
fejlessze Miskolc gazdaságát, 
és a lakossági szolgáltatások 
fejlesztésével színvonalas, ha-
tékony és fenntartható szol-
gáltatásokat biztosítson, ezzel 
hozzájárulva a városlakók élet-
minőségének javításához.

– Ha visszatekintünk az el-
múlt egy évre akkor azt nem 
nehéz kitalálni, hogy az előre 
összeállított éves működési ter-
vet egy olyan tényező borította 
fel márciustól, amire nem lehe-
tett előre felkészülni. A jelenleg 
is velünk élő Covid-19– járvány 
milyen módon befolyásolta a 
Holding mindennapjait?

– 2019 novemberében ve-
zérigazgatói munkámat meg-
kezdve, az új menedzsment 
kialakítása után, nekifogtunk 
a túlburjánzott, létszámában 
felduzzasztott szervezet átala-
kításának. Én azt mondtam, 
hogy egy rugalmasabb, gyor-
sabban reagáló, hatékonyabb 
céget szeretnék működtetni. 
Azonban olyan súlyos gazda-
sági problémákat örököltünk, 
amik miatt nagyon nehéz dön-
téseket kellett meghoznunk. 
Márciusban pedig olyan hely-
zettel is szembesültünk, mely-
re senki nem lehetett felkészül-
ve. Az elején láttuk, olvastuk 
a koronavírussal kapcsolatos 
olaszországi, egyre riasztóbb 
híreket, és csak találgathat-
tuk, hogy milyen lesz a vírus 
magyarországi megjelenése. 

Aztán eljött az idő, amikor be 
kellett zárnunk a fürdőinket, 
az állatkertet, ingyenessé vált 
a parkolás, és az utasszám is 
drasztikusan csökkent a tö-
megközlekedésben a kijárási 
korlátozások ideje alatt. Csak 
hogy érzékeltessem, az egyik 
legnagyobb tagvállalatunk, 
az MVK esetében a veszteség 
év végére elérheti a közel 900 
millió forintot. A nehézségek 
ellenére azért mi is segíteni 
tudtunk a Holdinghoz tarto-
zó ingatlangazdálkodási terü-
letünkön azzal, hogy áprilistól 
– a Holding igazgatóságának 
jóváhagyásával – 50 százalék 
kedvezményt biztosíthatott a 
város az üzleti bérlőknek, ame-
lyet a vírus második hullá-
mának érkezésekor most újra 
megadtunk.

Tisztában voltunk azzal, 
hogy milliárdos bevételcsök-
kenéssel kell számolnunk cég-
csoportszinten, amelyet saját 
erőből nem fogunk tudni ki-
gazdálkodni. Ezért kénytele-
nek voltunk lépéseket tenni a 
működőképesség megőrzése, 
a város alapvető szolgáltatá-
sainak biztosítása érdekében. 
Ahhoz azonban, hogy senkit 
se kelljen elbocsátani – és ezen 
van a hangsúly – hozzá kellett 
nyúlnunk a bérekhez is. Bár 
szerencsére nem tartott túl so-
káig ez a folyamat, és júniusra 
mindenkinek visszaállhatott 
az eredeti fizetése. Folyamato-
san kerestük annak a lehető-
ségét is, hogy a nehéz időszak 
ellenére is megvalósíthassunk 
egy béremelést. Örömmel 
mondhatom, hogy júliusban 
sikerült a cégcsoport dolgozói-
nak emelni az alapbérét, és bé-
ren kívüli juttatást is tudtunk 
adni.

Időközben új üzleti tervek 
készültek annak érdekében, 
hogy a lehető legkisebb veszte-
séggel zárhassák az évet a cég-

csoport tagjai. Majd jött a Co-
vid-19-vírus újabb hulláma, és 
az ezzel járó szigorítások, amit 
most nap mint nap érzékelhe-
tünk. Újra zárnunk kellett a 
fürdőket és az állatkertet, ismét 
kiesett a parkolási bevétel, az 
egyik legnagyobb veszteséggel 
küzdő MVK Zrt.-nél pedig na-
gyon komoly pénzügyi prob-
lémákat hoznak magukkal a 
kormányzat által a közösségi 
közlekedésben hozott járatsű-
rítés-intézkedések, valamint 
annak az 500 millió forintnak 
az elvonása, amit a kormány-
zat nem folyósít a miskolci köz-
lekedési vállalatnak.

Az év végéhez közeledve az 
látható, hogy az eddig elvég-
zett munkánk eredményeként 
sikerült közel 2,4 milliárd fo-
rintot megtakarítani az előző 
városvezetés 2019-es gazdál-
kodásához képest. Kétségtele-
nül jól hangzik ez a nagy szám, 
azonban ez a megtakarítás is 
csak arra elég, hogy ne legye-
nek a Holdingnak likviditási 
gondjai. Beruházásokra, fej-
lesztésekre nem nagyon lesz le-
hetőségünk 2021-ben.

– Az elmúlt években keveset 
lehetett hallani a Miskolc Hol-
ding Zrt. tevékenységéről. Pedig 
jövőre 15 éves fennállását ün-
nepli majd a cég. Hogyan pró-
bálnak közelebb kerülni szol-
gáltatóként a miskolciakhoz?

– A nehézségek ellenére ez 
egy fontos célkitűzésünk a kö-
vetkező évekre, és nem csak a 
jubileum miatt. Szeretnénk, 
ha a városban és a környéken 
élők is jobban megismerhet-
nék ezt a 3000 főt foglalkoztató 
cégcsoportot. Ebben az évben 
elindult egy folyamat, hogy a 
cégcsoport külső és belső kom-
munikációs felületeit is meg-
erősítsük. Ha a vírusos idő-
szak véget ér, akkor különböző 
rendezvényeken is szeretnénk 
megjelenni közelebb hozva a 
lakossághoz a Holdingot és 
tagvállalatait.

– Hasonlóan ehhez az évhez, 
2021 szintén egy nehezen ter-
vezhető időszak lesz. Mik lesz-
nek a legfontosabb feladatok a 
jövő évet illetően?

– Több forgatókönyvet ké-
szítünk, hiszen ma még senki 
nem tudja megmondani, hogy 

a járvány meddig tart, és mi-
lyen hatásai lehetnek a jövőt 
illetően. De az már most lát-
ható szerintem, hogy a 2008-
as pénzügyi világválságot is 
felülmúlja. A nehézségek el-
lenére ebben az évben meg-
kezdtük és jövőre is folytatni 
szeretnénk a Miskolc Holding 
Zrt. portfólió-tisztítását, azaz 
a működésünkbe nem illesz-
kedő tevékenységektől meg-
válunk. Ezzel összefüggésben 
szeretnénk a Miskolc Holding 
Zrt. szervezetét racionálisab-
bá, a működését gyorsabbá, 
hatékonyabbá tenni. A közel 
3000 fős cégcsoport esetében 
pedig a szolgáltatási színvo-
nalat növelni legalább olyan 
mértékben, hogy a miskolci-
ak ne érezzenek változást még 
ebben a járvány okozta nehéz 
helyzetben sem. Itt szeretném 
megköszönni munkatársaim-
nak a 2020-ban végzett mun-
kát, és azt az áldozatvállalást, 
amit a Miskolc Holding és a 
város érdekében tettek ebben 
az időszakban. Egyúttal bé-
kés, boldog ünnepeket kívánok 
mindenkinek.

SZOLGÁLTATÓKÉNT MÉG KÖZELEBB KERÜLNI 
A MISKOLCIAKHOZ 

Karácsony van, az egyik 
legbensőségesebb, legszeretet-
tebb ünnepünk. De ahogyan 

eddig szinte minden ebben a 
végtelenül nehéz és szomorú 
2020-as esztendőben, most a 

karácsony is más, mint ed-
dig volt. Máshogyan kell ün-
nepelnünk, hogy megvédjük, 
akiket a legjobban szeretünk, 
akik a legfontosabbak ne-
künk. Hogy megvédjük gyer-
mekeinket, szüleinket, nagy-
szüleinket. A megszokottnál 
most kicsit távolabb, néhány 
háztömbnyire, utcányira, 
kilométernyire, de lélekben 
minden eddiginél közelebb. 
Hogy jövőre talán már újra 
együtt ülhessük körül az ün-
nepi asztalt, és ne legyenek 
üres székek.

Most újra kell tanulnunk 
ünnepelni, újra kell tanul-
nunk magát az ünnepet is. 
Újra kell tanulnunk a ka-
rácsony igazi lényegét. Ami 
nem néhány színes masnival 
átkötött, csillogó csomago-
lópapírral bevont doboz, új 
cipő, pulóver, mobiltelefon, 

vagy nagy képernyős tévé. 
Nem pénzen vett ajándék, 
hanem az, hogy együtt lehe-
tünk, mindannyian, hiány-
talanul… együtt a család. Ez 
sajnos idén sokaknak nem 
adatik meg. Mi lélekben ve-
lük is ott vagyunk szenteste.

Talán most nemcsak ün-
nepelni tanulunk újra, ha-
nem szeretni is. Őszintén, 
tiszta szívvel, feltételek nél-
kül. Megbecsülni, amink van, 
megbecsülni és szeretni egy-
mást. Mert mi most is ott va-
gyunk egymásnak, nemcsak 
a családokban, nemcsak az 
ünnepi fénybe öltözött ottho-
nokban, hanem mindenhol 
Miskolcon, mindenhol a mi 
szeretett városunkban. Mert 
mi, miskolciak, számítha-
tunk egymásra. Mert mi, mis-
kolciak egymásra számítha-
tunk igazán. Mint egy nagy, 

összetartó család. Mert azok 
vagyunk, ehhez nem férhet 
kétség. És ahhoz sem, hogy ha 
kell, félre tudjuk tenni a vitá-
kat, a napi apró-cseprő ellen-
téteket, és össze tudunk fogni 
egymásért, magunkért, Mis-
kolcért. Mert Miskolc ebben 
jó, mert mi, miskolciak ebben 
tényleg jók vagyunk. Össze-
fogtunk akkor, amikor elő-
ször kérték, hogy vigyázzunk 
egymásra, és amikor hosszú 
hetekre, hónapokra négy fal 
közé zárt minket a kénysze-
rű szükség és a közös érdek, 
hogy így védjük meg egymást. 
Mi együtt voltunk a falakon 
innen és túl, átlépve a karan-
ténos otthonok magányán, 
és bízva, bizakodva abban, 
hogy együtt sikerülni fog. És 
együtt voltunk akkor is, ami-
kor végre újra megölelhettük 
egymást, és átmenetileg, még 

ha csak egy rövid időre is, de 
fellélegezhettünk abban bíz-
va, hogy elmúlt a veszély.

Sajnos nem múlt el. De mi 
együtt vagyunk most is. Lé-
lekben, szeretetben, békesség-
ben. Erősebben, mint valaha. 
Tudva, hogy összetartozunk, 
tudva, hogy számíthatunk 
egymásra, hogy egymásra 
MINDIG számíthatunk. És 
várva idén is a karácsony cso-
dáját. Mert a karácsony cso-
da. Csoda és ígéret. A meg-
születő új reménység ígérete. 
És mi hiszünk ebben az ígéret-
ben, hiszünk a reményben, hi-
szünk egymásban, a mi nagy, 
közös családunkban: hiszünk 
Miskolcban. Most, karácsony-
kor is, az ünnepi gyertyák és 
csillagszórók fényében. Mi 
most is együtt vagyunk.

Veres Pál
polgármester

ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPET, MISKOLC! 

Dukai Zoltán 2019 végén vette át a Miskolc Holding Zrt. vezetését. Fotó: Juhász Ákos 
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Révész Péter, az önkor-
mányzat 8. számú válasz-
tókerületének képviselő-
je összegezte az elmúlt év 
eredményeit.

Az önkormányzati ciklus 
első évében választókerü-
letemben a legtöbb energi-
át a fideszes városvezetés ál-
tal elhanyagolt közterületek 
rendbetétele igényelte. Út- és 
járdafelújítást, kátyúzást vé-
geztünk a mellékutakon, töb-
bek között az Aulich Lajos, a 
Perczel Mór és a Szabadság 
utcában. A Városgazda segít-
ségével megújítottuk a Görgei 
utcai buszmegállót.

A Vörösmarty utcai parko-
lási problémák enyhítésére 
egy 15-20 férőhelyes parko-
lót tervezünk kialakítani, vár-
hatóan 2021 első felében. Új 
parkolóhelyek létesülhetnek a 
Dankó Pista, a Bihari János és  
a Perczel Mór utcákban is.

Hozzákezdtünk a Velünk a 
Város-frakció választási prog-
ramjában vállalt 10 ezer fa 
ültetéséhez. Első lépésben a 
Népkertben pótoljuk a kiszá-
radt, beteg, illetve a rongálá-
sok áldozatául vált fásszárú-
akat. A virágosítás keretében 
virágfákat helyeztünk ki a 

Szabó Lőrinc sétányon, a Gör-
gei Artúr utcában. Lakossági 
kérésekre új köztéri padokat 
telepítettünk a Vörösmarty 
utcai és Szabó Lőrinc utcai 
játszóterekre, a Városgazda 
kapacitásaitól függően pedig 
hozzáláttunk egyéb padok, 
játszótéri elemek és közterü-
leti bútorok cseréjéhez.

A közbiztonság javítása ér-
dekében megkezdtük új térfi-
gyelő kamerák telepítési helye-
inek kijelölését - első ütemben 
a Népkertben és környékén, 
továbbá a Vörösmarty utcá-
ban. Előrehaladott egyezteté-
seket folytatunk a rendészet 
vezetőségével arról, hogy a 
Népkertben milyen feltételek-
kel biztosítsunk állandó, 24 
órás rendészeti jelenlétet.

Sikeresen valósult meg a 
történelmi Avas, illetve Kisavas 
csapadékvízelvezető rendsze-
rének kiépítése, amely révén az 
úthálózat is teljesen megújult. 

Az is elégedettségre ad okot, 
hogy kiköltöztettük a Népkert-
ből a jelentős zajszennyezéssel 
járó Sörfesztivált. Hasonlókép-
pen jó hír, hogy megindultak 
az egyeztetések a dr. Adorján 
Imre által létrehozott Avasi Ar-
borétum fenntartóival, hogy a 
nagyközönség számára is láto-
gatható legyen.

Tanácsnoki feladataimmal 
összefüggő tevékenységeim 
közül az állategészségügyi te-
lep befogadórészlegének felújí-
tását emelném ki, illetve a mis-
kolci szociális tűzifaprogram 
során több mint 200 köbméter 
konyhakész tűzifa kiosztását. 
Az Y-híddal kapcsolatban la-
kossági és kivitelezői egyezte-
téseket tartok, és folyamatosan 
kapcsolatban vagyok a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezeti 
egységével az életvitelszerűen 
az utcán élők és a lakosság kö-
zötti problémák megoldása ér-
dekében.

Bartha György, a 17. számú 
önkormányzati választóke-
rület képviselője értékelte a 
2019 októbere óta elvégzett 
munkát lapunk számára.

Amikor átvette a város irá-
nyítását Veres Pál és a Velünk 
a Város-frakció, kiderült, hogy 
katasztrofális örökséget ha-
gyott maga után a fideszes vá-
rosvezetés. Ráadásul Miskolcot 
is elérte a koronavírus-járvány. 
A kormány önkormányzatokat 
sújtó megszorításai, a járvány 
védekezésére fordított százmil-
liók tovább rontották városunk 
helyzetét. Az egyéni képviselők 
mozgástere beszűkült, így ne-
héz megfelelni a jogos lakossá-
gi igényeknek, hiszen rendkívül 
szűkössé váltak anyagi lehető-
ségeink.

Így is sikerült azonban a vá-
lasztókerületemben teljesíteni 
a lakossági kérések javát. Di-
gitális információs táblát he-
lyeztünk ki a 21-es autóbusz 
végállomásánál, ahol két jár-
daszakaszt is építettünk. Par-
kolót létesítettünk a Kilence-
dik utcán, a Szinyei Merse Pál 
utcában, járdaszakaszokat ja-
vítottunk, és sövényt telepítet-
tünk az Andrássy utca 53-as 
és 57-es számú bérházaknál. 

Felújítottuk a szalonnasütőt 
a Bertalan utca 12-22. számú 
bérház mögött. A lakókkal kö-
zösen kiültettük az általam vá-
sárolt virágokat a Gagarin és 
a Szinyei Merse Pál utcákban. 
Kilián-délen és Kilián-északon 
szemetes edényeket helyeztünk 
ki, eltávolítottuk a balesetve-
szélyes kültéri fém játszóesz-
közöket. A Mesevár Tagóvo-
dában az udvari játékokat, az 
Aranykor Szociális otthon ud-
varán, illetve a Kacsóh Pong-
rácz utcai idősgondozóház ud-
varán a padokat javítottuk ki.

Több fogadóórát, utcafóru-
mot tartottam a választóke-
rületben, ahol rendszeresen 
részt vettem a szeszélyes idő-
járás okozta károk elhárításá-
ban. Képviselői keretemből 
biztosítottam a Kilián-dé-
li felnőttorvosi rendelőben 
a laboratóriumi vérvételt, 
amelyre folyamatos igénye 
van a lakosságnak.

Tavaly novemberben a Mis-
kolci Nemzeti Színház mű-
vészeivel, dolgozóival, a Zöld 
Kapcsolat Egyesülettel és a la-
kossággal közösen facsemeté-
ket ültettünk a Kilián-dél több 
pontján. Az idén is szeretném 
ezt folytatni a választókerület 
több helyszínén.

A tavaszi járványügyi kor-
látozások alatt önkéntes segí-
tői munkát vállaltam, bevásá-
roltam, postai és egyéb rám 
bízott ügyeket intéztem, il-
letve védőeszközöket, fertőt-
lenítőszereket juttattam el az 
orvosi rendelőkbe, valamint 
tudtam segíteni a Kilián-dé-
li bölcsőde újranyitásában is.

Tartalmas, nehéz időszak 
van mögöttem is, és bár az 
évnek még nincs vége, min-
den bizonnyal sikerül még 
olyan fejlesztéseket elvégezni 
a választókerületben, ame-
lyek az itt élők megelégedésé-
re szolgálnak.

„Helyrehozzuk az elhanyagolt 
közterületeket” 

„Nehéz időben is teljesítettük  
a lakók kéréseit” 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ, az E.ON-csoport tagja az év végén 
továbbsegít a gyermekeknek és a rászorulóknak

A koronavírus-járvány idején a 
korábbi éveknél is nagyobb szük-
ség van arra, hogy a támogatás-
ra szorulókon segítsünk. Idén 
adventkor az ELMŰ-ÉMÁSZ, az 
E.ON-csoport tagja ismét adomá-
nyokkal járul hozzá a gyermekek 
és fiatalok fejlesztéséhez, vala-
mint a nehéz körülmények közt 
élő nélkülözők megsegítéséhez. 
Karácsony közeledtével ezúttal 
is karitatív célú támogatásokat 
nyújt az ellátási területéhez tarto-
zó négy megyében.

 
Az energiacég Borsod-Aba-

új-Zemplén megyében nyolc, tehet-
ségfejlesztéssel foglalkozó oktatási 
intézmény alapítványát segíti ösz-
szesen 1,4 millió forint értékben, 
valamint a Miskolci Diósgyőri Óvo-
da Lorántffy Zsuzsanna Utcai Tag-
óvodájának juttat 250 ezer forint 
értékű adományt az óvoda játszó-
terének fejlesztésére. Heves megyé-
ben az Autisták Egyenlő Esélyeiért 
Alapítványt és a Váraszói Gyöngy-
virág Citerazenekart támogatja. Az 
ELMŰ-ÉMÁSZ ezen kívül Nógrád 
megyében 39 település 58 óvodáját 
segíti karácsonyi adományával.

Budapesten pedig a már hosszú 
évekre visszanyúló együttműködés 
keretében támogatja a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet rászorulók 
számára szervezett adventi ételosz-
tását 1,7 millió forint értékben.

Hirdetés
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Médiaszakember, színhá-
zi dolgozó, gyógytornász – 
olyanokkal beszélgettünk, 
akik nem úszták meg egysze-
rűen a megbetegedés enyhe 
formáját sem.

Ficsór-Kis Alicia, a Miskolc 
Televízió felelős szerkesztője 
is átesett a betegségen, ami in-
kább lelki megpróbáltatást je-
lentett neki, mint testit.

– Akkor vált számomra bizo-
nyossá, hogy elkaptam a vírust, 
mikor elment a szaglásom és az 
ízlelésem. Ezt megelőzően már 
éreztem egyéb tüneteket is: 
rossz közérzet, fejfájás, nagyon 
enyhe hőemelkedés. Amikor 
tapasztaltam a szag– és ízvesz-
tést, telefonáltam az orvosom-
nak. Ez még a második hul-
lám korai szakaszában történt: 
másnap már érkezett is a men-
tő mintát venni. Az eredményt 
azonban csak sokára tudtam 
meg: több mint egy hét telt el 
a vizsgálat után, mire kiderült, 
pozitív vagyok.

A kezdetiek mellett kolléga-
nőnk aztán tapasztalt egyéb tü-
neteket is.

– A későbbi, leginkább jel-
lemző tüneteim a fáradékony-
ság és a legkisebb mértékű 
mozgásra is jelentkező heves 
szívdobogás voltak. Furcsa 
módon köhögni nem igazán 
köhögtem, így, ha a szaglásom, 
ízlelésem nem megy el, akkor 
nem is gondoltam volna Co-
vid-19-re.

Rendszerhiba
Esetében maga a karantén 

sem történt zökkenőmentesen.
– Ami furcsa anomália, hogy 

a kötelező elkülönítésről sem-
milyen határozatot nem kap-
tam, nem kerültem be ilyenfor-
mán a rendszerbe. Valamiért 
az én leletem nem látható az 
Elektronikus Egészségügyi 
Szolgáltatási Tér (EESZT) ol-
dalán, ahol ezeket meg lehet te-
kinteni ügyfélkapun keresztül. 
A helyi ÁNTSZ-t hívva tudtam 
meg, hogy pozitív lett a PCR-
teszt. Mindezek tükrében dön-
töttem az önkéntes karantén 
mellett: a férjemet és a gyer-
mekeimet is otthon tartottam. 
Gyakorlatilag több mint két 

hetet töltöttem otthon, amíg 
azt nem mondhattam magam-
nak teljes bizonyossággal, hogy 
már száz százalékig jól vagyok. 

Nem feltétlenül a fiziológiai 
tünetek viselték meg leginkább.

– Ez a helyzet inkább men-
tálisan bénítja meg az embert. 
Azzal a tudattal kelni és feküd-
ni, hogy a szervezetemben lévő 
vírus súlyos károkat is okoz-
hat, megterhelőbb volt, mint a 
tényleges tüneteim.

A betegség elmúltával azon-
ban nem ért teljesen véget a 
történet.

– Mai napig érzek erősebb 
izomfájdalmat a hátamban. 
A lehetséges szövődmények 
miatt elmentem több kivizs-
gálásra. Végeztettem mellkas-
röntgent is: negatív lett. Csi-
náltattam laborvizsgálatot és 
kardiológiai vizsgálatot is, sze-
rencsére azok sem mutattak 
komolyabb eltérést.

Átfogó szűrés a 
színházban

– A Bál a Savoyban bemu-
tatója után jött a hír: az egyik 
kolléganőnk, akivel együtt lép-
tünk fel, pozitív tesztet produ-
kált – meséli megbetegedésé-
nek történetét Osváth Tibor, a 
Miskolci Nemzeti Színház tár-
sulatának énekkari tagja, aki 
hozzátette, ekkor került először 
szembe a lehetőséggel, hogy 
esetleg ő is megfertőződött. – 
Béres Attila színházigazgató 
úgy döntött, teljes szűrést kell 
végezni a színházban: a Ka-
mara Színház színpadán vet-
tek mintát minden dolgozótól. 
A szűrésig semmilyen tünetem 
nem volt, ám délután elkezd-
tem köhögni, de még akkor 
sem gyanakodtam igazából. 
Estére hőemelkedésem lett. 
Másnap reggel az ügyfélkapun 
keresztül már meg tudtam néz-
ni az eredményt: pozitív.

Az első tüneteket Osváth Ti-
bor esetében is újabbak követ-
ték.

– A köhögés és a hőemelke-
dés egy nap alatt elmúlt (láz 
formájában sem tért vissza), 
viszont elment a szaglásom, és 
ízeket sem éreztem. Ez az álla-
pot hét napig tartott. Közben 
beszéltem a háziorvosommal 

is. Nem sokkal később kap-
tam egy határozatot, hogy nem 
hagyhatom el az otthonomat, 
és a piros színű figyelmeztetést 
is ki kellett tenni az ajtóra. Ta-
lán túl hamar készült az újabb 
PCR-teszt: ez is pozitivitást 
mutatott.

Két hét kényszerpihenő
– Hét nappal az első ered-

mény után már semmilyen 
tünetem nem volt, ennek el-
lenére nem mehettem vissza 
dolgozni: ehhez ugyanis kellett 
egy negatív teszt. A színházban 
olyan döntést hoztak, miszerint 
csak az léphet be az intézmény-
be, akinek határozata van arról, 
hogy már nem fertőz. Emiatt 
csináltattam egy újabb tesztet, 
ami már – 14 nap után – nega-
tív lett. Aznap este, mikor meg-
jött az eredményem, és minden 
szükséges papír a kezemben 
volt, már a Hegedűs a háztetőn 
című darabban játszottam.

A koronavírus azonban nem 
múlt el nyom nélkül. Osváth 
Tibor a negatív teszt után kö-
rülbelül másfél héttel arra éb-
redt, hogy nagyon nyom a 
mellkasa. Ekkor, orvosi javas-
latra csináltatott EKG-t és szív-
ultrahangot.

– Kiderült, hogy a Covid-19 
eredményeképp kialakult ná-
lam egy enyhe szívizomgyul-
ladás. Erre kaptam gyógyszert; 
mióta szedem, nincsenek tüne-
teim. Februárban kell legköze-
lebb visszamennem kontrollra. 
Meglátjuk, mi lesz.

Materényi Zita, egy egészség-
ügyben dolgozó, kétgyermekes 
családanya három hétig ma-
radt otthon.

– A férjem semmilyen sza-
got és ízt nem érzett, illetve je-
lentkezett nála a fáradtság és a 
gyengeség is mint tünet. Ennek 
ellenére PCR-teszt nem tör-
tént. Ekkor már javában tom-
bolt a második hullám, renge-
teg megbetegedést mutattak 
az adatok. Nekem enyhe, felső 
légúti tüneteim voltak, amik 
miatt – főleg egészségügyi dol-
gozóként – biztosabbnak tar-
tottam a tesztelést. Két tesztet 
végeztek, mindkettő negatív 
lett. Mindez 3 hetet vett igény-
be: ennyi ideig tartott az ön-

kéntesnek induló, majd hiva-
talossá váló karanténom, míg a 
tüneteket produkáló férjemnek 
10 napig kellett csupán otthon 
maradnia. Az a furcsa helyzet 
állt elő, hogy ő mehetett dol-
gozni, a gyerekek mehettek 
bölcsibe, iskolába, míg én ka-
ranténban voltam, ugyanabban 
a lakásban, ahová ők hazajöttek 
nap mint nap.

Nem tudott elbúcsúzni
– Összességében a tapasz-

talatom, hogy sokkal gyor-
sabb feldolgozásra lett volna 
szükség! Egyébként is kevés az 
egészségügyi dolgozó, így fon-
tos, hogy aki megbetegedett, 
mihamarabb jusson vissza a 
munkába.

Materényi Zita úgy érzi, leg-
főképp magánéleti következ-
ményei voltak a hosszan tartó 
karanténnak.

A coviddal fertőzött és ágy-
nak esett nagymamámat – a 
tüdőgyulladása végstádiumá-
ban, amikor már orvosi enge-
déllyel látogatható lett volna 
kegyeleti okból – nem tudtam 
meglátogatni és elbúcsúzni 
tőle. Míg más szférában dol-
gozó emberek teszt nélkül, 10 
nap után szabadulnak, én 3 he-
tet töltöttem itthon, melynek 
– a fentieken kívül – az anyagi 
vonzatai is súlyosak voltak!

Saját tapasztalat
A fenti megszólalásokból 

jól látszik, hogy a koronavírus 

még akkor is megviselheti az 
embert, próbára teheti kitar-
tását, ha nem betegszik meg 
súlyosan, nem kerül kórház-
ba, lélegeztetőgépre. Ezt az ál-
lítást személyes tapasztalatból 
is meg tudom erősíteni: nyolc 
hétig voltam karanténban, ami 
állítólag egyfajta rekord volt 
Miskolcon. Szerkesztői kérésre, 
a cikk szerzőjeként én is elme-
sélem a tapasztalataimat.

Még az 5000 új beteg per 
nap statisztika előtt beteged-
tem meg: augusztus 12-én ész-
leltem az első tüneteket. Lázam 
volt, rázott a hideg, fájt a fe-
jem, kapart a torkom. Felhív-
tam a háziorvosomat, mivel 
akkor még ritka volt ez a be-
tegség Miskolcon, nem tesz-
teltünk rögtön. A láz órák alatt 
hőemelkedéssé szelídült, majd 
elmúlt teljesen. Megszűnt a 
fejfájás és a torokbántalom is. 
Azonban öt nappal később, 
iszonyatos fáradtság uralko-
dott rajtam. Teszteltünk. Ebben 
az időszakban önkéntes karan-
ténban voltam, néha – a legna-
gyobb elővigyázatosság mellett 
– levittem sétálni a kutyát.

Az első mintát én vettem 
magamtól: a kiérkező mentős 
megállt az ajtóban, kezembe 
nyomott két vattás végű pálci-
kát, és szépen elmondta, mit is 
kell tennem: az elsőt dugjam a 
számba, húzzam végig a száj-
padlásomon, majd nyomjam 
kicsit lejjebb, mintha hánytat-
nám magamat. A következő 

pálca az egyik, majd a másik 
orrlyukamba ment. Olyan volt, 
mintha a saját koponyámban 
szeretnék vattacukrot készíte-
ni. Az eredmény két nappal ké-
sőbb érkezett meg: kétes.

Hosszú tortúra
A következőt már profi mó-

don vették le, ám jött augusz-
tus 20-a. Megtudtam, milyen 
a hosszú hétvégén eredmény-
re várni. A minták sorban ér-
keztek ezután: kétes, pozitív, 
pozitív, negatív, pozitív, nem 
megfelelő mintavétel, pozi-
tív, negatív, pozitív, negatív. Én 
voltam a 156. beteg a megyé-
ben, ekkor még csak két ne-
gatív eredményű mintavétel 
után oldották fel a karantént, 
így hosszú ideig élveztem a sa-
ját lakásom kényelmét – fele-
ségemmel együtt, aki, bár fo-
lyamatosan negatív teszteket 
produkált, szintén hatósági ka-
rantén alá került. Voltak nehéz 
időszakok, egyszer például 14 
órán keresztül étlen-szomjan 
vártuk a mentősöket. Azt hoz-
zá kell tenni a teljes kép miatt, 
hogy minden egészségügyi és 
ÁNTSZ-dolgozó, akivel kap-
csolatba kerültünk, rettentően 
empatikus és segítőkész volt, 
ahogy a háziorvosunk is erején 
felül támogatott minket. Végül 
majd 2 hónapnyi teljes veszteg-
zár után szabadultunk. Ekkor 
már hat hete voltam teljesen 
tünetmentes.

Bájer Máté

Koronamemoárok: gyakran nem a tünet a legrosszabb 

Hirdetés

December 21-én, hétfőtől 
az újabb, a járművezetőket 
védő intézkedéseket vezet-
nek be Miskolcon.

Ezek értelmében az MVK 
Zrt. felfüggeszti a járműveze-
tői jegyértékesítést, illetve el-
rendeli, hogy a járművezetők 
ne nyissák ki az autóbuszok, 
villamosok első ajtóit, így a 
fel-és leszállás csak a többi 
ajtó igénybevételével lehet-
séges. Az autóbuszok és vil-
lamosok első részét elkordo-
nozzák, de oly módon, hogy 
az utastérből minél kevesebb 
helyet válasszanak le.

Az MVK arra kéri utasait, 
hogy vonaljegyüket, gyűjtő-

jegyüket elővételben váltsák 
a jegy-és bérletpénztárak-
ban, viszonteladó partnerek-
nél. Az okostelefonnal ren-
delkező utasoknak érdemes 
megfontolniuk a mobiljegy 
használatát. A mobiljegy az 
MVK által üzemeltetett já-

ratokon használható jegyek 
és bérletek mobilapplikáció-
val megvásárolható formája, 
használatához okostelefonra 
letöltött applikáció és aktív 
mobiladat-kapcsolat szük-
séges, bővebb információ: 
http://mvkzrt.hu/mobiljegy.

MVK: Védjük a járművezetőket
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Mikolai Vince főesperes, plébános, Orosz Atanáz görögkatolikus 
püspök, Orosz István lelkipásztor és Sándor Frigyes evangélikus 
lelkész osztja meg olvasóinkkal ünnepi gondolatait.

ÜNNEPI GONDOLATOK 
Pásztori gondolatok karácsony idején

Karácsony felé közeledve 
meg szoktam osztani gondola-
taimat gyülekezetünkben egy 
körlevélben. Idén nem is kör-
levelet, hanem inkább „kárle-
velet” vagy „kórlevelet” kellene 
írnom. 33 évnyi lelkészi szol-
gálatom során többször hason-
lítottam a bűnt egy vírushoz. 
Vírushoz, mely magában élet-
telen, csupán egy program, de 
ha élő sejttel kerül kapcsolatba, 
akkor abba beépülve meg tud-
ja valósítani önmagát. Felülír-
ja az élet működését, és ezzel a 
pusztulásba dönti az élő sejtet 
és vele együtt az embert. Soka-
kat vesztettünk el ily módon. 

Várunk egy vakcinát, egy 
megoldást, mely képes ezt a 
szervezetünkbe beépülő és 
benne „halálgyárat” felépítő 
struktúrát lerombolni, és ha 
ez meglesz, talán fellélegez-
hetünk. De ne felejtsük, hogy 
ilyen a bűn is. Olyan, mint 
egy program, egy önmegvaló-
sító program, ami az embert 
az Isten akaratának megsze-
gésére, tagadására készteti. 

A bűn mint program átír-
ta az ember gondolkodását, 
akaratát, látásmódját. Mára 
már annyira elhatalmasodott 
a bűn a világban, hogy alap-
fogalmakat, mint Isten, haza, 
család vagy az egyéni identi-
tást is meg kell magyarázni. 

Földünk mára egy nagy te-
metőre hasonlít. A halál előbb-
utóbb minket is utolér, és nem 
kerülhetjük el Isten ítéletét. Az 
ítéletet, ahol már nem lehet 
megváltoztatni az életünket, 
hanem vállalnunk kell dönté-
seink következményét. Nélkü-
lem éltél, és nélkülem akarsz 
örökké élni. Legyen részed a 
kárhozat, az örök halál, mond-
ja majd Jézus azoknak, akik 
nem jártak az Ő útján, nem 
követték az Ő tanítását és pél-
dáját. Az Úr Jézus Krisztus vi-
szont azért jött a világba, hogy 
ennek a „vírusnak”, a bűnnek 
minden következményét el-
szenvedje. Vállalta a halált és 
az Istentől való elszakítottságát 
is miértünk. Ő halt meg helyet-

tünk, azért hogy megmentsen a 
bűn hatalmából és annak kö-
vetkezményeiből. Karácsonykor 
erre a legnagyobb ajándékra és 
az ajándékozó Isten szereteté-
re emlékezhetünk. Jézus földre 

érkezése hasonlít egy vakcina 
megjelenéséhez, amely ellenál-
lóvá tesz a vírussal szemben. 
Jézus magára vette bűneinket 
és annak következményét, hogy 
nekünk életünk, örök életünk le-
gyen. A COVID-19 Isten nagy 
figyelmeztetése az emberiség 
felé. A baj nemcsak az, hogy 
most esetleg meghalhatunk, ha-
nem az, hogy egyszer biztosan 
lejár földi életünk ideje. Mire 
akarunk időt nyerni? Arra, 
hogy továbbrohanjunk az örök 
halál felé? 

Isten ma is ugyanazt kérde-
zi, mint az első bűnbeeséskor: 
Ádám, hol vagy? Azaz: ember 
tudod hol vagy, hová jutottál? 
A bűn zsoldja, bére, következ-
ménye a halál. Ellenben Isten 
kegyelmi ajándéka az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunk-
ban. A COVID -19 elleni vakci-
na még nem érhető el mindenki 
számára, de Jézus már megér-
kezett több mint 2000 éve Bet-
lehembe. Keressük Őt a Biblia 
olvasásával, és biztosan rátalá-
lunk, vagy Ő fog ránk találni, 
hogy megváltozzon a szívünk és 
a gondolkodásunk. 

Amikor Bibliát olvasunk, 
imádkozunk és egyházi alkal-
mon veszünk részt, akkor ta-
lálkozhatunk Vele, mert Ő vár 
és keres minket. Engedjük ezen 
a karácsonyon, hogy megtalál-
jon, és szeretetével körülöleljen!

Sándor Frigyes
evangélikus lelkész

Közel jött hozzánk 
Megfordult a világ. A szere-

tet közelségre, egységre vágyik, 
most mégis az a hiteles kifeje-
zése a szeretetünknek, ha távol-
ságot tartunk, nem találkozunk 
egymással, és lehetőleg elzárkó-
zunk a világtól. A pandémia 
mindannyiunk életét fenyegeti, 
s ha nem könnyű szívvel is, de 
belátjuk az óvintézkedések fon-
tosságát, és engedelmeskedünk.

A karácsony azonban a 
szeretetben való találkozás-
ról szól. „Úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát 
adta érte, hogy mindaz, aki 
benne hisz, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen.” „Isten 
nem azért küldte Fiát a világ-
ba, hogy elítélje azt, hanem, 
hogy üdvözítse.” Szűz Mária a 
betlehemi szegényes istállóban 
világra szülte az Atya örök 
Fiát, a világ üdvözítőjét. Ez 
a kicsiny gyermek fogadta az 
angyali seregek dicsőítő énekét 
és a pásztorok hódolatát. Ég és 
föld ujjongott születésén.

Istennek Jézus Krisztusban 
megtestesült szeretete karácsony 
szent estéjén megigézi a világot, 
szeretetre hangolja az embe-
ri szíveket. Az isteni ajándéko-
zó jóság mindenkit arra indít, 
hogy kisebb-nagyobb ajándék-
kal kedveskedjék szeretteinek. A 
gyermekek felé áradó szülői sze-
retet, az örömtől csillogó gyer-
meki tekintetek hálája, az idő-
seket gyámolító gondoskodás 
mindenki számára túlcsorduló 
boldogságot, szívbéli örömet és 
békességet teremt.

Örömünknek nemcsak az 
ajándékozás az oka, hogy ad-
hatunk és kaphatunk, hanem 
annak megtapasztalása, hogy 
Isten közel van, hogy értünk 
emberré lett, hogy a láthatat-
lan láthatóvá, a megközelíthe-
tetlen hozzáférhetővé, az örök-
kévaló történelmünk részesévé 
lett. Az egyházatyák csodálatos 
cseréről beszélnek, Isten ember-
ré lett, hogy Isten gyermekei, az 
isteni természet részesei lehes-

sünk. Jézus születése csodálatos 
ajándék, amely szédítő távlatot, 
a boldog, örök életet nyitja meg 
számunkra.

A szenteste kivételes alkalom, 
amely életünk legmeghittebb 
óráival ajándékoz meg min-
ket. Csillog a feldíszített kará-
csonyfa, illata betölti a szobát. 
Az ajándékok a fa alatt titko-
kat rejtenek, és türelmetlen kí-
váncsiságot keltenek. Az ünnepi 
módon megterített asztal finom 
ételeket kínál, s a karácsonyi 

énekek szárnyalása Isten dicső-
ítésére hangol. A fények, a han-
gok, az ízek és illatok, a szeretet-
ben megszépülő arcok ünnepi 
légkört teremtenek. A szeretet 
csodáját élhetjük meg, amely 
megnyitja szívünket Isten és az 
embertársak szeretetére. „Di-
csőség a magasságban Istennek, 
és békesség a földön a jóakaratú 
embereknek.”

2020 karácsonyán visszafo-
gottabb lesz az ünneplés. Fájda-
lommal kell elfogadnunk, hogy 
szeretteinket csak távolból kö-
szönthetjük. Ebben az aggasztó 
és nehéz helyzetben legyen vi-
gasztalás számunkra, hogy Is-
ten szeretete minden akadályt 
legyőz, hogy Ő ismeri szívünket, 
és mindennél és mindenkinél 
közelebb van hozzánk, s benne 
és általa mindenkivel szeretet-
közösségben élhetünk.

Örüljetek az Úrban szünte-
lenül! Újra csak azt mondom, 
örüljetek… az Úr közel van.

Mikolai Vince
főesperes, plébános

Tegyük meghitté az ünnepet!
Advent idejében vagyunk, és 

közeledünk ahhoz az ünnep-
hez, amely vágyott meghittsé-
gével vonz kicsiket - nagyokat. 
Nem csak az ünnep fényei, de 
a sorban meggyújtott adventi 
gyertyák hangulata is visszare-
pít bennünket gyermekkorunk-
ba, és különböző fogalmakat 
elevenít meg bennünk, mint a 
hit, remény, öröm, bűnbánat.

Készülődünk, és egyre bel-
jebb engedünk különféle nyu-
gati szokásokat is az életünk-
be. Ezek az új trendek távol 
állnak régi hagyományainktól, 
és mára meghatározó szere-
pet játszanak kicsik és nagyok 
életében. Ha nem ezek szerint 
készülünk az ünnepre, akkor 
feszültek és boldogtalanok le-
szünk. Felesleges terheket ve-
szünk a vállunkra, és ezekre 

koncentrálunk, majd szépen 
elfáradunk az újév elejére.

Sokat rohanunk, és keveset 
gondolkodunk – ilyennek lá-
tom rengeteg embertársam ad-
ventjét. Tökéletes ünnepet sze-
retnénk létrehozni a magunk 
erejéből. Ehhez pedig elenged-
hetetlen a legújabb trendek kö-
vetése a díszlet, az ünnepi fo-
gások és ajándékok kapcsán. 
2020 adventjében megtörni 
látszik az eddigi szokásrend. 
Olyan időszak következett el, 
amely miatt el kellett enged-
ni az eddigi évek rutinját. Ne-
héz időszak ez, mert van, aki 
a munkahelyét veszítette el. 
Vannak, akik az egészségüket. 
Maszkban járunk, mint elő-
deink a spanyolnátha idején. 
Összeszorul a szívünk, ha meg-
halljuk azt a szót, hogy lélegez-

tetőgép. S hordozzuk a fertőzés 
miatt elköltözött szeretteink 
emlékét.

Sorolhatnám tovább a vesz-
teségeinket. Jelentős lelki és 
anyagi kár ért bennünket. Ez 
az ünnep már nem olyan lesz, 
mint az eddigiek – mondogat-
ják az emberek. Valóban így 
van. De most jött el a lehetőség 
minden ember számára, hogy 
az ünnepi külsőségek utáni vá-

gyát leépítse, a lelki életét pedig 
megerősítse.

Nagyszüleinknek, dédszü-
leinknek még az volt a termé-
szetes, hogy advent idején lelki 
immunrendszerük erősítésére 
törekedtek, az ünnep lényegét 
lelki módon akarták megélni, 
és emiatt lehetett áldott a vá-
rakozásuk. Ők nem akartak 
tökéletes ünnepet, hanem egy-
szerűen tudtak örülni a Meg-
váltó születésének. Nem költöt-
tek vagyonokat a díszletre, de 
a lelkük mégis ünneplőbe öltö-
zött. A régiek még tudták, hogy 
nem baj, ha nincs sok ajándék. 
Mert a jászolbölcsőben ringó 
gyermek az ajándék. Tökéletes 
volt az ünnep, mesterséges ter-
hek nélkül.

Min változtassunk ebben 
az adventben? Rohanjunk ke-

vesebbet, és gondolkodjunk 
többet. Legalább naponta 
egyszer álljunk meg és csen-
desedjünk el. Vegyük elő a 
könyvespolcunk legporosabb 
könyvét (a Bibliát), és olvas-
suk el párszor az első advent/
karácsony történetét. Lukács 
evangéliumának első fejeze-
te nagyon szépen bemutatja, 
hogyan készültek az Isten ál-
tal vezetett személyek Jézus 
születésére. Próbáljunk meg 
imádkozni Istenhez. Lehet, 
hogy valahol régről vannak 
még imaemlékeink. Keressük 
a lelki alkalmakat a szabá-
lyok betartásával élőben, de 
online is bármikor. Igyekez-
zünk békével fordulni ember-
társainkhoz. Van elég békét-
lenség nélkülünk is ebben a 
világban!

2020 adventje minden ne-
hézsége ellenére arra ösztö-
nöz minket, hogy a külsőségek 
rohanó világából jőve meg-
álljunk, és elkezdjük lelkivé, 
bensőségessé, meghitté ten-
ni az ünnepünket. Válasszuk 
ezt adventi programunknak! 
Érkezzen meg más ember az 
ünnepre, mint aki elindult! 
Legyen ez a régi-új ünnepi 
trendünk, és csak annyit ve-
gyünk át más népek szokása-
iból, ami nem akarja elvenni 
tőlünk az ünnep lényegét, a 
megszületett Üdvözítőt, Isten 
Fiát, Jézus Krisztust! Mert az 
ünnep igazi öröme Tőle érke-
zik. Fogadjuk ezt el, és adjuk 
tovább embertársainknak ezt 
az örömhírt!

Orosz István
lelkipásztor

Népszámlálás és karácsonyi köszöntés 
Lukács evangéliumának ka-

rácsonyi beszámolója azzal 
kezdődik, hogy Augustus csá-
szár népszámlálási rendeletet 
bocsátott ki. Ezen első összeírás 
alkalmából „el is ment min-
denki, hogy összeírják, ki-ki a 
maga városába” (Lk 2,1-2).

A küszöbön álló hazai nép-
számlálást már meghirdették, 
de járványügyi okokból most 
egyáltalán nem kívánatos, hogy 
útra keljenek az emberek. Sőt az 
idei karácsonyra kijárási korlá-
tozások között készülünk. An-
nak idején az útra kelt Szent 
Család Egyszülöttje veszély-
helyzetben született. Ma szerte 
a földkerekségen szinte minden-
felé krízishelyzet van, kérdések-
kel és aggodalmakkal telve ka-
rácsonyozik a keresztény világ.

Akkor egyesek Augustus csá-
szártól vártak egyetemes békét 
és jólétet, mások Messiást vár-
tak úgy, hogy nem vették ész-
re a közéjük érkezett kisdedet. 
Ma a vakcinától várja megvál-
tását a (fél) világ, bár tudjuk, 
hogy a legjobb oltóanyag még 
késik egy kicsit, és hogy a kez-
dődő védőoltás sem egyből és 
nem is mindenkinél hozza meg 
a várt immunitást. Orvosok, 
ápolók, betegek és megannyi 
segítségnyújtó személy tapasz-
talja meg azt, hogy „nem vált-
hatja meg önmagát az ember, 
váltságdíjat nem adhat Isten-
nek” (Zsolt 49,8). A teljes meg-
váltást az élet Urától várjuk és 
kapjuk meg, aki a zsoltáros sza-
vai szerint „megváltást küldött 
az ő népének.” (Zsolt 111,9) 
Életre-halálra szóló megváltást 
mindattól, amit ma szorong-
va szemlélünk, és ha elszenve-
dünk, csak igen nehéz szívvel 
viselünk el.

Az angyal az egész népnek 
szóló örömhírt ma is így jelen-
ti be: „Ma megszületett a Meg-
váltó nektek, Krisztus, az Úr, 
Dávid városában.” (Lk 2,11) A 
kevesebb kimozdulással járó, 
talán épp bensőségesebb idei 
karácsony megdöbbentő nagy 
felismerése az lehet, hogy ép-
pen „nektek”, vagyis nekünk 

„született a Megváltó, az Úr 
Krisztus.” Hogy amit március 
óta nem tudtunk megválaszol-
ni, azt ő segít megoldani. Mert 
ő akart hozzánk jönni, ő akart 
megszólítani, ő akart felemelni 
és életben tartani.

„Ki az az ember, ki életet 
akar, és jó napokat szeret lát-
ni?” – kérdezte a 34. zsoltár 
szerzője. Ma bizony minden-
ki igent mondhatna erre.

„Ez lesz a jel – folytatta a 
betlehemi angyal: Találtok egy 
jászolba fektetett, bepólyált 
gyermeket.” (Lk 2,12) Aki kere-
si, ma is megtalálja. Ő az, aki 
„kezdettől fogva volt”, akiről 
tanítványai tanúságot tehet-
tek: Benne „az Élet megjelent, 
mi láttuk és tanúságot te-
szünk róla, és hirdetjük nektek 
az örök életet, ami az Atyánál 
volt és megjelent nekünk” (1 Jn 
1,2-3) Ismeretlenül is őt kere-
sik milliók, egészségre, életre 
és boldogságra vágyó emberek 
szerte az egész földön.

A veszélyeztetett állapot-
ban, népszámlálásra tartva 
gyermeket szülő Szűz, illetve a 
krízishelyzetben Betlehemben 
megszületett Istengyermek: ők 
jelzik, hogy Isten a viszontag-
ságos körülmények között is 
vigasztalást, megváltást szerez 
népének. Arra tanítanak, hogy 
egy nagy családba tartozunk, 
s aki elsőszülött lett közülünk, 
az mutat utat most is a cél felé. 
„Ezt a parancsot kaptuk tőle: 
aki Istent szereti, szeresse test-
vérét is!” (1 Jn 4,21)

Orosz Atanáz
megyéspüspök
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Hulladékudvar 2020. 12. 24–27. 2020. 12. 28–30. 2020. 12. 31. –  
2021. 01. 03.

Miskolc I.
ZÁRVA

10:00 – 18:00
ZÁRVAMiskolc II. 10:00 – 18:00

Miskolc III. 10:00 – 18:00

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek alatt (2020. december 24–26.),  

valamint 2021. január 1-jén változatlanul, a korábbi megszokott ürítési rend szerint történik.  
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

Az ügyfélszolgálati irodák az alábbi napokon zárva tartanak: 2020. december 24–25., 31., 2021. január 1.

HULLADÉKUDVAROK ÜNNEPI NYITVATARTÁSA:

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu. Telefon: +36 21 3500 111. Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a BMH Nonprofit Kft.!

Az ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok 2021. január 4-étől a megszokott nyitvatartási rend szerint fogadják ügyfeleinket.

2021. január 1. napi hatállyal módosításra került a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés.  
A sárga színű, BMH Nonprofit Kft. felirattal ellátott szelektívhulladékgyűjtő-zsák megszűnik, azok pótlására nem fog sor kerülni a gyűjtési napok alkalmával.  

Amennyiben nem rendelkezik szelektívhulladékgyűjtő-edényzettel, vagy az edényzet kevésnek bizonyul, abban az esetben a gyűjtési napokon bármilyen  
átlátszó zsákban kihelyezhető a szelektíven gyűjtött csomagolási – fém, papír, műanyag – hulladék az edényzet mellé. 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a hulladékszállító járatok optimalizálása érdekében Miskolc egyes utcáiban az üveg- és a zöldhulladék szállítási rendje  
2021. január 4-étől megváltozik. A 2021. január 4-étől érvényes 2021. évre vonatkozó hulladéknaptárak weboldalunkon elérhetők.  

Egyéb információkért látogasson el a www.bmhnonprofit.hu weboldalra, vagy keresse fel ügyfélszolgálatunkat!

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

A miskolci székhelyű  
AA - MED Kft.  

keres irodai  
munkavégzésre,  

takarításra  
munkatársat.
Fényképes önéletrajzokat  
az aamedkft@gmail.com  

e-mail-címre várjuk.

267-19/2020

Az akció érvényes: 2020. 12. 19-től 2020. 12. 24-ig 
Kolynos fogkém, 75 ml 299 Ft 199 Ft
Vágódeszka nagy, műanyag 499 Ft 299 Ft
Duck WC-gél, 750 ml 449 Ft 399 Ft
Baba tusfürdő, 400 ml 599 Ft 499 Ft
Karácsonyi mintás székpárna, 33x33 cm 599 Ft 499 Ft
Kínálótányér, kerámia 1099 Ft 499 Ft
Lenor öblítő, 1360-1080 ml 899 Ft 799 Ft
Sanytol fertőtlenítő, univerzális, 500 ml 1299 Ft 1099 Ft
Sanytol fertőtlenítő, padlóra, 1 l 1299 Ft 1099 Ft
Fonott kosár, bélelt, „L” méret 1999 Ft 1199 Ft
Colgate szájvíz, 500 ml 1399 Ft 999 Ft 
Tárolópuff, „S” méret 3499 Ft 1999 Ft
Old Spice ajándékcsomag (after shave+tusfürdő+deo) 3499 Ft 2999 Ft
Fonott szennyestartó, „L” méret 4999 Ft 2999 Ft

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK!

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu



A Végállomás Bistoran-
te-ban a nehéz helyzet el-
lenére sem engednek az 
alapelvekből: ezt tükrözik az 
ünnepi ételek is.

Folytatás az 1. oldalról
Több irányban indultak el 

a menüsor megalkotásakor, a 
klasszikus vonal mellett az ét-
lapra lehelték a Bistorante-ra 
jellemző franciás könnyedséget 
is. A harcsahalászlé mellett egy 

másik leves is szerepel a kará-
csonyi ételek között, ami azok 
számára jelenthet alternatívát, 
akik nem félnek elrugaszkodni 
a klasszikus dolgoktól. Ez egy 
sültzelleres csicsókakrémleves. 
A lelkét a harcsa adja, amit az ét-
terem konyháján füstölnek meg.

– Hal mindenképp kell a 
menüsorba, nálunk két ha-
las főétel is lesz. Az egyik egy 
citrusos, zöldfűszerekkel kent 

pisztrángfilé, sültkörtés édes-
burgonyával és sárgarépás 
misoszósszal. A másik leveles 
tésztában sült spenótos lazac 
rumos vajmártással – ez iga-
zából egy újragondolt Welling-
ton hallal és parajjal, szóval ki-
válóan illik az ünnepi asztalra.

A chef ezeket az ételeket a 
könnyedebb élményekre vá-
gyó gasztroutazóknak ajánlja, 
de akik szeretnék komolyabb 
próba elé állítani a hasuk befo-
gadóképességét, azok számára 
választható narancsos, fűszeres 
mázzal kent, omlós kacsacomb 
birsalmás lila káposztával és 
szerecsendiós, barna vajas bur-
gonyapürével, valamint ropo-
gós sörrel locsolt malactarja 
borókás savanyú káposztával 
és pirított knédlivel. A desszert 
feketeerdő-torta: természete-
sen kicsit újragondolva.

– Úgy lett összeállítva a me-
nüsor, a dobozba is úgy he-
lyezünk bele minden ételt a 
hozzátartozó köretekkel és 
mártásokkal, hogy melegíthető 
legyen. A többszöri melegítés 
nem előnyös ezeknél az ételek-
nél, ezért ha délelőtt viszik el, 
de csak este akarják felszolgál-
ni, akkor érdemes csak egyszer, 
étkezés előtt melegíteni. Kará-
csony előtt három nappal lezár-
juk a rendelésfelvételt. Akkor 
tudunk végleges kalkulációt 
készíteni, hogy melyik ételből 
hány adagra lesz szükség.

Karácsonyvárás az étte-
remben

A konyhába is benézhettünk, 
sőt, Hornyák Tiborék több ételt 
is elkészítettek a számunk-
ra szemléltetésképpen. Akik a 
puszta leírásból még nem tud-
ják összerakni ezt a gasztroél-
ményt, azok hunyják le a sze-
müket, és képzeljék el, ahogy 
serceg, ahogy sistereg, ahogy a 
gázrózsából áramló melegség 
megiramodik a kézfejünkön, 
és csak a nyakszirtünkön olvad 
bele a testünk hőjébe. Ahogy 
belélegezzük az első alapilla-
tokat, majd az olíva aromája 
gazdagodik a karamellizáló-
dó körte édességével, a bőrén 
sült pisztránggal, és már szin-
te érezzük, ahogy a szánkhoz 
ér, ahogy omlik, ahogy ropog: 
lágy kísértés.

A kitálalt étel szuperül mu-
tatott. Mi a csicsókalevest, a két 
halas főételt és a desszertet kós-
toltuk. A leves remekbe szabott, 
nem csoda, hogy a vendégek 

egyik állandó kedvence. Textú-
rája selymes, homogén, ízeiben 
dominál a füstös jelleg – mint-
ha díjnyertes kisalföldi kol-
básszal filterezték volna, amíg 
hátat fordítottunk. A főételek 
is hamar elfogytak, de a korona 
stílszerűen a végén került fel: a 
desszert. A melléknévfokozás 
grammatikai evolúciója még 
nem érte utol azt a szintet, ahol 
a feketeerdő-torta jár a csokis-
ság terén. Minden falatba bele-
oltották a karácsony szellemét.

A fennmaradás a tét
– A kiszállítás, amit most kí-

nálunk, a kényszerhelyzet szü-
leménye, egy külön profil, ami 
számunkra eddig ismeretlen 
volt – mesélt a bemutató végén 
stábunknak a jelenlegi állapot-

ról Varga Henriett, a Végállo-
más Bistorante étteremvezetője. 
Ahhoz azonban, hogy fennma-
radjunk, elengedhetetlen. Ezzel 
együtt szeretnénk önazonosak 
maradni, és azt az értéket köz-
vetíteni ebben a rendhagyó ka-
rácsonyi időszakban is, amit 
nálunk a vendégek megszokhat-
tak: a helyi termelőktől beszer-
zett alapanyagokat használjuk 
(mint a karácsonyi menü eseté-
ben azt a lillafüredi pisztránggal 
vagy a hernádszentandrási bio-
kertészet csicsókájával tettük), a 
legjobb konyhatechnológiával 
és a tőlünk származó legjobb 
tudással, hogy a karácsonyi va-
csora akkor is gasztronómiai 
élmény legyen, ha történetesen 
papírdobozban érkezik.

Bájer Máté

Pisztrángfilé sültkörtés édesburgonyával és sárgarépás misoszósszal. Fotók: Parai Roland

A desszert: feketeerdő-torta

Hornyák Tibor konyhafőnök
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ELVITELRE CSOMAGOLT ÍZÜNNEP

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra! Alászolgája! 

www.vendelinetterem.hu  
Miskolc, Széchenyi u. 6 l 46/790-679

Csak elvitelre áll  
módunkban  

kiszolgálni Önöket,
elviteles dobozt biztosítunk,  

de hozhatnak saját ételhordót is!

A NETPINCÉREN elérhetőek vagyunk, 
így HÁZHOZ  is rendelhetik ételeinket!

KOCSONYA,
BEJGLI,  

HIDEGTÁLAK,  

TÖLTÖTT KÁPOSZTA, HA-
LÁSZLÉ, 

 2-4 SZEMÉLYES TÁLAK

Hirdetés

Békés Ünnepeket Kíván a Slambuc Étterem!
Szállítás: … világ végére IS! :) Fizetési módok: széles mosoly, vállveregetés, pénzcsörgés

Ízelítő széles kínálatunkból, mert a Slambucban semmi sem (L)ehetetlen:

Ebédeljen velünk 2021-ben is!
Miskolc, Szendrei utca 2. (Búza tér mellett) Rendelés felvétel: +3670/410-5500 www.slambuc.hu

Ínyenc 

menü

Rabgulyás + 

Hamuvá sült 

pogácsa 

Tőkehalmáj-

krémleves +  

Ezernapos 

záptojás 

Tyúkszemleves 

+ Diétás 

szalonna 

Tojáshéjleves +  

Műkörömpörkölt 

szétfőtt 

krumplival

Hajhagyma-

leves + 

Csirkecomb 

tetoválva

Nemzetek 

konyhája 

Zsírjában 

sült spanyol 

csupaszcsigamáj 

háromlevelű 

lóhere salátával

Arab 

sertéspörkölt 

majomkenyérrel

Kakasherével 

töltött dubaji 

csirkecomb

Indiai 

tehénpecsenye 

cukornáddal

Afrikai sertés 

pestos szósszal 

és burgonyahéj-

salátával

Frissen-

sültek 

Kindertojás 

szezámmagos 

bundában 

zacskós tejjel

Csirkefej 

csőrével 

rántva, főtt 

kukoricadarával

Rántott 

sertészsír sós 

spenóttal

Rántott 

zöldborsószemek 

(2db) párizsi 

bundában

Kirántott 

varjútoll 

savanyú 

majonézzel

A Séf  

ajánlata

Mákos lecsó 

filléres 

parizerrel

Minden hájjal 

megkent pizza 

(32 cm)

Tárkonyos 

csodabogár

Hortobágyi 

húsos pacsirta

Sajttal töltött 

szúnyogláb

Desszert Balszerencsesüti Sö-rétes Szardíniás pite Marharépa Tormás nyalóka
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Hirdetés

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

December 21., hétfő: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci 
Napló (közéleti magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:20 Honvéd7 (honvédel-
mi magazin), 19:35 Testközelből 
(ism.), 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Mérkőzés 
(DVTK-ZTE labdarúgó-mérkőzés), 
22:00 Képújság

December 22., kedd: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:10 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Sport-
percek, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Mérkőzés 
(DVTK-Szekszárd kosárlabda-mér-
kőzés), 21:00 Híradó ism., 21:15 
Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

December 23., szerda: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:20 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25 Egészségper-
cek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés ism., 19:25 Retro 
TV, 20:00 Híradó (ism.), 20:20 Az 
ismeretlen Kárpátalja (dokumen-
tumfilm), 21:15 Képújság

December 24., csütörtök: 06:00 
Az előző esti adás ismétlése, 09:25 
Képújság, 18:00 Karácsonyi üze-
net, 18:10 Ünnepi magazin, 18:25 
Miskolci Szimfonikus Zenekar ad-
venti hangversenye, 19:10 Ka-

rácsonyi üzenet, 
19:25 Csodálat-
tal és hálával (dokumentumfilm), 
20:25 Karácsonyi üzenet, 20:35 
Képújság

December 25., péntek: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 09:00 
Képújság, 17:00 Karácsonyi szent-
mise, 18:00 Karácsonyi üzenet, 
18:15 Köszönet a gyógyítóknak 
ism., 19:05 Karácsonyi üzenet, 
19:15 Testközelből ism., 19:35 
Köztünk élnek ism., 19:55 Kará-
csonyi üzenet, 20:00 Bóta Cafe: 
Malek Andrea, 21:00 Így nem ját-
szunk mi (a Körúti Színház műso-
ra), 22:00 Képújság

December 26.,  szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti 
hír összefoglaló), 18:20 Karácso-
nyi üzenet, 18:25 Szeretetszol-
gálat (dokumentumfilm), 19:00 
Krónika (ism.), 19:25 Karácsonyi 
üzenet, 19:30 Bóta Café: Oszvald 
Marika, 20:30 Keresd a nőt (kana-
dai-angol vígjáték), 22:00 Képúj-
ság

December 27. vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:20 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika (ism.), 18:20 Promenád 
(ism.), 19:00 Krónika (ism.), 19:25 
Együtt (magazinműsor), 20:00 
Mártírok (tv-játék), 21:50 Képúj-
ság

MISKOLC TISZTA LEVEGŐJÉÉRT

Miskolc Önkormányzata a város levegőminőségének javítása érdekében részt 
vesz a HungAIRy projektben. A projekt megvalósításában számítunk a miskolciak 
közreműködésére is, hiszen a kibocsátott légszennyezés jelentős része lakossági 
tevékenységhez köthető, mint például a fűtés, a kerti hulladékok égetése, a gép-
jármű-közlekedés. 

Háromfordulós rejtvényünk kérdései is a légszennyezés problémaköréhez kap-
csolódnak.

Eheti kérdésünk: A köznyelvben szállóporként ismert légszennyező 
anyag kibocsátása leginkább melyik emberi tevékenységből származik?

A megfejtéseket 2020. december 27-éig várjuk a hungairy@miskolc.hu címre. 
A rejtvény helyes megfejtői között egy fanedvességmérő műszert sorsolunk ki. A 
sorsolás időpontja 2020. december 28. A nyertest e-mailben értesítjük. 

Előző heti rejtvényünk megfejtése: Ne égess, komposztálj! A nyertes: Sváb Lászlóné, Miskolc. A háztartásunkban keletke-
ző hulladék negyede komposztálható!

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

Egyutcás város a miénk. Kár, 
nagy kár, hogy már nem min-
denütt halljuk a Szinva patak 
csörgedezését. A Hősök tere is 
olyan kacifántosra sikerül. A 
belváros hangulatos, ódon kis 
utcái a szemünk láttára tűnnek 
el. Hiába mondják, gyalogosoké 
az elsőbbség, a motorizáció ke-
resztül-kasul vágja a zöldöveze-
teket is. Nehéz a különös dönté-
sek kulisszatitkait kideríteni, de 
egyszer csak sikerül. Majdnem.

Könnyű eltévedni a városhá-
za gangos folyosókkal egymás-
hoz ragasztott épülettömbjében. 
Olyan korán van, hogy még 
kérdezősködni se tudok senki-
től. Egyetlen biztos információ, 
hogy Horváth Béla főépítész 
mindenkit megelőzve elsőként 
jár be a hivatalba. Félórám 
marad, hogy a szobáját orosz-
lánként őrző titkárnőjével ne 
fussak össze. Végül is három hó-
napig tartó hasztalan levelezés 
és telefonálgatás után csak rá-
törhetek. Hiába is kopogok, még 
bejutva se akar tudomást venni 
rólam. Talán csak a harmadik 
bocsánatkérő köszönésemre for-
dul felém.

Arra a főutcai épületre nem 
lehet vitrint kihelyezni, som-
máza a visszavonhatatlan vé-
leményét. Statikai okokból, ma-
gyarázza a védhetetlent. Hiába 
minden laikus érv, de lassan 

puhul. Szerezze be egy igaz-
ságügyi statikusmérnök véle-
ményét, aztán majd meglátjuk, 
zárja rövidre az audienciát. Ez 
az első találkozónk, nem is lop-
juk be a szívünkbe egymást.

A munkakapcsolatunk vi-
szont tartós és szálkás. Béla bácsi 
egy neves miskolci pallér fia, aki 
sokat tud városunkról, de nehéz 
szóra késztetni. A született lokál-
patrióta kíváncsiságával mindig 
próbálom faggatni, élete végé-
ig. Nyugalmazott főépítészként 
minden városfejlesztési fórumon 
jelen van, és szót kér. Hurcolja 
magával a degeszre tömött akta-
táskáját, és mindig előkapja azt 
a megsárgult iratot, amellyel a 
saját igazát védelmezi. Bármi-
ről van papírja. Gyakran bejár 
a szerkesztőségbe, asztaltól asz-
talig kínálja a szerkesztőknek az 
éppen regnáló városépítészetről 
szóló kritikus írásait. Elhesse-
gettem magamtól a kisördögöt, 
eszembe se jut revánsot venni az 
első találkozásunkért. Sőt, ráve-
szem, árulja el, minek köszön-
hető a miskolci belváros letaro-
lása. Egertől Sopronig minden 
nagy múltú vidéki nagyváros 
sikeresen megőrizte középko-
ri történelmi arculatát, Miskol-
cot viszont tervezőasztalon érte 
a szőnyegbombázás. Az Arany 
János, a Zöldfa és  Vörösmarty 
utcák gettójából semmi nem 

maradt. A Népkertet és az Avas 
alját négysávos utakkal szakí-
tották szét. Muszáj volt-e a Bató 
háznál áttörni a Széchenyi utcá-
ra, s a foghíjas sarkoknál miért 
nem őrizték meg az épületek ere-
deti arculatát?

Máig őrzöm válaszait, a sze-
mélyeset és a telefonon elmon-
dottakat is. Mondhatom, feltá-
rulkozik az ember tragédiája. 
Nehéz és csaknem lehetetlen a 
politikai elvárásokat, az egymás 
után következő ötéves tervek 
doktrínáit szinkronba hoznia 
történelmi örökségünk megóvá-
sával. Több ezer család lakhatá-
sát kellett biztosítani gyorsan és 
szériában. Ne felejtsük el, hogy 
a hetvenes évek elején még a 
csapvíz és a szennyvízcsatorna 
is hiányzik a belváros jó részén. 
A Mester utca környékén még 
az udvari kabinos budi a módi, 
a fürdőszoba ritkaságszámba 
megy, és az ott lakók zöme az 
Erzsébet fürdőbe jár tisztálkod-
ni. Például a Széchenyi utcai 
bérlemények sorában csupán 
az utcafronti, úgynevezett házi-
úri lakásokban van angol vécé és 
meleg vizes fürdőszoba. A többi-
eket a folyosó végi közösbe hajtja 
a szükség. Sebtében kell a hely a 
házgyári panellakásoknak. S ha 
egyszerre sok ezer embert tele-
pítünk egy térségbe, közlekedési 
infrastruktúrára is szükség lesz.

A városvédő kibicnek semmi 
se drága, többször is rákérdezek 
a Szabadságharc utcára. Meny-
nyire fontos a zöldövezeten át 
egy utat taposni az Avasi lakó-
telep és a belváros közé. Elárulja, 
jómaga a harmincezres lélekszá-
mú városrészt se oda képzelte. 
Sajnálja, hogy a politikai döntés-
sel, magas beton kockaházakkal 
fejelték meg a városképet. S míg a 
Kilián-lakótelep egy élhető, szel-
lős, tágas zöldövezet, itt még a 
talajmechanikai problémákkal 
is meg kellett küzdeni.

Sokak szerint Béla bácsi ha-
gyatéka, feljegyzései, skiccei 
várostörténeti értékek. Van 
is valaki, aki egyben szeret-
né megvenni. Hogy sikerül-e 
vagy sem, máig se tudom. Az 
viszont biztos, hogy ahányszor 
megfordulok a Görgey ut-
cai megállóban, ez is eszembe 
jut. Látom jellegzetes alakját 
 Columbo-köpenyében ballag-
ni, kezében a vaskos iratoktól 
dagadó táskájával. S míg a 
buszra várunk, jó ismerősként 
nekem rója fel, lám, a sport-
csarnok szintezését is elszúr-
ták. Alacsonyra sikeredett. Hi-
ába. Mondja, mintha bárki is 
megtehetné, hogy megemeli a 
szemközti utcáéhoz. Jól nevel-
ten hallgatom, szóba se mer-
ném hozni a vitrinügyet…

Szántó István

Jegyzet

BÉLA BÁCSI HAGYATÉKA
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hu-
nyad 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 hétköznap 8-16 órá-
ig a 70/676-92-43-as telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problémát igyek-
szünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 – április 20) A héten olyasmit is elvárhat-
nak Öntől, amit nem érez a kötelességének, ráadásul nem is 
biztos, hogy értelmét látja a dolognak. Ezen a héten mégis 

érdemes energiát fektetni bele, mert idővel majd megtérül ez.

Bika (április 21 – május 20) Mindenki jó valamiben, csak 
meg kell találnia, mi az a képesség, amivel Ön is hozzáteheti a 
magáét egy fontos ügyhöz. Lehet, hogy nem Ön lesz a főszerep-

lő, de ez még nem jelenti azt, hogy nem veheti ki a maga részét.

Ikrek (május 21 – június 21) Érdemes alaposan szétnézni az 
ajánlatok között, mielőtt dönt, mert nem biztos, hogy az kí-
nálja a legjobbat, aki a leghangosabb. Ne hagyja megtévesz-

teni magát, de ne is versenyezzen – próbáljon együttműködni!

Rák (június 22 – július 22) Egy kommunikációs hiba kel-
lemetlen félreértésekhez vezethet a héten, és lehet, hogy 
ennek Ön szenvedi el a legnagyobb hátrányát. Most azonban 

már nem biztos, hogy meg tudja változtatni a dolgokat.

Oroszlán (július 23 – augusztus 23) Jobban jár, ha megkér-
dezi azt, amit nem tud, mintha fölöslegesen vesztegeti az ide-
jét arra, hogy megpróbálja magától kitalálni. Érdemesebb len-

tebb adni a büszkeségéből, mint az értékes idejéből vesztegetni.

Szűz (augusztus 24 – szeptember 23) Minél inkább nyug-
talanítja valami, annál fontosabb, hogy utánajárjon, mert csak 
akkor könnyebbülhet meg végre. A fölösleges feszültségre most 

nagyon nincs szüksége, bírja ki az ünnepi szabadnapokig!

Mérleg (szeptember 24 – október 23) Ha sikerül felvennie a 
ritmust, akkor most ne tartson szünetet, intézzen el ezen a héten 
annyi mindent, amennyit csak lehet, hogy később már a pihenés-

re és az ünnepi készülődésre koncentrálhasson.

Skorpió (október 24 – november 22) Valaki mintha direkt 
megpróbálná kihozni a sodrából, újra és újra olyasmivel piszkál-
ja, ami nagyon is kényes kérdés az Ön számára. A héten semmi-

képpen ne hagyja felbosszantani magát, ellensége ezzel csak eléri, amit akart.

Nyilas (november 23 – december 21) Szívesen segít, de azt 
Ön sem szereti, ha kihasználják. Amikor egyértelművé válik, hogy 
valaki visszaél a jóindulatával, gyorsan változtasson irányt! Ezek 

a dolgok a héten több örömet tartogathatnak, mint hinné.

Bak (december 22 – január 20) Megpróbál udvarias lenni, 
de úgy tűnik, ez most nem vezet sehová. Lehet, hogy kénytelen 
lesz a sarkára állni, és akár egy konfliktust is felvállalni, hogy 

elérje, amit akar. Ne siessen, a kapkodás még több gondot szül.

Vízöntő (január 21 – február 19) Mikor már azt hiszi, mindent 
elrendezett, egy váratlan esemény felboríthatja a számításait. 
Szerencsére lesznek olyanok, akik kiállnak Ön mellett, és így jól 

át tudja majd vészelni a héten a nehéz napokat.

Halak (február 20 – március 20) Ez a hét sok váratlan fordu-
latot tartogat. Ami kezdetben reménytelennek tűnik, az ked-
vező fordulatot vehet, ami pedig könnyűnek tűnik, az tartogat-

hat még nehézségeket. Most semmit ne vegyen készpénznek!

Minden bizonnyal az idei év legötletesebb karácsonyfáját alkották meg és díszítették fel a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 
autóbuszjavító üzemének dolgozói. A lelkes munkatársak különféle méretű autógumikat festettek be zöld színűre, majd ezeket 
egymásra helyezve állt össze különleges karácsonyfájuk. Az alkotást ezután műfenyőágakkal, piros és aranyszínű gömbökkel, 
valamint egyéb karácsonyfadíszekkel és természetesen karácsonyi izzókkal díszítették fel. Csúcsdíszt is kapott a különleges 
karácsonyfa, nem is akármilyet: a „gumifenyő” tetején egy piros teherautó pihen, valószínűleg azoknak a kocsiknak a kistest-
vére, melyek műszaki probléma esetén vontatják be az autóbuszokat a műhelybe. Fotónkon az alkotók távollétében munkatár-
saik pózolnak a kreatív karácsonyfával. Fotó: Végh Csaba

GUMIABRONCSOKBÓL 
KARÁCSONYFA 

Egy újabb akció indult az 
SMA-val küzdő kazincbarcikai 
kisfiú támogatására: Zala-
egerszegtől Biatorbágyon át 
egészen Miskolcig mindenhol 
felbukkannak plüssfigurák, 
rajtuk egy levéllel, amelyben 
arra biztatják megtalálójukat, 
hogy adakozzanak Zsombi 
gyógyulásáért.

Mint ismert, a kisfiú az SMA 
legsúlyosabb, 1-es típusában 
szenved, gyógykezelésére – ami 
hosszú, egészséges életet bizto-
síthatna számára – 730 millió 
forintra van szükség. Az összeg 
közel fele már megvan, decem-
ber 16-áig mintegy 346 millió 
forint gyűlt össze.

A Tündérkertben, a Lovagi 
Tornák Terén, de Diósgyőr mel-
lett a város több pontján buk-
kantak már fel plüssök. Egy le-
velet is mellékelnek hozzájuk, 
amiben Zsombi történetére hív-
ják fel a figyelmet, és buzdítanak 

adakozásra. Az ötlet Biatorbágy-
ról indult, Schilling-Párhon Lili 
kezdeményezésére. Az ötletgaz-
da felidézte, a Budai Gyermek-
kórházban találkozott a kazinc-
barcikai családdal.

– Mozgásterápián voltak 
Zsomborral, ha jól emlékszem, 
ez még júniusban volt. A kisfi-
ammal tesztre vártunk, amikor 
összeismerkedtünk – emléke-
zett vissza. A kisfiú tesztje nega-

tív lett, Zsombié viszont pozitív. 
– Zsombi belenézett a szemem-
be, és én azonnal tudtam, hogy 
tennem, segítenem kell. Tulaj-
donképpen azt valósítom most 
meg, amit akkor éreztem: hogy 
mit tennék meg a fiamért, ha 
szükség lenne rá.

Biatorbágyról indult tehát a 
kezdeményezés, de azóta már 
Miskolcon is plüssök tűnnek fel 
többek között a Szent István té-

ren vagy a kilátónál is. Az akció 
gyorsan országossá vált. Ma már 
szinte minden városban Zsom-
bit segítő plüssök várják jóté-
kony gazdájukat, hétszáz forin-
tos adakozásra buzdítva.

A civilek mellett sportolók is 
segítenek Zsombinak a gyűjtés-
ben. A Ferencváros játékosa, Vé-
csei Bálint elárverezte a Juventus 
játékosától, Ronaldotól kapott 
dedikált mezét, egymillió-két-
százötvenezer forintért. A fe-
hérvári Fiola Attila saját mezét 
ajánlotta árverésre néhány nap-
ja. Korábban Gulácsi Péter járult 
hozzá 25 millió forinttal Zsom-
bi gyógyulásához, és Mesut Özil 
buzdított adakozásra közösségi 
oldalán. Legutóbb pedig Szobosz-
lai Dominik a Tel-Aviv elleni Baj-
nokok Ligája playoff mérkőzésen 
viselt mezét ajánlotta fel Zsombi 
gyógyulásáért, de a tragikusan 
fiatalon elhunyt Fülöp Márton 
családja is felajánlotta a kapus 
egyik mezét.                      MKJ, KI

Zsombit segítő plüssök lepték el az országot 
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Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük 
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, 
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési 
határidő: 2021. január 20. E-mail-cím: meg-
fejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések be-
küldői között könyvutalványt sorsolunk ki. 

A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja.

A Miskolc Televízió Hívő-
szó című műsorában 20-án, 
vasárnap délután 4 órától a 
hejőcsabai római katolikus 
templomból közvetítenek. 
A szentmisét bemutatja: Se-
don László plébános. A 27-ei 
műsorban pedig a görömbö-
lyi görögkatolikus templom-
ból lesz a közvetítés. A szent 
liturgiát Galambvári Péter 
parókus mutatja be.

A Mindszenti templom-
ban dolgozók tervei szerint 
december 24-én a következő-
képpen lesznek a programok: 
délután 4-kor „egyszerű bet-
lehemes” játék a templomban, 
egy óra múlva vigília-szent-
mise szigorúan a 65 év fölöt-
tieknek, majd este 8-tól kará-
csonyesti szentmise szigorúan 
a 65 év alattiaknak. A zárdaká-
polnában délután fél 5-től lesz 
a karácsonyelőesti szentmise.

Karácsony szentesti isten-
tiszteletet tartanak a belváro-

si református templomban 
24-én, csütörtökön délután 5 
órától Bodáné Falucskai Ilona 
lelkipásztorral és ifjak szolgá-
latával. Előtte úrvacsorai kö-
zösségre felkészítő bűnbánati 
istentiszteletek 21-én, 22-én és 
23-án délután 5 órától lesznek. 
Karácsony első napján, 25-én, 
pénteken délelőtt 10 órától 
Szabó Sándor lelkész tartja az 
úrvacsorás ünnepi istentisz-
teletet, másnap, 26-án pedig 
Bodáné Falucskai Ilona tartja 
ugyanebben az időpontban.

A Görögkatolikus Missziós 
Iroda karácsonyi adománygyűj-
tést szervez. A Szeles utca 35. 
szám alá várnak minden olyan 
játékot, ruhát, könyvet, amire 
otthon már nincs szükség.

A belvárosi evangélikus 
templomban 24-én, csütör-
tökön délután 4 órától lesz a 
szentesti istentisztelet. Kará-
csony első és második napján 
pedig délelőtt 11 órakor kez-
dődik majd a szertartás.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK
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