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Az első vakcinaszállítmány december vé-
gén érkezett meg Magyarországra. A vak-
cináció a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont terve szerint zajlik, az egészségügyi 
dolgozók oltása az Európában elsőként en-
gedélyezett Pfizer-BioNTech vakcinával 
kezdődött meg. A leggyakoribb kérdéseket 
és válaszokat a vakcináról, valamint az ol-
tási tervet az 5. oldalon olvashatja.

A legfontosabb kérdések  
az oltásról  

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Pász-
tor Dánielt választotta meg következő püspökének, 
aki az utóbbi hat évben püspökhelyettesként dolgo-
zott Csomós József mellett. Életében kétségtelenül 
meghatározó volt, hogy lelkész családba született, de 
ez önmagában még nem jelentette azt, hogy a lelki-
pásztori hivatást kell választania. Legfőbb céljairól és 
a szolgálathoz való hozzáállásáról beszélgettünk vele.

Portré a 6. oldalon

Készen áll  
az új szolgálatra

MÁR MISKOLCON IS OLTANAK 

Újabb társadalmi egyezte-
tésre hívja az MVK a közös-
ségi közlekedéssel utazókat. 
A cél: a tavaszra tervezett új 
vonalhálózat és menetrend 
bevezetése a lehető legjob-
ban igazodjon a miskolciak 
igényeihez.

Nehéz olyan menetrendet 
összeállítani, ami minden-
kinek tetszene, ezt ponto-
san tudjuk. Egy-egy változ-
tatás, finomítás érzékenyen 
érintheti az utazókat – nem 
véletlen tehát, hogy a márci-
usra várható módosítás már 
most, év elején vitákat szült. 
Ezért is kezdeményezett – 
újra – egyeztetést az MVK 
az utazókkal. A közlekedési 
társaság szeretné megtalál-
ni a legjobb megoldást, így 

arra biztatják a miskolciakat, 
hogy mondják el, pontosab-
ban: írják meg észrevételei-
ket, javaslataikat. Az MVK 
nincs könnyű helyzetben: a 
kormányzati elvonások, az 
előírt menetrendi változások 
érzékenyen érintették a kö-
zösségi közlekedést.

Lapzártánkig több mint 
négyszáz javaslat, észrevétel 
érkezett a közlekedési vál-
lalathoz. A legtöbb észrevé-
telt – a beérkezett javaslatok 
mintegy 60 százalékát – az 
1-1B, 7-es és 54-es autóbusz-
járatok átszervezésével kap-
csolatban tették az utasok. 
Minden tizedik javaslat vo-
natkozott eddig arra, hogy a 
21-es autóbuszvonalat hosz-
szabbítsák meg Berekaljáig.

Folytatás a 3. oldalon

Újra az utasok 
véleményére kíváncsiak

A megoldást a vakcina jelenti, hangsúlyozzák a szakemberek, 
és az újév első hetében szerencsére már ott tartunk, hogy több 
intézményben – Miskolcon is – megkezdték az oltást.

Előbb a fekvőbetegeket ellá-
tó kórházakban oltották be a 
munkatársakat, miközben a vá-
rosi kórházakban is elkezdődött 
a vakcináció. A járványügyi fel-
adatokat is ellátó megyei közpon-

ti kórházban mintegy ezerkét-
száz egészségügyi dolgozó kapta 
meg a koronavírus elleni vakci-
nát. Az alapellátásban dolgozók, 
így a házi- és fogorvosok, az őket 
segítő szakszemélyzet oltását 

jövő héten kezdik, de ide tartoz-
nak a védőnők, a mentők, a házi 
betegápolók és a gyógyszertári 
dolgozók is. A megyei kórház se-
gített abban is, hogy csütörtökön 
az Őszi Napsugár Otthonban 
mintegy száz ellátottat és több 
mint húsz munkatársat oltsanak 
be. A miskolci önkormányzat pe-
dig eddig is mindent megtett az 

általa üzemeltetett idősotthonok 
lakóinak és dolgozóinak bizton-
sága érdekében a járvány első- és 
második hullámában. A nekünk 
nyilatkozó szakemberek egyön-
tetűen javasolják az oltást, a kor-
látozó intézkedéseket minden-
esetre országosan február 1-jéig 
meghosszabbították.

Folytatás a 3. oldalon

A Miskolci Tervtanács leg-
utóbbi ülésének témája az 
Avasi kilátó felújítási terve-
inek megvitatása volt.

Viszlai József tervező rész-
letekbe menően ismertet-
te kollégái számára az en-
gedélyezési eljárás előtt álló 
terveket. A miskolci építész 
mindenekelőtt hangsúlyoz-
ta, számára az első számú 
szempont az volt: tisztelet-
ben tartani, megőrizni és ki-
emelni az eredeti tervező, 
Hofer Miklós építészi elgon-
dolásait, beleértve az 1963-
ban felállított építmény 
akkor és azóta is statikai bra-

vúrnak számító szerkezeti 
megoldásait (korabeli stati-
kus: Vörös György). A majd-
nem pontosan egy évtizede 
elhunyt Ybl-díjas mérnök, 
Hofer Miklós épp 2021-ben 
lenne nyolcvanéves – és eb-
ben az évben kezdődhet el a 

kilátó eddigi legjelentősebb 
felújítása.

Mint elhangzott, a legfőbb 
célok a mostani beruházás-
sal: megőrizni az épület ál-
lagát, stabilitását; javítani a 
sérült, megkopott betonfe-
lületeket; megújítani a több 
évtizedes szerkezeteket; kor-
szerűvé tenni a felső presszó-
szint belsejét. A beruházás 
gazdái ugyanakkor ragasz-
kodnak ahhoz is, hogy az 
Avasi kilátó országszerte is-
mert, a borsodi megyeszék-
hely emblémájának számító 
sziluettjén nem szabad vál-
toztatni, rontani.

Folytatás a 2. oldalon

Félmilliárdból újulhat meg  
az „ötmilliós” városjelkép

Nem karácsonyi ajándék, 
hanem sikeres egyeztetések 
eredménye az a 700 millió 
forintos támogatás, amelyet 
a miskolctapolcai strandfür-
dő előreláthatóan veszteséges 
üzemeltethetősége miatt ítélt 
meg a kormány.

A támogatásról decem-
ber 24-én, közösségi oldalán 
számolt be dr. Kiss János mi-
niszterelnöki biztos egy vi-
deóban, miután az erre vo-
natkozó kormányhatározat 
megjelent a Magyar Közlöny-
ben. A politikus akkor úgy 
fogalmazott, többször is tár-

gyalt az ügyben a Miniszter-
elnökségen a döntést megelő-
ző hetekben.

Miskolc város vezetése 
azonban már ezt jóval megelő-
zően is egyeztetett a fürdőről a 
kormányzattal, a komplexum 
megvalósításának előkészítési 

szakaszában kidolgozott üzleti 
tervet ugyanis – még az előző 
önkormányzat munkatársai 
– nem kellő alapossággal ál-
lították össze, így az nem vett 
számításba minden felmerülő 
körülményt és költséget.

Folytatás a 3. oldalon

Sikeres egyeztetések eredménye
a 700 milliós támogatás



A Miskolci Tervtanács leg-
utóbbi ülésének témája az 
Avasi kilátó felújítási tervei-
nek megvitatása volt.

Folytatás az 1. oldalról
Az 1963-ban összesen mint-

egy 5 millió forintos költséggel 
kialakított tévétorony 2021-22-
beli felújításához félmilliárdos 
költségvetésre van szükség, 
amit pályázati forrásból fedez 
Miskolc. Viszlai József a terve-
zés során javasolta a presszó-
szint mellvédjeinek elbontását, 
padlótól mennyezetig üvegfal 
kialakítását. Ezzel az épület ere-
deti szellemisége, a tiszta stati-
kai szerkezetek megjelenítése 
erősödik. S nem mellesleg aka-
dálytalan, megsokszorozott ki-
látás lesz a szintről. 

A 72 méter magas, a több 
mint fél évszázad során egyre 
népesebb antennaállománnyal 
megterhelt toronyról egyébként 
várhatóan lekerül a „tányérok” 
jelentős része, és a közvetlen 
környezete is átalakul, megszé-
pül. Az előtte elterülő parkoló 
megszűnik, lesz helyette – egy 
későbbi projekt keretében – 
színpad, söröző, park, az oda-
vezető utat is javítják, sétánnyá 
alakítják (parkolókkal). Újra-

tervezik a dombtetőn ékeskedő 
látványosság díszkivilágítását 
is. A beruházássorozat mögött 
álló városi önkormányzat re-
ményei szerint ezek a beavat-
kozások az Avas, a környék, a 
városrész további fejlesztését 
is elősegítik majd a következő 
években. A tervtanács megje-
lent tagjai egyöntetűen támo-
gatandónak nevezték a beruhá-
zást, és üdvözölték a bemutatott 
terveket. Bodonyi Csaba ki-
emelte, hogy az előző évek el-
gondolásaiban megjelent külső 

(üveg)lift ötletének a szakma 
már akkor ellene volt. Ezt Szu-
nyogh László főépítész is lénye-
ges eltérésnek nevezte. Minde-
mellett jelezte, hogy már most 
vizsgálják a legfelső szint aka-
dálymentes elérhetőségének le-
hetőségeit. Többen ilyen-olyan 
javaslatokat fogalmaztak meg 
az újfajta ablaktáblák elrende-
zésére, tagolására, arányaira 
és fényviszonyaira nézve. Ré-
vai Tamás jelezte, tetszik neki, 
hogy a torony csúcsát külön 
megvilágítják.

– Konstruktívnak éreztem a 
megbeszélést, amelyen színes ösz-
szetételben egyeztethetett a terv-
tanács, fiatal kollégák és idősebb 
szaktekintélyek, fővárosi vendég 
és helyi mérnökök. További ösz-
tönzést kaptam-kaptunk tőlük 
a továbbtervezést illetően és vá-
laszokat több fontos, felmerült 
kérdésre. Amint a tervezési és en-
gedélyezési folyamat előrehalad 
2021 első hónapjaiban, a részletes 
megoldásokat is meg szeretném 
vitatni a tervtanáccsal – ismertet-
te Szunyogh László.

Aktuális
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A MIVÍZ Miskolci Vízmű 
Kft. (3527 Miskolc, József At-
tila u. 78.) kérelmére a Mis-
kolci Szennyvíztisztító Tele-
pen (Miskolc, 11014/2 hrsz.)a 
biogázüzemben végzett, nem 
veszélyeshulladék-hasznosítá-
si tevékenységre vonatkozóan 
kiadott, többször módosított 
2037-40/2015. számú egysé-
ges környezethasználati enge-

dély felülvizsgálatát a terüle-
ti környezetvédelmi hatóság  
(B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
– 3530 Miskolc, Mindszent tér 
4.) jóváhagyta, és ezzel egyide-
jűleg az egységes környezet-
használati engedélyt megadta.

A határozat teljes szövege 
– előzetes egyeztetést követő-

en – 2021. január 19-éig 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 Velünk a Város jobbikos 
frakciócsoportja felszólítot-
ta a kormányt, hogy gon-
doskodjon az ingyenes par-
kolás miatt megkárosított 
miskolci bérlettulajdonosok 
állami kárpótlásáról.

A kormányzat járvány-
helyzet során hozott intézke-
dései súlyos gazdasági terhet 
jelentenek az önkormányzat 
számára – mondta Badány 
Lajos, a Velünk a Város ön-
kormányzati képviselője a 
frakció pénteki sajtótájékoz-
tatóján. – Ez a kijelentés igaz 
a közösségi közlekedés állami 
támogatásának megszünteté-
sére, a helyi adóbevételek el-
vonására. A gazdasági vissza-
esés, a bezárt közösségi terek 
veszteségei, valamint az ön-
kormányzat egyéb bevételei-
nek kimaradása is külön ter-
het jelent. Ezeket tetézi még 

a kormányzat által elrendelt 
ingyenes parkolás bevezetése.

A parkolásból származó be-
vételek havi 80 millió forin-
tos bevételkiesést jelentenek 
az önkormányzat számára a 
képviselő szerint, de nem csak 
a város vezetését érinti rosszul 
ez a döntés. Badány Lajos véle-
ménye szerint a rendelet prob-
lémás, és joggal vált ki fenntar-
tást azokból a miskolciakból, 
akik éves parkolóbérletet vásá-
roltak a 2020-as esztendőre.

– Akik a tavalyi évre parko-
lóbérletet váltottak, nem tud-
ták rendesen igénybe venni a 
szolgáltatást: többnyire célta-
lan bolyonganak a miskolci 
utcákon, és a zsúfoltság miatt 
kénytelenek igénybe venni a 
fizetős magánparkolókat. A 
városvezetés ugyan elrendelte 
a tavalyi évre érvényes parko-
lóbérletek meghosszabbítását, 
ám addig, amíg a jelenleg ha-

tályos rendkívüli jogrend élet-
ben van, addig ennek a vál-
lalásnak nem tud érdemben 
eleget tenni.

A képviselői költségtérítés 
biztosítja a képviselők számá-
ra a munkájukhoz szükséges 
parkolóbérletet – erről azon-
ban lemondanak a Velünk a 
Város jobbikos frakciócso-
portjának tagjai.

– A bérletet a képvise-
lő alapesetben megvásárolja, 
majd ennek költségét az ön-
kormányzat megtéríti a ré-
szükre. Erről a térítésről mon-
dunk le, ami azt jelenti, hogy 
saját pénzünkön fogjuk meg-
venni a parkolásra jogosító 
bérletet, mint bármelyik másik 
miskolci. Így szeretnénk szoli-
daritást vállalni a megkárosí-
tott lakossággal.

Badány Lajos a közgyűlés 
többi képviselőjét is arra kérte, 
csatlakozzanak kezdeménye-
zésükhöz.

Szilágyi Szabolcs, a Velünk a 
Város-frakció jobbikos önkor-
mányzati képviselője is arról 
beszélt, szolidaritást kell vál-
lalni a miskolciakkal ebben 
a nehéz helyzetben, valamint 
felszólította a Fidesz-KDNP 
frakciócsoport miskolci képvi-
selőit, vessék be lobbierejüket, 
és győzzék meg a kormányt, 
hogy kárpótolja a miskolci bér-
lettulajdonosokat.                   BM

Badány Lajos: a kormány  
nyújtson kártérítést

A önkormányzat közgyűlése 
az általa létrehozott kurató-
rium javaslatai alapján, Mis-
kolc Város Napja alkalmából 
hagyományosan kitünteté-
seket, díjakat adományoz.

A városban működő civil-
szervezetek, közösségek, in-
tézmények, gazdálkodó és 
egyéb szervezetek, szakmai 
szövetségek, érdekképvisele-
tek, egyházak, valamint ma-
gánszemélyek 2021-ben is ja-
vaslatot tehetnek, hogy kik 
kapják az alábbi elismeréseket:
l  Miskolc város díszpolgára 

kitüntető cím,
l Pro Urbe kitüntető cím,
l Gálffy Ignác-életműdíj,
l  Herman Ottó  

tudományos díj,
l  Szemere Bertalan  

közéleti díj,
l  Szabó Lőrinc irodalmi díj,
l  Kondor Béla  

képzőművészeti díj,
l Reményi Ede zenei díj,
l Déryné színházi díj,
l  Miskolc város  

építészeti alkotói díj,
l  Bizony Ákos  

kitüntető jogi díj,
l Benkő Sámuel-díj,
l Pedagógiai díj,

l  „Miskolc Város  
Turizmusáért” díj,

l „Az év sportolója” díj,
l  „Miskolc Város  

Sportjáért” díj,
l  „A Civilek  

Támogatásáért” díj,
l  „Az Év Civil Szervezete” díj,
l Pro Minoritate díj,
l Nívódíj,
l  Az Egyetemért – A Városért.

A jelöléshez szükséges le-
tölthető adatlap és a vonat-
kozó, többször módosított 
38/2004. (XI. 10.) rendelet a 
www.miskolc.hu honlapon az 
aktuális pályázatok menüpont 
alatt található. A kitöltött, alá-
írt, eredeti adatlapot és a rész-
letes indokolást a kitüntető 
cím megjelölésével legkésőbb 
február 12-éig az alábbi cím-
re kérik eljuttatni: Veres Pál 
polgármester, Miskolc Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala, 3525 Miskolc, Város-
ház tér 8.

A kitöltött adatlapot és 
részletes indoklást elektroni-
kus úton is (a további feldol-
gozásra alkalmas docx, doc, 
odt formátumban) kérjük a 
javorszki.klara@miskolc.hu 
e-mail-címre szíveskedjenek 
megküldeni.

Városi elismerésre  
jelölhetünk

FÉLMILLIÁRDBÓL ÚJULHAT MEG 
AZ „ÖTMILLIÓS” VÁROSJELKÉP 

Az ütemterveknek megfe-
lelően halad az Y-híd-beru-
házás – tájékoztatta lapun-
kat az óév utolsó napjaiban 
a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. szóvivője. 

Kiss Boglárka emlékezte-
tett, a régi Vörösmarty utcai 
felüljáró szerkezetét fenn-
akadás nélkül bontották el 
még 2020 őszén. Az ideig-
lenes forgalomtechnikai ki-
alakítások 2021 tavaszáig 
lesznek érvényben. Kedvező 
időjárás esetén az új híd al-
építményépítési munkálatai 
tovább folytatódnak janu-
árban is. Az idei forgalmi 
rend kialakításán a Magyar 
Közút, az önkormányzat és 
az MVK közösen dolgozik – 
tette hozzá.

Tavaszra burkolatot kap-
hat a Csokonai utca is a Mar-
tinkertvároban, ezzel kap-

csolatban még decemberben 
kezdeményezte a város épí-
tési szabályzatának módo-
sítását az önkormányzat. Ez 
azért fontos, mert – ahogyan 
a hivatal fogalmaz – a Cso-
konai utca közvetlenül a Kis-
faludy utcai felüljáró rézsű-
lábánál indul keleti irányba, 
majd a lakóterületek után 

burkolatlan mezőgazdasági 
útként folytatódik egészen 
az ún. szennyvíztelepi út 
vasúti átjárójáig. Az elképze-
lés alapján ezt az utat építe-
nék ki, ami a Fonoda utcába 
csatlakozva vállalható hosz-
szúságú eljutási alternatívát 
jelentene a belső városrészek 
irányába.

Y-HÍD: TARTJÁK AZ ÜTEMTERVET 

A toronyról várhatóan lekerül a „tányérok” jelentős része. Fotó: Mocsári László

Az épületbontásokat is az előre egyeztetett tervek 
szerint végezték. Fotó: Mocsári László

Az



Újabb társadalmi egyezte-
tésre hívja az MVK a közös-
ségi közlekedéssel utazókat.

Folytatás az 1. oldalról
Az észrevételeket folyama-

tosan dolgozzák fel az MVK-
nál, figyelembe veszik és iga-
zodnak is a menetrendi és 
vonalhálózati módosítással 
kapcsolatos kérésekhez. A vé-
leményeket, ötleteket egészen 
január 15-éig várják az MVK 
Zrt. honlapján a Társadalmi 
egyeztetés menüpontban.

Az MVK először nyáron in-
vitálta társadalmi egyeztetés-
re az utazóközönséget azzal a 
céllal, hogy olyan vonalháló-
zatot és menetrendet tudjon 
bevezetni, amelyek már rövid 
távon javítják a közösségi köz-
lekedési szolgáltatás színvona-
lát a város minden területén. 
A szeptember elsején beveze-
tett változtatásoknak pozitív 
volt a visszhangja, elég csak a 
101B-s autóbuszjáratok útvo-
nalának és menetrendjének 
módosítására gondolni, de az 
1A-s villamosviszonylat beve-
zetése és ezzel párhuzamosan 
a villamosok menetrendjének 
módosítása is sok helyeslést 
váltott ki.

Novembertől aztán továb-
bi menetrendi változásokat 
kellett bevezetni a kormány 

veszélyhelyzet miatti intézke-
dései okán. Csúcsidőszakban 
sűrítették a járatokat, ezzel 
párhuzamosan csökkent az éj-
szakai járatok száma a kijárási 
korlátozás, majd tilalom miatt. 

Az alábbi témakörökben ír-
hatjuk meg véleményünket:
l a kelet-nyugati tengely 

északi ágán közlekedő autó-
buszjáratok (1-1B, 7, 54) át-
szervezése
l a 21-es autóbuszvonal 

meghosszabbítása Berekaljáig
l az Avas és Szentpéteri 

kapu közötti állandó közvetlen 
kapcsolat létrehozása
l a Gömöri pályaudvar tér-

ségét érintő közösségi közleke-
dési változások
l a Középszer kiszolgálásá-

nak módosítása
l a Hideg sor kiszolgálása, 

az Avas III. ütem és a belváros 
nyugati részének gyors kap-
csolata
l a 14-es autóbuszvonal 

egyes járatainak meghosszab-
bítása az Egyetemvárosig 14E 
jelzéssel
l Görömböly, az Auchan 

Dél áruház és Szirma hálózati 
kapcsolatainak javítása
l a 16-os autóbuszvonal le-

rövidítése az Erdőgazdaságig
l további garázsmeneti út-

vonalak meghirdetése.
K. I.

A megoldást a vakcina jelenti, 
hangsúlyozzák a szakemberek. 
Az új év első hetében Miskol-
con is megkezdték az oltást.

Folytatás az 1. oldalról
Csaknem két és fél ezren re-

gisztráltak a védőoltásra a me-
gyei kórházban. A főigazgató 
elmondta, a jelentkezés folyama-
tos, így várhatóan nőni fog a szá-
muk. Dr. Révész János is az egyén 
felelősségét hangsúlyozta. – Ezt a 
járványt csak akkor tudjuk meg-
szüntetni, ha a lakosság legalább 
60 százaléka megkapja az oltást. 
Ha valaki nem oltatja be magát 
a koronavírus ellen, az vírushor-
dozó, fertőzőforrás lehet. Én azt 
kérem tehát, hogy ezt a fajta eti-
kus magatartást mindenképpen 
mérlegeljék.

Biztonságos a vakcina felhasz-
nálása – ezt is kiemelte a főigaz-
gató –, a készítményt több mint 
10 ezer emberen tesztelték a fej-
lesztés során, már több millió 
ember megkapta az oltóanyagot 
az Egyesült Királyságban. – Min-
denképpen javasolom tehát a 
használatát.

A miskolci kórházzal egyéb-
ként már huszonötre nőtt a kór-
házi oltópontok száma, ezeken 
eddig több mint 42 ezer egész-
ségügyben dolgozót oltottak be. 

Az Őszi Napsugárba is  
megérkezett

A hét második felében a mis-
kolci idősotthonban is megkezd-
ték a vakcinációt, mintegy száz 

ellátott és több mint húsz mun-
katárs kapta meg a koronavírus 
elleni védőoltást, ennek lebo-
nyolításában a megyei központi 
kórház segítette az intézményt. 
Az épületen belül egy külön ol-
tópontot jelöltek ki, ide érkeztek 
sorban a regisztrált munkatár-
sak, akik állampolgári köteles-
ségüknek és a felelős magatartás 
megnyilvánulásának nevezték 
döntésüket.

Az otthonban százhatvanöten 
dolgoznak, közülük csaknem 
hetvenen már átestek a korona-
vírus-fertőzésen, így ők most 
nem jelentkezhettek az ingyenes 
oltóanyagért. A fennmaradó lét-
számból több mint húszan kap-
ták meg a vakcinát. Közel kétszáz 
lakó is kérte az oltást, de az orvo-
si vizsgálat után csak a jelentke-
zők fele kaphatta meg – mondta 
el Gúr Péter Attila, a MESZEGYI 

igazgatója. A lebonyolításában a 
megyei kórház öt orvosa, nyolc 
ápolója, két adminisztrátora és 
egy gyógyszerésze segített.

Mindent megtettek
Örömmel fogadta a miskol-

ci önkormányzat, hogy az idős-
otthon az elsők között kaphatta 
meg a védőoltásokat, ugyanak-
kor emlékeztettek: a járvány első  
és második hullámában is meg-
tettek mindent, hogy az általuk 
üzemeltetett idősotthonokban 
mindenki biztonságban legyen. 
A járványügyi kiadások, elvoná-
sok ellenére, sokszor erőn fe lül, 
de folyamatosan biztosították a 
védekezéshez szükséges eszkö-
zöket. – Az idősotthonok lakói 
védelmében pedig elsőként, a 
kormányzati intézkedéseket több 
esetben megelőzve vezették be a 
látogatási tilalmat, valamint szi-

gorították az otthonokba való 
beléptetés, belépés rendjét. Eze-
ken túl a város saját költségen vé-
gezte el a fenntartása alá tartozó 
idősotthonok lakóinak tesztelé-
sét. Így sikerült lassítani a járvány 
terjedését.

Maradnak a korlátozások
A korlátozó intézkedéseket 

február 1-jéig meghosszabbítot-
ták, a középiskolákban is marad 
az online oktatás – jelentette be 
Orbán Viktor. A miniszterelnök 
azt kérte, amíg nincs elég vakci-
na, addig olyan életre rendezked-
jünk be, amilyet a jelenlegi ke-
retek megengednek. Várhatóan 
jövő hét kedden ismét érkezik 39 
ezer ember beoltására alkalmas 
Pfizer-vakcina, illetve egy egye-
lőre még kisebb adag Moder-
na-vakcina is várható.

Kujan István
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Egyévnyi folyamatos egyeztetésnek, tárgyalások egész sorának és a kormányzati megvonás pót-
lása miatt az önkormányzat által biztosított másfél milliárd forintos önrésznek köszönhető az, 
hogy a Diósgyőri vár fejlesztése végül – rengeteg nehézség és akadály után – célegyenesbe ért 
decemberben, amikor a Magyar Közlönyben megjelent a projekt második ütemének elindítását 
lehetővé tevő 10,2 milliárdos támogatás fizetési ütemezéséről szóló kormányhatározat.

Veres Pál polgármester és 
a projekten dolgozó csapa-
ta a Diósgyőri vár fejleszté-
sével kapcsolatos egyezteté-
seket azonnal a választások 
után megkezdte annak érde-
kében, hogy a projekt a terve-
zett ütemezéssel, a tervezett 
költségeken belül és határ-
időre megvalósulhasson. A 
munka azonban nem indult 
zökkenőmentesen, a korábbi 
városvezetés késlekedése mi-
att ugyanis már a beruházás 

előkészítő szakaszában jelen-
tős csúszás keletkezett, erre 
hivatkozva pedig a kormány-
zat négy hónapnyi gondolko-
dás után döntött úgy, hogy 
másfél milliárd forintnyi tá-
mogatást visszavon a vár re-
konstrukciójától.

Ezek után a városvezetés és 
a kormányzat közötti egyezte-
téseket az önkormányzat igye-
kezett felgyorsítani. Veres Pál 
többször is tárgyalásokat kez-
deményezett, és egyeztetett az 

ügyben Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető mi-
niszterrel, Gyopáros Alpárral, 
a Modern Települések Fejlesz-
téséért felelős kormánybiztos-
sal és Greinstetter Balázzsal, a 
Pénzügyminisztérium helyet-
tes államtitkárával.

Levélváltások tucatja követ-
kezett, a kormányzat azonban 
a korábban már megítélt tá-
mogatás kifizetését ahhoz kö-
tötte, hogy az esetleges uniós 
forrásvesztésre hivatkozva ál-
tala elvont másfél milliárdot 
a város önrészként tegye hoz-
zá a projekthez. Ehhez azon-
ban a korábbi városvezetéstől 
megörökölt milliárdos hiány, a 
koronavírus miatti elvonások, 
bevételkiesések és a védekezés 
tetemes költségei miatt amúgy 
is nehéz helyzetben lévő ön-
kormányzatnak a közgyűlés 
jóváhagyására volt szüksége. A 
képviselők döntöttek, és a város 
vállalta az önrész biztosítását, 
amit sajnos csak hitelből lesz 
képes előteremteni.

Ezzel elhárult az utolsó aka-
dály is a kormány és a mis-
kolci városvezetés megegye-

zése elől, és a kormányzat 
képviselői jelezték Veres Pál 
polgármesternek, hogy készek 
a támogatás folyósítására. Az 
önkormányzat és a Holding 
szakemberei az időközben 
szükségessé vált módosításo-
kat tartalmazó dokumentum-
csomagot összeállították és 
továbbították azt a megfelelő 
kormányzati szerveknek.

Az egy évnyi kitartó, min-
den feltételt teljesítő munka, 
és a miskolci városvezetés 
szakembereinek erőfeszítései 
december közepére értek be, 
a kormány döntött, és a Ma-
gyar Közlönyben megjelent 
a kormányhatározat, amely 
a források biztosításáról és 
folyósításáról szól. A három 
évvel korábbi kormányha-
tározat szerint 6 milliárd fo-
rintot már 2019-ben megka-
pott volna a város, a maradék 
összeget pedig 2020-ban, az 
új határozat szerint viszont 
hatmilliárd forint 2020 utol-
só napjaiban érkezett meg az 
önkormányzat számlájára, a 
fennmaradó rész pedig 2022-
ben várható.

Miskolc polgármestere a ka-
rácsonyi díszbe öltözött Szent 
István téren jelentette be, hogy 
2021 elején végre megkezdőd-
hetnek a várfejlesztés második 
ütemének munkálatai.

CÉLEGYENESBEN A DIÓSGYŐRI VÁR 
FEJLESZTÉSÉNEK MÁSODIK ÜTEME

MÁR MISKOLCON IS OLTANAK

A hét második felében a miskolci idősotthonban is megkezdték a vakcinációt. Fotó: Végh 
Csaba

Elkezdődhetnek a vár második ütemének munkái

Nem karácsonyi ajándék, 
hanem sikeres egyeztetések 
eredménye az a 700 millió 
forintos támogatás, amelyet 
a miskolctapolcai strand-
fürdő előreláthatóan vesz-
teséges üzemeltethetősége 
miatt ítélt meg Miskolcnak 
a kormány az elmúlt év 
utolsó napjaiban.

Folytatás az 1. oldalról
A hiányosságokra Veres Pál 

még szeptemberben levélben 
hívta fel a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter figyel-
mét, partnerséget és együtt-
működést szorgalmazva 
Miskolc önkormányzata és a 
kormány között annak érde-
kében, hogy a fürdő – a ma-
gas fenntartási és üzemeltetési 
költségekből adódó – előrelát-
hatólag veszteséges működte-
tése miatt várható terheket ne 
kizárólag a városnak kelljen 
viselnie.

Az átadásra és a hosz-
szú távú működtetésre ké-
szülve az önkormányzat ál-
tal megbízott szakemberek a 
korábbinál jóval alaposabb, 
valóban minden részletre ki-
terjedő, új üzleti tervet készí-
tettek, és elvégezték a beru-
házás majdani megtérülését, 
illetve a gazdaságos üzemel-
tetés lehetőségeit vizsgáló át-
világítását is. Az átvilágítás 

pedig azt mutatta, hogy az 
élményfürdő megnyitása so-
rán még a legkedvezőbb for-
gatókönyv szerint is évi több 
száz milliós forráshiánnyal 
kell számolni, a fürdőkomp-
lexum működtetése pedig 
hosszú távon sem válik majd 
nyereségessé.

Az egyébként sem könnyű 
helyzetet még tovább nehe-
zítik a koronavírus-pandé-
mia világszerte tapasztalható 
gazdasági, turisztikai hatásai, 
a járványmentes évekhez ké-
pest jóval alacsonyabb vár-
ható vendégszám, a külföldi 
turistacsoportok elmaradá-
sa, az utazási kedv drasztikus 
csökkenése.

A várható veszteségek és 
kieső bevételek miatt kezde-
ményezte az egyeztetést még 
szeptemberben Veres Pál pol-
gármester a Miniszterelnök-
séggel, kiemelve a fürdő be-
indításával és a gazdaságos 
működtetéssel kapcsolatos 
aggályokat. Ennek eredménye 
a megítélt 700 millió forintos 
támogatás, ami ugyanakkor 
csak a fürdőkomplexum át-
adása után válik felhasznál-
hatóvá, az összegből pedig 
csak a fürdő működtetéséhez 
szorosan kapcsolódó kiadá-
sokat lehet finanszírozni, pél-
dául a rezsidíjakat és hasonló 
költségeket.

700 millió forint: sikeres 
egyeztetések eredménye

Kíváncsiak az 
utasok véleményére 



Varga Andrea alpolgár-
mester, a 18. számú egyéni 
választókerület képviselője 
összegezte az elmúlt év ered-
ményeit.

A választásokat követően ki-
emelt hangsúlyt fektettem a 
körzetben lévő intézményekkel, 
civilszervezetekkel való kap-
csolatfelvételre. A folyamatos 
kapcsolattartás a járványügyi 
veszélyhelyzet alatt is eleven 
maradt, ennek köszönhetően fi-
gyelemmel kísértem a védőesz-
közökkel, fertőtlenítőszerekkel 
való ellátottságot, szükség esetén 
pótlásukról intézkedtem.

Rendszeresen szerveztük a 
képviselői fogadóórákat, ame-
lyeken közel nyolcvanan ke-
restek fel közösséget érintő 
vagy személyes jellegű kérdé-
sekkel. Az ügyek csaknem felét 
sikerült rövid időn belül meg-
nyugtatóan kezelni, a képvise-
lői fogadóórákon munkámat a 
Mi, diósgyőriek civil közössége 
is segítette.

Számos lakossági utcafóru-
mon találkoztam az adott te-
rületen élőkkel. A többnyire 
egy-egy téma köré rendezett, 
bejárással, helyszíni probléma-
felvetéssel szervezett esemé-
nyek elsődleges célja minden 
esetben a megoldások keresé-
se volt. Talán legfontosabb a 
Tündérkert környéki utcákon 
kialakult tarthatatlan parkolási 
helyzet miatt összehívott utca-
fórum volt. A probléma keze-

lése a Haller és a Tópart utca 
esetében sikeresen megtörtént, 
a Tokaji Ferenc utca közleke-
dési helyzetének megoldása 
folyamatban van. Itt egyelőre 
utcai szemétgyűjtők kihelyezé-
sével és a gyalogoshíd felújítá-
sával javítottunk a közterülete-
ket használók komfortérzetén.

Lakossági fórumok kereté-
ben tájékozódtam a közösségi 
közlekedés anomáliáiról, ame-
lyek a járványhelyzetben, illetve 
annak feloldása után alakultak 
ki. A Berekaljára az MVK Zrt. 
vezetőivel és a menetrendter-
vező munkacsoporttal közös 
bejárást szerveztem, hogy meg-

ismerjék az itt élők közlekedé-
si nehézségeit. Ezt követően la-
kossági fórumon egyeztettük az 
őszi menetrendi javaslatokat. 
A megbeszélések eredménye-
ként a szakemberek elfogadták 
a 9-es autóbusz útvonalának 
meghosszabbításával kapcsola-
tos lakossági ellenérveket.

A Honfoglalás parkban ki-
cseréltük a pihenőpadokat, új 
szemétgyűjtőket helyeztünk el, 
és elvégeztük a játszótér kar-
bantartását. Zárhatóvá tettük a 
játszóteret és a szülői közösség 
egyik tagja felvállalta az elke-
rített terület rendszeres zárá-
sát-nyitását is.

Nyáron a közterületeken 
lévő játszóterek felmérését is 
elvégeztük. Sajnos számos ját-
szóeszközt veszélyesnek vagy 
javíthatatlannak minősítettek 
a szakemberek, ezeket fokoza-
tosan elbontottuk. A pótlásuk 
megkezdődött, azonban vár-
hatóan több évet vesz majd 
igénybe teljes cseréjük. Ha-
sonlóan rossz állapotban van 
a körzetben lévő óvodák kül-
téri játszóeszközeinek jelentős 
része, ezért ezek pótlását első-
ként kezdtük meg.

A Csavar utca végén zajló 
jelentős földmunka miatt a 
jogszerűség és a kialakult bal-

esetveszélyes helyzet kivizs-
gálása céljából hatósági beje-
lentéseket és ismeretlen tettes 
ellen rendőrségi feljelentést 
tettem. A vízügyi hatóság 
azonnal leállította a munka-
végzést, a bányahatóság vizs-
gálatot indított, majd a rend-
őrség is nyomozást kezdett az 
ügyben. Az intézkedések ré-
vén sikerült elkerülni a hely-
zet további romlását, és meg-
akadályozni, hogy hasonló 
felelőtlen munkavégzés kez-
dődhessen bárhol a városban.

A szelektív hulladékgyűj-
tők mellett illegálisan lerakott 
hulladék elszállíttatása állandó 
harcot jelent a körzet terüle-
tén. Szükség lenne az erőteljes 
lakossági összefogásra, hiszen 
a hulladéklerakók felszámo-
lására kiadott összegek a köz-
területekre fordítható anyagi 
forrásainkat csökkentik - az 
illegális szemét elszállítása he-
lyett járdákat, játszótereket, 
parkolókat építhetnénk. Saj-
nos az utcán elhelyezett szemét 
közegészségügyi veszélyt is je-
lent, e kritikus helyeken rág-
csálóirtásokra is szükség volt, 
amelyek mind eredményesek 
voltak.

Az utóbbi időkben szélsősé-
gessé vált időjárás következté-
ben kialakuló esőzések elsősor-
ban a csapadékvíz elvezetésének 
hiányosságaira hívták fel a fi-
gyelmet. A legsúlyosabb problé-
mát a zúzalékolt utakon tapasz-
talhatjuk, ezeken idén többször 

kellett sürgős javításokat végez-
ni. Legsürgetőbb beavatkozásra 
a Mária és Csavar utca területén 
volt szükség, de a Pecérvölgy és 
az Előhegy dűlő útjainak javítá-
sára is sort kerítettünk.

Diósgyőri képviselőtársa-
immal együttműködve létre-
hoztam egy szakmai munka-
csoportot, melynek feladata a 
Diósgyőri Strandfürdő lehet-
séges újranyitásának megvizs-
gálása. A műszaki lehetőségek 
felmérésén túl a külső szakér-
tők a finanszírozási kérdéseket 
is áttekintik, a döntéselőkészí-
tő anyag hamarosan elkészül. 
Bízom benne, hogy ezzel hoz-
zájárulhatok Diósgyőr ikoni-
kus szabadtéri fürdőjének új-
raélesztéséhez.

A választókörzetem terüle-
tén két jelentős fejlesztés zaj-
lik. A II. János Pál pápa teret 
decemberben adták át, és épül 
a Blaha Lujza utca – Nagy La-
jos király útja közötti park is. 
Ezen túl egy felnőttkondi-park 
fejlesztésére vonatkozó projekt 
előkészítése is folyamatban 
van a Pálosok parkja mellett, 
ahol rendszeresen tartottam 
helyszíni ellenőrzéseket, kap-
csolatban vagyok a kivitelező-
vel, a projektmenedzserrel és a 
műszaki ellenőrrel. E közterü-
leti fejlesztéseknek köszönhe-
tően hamarosan magas szak-
mai színvonalon kivitelezett, 
mindannyiunk örömére szol-
gáló és rekreációnkat segítő új 
terekkel fogunk gazdagodni.

A város 6. számú válasz-
tókerületének képviselője, 
Szilágyi Szabolcs összegezte 
az elmúlt év eredményeit.

A 2020-as év nagyon nem 
úgy alakult, ahogy szerettük 
volna. Tervezett fejlesztése-
inkre az előző városvezetés ál-
tal itt hagyott adósságon túl a 
koronavírus okozta gazdasá-
gi krízis is rányomta bélyegét. 
Amíg a frakciótársaimmal a 
tiszteletdíjunk egy részéről is 
lemondva próbáltunk min-
den lehetőséget megragadni 
a járványhelyzet enyhítésére, 
addig a kormányzat a „Ma-
radj talpon!” című játékot ját-
szotta Miskolccal és persze a 
többi demokratikus vezetésű 
nagyvárossal. A kormány egy-
szerre vett el számos bevételt 
városunktól, és rakott többlet-
terhet a miskolciakra, miköz-
ben a helyi fideszes ellenzék 
folyamatosan gyalázta a várost 
és vezetését az országos kor-
mányközeli médiumokban. 
Ezen embert próbáló körül-
mények között kellett helyt-
állnunk: visszatekintve úgy lá-
tom, nem vallottunk szégyent.

Mi történt választókerüle-
temben? A Szentgyörgy úton 
a tavaly felújított virágfákat 
idén is teleültettük. A Fel-
sőruzsin körút 14-16. és a 27. 
szám előtt a lakók parkosítá-
sát dísznövényekkel, viráglá-
dákkal, kerti dekorációs ele-

mekkel támogattam, a Szilvás 
utca 9. előtt lévő kiskertbe 
dísznövényeket küldtem.

Az Ifjúság útja játszóterének 
padjait felújítottuk, a lakók kéré-
sére a Kölcsey utcán kutyaürü-
lék-tárolót helyeztünk ki, illetve 
közegészségügyi, közbiztonsá-
gi okokból megszerveztem az 
Ifjúság útja-Kölcsey Ferenc utca 
közötti cserjés-bokros terület 
tisztítását. Rendbe rakattam a 
Szentgyörgy út 5. szám előtt ta-
lálható sziklakertet, a bérház fe-
lőli oldalt tujasorral ültettem be. 
Szintén a Szentgyörgy úton az 
Avas táblát felújíttattam, a ke-
reszteződéseiben található ut-
catáblák lecserélése érdekében 
is intézkedtem, a látványtervek 
előkészítése már folyamatban 
van. Számos helyen kértem fák 
gallyazását is, viharkárok okozta 
problémák elhárítását, köztük a 
Szilvás és Sályi utcákon.

Elvégeztettem a Kölcsey ut-
cára ígért parkoló műszaki 
terveit, a kivitelezés tavasszal 
indult volna, ám a járvány-
helyzet okozta pluszfeladatok 
és a kormányzati elvonások 
miatt a képviselői alapokat 
zároltuk, így ez csak a város 
gazdasági helyzetének meg-
szilárdítása után épülhet meg. 
Hasonlóképpen az Ifjúság út-
jára tervezett parkoló műszaki 
tervei is elkészültek, ám a kivi-
telezés a Kölcsey utcához ha-
sonlóan később fog megkez-
dődni. Megvalósulhat viszont 

még idén a Szilvás utcát és a 
Sályi utcát összekötő járda épí-
tése. Körzetemben majdnem 
minden utcán sikerült a jelzett 
úthibákat, kátyúkat kijavítani, 
és a korábbi időszakhoz képest 
sokkal több fűnyírást tudtunk 
elvégezni.

Képviselői keretemből tá-
mogattam a Katica Bölcsődét, 
hogy az udvaron lévő játékok 
és homokozó megújulhassa-
nak, és az Avasi Közösségi Te-
ret, hogy a náluk helyet kapó 
csoportok – a „Patchwork 
klub”, a javarészt nyugdíjasok-
ból álló „50+ klub”, és az „Avasi 
Fotókör” – tovább működhes-
senek. Rajtuk kívül támogat-
tam a Szív Egyesületet, az Ava-
si Judo Sport Egyesületet, az 

Avasi Paradicsom Közösségi 
Kert működését és a „Mozdul 
az Avas” rendezvényt.

A Rendészeti Bizottság el-
nökeként segítettem a kom-
munikációt és a koordináci-
ót a városháza és a rendészet 
között. Ezt a feladatot koráb-
ban a területileg illetékes pol-
gármesteri biztos végezte, ezt 
a pozíciót azonban profiltisz-
títás és költséghatékonyság 
jegyében megszüntettük. Az 
idei fejlesztések részeként az 
elhasználódott járműveket új 
terepjárókra cseréltük, a ku-
tyás járőrcsoportok számát 
megdupláztuk, valamint ki-
dolgoztuk a rendészetet meg-
újító, hatékonyságát növelő 
koncepciót.
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Szilágyi Szabolcs. Fotó: Mocsári László

Varga Andrea szerint szükség van az erőteljes lakossági összefogásra. Fotó: Végh Csaba

A megszorítások ellenére talpon maradtunk

MINŐSÉGI TEREKET NYITUNK A MISKOLCIAKNAK

Olvasónk egy interne-
tes webáruházban vásá-
rolt egy tabletet. Mikor 
átvette, akkor vizsgálta 
meg tüzetesen funkcióit, 
és nem bizonyult megfele-
lőnek, bár nem volt hibás 
a termék. Kérdezi, hogy 
elállhat-e a vásárlástól, ha 
igen, milyen módon.

Az online vásárlás távol-
lévők közötti ügyletnek mi-
nősül. Mivel a fogyasztó a 
számítógépen keresztül vá-
sárol, a szerződést kötő felek 
nincsenek egy időben, fizi-
kailag jelen. A fogyasztó és a 
vállalkozás közötti szerződé-
sek részletes szabályairól szó-
ló 45/2014. (II. 26.) Kormány-
rendeletben foglaltak szerint 
többletjogokat biztosít a jog-
alkotó a távollévők között kö-
tött szerződések esetében. Ez 
a többletjog, az úgynevezett 
„elállási jog”, ami utólagos 
megfontolási időt biztosít a 
vásárló számára. Az elállá-
si jog gyakorlásának ugyanis 
nem feltétele a hibás teljesítés. 
A fogyasztó akkor is elállhat a 
szerződéstől, ha a termék hi-
bátlan, mégsem akarja meg-
tartani azt. A nyilatkozatban 
az okot nem kell megjelölni, 
hiszen az elállást megindokol-

ni nem szükséges. A fogyasztó 
tehát meggondolhatja magát, 
de természetesen nem időbeli 
korlátozás nélkül.

A kormányrendelet alapján 
az online vásárló az indoklás 
nélküli elállási jogot tizennégy 
naptári napon belül gyakorol-
hatja, amelyet az átvétel napjá-
tól kell számítani. A fogyasztó 
az elállás jogával a szerződés 
megkötésének napja és a ter-
mék átvételének napja közötti 
időszakban is élhet. Tehát ha a 
vevő meggondolja magát, nem 
szükséges megvárnia a termék 
kiszállítását, elállásra vonatko-
zó nyilatkozatát az átvétel előtt 
is megteheti.

Ha a fogyasztó úgy dönt, 
hogy eláll a szerződéstől, ak-
kor a határidő lejárta előtt el 
kell hogy küldje nyilatkoza-
tát. A nyilatkozattétel mellett 
a fogyasztó köteles a termé-
ket haladéktalanul, de legké-
sőbb az elállás közlésétől szá-
mított tizennégy napon belül 
a vállalkozásnak visszakülde-
ni. Kivételt képez, ha a vállal-
kozás vállalta azt, hogy a ter-
méket maga fuvarozza vissza. 
A fogyasztót a termék vissza-
küldésének költsége terheli, 
egyéb költség azonban nem.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Elállási jog online  
vásárlás esetén



 Közösségi  
 közlekedés  -490 millió 
 támogatása 

 Gépjárműadó -450 millió 

 Iparűzési adó -1 600 millió 

 Építményadó -43 millió 

 Idegenforgalmi adó -62 millió 

 Ingatlangazdálkodás  
 bevételei -110 millió 

 Parkolóbevétel -310 millió 

 

Hogyan véd a vakcina?
A vakcina elősegíti, hogy az 
immunrendszer (a szerve-
zet természetes védelme) 
antitesteket és a vírus ellen 
ható vérsejteket termel-
jen, így nyújtson védelmet a 
 COVID–19 ellen.

Kinél alkalmazható  
a védőoltás?
A Comirnaty 16 éves és idő-
sebb személyeknél alkal-
mazható.

Okoz-e betegséget a 
vakcina?
Mivel a Comirnaty nem a ví-
rust tartalmazza az immu-
nitás kiváltásához, így nem 
okozhat Önnek COVID–19 
betegséget.

Hány adag szükséges a 
védettséghez?
Két adag huszonegy nap 
különbséggel. A védettség a 
második adag után körülbe-
lül a hetedik napon alakul ki.

Hogyan történik az oltás?
A védőoltás beadása ol-
tási terv alapján történik 
a kijelölt oltópontokon. Az 
oltóorvos az oltást megelő-
zően kérdőív segítségével 
kikérdezi és megvizsgálja. 
Az oltás beadásáról minden 
esetben az oltóorvos dönt.

Meddig tart a védettség?
A vakcina által biztosított 
védelem ideje még nem is-
mert, meghatározása folya-
matban van a jelenleg zajló 
klinikai vizsgálatok során.

Kaphat-e oltást, aki átesett 
COVID–19 betegségen?
Azon személyek is olthatók 
a vakcinával, akiknél három 
hónapon túli igazolt SARS-
CoV-2-fertőzés szerepel.

Szükséges-e 
antigéngyorsteszt végzése 
az oltás beadása előtt?
Az oltás előtt nem szüksé-
ges antigéngyorsteszt.

Kaphat-e oltást, aki krónikus 
alapbetegséggel rendelkezik?
Igen, az oltás krónikus 
betegséggel rendelkező 

személyeknek is adható, 
akiknél nem áll fenn oltásra 
vonatkozó kontraindikáció.

Beadható-e együtt másik 
védőoltással?
A Pfizer-BioNTech COVID–19 
vakcina más oltóanyaggal 
egyidejűleg nem adható be. 
Másik védőoltás legalább 
négyhetes időközzel kap-
ható.

Az oltás ellenjavallatai:
Akut lázas betegség, a Pfi-
zer-BioNTech COVID–19 vak-
cina bármely összetevőjével 
szembeni súlyos allergi-
ás reakció, az anamnézis-
ben súlyos, kórházi ellátást 
igénylő gyógyszerrel (pl. pe-
nicillin) vagy más védőoltás-
sal kapcsolatos anafilaxiás 
reakció, várandósság.

Az oltás után kialakulhatnak 
mellékhatások?
Bármelyik védőoltás után 
jelentkezhet oltási reakció. A 
lehetséges oltási reakciókra 
az oltóorvos is fel fogja hívni 
a figyelmet.

Milyen mellékhatások 
várhatóak?
Oltási reakciók lehetnek: 
fájdalom és duzzanat a be-
adás helyén, fáradtságér-
zés, fejfájás, izomfájdalom, 
ízületi fájdalom, hidegrázás, 
láz, esetleg bőrpirosodás az 
injekció beadásának helyén, 
émelygés. Nagyon ritkán 
előfordulhat: megnagyob-
bodott nyirokcsomók, rossz 
közérzet, végtagfájdalom, 
álmatlanság, viszketés az in-
jekció beadási helyén.

Mivel lehet kezelni az oltási 
reakciót?
A felsorolt reakciók enyhíté-
sére fájdalom- és lázcsillapító 
gyógyszer (pl. paracetamol, 
ibuprofen, metamizol) alkal-
mazható. Ezek azonban átme-
neti reakciók, melyek szövőd-
mények nélkül megszűnnek.

Hová lehet jelenteni oltási 
reakciót?
Oltási reakciót lehet jelen-
teni az Országos Gyógysze-
részeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézetnek vagy a 
nemzeti Népegészségügyi 
Központnak.

Felcserélhetőség
A Pfizer-BioNTech COVID–19 
vakcina nem cserélhető fel 
más COVID–19 elleni oltó-
anyagokkal.

GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A PFIZER-BIONTECH VAKCINÁRÓL  Forrás: koronavirus.gov.hu

l  A TAJ-számmal 
rendelkező, 18 évnél 
idősebb állampolgárokat 
olthatják

l  Csak azoknak adhatnak vakcinát, akiknél az elmúlt 
6 hónapban nem igazolódott be a koronavírus-
fertőzés

A SORREND

I. Egészségügyi dolgozók

1. orvos

2. asszisztens, szakasszisztens

3. ápolószemélyzet

4. népegészségügyi szakember

5. orvostanhallgató

6. egészségügyi szakképesítéssel rendelkező, 
adminisztratív feladatokat ellátó személyzet

7. védőnő

8. egyéb egészségügyi felsőoktatásban hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező személy

9. A gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek 
szintén egészségügyben dolgozók, a gyógyszertár 
működtetésében részt vevő személyekkel együtt a 
védőoltásuk a fenti csoportok után történhet meg.

II. Szociális ellátásban dolgozók és szociális 
ellátásban részesülő személyek

III. A COVID-19-fertőzés szempontjából kockázati 
csoportba tartozó 60 évesnél idősebbek

IV. A rendvédelmi szervek és a közigazgatási szervek 
azon dolgozói, akik munkájuk során közvetlenül 
kapcsolatba kerülnek a lakossággal

V. 18-59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott 
kockázatot jelentő alap/társbetegségek

VI. Kritikus infrastruktúrában dolgozók

VII. Valamennyi 18-59 éves, akik a fenti kockázati 
csoportokba nem tartoznak
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A VÁLSÁG HATÁSAI

2020. évi kieső bevételek

A járvány okozta gazdasági válság és 
a kormányzati elvonások miatt nehéz 
helyzetbe kerültek az önkormányzatok, 
így Miskolc önkormányzata is. 

Mennyi pénz hiányzik a kasszából?

A járvány okozta gazdasági visszaesés 
és a kormányzati válságkezelő 
intézkedések Miskolc összes fontosabb 
bevételét jelentősen csökkentették. 

A hiány összesen:

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

-3,065  
milliárd  
forint 



Tánczos Tamást, a Miskolci 
Kulturális Központ nyugal-
mazott intézményigazga-
tóját január 8-án helyezték 
örök nyugalomra a Szent-
péteri kapui temetőben, éle-
tének 65. évében.

A kultúra szolgálatában el-
töltött közel negyven év alatt 
számtalan fesztivált, nagyren-
dezvényt, városünnepi, fel-
nőttképzési és közösségfej-
lesztési programot újított meg 
és hozott létre. Az évtizedek 
alatt felhalmozott tudását, ta-
pasztalatát szívesen, türelem-
mel és nagy szeretettel osz-
totta meg az újonnan belépő 
kollégákkal és gyakornokok-

kal. Munkájának alapvető jel-
lemzője volt a hivatástudat, a 
szakmaszeretet, következetes-
ség, igényesség, pontosság, a 
közösségért érzett felelősség.

Nagyívű pályáját városunk-
ban 1983-ban a Gárdonyi 
Művelődési Házban kezdte, 
ahol a Borsodi Fonó Nem-
zetközi Folklórfesztivál le-
bonyolításával, könnyűzenei 
koncertek szervezésével fog-
lalkozott. A város legendás 
fesztiválja végigkísérte szak-
mai munkáját. 1997-től kezd-
ve már az Ady Endre Művelő-
dési Ház csapatával szervezte 
a megújított Borsodi Fonót 
és a szívének másik kedves 
feladat is kitöltötte a napjait: 

a Diósgyőri vár vezetése. Irá-
nyítása alatt a vár népszerű 
idegenforgalmi helyszínné és 
kulturális központtá nőtte ki 
magát. Látogatottsága meg-
háromszorozódott, megőriz-
ve és hangsúlyozva történelmi 
emlékhely jellegét. Májustól 
októberig meghosszabbítot-
ták a szezont és Diósgyőri 
Várfesztivál címmel egységes 
keretbe foglalták az önálló 
rendezvényeket, megújították 
a rendezvénykínálatot.

2004. október 1-jétől a mis-
kolci Ifjúsági és Szabadidő 
Ház igazgatói feladatai lát-
ta el, melyhez integrálták a 
Miskolci Rendezvényszerve-
ző Irodát, átadva vele a város 

ünnepeinek, megemlékezése-
inek szervezési, lebonyolítá-
si feladatkörét. Az intézmény 
vezetése alatt a „megőrizni 
és megújítani” elv szem előtt 
tartásával folytatta hagyo-
mányos lakóterületi felada-
tellátási, fesztiválszervezői, 
mozgásművészeti centrumi, 
ifjúsági programszervezői te-
vékenységét. Működése alatt 
új – a város életében kiemel-
kedő, országos ismertségű – 
rendezvények, fesztiválok va-
lósultak meg, megújultak az 
intézmény hagyományos ren-
dezvényei, fesztiváljai. 2004. 
május 11-én Miskolc város 
kulturális életében végzett te-
vékenységéért és a kulturá-
lis turizmus terén tett kezde-
ményezéséért Miskolc város 
Nívódíját kapta meg. Ugyan-
akkor tevékeny részese volt 
annak, hogy az Ady Endre 
Művelődési Ház elnyerte a 
Miskolc Város Turizmusáért 
díjat.

Egyik legnagyobb szakmai 
sikerének tartotta a 2006-ban 
és 2007-ben a Magyar Hon-
védelmi Minisztériummal 
közösen megvalósított „Re-
gimentfest” Díszelgő Alegy-
ségek és Katonazenekarok 
Nemzetközi Fesztiválját.

2013. augusztus 19-én, a 
Szépművészeti Múzeumban 
a kulturális szakemberek leg-
magasabb szakmai kitünteté-
sét, a Bessenyei György-díjat 
vehette át, a közművelődés te-

rületén huzamosabb ideig ki-
emelkedő tevékenységéért.

Tánczos Tamás munkás-
sága túlmutat az elmúlt év-
tizedeken: még generációk 
mesélik majd a „történeteit”, 
osztoznak egy-egy élményen, 
és Miskolc városának kultu-
rális intézményei magukon 
viselik majd előremutató ér-
tékrendjét.

Egy életútról soha nem 
csupán a számok és ada-
tok mesélnek, hanem azok a 
személyes történetek, ame-
lyeket lényével gazdagított 
és továbbvitték emberségét. 
Tánczos Tamás nyomot ha-
gyott az életünkben. Olyan 
emberként ismerhettük, aki-
nek köszönhetően szeretett 

városunk kulturális terei, em-
lékei új jelentéssel gazdagod-
tak, hogy örömöt, ösztönzést 
vigyenek a mindennapjaink-
ba. 40 évig dolgozott a kultú-
ra, a város, az emberek szol-
gálatában. Nem tárgyakat 
alkotott élete során, amelyek 
fizikai valójukban hirdethet-
nék nagyságát, hanem szelle-
mi örökségünket képviselte. 
Ami talán fontosabb: jelen-
létét adta mások számára. Az 
ő jelenléte pedig derűt és sze-
lídséget hozott az életünkbe. 
Példájával, segítő odafordulá-
sával a kultúra legegyeteme-
sebb értékét alkotta meg.

Novák Irén ügyvezető, 
Miskolci Kulturális Központ 

Nonprofit Kft.

A Tiszáninneni Reformá-
tus Egyházkerület Pásztor 
Dánielt választotta meg 
következő püspökének. Az 
utóbbi hat évben püspökhe-
lyettesként dolgozott Cso-
mós József mellett. Legfőbb 
céljairól és a szolgálathoz 
való hozzáállásáról beszél-
gettünk vele.

Az új püspök beiktatását on-
line formában, az egyházkerü-
let alakuló közgyűlésén tart-
ják január 9-én, szombaton. 
„Ha Isten megengedi, tavasszal 
folytatjuk ezt a közgyűlést egy 
ünnepi istentisztelet kereté-
ben” – fogalmazott Pásztor Dá-
niel, az új református püspök. 
– Az egyházalkotmányunk 
meghatározza, hogy az egyes 
tisztségekhez milyen felada-
tok, kötelezettségek és jogok 
tartoznak. Püspökhelyettes-
ként azt a feladatot láttam el, 
amivel a püspök megbízott. A 
püspöki jogkör azonban már 
egyházkormányzói és pásztori 
jogkör és feladat, vagyis hoz-
zátartozik a kerület igazgatá-
sa, gyülekezetek pásztorolása, 
döntenie kell személyi és fej-
lesztési ügyekben, tehát lelké-
szeket nevez ki, intézmények 
fejlesztésében dönt elnöktársá-
val együtt. Javaslattételi jogkö-
re van az egyházkerületi tanács 

és az egyházkerületi közgyűlés 
felé. Felhatalmazás után szer-
ződéseket ír alá, így például in-
tézmények átvételéről, illetve 
javaslatot tehet bármilyen, az 
egyházkerületet érintő ügyek-
ben – sorolta jövőbeni felada-
tait.

Megerősíteni a kis  
közösségeket

Pásztor Dániel elmondta, 
csaknem háromszáz gyüleke-
zet tartozik hozzá Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében és Heves 
egy részén, ugyanis földrajzilag 
ez a Tiszán inneni Egyházkerü-
let. – Nagyon nagy odafigyelést 
és gondoskodást igényelnek a 
gyülekezetek, amikből sok ap-
rófalvas van piciny létszám-
mal, körülbelül száz közösség 
van nehéz helyzetben. Ma sok 
település elnéptelenedik, ez-
zel együtt gyülekezeteink is, és 
nem is nagyon van kilátás arra, 
hogy ezek újra benépesedjenek 
és talpra álljanak. Fontos kér-
dés, hogy mi lesz az ott találha-
tó ingatlanjainkkal, amiket ezek 
a közösségek tartanak fenn. Az 
állagmegóvásukról, egyáltalán 
létükről gondoskodnunk kell. 
Ez egy nagyon nagy kihívás az 
elkövetkezendő években. Sze-
retnénk minél jobb megoldáso-
kat találni erre. Továbbá fontos-
nak tartom a lelkipásztorokkal 

való kapcsolattartást és az oda-
figyelést közoktatási-közneve-
lési, valamint szociális intéz-
ményeinkre. Jelenleg három 
idősotthonnak, egy fogyatékkal 
élő gyermekeket ápoló és tizen-
öt köznevelési intézménynek 
vagyunk fenntartói, ez utóbbi-
akban mintegy nyolcezer diák 
tanul. Óriási feladat ezekről az 
intézményekről gondoskodni 
és biztosítani a fenntartásukat.

Gyerekkorában még nem 
lelkésznek készült

Az új püspök úgy fogalma-
zott, kétségtelenül meghatáro-
zó volt életében, hogy lelkész 
családba született, de ez ön-
magában még nem jelentette 
azt, hogy lelkipásztori hivatást 
kell választania. – Édesapám 
lelkipásztor volt, szüleim na-
gyon komoly istenfélő életet 
éltek. Ebben a légkörben fel-
nőni Istentől való ajándék volt 
számomra. A gimnáziumi ta-
nulmányaim alatt még taná-
ri pályára készültem, törté-
nelem-földrajz szakos tanár 
szerettem volna lenni, aztán ez 
megváltozott az érettségi kör-
nyékén. Végül a lelkészi hiva-
tást választottam – mondta, 
hozzátéve, feleségéért és öt fel-
nőtt gyermekéért nagyon hálás. 
– Nem könnyű az ő helyzetük, 
örülök, hogy mellettem áll-

nak, és segítenek, támogatnak 
a szolgálatban. Mikor egy ilyen 
feladatot vállal valaki, akkor fel 
kell készítenie a családját arra, 
ami majd rájuk vár. Ettől füg-
getlenül is szeretnék velük mi-
nél több időt tölteni. Ahhoz, 
hogy valaki vállalni tudjon egy 
ilyen szolgálatot, szüksége van 
egy biztos háttérre, valamint 
feltöltődésre, amit szintén a 
család ad nekem. Már csak egy 
gyermekünk él velünk, ő még 
itthonról dolgozik, mindenki 
más kirepült a családi fészek-
ből, önállóan élik életüket.

Megváltozik a felelősség 
súlya új hivatásában

Pásztor Dániel egyházkerü-
leti főjegyző és püspökhelyet-
tes volt az elmúlt hat évben, 
tehát volt ideje felkészülni az 

új szolgálatra. – Köszönettel 
tartozom a leköszönő püs-
pöknek, hiszen nagyon sok 
mindent tanultam tőle, beve-
zetett az egyházkormányzás-
ba, és bölcs tanácsokkal lá-
tott el. Ez számomra jelentős 
iránymutatás volt és lesz a jö-
vőben is.

Választottam magamnak 
helyettest, akinek a személyét 
az egyházkerületi közgyűlés 
erősíti meg. Bölcs dolognak 
tartom, hogy ezt a hivatást 
úgy vállalja az ember, hogy 
legyen olyan helyettese, aki a 
szolgálatban hűségesen helyt-
áll, másrészt pedig az utána 
következő időről is gondos-
kodjon. Elnöktársam Molnár 
Pál szerencsi orvos lesz, aki-
vel közösen képviseljük és 
szolgáljuk az egyházkerüle-

tet – mondta, majd minden-
kinek békességet és szeretetet 
kívánt az új évre. – A magam 
szolgálatát szeretném felaján-
lani nemcsak az egyházkerü-
letnek, hanem Miskolc város 
egészének, az országunknak 
és a népünknek. Bízom abban, 
hogy a városvezetéssel to-
vábbra is nagyon jó kapcsola-
tot ápolhatunk, és közös prog-
ramokban vehetünk részt. 
Ugyanígy gondolok a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlésre. Hiszem, hogy 
mind a város, mind a megyei 
közgyűlés vezetése továbbra 
is segítő partnerünk lesz az 
együttmunkálkodásban – fo-
galmazott a Tiszáninneni Re-
formátus Egyházkerület új 
püspöke.
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Pásztor Dániel életében meghatározó volt, hogy lelkész családba született. Fotó: 
Végh Csaba

Készen áll az új szolgálatra – Pásztor Dániel  
az egyházkerület új püspöke 

TÁRGYAK HELYETT A VÁROS ŐRZI EMLÉKÉT 

Pénteken búcsúztatták Tánczos Tamást. Fotó: Mocsári László



Szászné Pónuzs Krisz-
tina ügyvezető szerint a 
zenekar bízik benne, hogy 
hamarosan újra közönség 
előtt játszhatnak.

A koronavírus-jár vány kö-
vet kez ményei a Miskolci 
Szim fonikus Zenekart is sú-
lyosan érintik.

– Már az előző szezon má-
sodik fele is arról szólt, hogy 
próbáltunk az éppen aktuális 
viszonyokhoz alkalmazkodni 
– fogalmazott Szászné Pónuzs 
Krisztina. – Ősszel remény-
kedtünk, hogy elindulunk, 
és tudjuk is az új évadunkat 
folytatni – így terveztünk. A 
tél közeledtével látszódott, ez 
is rendhagyó évad lesz. A no-

vemberi zárás minket is érzé-
keny érintett. A mostani évad-
ra is meghirdettük a bérletes 
hangversenyeinket. Bízom 
benne, hogy az évre tervezett 
koncertjeinket legkésőbb nyár 
közepére le tudjuk játszani, és 
a jövő évad már a megszokott 
formában indul.

A zenekar a november 11-
es zárás előtti napokban tar-
totta utolsó koncertjét. Ezt 
követően közönség nélküli 
munkára álltak át.

– A karácsonyi időszak-
ban szoktunk az ünnephez 
kötődő koncerteket szervez-
ni: idén ezt igyekeztünk átül-
tetni az online térbe. A négy 
adventi hétvégén a városi te-
levízió segítségével rögzítet-

tünk négy hangversenyt, il-
letve az újévi koncertünk is 
hasonló formát kapott.

A zenekarét nehéz össze-
hasonlítani más kulturális 
intézmények – mint például 
a színház – működésével.

– Nekünk nagyjából kéthe-
tente egy nagybérletes hang-
versenyünk szokott lenni 
normál üzemben. Jelenleg há-
rom-négy olyan hangverse-
nyünk van, amelynek az idő-
pontját eltoltuk a tavaszi-nyári 
időszakra, amikor lehet már 
majd közönség előtt játszani.

Az online tér, ha nem is tö-
kéletes alternatíva, mégis le-
hetőséget nyújt a zenekarnak, 
hogy a járványidőszakban se 
kelljen leállni, és ne maradjon 
koncertek nélkül a közönség.

– Bízom benne, hogy a 
jelenlegi évad végéig ren-
deződnek a viszonyok, és 
játszhatunk, ha csökkentett 
létszámú közönség előtt is. 
Addig is próbáljuk kihasz-
nálni az online tér nyújtotta 
lehetőségeket: a Filharmó-
nia Magyarországgal közö-
sen lesznek például streamelt 
hangversenyeink az elkövet-
kezendő időszakban – mesélt 
a közeljövő terveiről Szászné 
Pónuzs Krisztina.              BM
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Ezek voltak az elmúlt év leg-
jobb hazai megjelenései a 
miskolci vlogger szerint.

Venczel-Tóth Evelin a Cso-
damalom Bábszínház társu-
latának tagja, nem mellesleg 
könyvrajongó. Az olvasással 
nyert élményeit, tapasztalatit 
pedig vlogjában, a Pergamen-
re hányt szavak nevű Youtube- 
csatornán osztja meg, ami im-
már két és fél éve működik, és 
közel 300 videót nézhetnek 
meg rajta a könyvek szerelme-
sei. Evelint arra kértük, készít-
sen egy ötös listát arról, mik 
számára az elmúlt év legjobb 
hazai kiadványai.

Harper Lee: Ne bántsátok 
a feketerigót!

Az egyik legkönnyebben ol-
vasható és legszebb klasszikus 
Harper Lee rasszizmusról és ki-
rekesztettségről szóló könyve, 
amely még most is – sajnos – 
aktuális és fontos mű. Az 1930-
as évek Amerikájában Fürkész 
szemszögén keresztül láthat-
juk egy kisváros életét. A törté-
net első fele a kislány és bátyja, 
Jem világgal való ismerkedését 
mutatja be, amit fenekestül fel-
fordít apjuk munkája, ugyanis 
Atticus az egyetlen ügyvéd, aki 
kiáll egy színes bőrű férfi mel-
lett, és elvállalja a pert.

Szvetlana Alekszijevics: 
Utolsó tanúk

Szvetlana Alekszijevics belo-
rusz újságírónő 1985-ben 
egyszerre két könyvet jelen-

tetett meg a második világhá-
borúról, az Utolsó tanúk volt 
az egyik. Mint minden köny-
vében, itt is monológokat ol-
vashatunk azoktól az immár 
felnőtt emberektől, akik gyer-
mekként élték át a háború 
megpróbáltatásait. Ez a doku-
mentumregény olyan embe-
rekről szól, akiknek nem volt 
gyerekkora: a szüleik a sze-
mük láttára haltak meg, kon-
centrációs táborba kerültek, 
vagy tizenévesként már har-
colniuk kellett.

Elena Ferrante:  
A felnőttek hazug élete

2020-ban sokan várták a ti-
tokzatos író, Elena Ferrante 
legújabb regényét, ami a nyol-
cadik magyarra fordított köte-
te. A helyszín most is Nápoly, 

a főszereplőnk pedig a kislány 
Giovanna, aki gyermeki naivi-
tásából kamasszá érik, és ha-
mar rájön, hogy egészen más 
a valóság, mint amit a szülei el 
akarnak vele hitetni. Ebben a 
fejlődésregényben az osztály-
különbség is megjelenik mint 
fontos probléma, mindehhez 
Ferrante bámulatos atmoszfé-
rát teremt, szépirodalmi stílusa 
pedig megunhatatlan.

Orvos-Tóth Noémi:  
Örökölt sors

Ez az önsegítő pszichológi-
ai könyv széles perspektívát 
kínál a problémáink gyökeré-
nek feltárásához. Az Örökölt 
sors betekintést enged olyan 
öröklődő mintákba, érzel-
mi viszonyulásokba, amelye-
ket felmenőinktől vettünk át, 

és amelyek generációról ge-
nerációra továbbadódtak. Az 
immár divatos családfakészí-
tés mellett ez a kötet a geno-
gramkészítést is szorgalmaz-
za, amely a száraz tényeket 
érzelmi viszonyokkal és prob-
lémákkal egészíti ki.

Andrzej Sapkowski:  
Az utolsó kívánság

Nagy sikert aratott a Netflix 
által megfilmesített Vaják-soro-
zat, amelynek 2020-ban mind a 
nyolc kötetét újra kiadták Ma-
gyarországon. Az utolsó kíván-
ság a legelső rész, ami még nem 
regény, hanem egy fantasy no-
velláskötet, főszerepben Geralt-
tal, a vajákkal, aki pénzért teszi 
el láb alól az embereket rette-
gésben tartó szörnyetegeket.

Bájer Máté

Venczel-Tóth Evelin vlogjában osztja meg könyves tapasztalatait

TOP 5 KÖNYVÉLMÉNY 2020-BAN 

A régió egyetlen, profi mu-
zsikusokból álló kamara-
együttese jubileumi kon-
certekkel készül 2021-re. Az 
egyik alapító tagot, Kau-
lics-Nagy Zsófiát kérdeztük 
az elmúlt negyven évről.

A Reményi Ede Kamaraze-
nekar 1981-ben alakult Mis-
kolcon a Bartók Béla Zene-
művészeti Szakközépiskola 
akkori tizenéves vonós nö-
vendékeiből. Már abban az 
időben is kapott felkéréseket 
a Filharmóniától. 1993-ban 
alapítványt hozott létre, azóta 
önállóan szervezi koncertjeit.

Művészeti vezetője hu-
szonöt évig Gál Károly hege-
dűművész volt, majd halála 
után tanítványa, Kriston Ta-
más vette át ezt a szerepet.

A kamarazenekar tizenkilenc 
tagja diplomás zeneművész, 
akik a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar, a Miskolci Nemzeti 
Színház zenekarának tagjai, ta-
nárok, van, aki a Magyar Állami 
Operaház munkatársa.

A zenekar kiemelt feladatá-
nak tartja a helyi, zenét tanu-
ló fiatalok támogatását, ezért 
néhány éve megálmodott egy 
válogatót a Virtuózok című or-
szágos verseny mintájára. Az 
együttes támogatja még a hely-
ben élő és alkotó két nagysze-

rű zeneszerzőt: Ács Gyulát és 
Lendvai Pétert, nagy sikerrel 
mutatják be új műveiket.

Rendszeresen kapnak kül-
földi meghívásokat, Európa 
sok országában koncertez-
nek, például Svájcban mint-
egy százszor voltak, de elju-
tottak már Dél-Koreába, az 
USA-ba és Közép-Amerika 
több államába.

Az együttes fő profilja ugyan 
a komolyzene a barokktól nap-
jainkig, de játszott már jazz-
dallamokat Malek Andreával, 
Pál Dénessel, Weszely Ernő har-
monikaművésszel, dixie-t a 
Miskolc Dixieland Banddel, és 
még rock-metált is Tarja Turu-
nennel, a Therion és az Epica 
együttessel.

2007-ben megkapták a vá-
ros Nívódíját, majd 2017-ben 
a Reményi Ede zenei díjat. 
Kaulics-Nagy Zsófia, az egyik 
alapító tag úgy nyilatkozott, 

a jubileumi évet január köze-
pén nyitották volna meg. – A 
Zenepalotába terveztünk egy 
„örömkoncertet”, ami a 4 év-
tized, 4 koncert 4 helyszínen 
sorozat első alkalma lett vol-
na. Ide szólistaként olyan volt 
tagokat hívtunk meg, akik 
Miskolcról indulva ismert és 
elismert színfoltjai lettek a ma-
gyar zenei életnek. Ezt későbbi 
időpontban pótoljuk – mond-
ta, majd hozzátette, minden-
képp megérte létrehozni a ze-
nekart negyven évvel ezelőtt. 
– Ez nemcsak professzionális 
zenészek együtt muzsikálása, 
hanem tulajdonképpen egy 
baráti társaság közös gondol-
kodása. Az pedig a bónusz-
pont, ha a közönségnek is tet-
szik, amit csinálunk, nagyon 
hálásak vagyunk érte. Remé-
lem, még sok évig folytathatjuk 
mindenki örömére – mondta.
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A zenekar 2007-ben kapta meg a város Nívódíját

A zenekar a novemberben tartotta utolsó koncertjét

Negyvenéves a Kamarazenekar

Az NKA Hangfoglaló 
Könnyűzene Támogató 
Program keretén belül 
újabb sikereket érhet el a 
Miskolci Kulturális Köz-
pont szakmai gárdája.

Három év után újra megje-
lentette városi zenei koncep-
ciók elkészítését ösztönző pá-
lyázatát a Hangfoglaló. Idén 
– meglepő módon – csak hét 
település jelentkezett a kiírás-
ra. Mivel azonban a jelentke-
zők beadott anyagai megfe-
leltek a követelményeknek, 
mindnek megítélték az egy-
millió forintos támogatást. 
Ez azt jelenti, hogy 2021-ben 
Miskolc mellett Ferencváros, 
Mórahalom, Szolnok, Szom-
bathely, Tata és Zsámbék ké-
szítheti el a városi zenei kon-
cepcióját.

Borkuti László kulturá-
lis főtanácsnok szerint a tá-
mogatás lehetőséget biztosít 
majd egy felkért szakértői 
csapat számára, hogy elér-
hető célokat fogalmazzanak 
meg a közművelődés terén.

– Fontos, hogy ezek a cé-
lok jól illeszkedjenek a Kul-
túra várost épít 2.0 stratégiai 
programhoz, valamint a me-
gyeszékhely zenei örökségé-
hez. A lényeg, hogy a jövőben 
a komoly– és könnyűzenei 
területen elért helyi, lokális, 
országos és nemzetközi sike-
reken alapuló, új kezdemé-
nyezéseket indítsanak el.

A gazdag zenei múlt, a 
számtalan historikus ese-
mény – hogy csak egy pél-
dát említsünk, az 1973-as 
diósgyőri popfesztivál – arra 
sarkallta a különféle zenei 
műfajok zenészeit és az ese-
mények szervezőit, hogy 
összefogjanak, felmérjék, és 
ennek eredményeként meg-
határozzák azt az irányvona-
lat, melyet követni érdemes 
– fogalmazta meg az elkö-
vetkezendő időszak céljait 
Borkuti László. – A Hang-
foglalón elnyert pályázati 
forrás lehetőséget biztosít, 
hogy piackutatást és helyzet-
elemzést készítsenek, majd 
workshopokon vitassák meg 
azok megállapításait.

A koncepció kidolgozó-
inak legnagyobb vállalása 
Miskolc zenei palettájának 
felmérése, a koncertlehetősé-
gek feltérképezése, elemzése 
és a lehetőségek feltárása.

– Cél az is, hogy kapcsola-
tot létesítsünk Miskolc test-
vérvárosainak zenei klubjai-
val. A szakértői csapat tagjai 
javaslatot tesznek alternatív 
zenei képzések kidolgozásá-
ra, kurzusok elindításának 
igényfelmérésére. A legna-
gyobb figyelmet kiváltó ötlet 
egy Kreatívház, vagyis egy 
próbatermi központ létesíté-
sére vonatkozó lehetőségek 
feltérképezése, melyre az új 
zenei generáció együttesei 
vágynak.

Miskolc is elkészítheti 
a zenei koncepcióját

ÉLNEK AZ ONLINE TÉR 
LEHETŐSÉGÉVEL



Szedlákné Monoczki Andrea novembertől újra tart online edzéseket díjmentesen, hogy energiát 
adjon vendégeinek és maga is feltöltődjön a mozgás által. Arról is beszélt, hogyan készüljünk fel a 
nyárra a karácsonyi nagy evések után.

Az általános iskolai tanár-
nő a Szeles utcai felújított fit-
neszteremben dolgozik. Kisfia, 
Marci márciusban lesz három-
éves, így a tanításhoz még nem 
tért vissza, jelenleg a trénerke-
dés a fő tevékenysége. De ho-
gyan is lehet ezt csinálni a pan-
démia idején?

– Egy héttel azután jött az el-
határozás, hogy online órákat 
tartsak, hogy márciusban ka-
ranténba kerültünk. Azt gon-
doltam, mindenkinek nehéz ez 
a helyzet, de együtt talán köny-
nyebb lesz átvészelnünk. Létre-
hoztam hát egy Facebook-cso-
portot Edzés Andival... együtt 
könnyebb néven. Szerettem 
volna, ha energiát adhatok kö-
rülbelül ötven vendégemnek. 
Aztán mindenki behozta saját 

ismerősi körét, így hamarosan 
csaknem kétszázan lettünk. 
Hetente egy edzést tartottam, 
ezt a metódust követtük egé-
szen június elejéig, amikor ki-
szabadulhattunk otthona-
inkból – idézte fel Andrea. A 
járványügyi szigorítások miatt 
aztán novemberben ismét visz-
szatértek az online formára.

Egy-egy óra menete
Futni vagy biciklizni vezető-

edző nélkül is lehet a természet-
ben, sokan azonban a csoportos 
órákat részesítik előnyben. Az 
edzéseket kijelölt időpontban, 
facebookos élő közvetítés kere-
tében tartja, de a felvételt rögzíti 
is, így az később is visszanézhe-
tő. – Többféle edzést tartok: van 
alakformáló, box cross és cross 

training. Szoktam hosszabbat 
vagy akár rövidebbet is összeál-
lítani, hogy ha valakinek nincs 
ideje egy teljes órára, akkor fél 
órában is megmozgathatja ma-
gát. Mindenkinek más és más 
az edzettsége. A lényeg, hogy az 
egész testet megdolgoztassuk – 
hangsúlyozza.

Az online edzések  
hátrányai és előnyei

Andrea negatívumként éli 
meg, hogy nincs azonnali visz-
szajelzés, amikor a videót készíti, 
akkor és ott nem derül ki, hogy 
egy-egy mozdulatsor nehéz vagy 
éppen jólesik valakinek. Az on-
line forma ugyanakkor lehető-
vé teszi, hogy minél kevesebb 
időt szánjunk erre a program-
ra, hiszen nem kell elmennünk 
otthonról. Az órákat alapos ter-
vezés előzi meg, az egyes fel-
adatokat előre összeállítja azzal 
együtt, hogy milyen eszközök-
re van szükség hozzá. Itt aztán 
lehetett kreatívnak lenni: leg-
többször vizespalackokat hasz-
nál kézi súlyzók helyett, de nagy 
kedvence lett a törülköző is, ami 
lehetővé teszi új mozdulatsorok 
elvégzését. – Kitörésnél nem hát-
ra lépünk, hanem a törülköző se-
gítségével hátrafelé csúsztatjuk a 
lábunkat a padlón, ami által ne-

hezebbé válik a gyakorlat, és más 
izmokat is megmozgathatunk 
vele – magyarázza.

Formába kerülni  
a bikiniszezonra

Hogyan hozhatjuk formá-
ba magunkat nyárra? Tudato-
san, elszántan és határozottan, 
véli az edző. Minden fejben dől 
el, és ha már megettük az ösz-
szes ünnepi ételt, akkor ideje 
ráncba szedni magunkat. Első 
és legfontosabb a táplálkozás: a 
szénhidrátok minimalizálása, 
a finomított élelmiszerek elke-
rülése, a gyümölcsök és a zöld-
ségek, valamint napi 2-2,5 li-
ter folyadék, lehetőleg víz vagy 
gyógytea fogyasztása. Másod-
szor pedig nagyon fontos az 

edzés: egy a lelkiismeret-fur-
dalásnak szól, kettő a szinten 
tartásért, heti három pedig 
már változást ér el. Az edzésnél 
fontos, hogy olyat válasszunk, 
amiben kedvünk telik. Ha na-
gyobb súlyfeleslegtől szeretnék 
megszabadulni a nyárra, ak-
kor mindenképp iktassunk be 
kardioedzést, pl. futást, kerék-
pározást, tehát magas kalória-
felhasználású óratípusokat, vi-
szont az erősítőedzéseket sem 
hanyagolhatjuk, hiszen ezektől 
lesz feszes tónusú az izomzat.

Mindenkinek nehéz,  
segítsük egymást!

A visszajelzésekből hamar 
kiderült, hogy szinte az egész 
csoport végigcsinálja a gyakor-

latokat, ami Andreát újabb és 
újabb órákra és ötletekre mo-
tiválja. – Egy háromgyermekes 
anyuka jelezte nekem, hogy 
ezeknek az online edzések-
nek köszönheti eredeti alakját 
a legutóbbi szülése után. Ez a 
mondat belém vésődött. A cso-
portban többek részéről fel-
merült, hogy szívesen megfi-
zetnék a munkámat. Sokszori 
kérésre, végtelenül vonakodva 
tettem lehetővé ezt, mert nem 
a pénzért csinálom, hanem 
azért, mert már gyerekkorom 
óta tudom, milyen jó érzés 
együtt mozogni. Hetedikben 
egy bemutatón találkoztam 
először az aerobikkal, ami az-
óta a szerelmem lett.

Répássy Olívia
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Ø  Januárban kezdte,  
azóta 42 kg zsírt adott le!

Kedves Páciensünk 2020 januárjában döntött úgy, 
hogy változtat az életén. Magas testsúlya már szív-ér-
rendszeri, ízületi panaszokat okozott, az egészsége 
forgott kockán. Induló súlya 181,5 kg volt. Egy év alatt 
jelentős zsírleadás történt, 42 kg zsírtól szabadult meg.  
Az orvosi fogyókúrával biztonságosan, folyamatos 
ellenőrzés alatt, izomveszteség nélkül adta le a zsírki-
lókat. A rendszeres kontrollok és a szabályok betartása 
révén egészsége jelentősen javult, mozgása, erőnléte 
visszatért. Szívproblémái, ízületi panaszai megszűntek. 
Kitartóan folytatja tovább a diétát. Gratulálunk!

Ø  Fél év alatt  
mínusz 27 kg!

2020. június 30-án kezdtem az INSUMED orvosi di-
étát Dr. Ispány Marietta doktornőnél. Nagyon lel-
kes voltam és az elhatározásomban segítséget kap-
tam. A doktornő felügyelete biztonságot jelentett, 
és ahogy csökkent a súlyom ez tovább növelte a ki-
tartásom. 2020. decemberében 31 kg-os súlycsök-
kenést mértünk, ebből 27 kg zsír volt. Ennek nagyon 
örültem, mert jobb a közérzetem, az egészségem, a 
gyógyszereimet már nem is szedem. Hálás vagyok a 
lehetőségért. 
Köszönöm!

Biztonságos és fertőtlenített környezetben ingyenes állapotfelmérés, zsírraktár-kalkuláció, testösszetétel- 
vizsgálat, anyagcseretérkép, orvosi tanácsadás, a máj glikogénszintjének ellenőrzése, diétás tanácsok.  
A fogyókúra elkezdésekor ingyenes mérés. Ha túlsúlyos, szív-érrendszeri betegséggel küzd, magas a vérnyomása, 
magas a koleszterinszintje, refluxbetegsége van, ízületi gyulladással, kopással küzd, nem esik teherbe, PCO szind-
rómás, akkor keressen meg minket! Szabaduljon meg a felesleges kilóktól. ERŐSÍTSE IMMUNRENDSZERÉT!

Hódít az ORVOSI FOGYÁS!  
Fogyókúra orvosi segítséggel.

Dr. Ispány Marietta rendelése  
2021. 01. 15-én NYÍLT NAPOT tart!  
INGYENES az orvosi mérés és tanácsadás.

Bejelentkezés: dr. Ispány Marietta 06-70/322-5982
Dr. Ispány Marietta vagyok, 9 éve foglalkozom az orvosi fogyókúrával. Célom, hogy 
minél több ember részesüljön ebben a terápiában, leadva a kilókat, megtanulva a 
helyes táplálkozást, elindulva a mozgás útján, elhagyva a gyógyszereket. Akár 5, 
10, 20, akár 70, 80, 100 kg-ot kell leadnia, fogadjon el egy egészséges, önbizalom-
mal teli életet, túlsúly nélkül, karcsú alakkal.

Sikertörténetek páciensektől kapott üzenetekben:

Dr. Ispány Marietta
Insumed orvosi-  

fogyókúra-specialista

Hirdetés

Az órákat alapos tervezés előzi meg, az egyes feladatokat előre összeállítja Andrea. Fo-
tók: Végh Csaba

ONLINE EDZÉSEK A PANDÉMIA IDEJÉN 
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Az Extraligában való in-
dulás extra teljesítményre 
sarkallta a DVTK női röp-
labdázóit. Ez az eredmé-
nyekben egyelőre nem mu-
tatkozott meg, de két újabb 
légióssal kiegészülve idén 
már meccseket nyernének.

Toma Sándor tanítványai 
a legmagasabb osztályban 
kezdhették meg a szezont. 
Nagyobb tempó, fineszesebb 
megoldások, erősebb ütések 
– a diósgyőri lányokat bizony 
komoly erőpróba elé állította 
az Extraliga. Ezt a csapat cen-
tere is megerősítette. – Nem 
gondoltam volna, hogy eny-
nyire erős az élvonal, de ez 
számomra nem baj, mert így 
tudok a legjobban fejlődni – 
fogalmazott Kiss Emese.

Saját bevallásuk szerint is 
nagy a nyomás rajtuk az eddigi 
szezon miatt, de a megszerzett 
tapasztalatok által sokat fejlőd-
tek az elmúlt fél évben. – Még 
nyitásban kellene talán a legin-
kább javulnunk, de a játékunk 
gyorsult. A fiatalok is bátrab-
bak, ahogy egyre több játékle-
hetőséget kapnak, a légiósaink 
pedig kezdik érezni a játékun-
kat, határozottak, ügyesek.

A fejlődés nem csak szemre 
tűnik fel, az edzőteremben mért 
értékek is sokat javultak – mu-
tatott rá a csapat vezetőedzője. 

Toma Sándor hozzátette: év ele-
jén nem tudtak mit kezdeni az 
erős nyitásokkal, sok ászt kap-
tak, „az ellenfelek fél méterrel 
fölöttünk dolgoztak”, fogalma-
zott. – Ez azért demoralizáló. 
De tudtunk fejlődni, egyre több 
a blokk, kevesebb ászt kaptunk. 
Amikor év végén értékeltük az 
addigi munkát, arra jutottunk, 
hogy megérte elindulni ebben 
a bajnoki sorozatban, hiszen jó 
csapatokkal játszhatunk, min-
den héten válogatott játékosok 
ellen mérettetünk meg.

A csapat nem sokat pihent, 
az ünnepek alatt is edzettek, ja-
nuár elejétől pedig már egyre 
több a labdás gyakorlat. – Re-
mélem, hogy megint tudunk 
egy szintet lépni felfelé. Két 
légióssal erősödünk, a stabil 
szerepléshez kellettek ezek az 
igazolások. A fiataloknál még 
hiányzik a rutin, de idővel ez is 

változik majd. Az alapjátékun-
kat már hoznunk kell, hogy az-
tán mérkőzés közben tudjunk 
taktikát váltani, variálni.

Toma Sándor szerint jelenleg 
az a realitás, hogy két-három 
csapattal tudják felvenni a ver-
senyt, a rájátszásban már sze-
retnének egyenrangú ellenfele-
ik lenni. De addig még előttük 
áll a tavaszi bajnokik sora. Janu-
ár 23-án hazai pályán kezdenek 
a piros-fehérek, a balatonfüre-
diekkel mérkőznek meg. – Ha 
minden rendben van a csapat 
körül, nem lesz megbetegedés, 
sérülés, akkor jó esélyekkel vár-
juk a meccset. Egy győzelem, il-
letve majd idővel a szurkolóink 
visszatérése nagy energiát adna 
nekünk. Szeretnénk bent ma-
radni az Extraligában, megmu-
tatni, kik is vagyunk valójában, 
és hogy helyünk van a legjob-
bak között. 

Némileg váratlanul, kevesebb 
mint egy hónappal a kineve-
zése után távozott Geri Ger-
gely a csapattól, helyét a hor-
vát Zoran Zekić vette át már 
csütörtökön. A kölcsönbe ér-
kező kapus és az új védekező 
középpályás is honfitársa.

Az új horvát edzői generáci-
óhoz tartozik a 46 éves Zoran 
 Zekić, akit Benczés Miklós sport-
igazgató úgy jellemzett: kiváló 
eredményekkel és nemzetközi 
tapasztalatokkal rendelkezik, aki 
korábban több nehéz feladatot is 
sikerrel oldott már meg. „Az el-
múlt évtized legnagyobb kihívá-
sa” vár rá Diósgyőrben.

Rengeteg munkát kell elvé-
gezni a csapattal a bajnoki raj-
tig, Zoran Zekić szerint „meg 
kell értetni a labdarúgókkal, 
hogy mit várok tőlük a pályán 
és a pályán kívül”. – Tisztá-
ban vagyok vele, hogy nehéz a 
helyzet. Dolgozni jöttem Diós-
győrbe, ahol egy hatalmas kihí-
vás vár rám, de hiszek magam-
ban, a stábban, a játékosokban 
és mindenki másban a klubnál.

Az egykori középcsatár tíz éve 
kezdte edzői pályafutását, első si-
kereit a moldáv Sheriff-fel érte el. 
Már az első évben bronzérmet 
nyertek, és a kupát is felemelhet-
ték. Erre felfigyeltek szülőváro-
sában és nevelőklubjában, haza-
hívták az NK Osijek élére, ahol 
a bajnoki negyedik hellyel jogot 
szereztek a nemzetközi kupában 
való indulásra. Az Európa Liga 

selejtezőjében búcsúztatták a 
holland PSV Eindhovent is. 2019 
tavaszán visszatért a Sheriffhez, 
ahol veretlenül nyertek bajnok-
ságot, valamint ismét elhódítot-
ták a kupát. Októberben azon-
ban lemondott az első helyen álló 
csapat éléről. Csütörtökön már 
Diósgyőrben köszöntötték, a dél-
utáni edzést már ő tartotta.

Egy megújuló csapatot vesz át 
Diósgyőrben a horvát szakem-
ber, a keret is vérfrissítésen esik 
át. A DVTK kapuját tavasszal a 
lengyel Lech Poznańtól érkező, 
26 éves Marko Malenica őrizheti, 
aki a horvát NK Osijek kölcsön-
játékosa. Branislav Danilović to-
vábbra is deréksérüléssel küzd, 
így a sűrű és sorsdöntő tavaszi 

programra kellett még egy kapus. 
– Ebben a helyzetben nekem, a 
csapatnak és az egész klubnak a 
bennmaradás kiharcolása a leg-
fontosabb – hangsúlyozta a hor-
vát korosztályos válogatottakban 
rendre helyet kapó hálóőr, aki 
egyébiránt tucatnyi Európa Liga 
(EL)-selejtezőn is védhetett hor-
vát csapatában.

Nála is komolyabb nemzet-
közi rutinnal rendelkezik az új 
balhátvéd. Artur Pikk 41-szer 
szerepelt az észt válogatottban, 
közel húsz BL- és EL-selejte-
zőben lépett pályára. Benczés 
Miklós sportigazgató azt mond-
ta róla, hogy „egy agilis, párharc-
kereső, ellentmondást nem tűrő” 
játékos, aki megfogadta, hogy 

mostantól minden gondolata a 
bennmaradás körül forog.

Egy sorral előrébb hozhat új 
színt a piros-fehérek játékába a 
horvát Diego Živulić. A tapasz-
talt, 28 éves védekező közép-
pályás a lengyel élvonalból ér-
kezett, Csehországban bajnoki 
címet és kupát nyert, és az EL 
csoportkörében is szerepelt. 
Stabilitást, egyensúlyt hozhat 
a csapatba. – Készen állok arra 
a nagy kihívásra, amit az élvo-
nalbeli tagságunk megőrzése 
jelent – nyilatkozta. – Nekünk 
most fel kell emelnünk a fejün-
ket, és minden egyes percben 
küzdeni kell a sikerért – hang-
súlyozta a közgazdász diplo-
mával rendelkező játékos.

Aláírták az adásvételi 
szerződést, új tulajdonosa 
van a DVTK-nak – jelen-
tette be a héten hivatalos 
honlapján a klub. Nagyra-
törő tervek kísérik a vál-
tást: az élvonalbeli tagság 
megőrzése mellett ismét 
nemzetközi kupaindulást 
jelentő eredményért küz-
denének Diósgyőrben.

Az új tulajdonos a Borsodi 
Sport Holding Kft., képviselő-
je elismerően szólt a komoly 
hagyományokról, a szurko-
lótáborról és a klubot irányí-
tó menedzsment munkájáról. 
Dr. Magyar Mátyás ügyvezető 
(aki a Fájdalom Ambulancia 
magánorvosi központ veze-
tő szakorvosa is) úgy fogal-
mazott, a DVTK az elmúlt tíz 
évben visszakerült a magyar 
sport térképére. Ez az előző 
tulajdonosi körnek is köszön-
hető – tette hozzá.

– A klub stabil gazdasá-
gi alapokon álló regionális 
szervezetté, valamint olyan 
sportbranddé nőtte ki ma-
gát, ami vonzóvá tette szá-
munkra a pénzügyi és szak-
mai befektetést – indokolta a 
döntést, kitérve arra is, hogy 
egy egész régiót lefedő mul-
tisportklubról van szó, húsz 
szakosztállyal, régiós labda-

rúgó hálózattal, határon túli 
projektekkel. – Szlovák part-
nereinkkel együttműködve 
remek szakmai kapcsolatot 
tudunk kialakítani a kassai 
régióval. Reményeim szerint 
hamarosan újabb szponzo-
rok is bekapcsolódnak majd 
a területről a diósgyőri klub 
támogatásába.

Lehetőség lesz arra is – 
folytatta dr. Magyar Mátyás 
–, hogy a sportolóknak pro-
fesszionális edzői hátteret, 
infrastrukturális és orvos-
szakmai támogatást biztosít-
sanak. Ez a remények szerint 
azt eredményezi majd, hogy 
személyesen is fejlődnek, de 
csapatszinten is erősebbek, 
egységesebbek lehetnek, és 
akár nemzetközi szinten is az 
élvonal felé törekedhetnek.

– Mindent megteszünk 
azért, hogy labdarúgóink 
továbbra is a legmagasabb 
osztályban játsszanak, és a 
mostani tulajdonosváltás-
nak is köszönhetően ismét 
nemzetközi kupaindulást je-
lentő eredményért tudjanak 
küzdeni – erősített rá  Sántha 
Gergely, a DVTK elnöke, 
hozzátéve: ehhez azonban az 
új tulajdonosi kör támogatá-
sán kívül egy szélesebb körű, 
regionális összefogásra van 
szükség.

Zoran Zekić vezetőedző: hiszek magamban, a stábban, a játékosokban. Fotó: dvtk.eu

Komoly erőpróba előtt állnak. Fotó: Mocsári László
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ÚJ TULAJDONOS  
A DVTK-NÁL

Horvát erősítés érkezett

Ma már magasabbra ugranak

Az oldalt összeállította: Kujan István



Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleimet,  
hogy közjegyzői irodámat
az alábbi elérhetőségen megnyitottam:

DR. NAGY NÓRA KÖZJEGYZŐI IRODÁJA
3525 Miskolc, Kazinczy u. 4-6. szám I. emelet
Tel.: 46/887-002, 30/893-6336

Ügyfélfogadás   hétfőtől csütörtökig 8.00 és 16.00, 
pénteken 8.00 és 12.00 között

Miskolci Napló10 Hirdetés

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  
útján történő értékesítésre meghirdeti 2021. január 19-ei 

beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlant:

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Tímár u. 30.
46555 hrsz.

(2 egyéb épület, udvar)
telek: 2182 m2 24 700 000

1365-0/2020

Az ingatlanról 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.

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a BMH 
Nonprofit Kft. a kidobott fenyőfák begyűjtését január hónapban 
végzi. Családi házas övezetben a fenyőfák begyűjtése 
minden település esetén január végéig a vegyes hulladék 
gyűjtési napjain folyamatosan történik.  

Társasházi övezetekben azonban a kidobott örökzöldeket 
a vegyes gyűjtéstől eltérő napon szállítjuk el. Miskolc 
társasházi övezeteiben szombati napokon,  
2021. január 9-én, 16-án, 23-án és 30-án történik  
a fenyőfák elszállítása. 

A hatékonyabb és gyorsabb munkavégzés 
érdekében kérjük a lakásszövetkezetek és 
társasházak képviselőit, hogy a lakótársakkal 
egy helyre gyűjtsék össze a fenyőket.

A dísz és talp nélküli fenyőfákat oly módon 
kérjük a hulladékgyűjtő edények mellé 
kihelyezni, hogy azok a közlekedést ne 
akadályozzák.  

Együttműködésüket köszönjük!

BMH Nonprofit Kft.
Levelezési cím:  
3510 Miskolc, Pf. 583.
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail:  
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

Az akció érvényes: 2021. 01. 09-től 2021. 01. 15-ig 
Star kéztörlő, két tekercs 199 Ft 159 Ft
Dove szappan, 100 g 239 Ft 199 Ft
Amodent fogkrém, 100 ml 319 Ft 299 Ft
Pur mosogató, 450 ml  329 Ft 299 Ft
Paclan színvédő kendő, 15 db-os 399 Ft 369 Ft
Flóraszept 1 l 599 Ft 499 Ft
Kínálótányér, kerámia 1099 Ft 499 Ft
Lenor öblítő, 1080-1360 ml 899 Ft 799 Ft
Bref Trió 999 Ft 899 Ft
Szavó penész elleni szer, 500 ml 1299 Ft 1199 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs 1099 Ft 999 Ft
Lenor mosópor, 1,35 kg 1499 Ft 1399 Ft
Tomi mosókapszula, 42 db-os 2499 Ft 1999 Ft
Tárolópuff „S” méret 3499 Ft 1999 Ft

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9. 

Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu



Kórháztörténeti sorozatunk kronológiájában 1900-ra jutunk el 
ahhoz a ponthoz, amikor már egy ma is álló komplexum törté-
netét tudjuk bemutatni, a Csabai kapuban megtalálható Bor-
sod vármegyei Erzsébet Közkórházat ugyanis ekkor adták át a 
lakosságnak. Ezt a kórházat ma „Semmelweisként” ismerjük, 
ami az 1856-ban megnyílt közkórház jogutódjának tekinthető.

E cikk előzményeként be-
mutatott, egykor a Tetemvá-
ron, majd a Hősök terén üze-
melő közkórház egyik atyjának 
tekinthető dr. Popper József 
volt az, aki szorgalmazta egy, 
„a XIX. század színvonalához 
megfelelő betegellátást” nyújtó 
kórház létrehozását, azt azon-
ban már nem érhette meg, hogy 
ezt a kórházat átadják. Utóda 
dr. Singer Henrik lett, aki előbb 
Pesten, majd Bécsben tanulta ki 
a gyógyítás tudományát, szü-
lészi és sebészi szakképesítést 
szerzett 1872-ben. Ezt követően 
került városunkba orvossegéd-
ként, majd végigjárva a szamár-
létrát, előbb a sebészeti osztály 
vezetője, majd Popper halálát 
követően az intézmény igazga-
tója lett, de ezt a posztot csupán 

3 évig töltötte be. Ám személye 
azért is fontos, mert a Miskolczi 
Erzsébet közkórház története 
címmel ellátott munkája a mai 
napig hatalmas forrásértékkel 
bír a város egészségügyének 
történetét kutatók számára.

Az Erzsébet Közkórház 
megépítésének finanszírozá-
sa megoszlott: a Csabai ka-
pui telket, valamint 5 ezer fo-
rint pénzadományt a város, 
segélyalapjából a vármegye 
10 forintot biztosított, amihez 
még felvett 250 ezer forint köl-
csönt. Az új kórház Adler Ká-
roly városi főmérnök tervei 
alapján 4 épülettel (amelyek-
ben az igazgatóság mellett a 
sebészet, a bőr- és belgyógyá-
szat, valamint az elmeintézet 
kapott helyet), összesen 326 

ággyal kezdte meg működését. 
Az ünnepélyes átadásra 1900. 
december 2-án került sor, ahol 
a későbbi főispán, Tarnay Gyu-
la tartotta az avatóbeszédet.

A kezdeteknél a kórházigaz-
gató Singer mellett 2 főorvos, 1 
rendelőorvos, 1 járványorvos, 1 
segédorvos, 1 főápoló, 1 főbába, 
19 ápolónő alkotta a kórház sze-
mélyzetét, ami az idők folyamán 
folyamatosan bővült. Amíg 1901-
ben 3471 beteget, addig 1940-
ben – már 900 ággyal – 17 ezer 
embert látott el az intézmény.

Ehhez azonban a kórház folya-
matos bővítése kellett. 1904-ben 
megnyílt a gyógyszertár, 1910-
ben szülészeti osztállyal, 1926-
ban gyermekosztállyal gyarapo-
dott az intézmény, ahol a bába- és 
ápolónőképzés is megindult, 
majd felépült a laboratórium, 
amely az Országos Közegészség-
ügyi Intézet miskolci fiókállomá-
sa lett. Ezt követően elkészült a 
röntgenosztály is, ami komolyan 
elősegítette a diagnosztizálást. 
Ám nemcsak az infrastrukturális 
fejlődés, hanem a szakembergár-
da bővítése is fontos szempont 
volt a kórház mindenkori igaz-
gatóságának szemében, így több 
esetben is neves orvosokat nyer-
tek meg a kórház számára.

Még 4 éve sem üzemelt a kór-
ház, a helyi sajtó máris egy óriási 
szenzációról számolt be, misze-
rint sziámi ikreket szült egy szir-
mai béres felesége. A tanulmá-
nyozásukra rögtön tudományos 
bizottság alakult, de a kórház nem 
tudta finanszírozni önerőből a 

költségeket, így a szirmai gazda-
ságot kérte meg, hogy az ápolá-
si díjakat fizessék. Erre azonban 
nemleges válasz érkezett a szir-
maiaktól, mondván, hogy a gyer-
mekeket „ingyen”, a „tudomány 
oltárának szentelve” bocsátották 
a kórház rendelkezésére, így nem 
érezték annak jogosságát, hogy 
még további összegeket áldozza-
nak az ikrek tanulmányozására. 
Ekkor a kórház a minisztérium-
hoz fordult segítségért, ahonnan 
az a válasz érkezett, hogy a kór-
házban ne tanulmányozzanak, 
hanem gyógyítsanak. Végül az 
ikerpár a hosszas huzavona kö-
vetkeztében elhunyt...

Történtek egyéb bizarr ese-
tek is a kórházban. Egy éjszaka 
a kórház főbábáját két fegyveres 
férfi rabolta el a felszereléseivel 
együtt, szemét bekötözve kocsi-
ba ültették, majd amikor felesz-
mélt, egy impozáns szalonban 
találta magát, ahol egy fiatal 

lány szülését kellett levezetnie. 
Miután ezt sikeresen megtette, 
100 korona jutalommal a zse-
bében, szemét újra bekötözve 
szállították vissza oda, ahonnan 
órákkal azelőtt elrabolták.

Mégis a kórház történetének 
legsötétebb időszaka a háború 
volt. A város 1944-es, szövetsé-
gesek általi bombázása során 
a kórház is bőven kapott talá-
latot (a német katonák többek 
között a szülészet épületének 
tetején rendezkedtek be véde-
kezésre, frontvonalba helyezve 
ezzel a kórházat), ám ekkor már 
a kórházi osztályok nagy részét 
átköltöztették az avasi pincékbe. 
A „pincekórházban” hónapokon 
át, embert próbáló körülmények 
között folyt a gyógyítás.

A visszaköltözésre 1945 nya-
rán kerülhetett sor, ahol időköz-
ben elindult a megrongálódott 
épületek helyreállítása. 1949-
ben tüdőosztállyal bővült a kór-

ház, majd 3 évvel később vette 
fel Semmelweis Ignác nevét az 
intézmény. Ekkor kezdték meg 
a rendelőintézet építését is, míg a 
kórház-rendelőintézet mai egy-
sége 1976-ban jött létre. A Sem-
melweist és a Vasgyári Kórházat 
2008-ban összevonták Miskol-
ci Semmelweis Ignác Egészség-
ügyi Központ és Egyetemi Okta-
tókórház (MISEK) néven azért, 
hogy „megteremtsék a kórházak 
racionális gazdálkodását”. Így ma 
a kórház 646 aktív és 332 króni-
kus ágyon, 16 osztályon, 48 ápo-
lási egységben gyógyítaná a be-
tegeket, azonban az intézmény 
működését átírta a koronaví-
rus-járvány, így a Semmelweis a 
tavalyi év óta járványkórházként 
funkcionál, megnyitva ezzel egy 
újabb sötét fejezetet a több mint 
160 éves múltra visszatekintő 
kórház történetében.

Nagy Attila
történész

MISKOLCI KÓRHÁZTÖRTÉNET 3. 

Az Erzsébet Közkórház egy századeleji képeslapon
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A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Január 11., hétfő: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:50 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Miskolci Nap-
ló (közéleti magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Honvéd7 (honvé-
delmi magazin), 19:35 Üzleti ne-
gyed, 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:20 Polgár 40 
(portréfilm), 21:10 Képújság

Január 12., kedd: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 
19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:25 Mérkőzés 
(MTK–Aluinvent DVTK kosárlab-
da-mérkőzés), 21:00 Híradó ism., 
21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 
Képújság

Január 13., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-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, 20:20 Az is-
meretlen Kárpátaja (dokumen-
tumfilm), 20:50 Képújság

Január 14., csütörtök: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25  Promenád 
(kulturális magazin), 19:00 Híradó 

ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 
Egy nap a világ (útfilm-sorozat), 
20:00 Híradó ism., 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:20 Költöző ma-
darak (dokumentumfilm), 21:00 
Képújság

Január 15., péntek: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Miskolci Napló 
ism., 19:00 Híradó ism., 19:15 Idő-
járás-jelentés, 19:25 Testközelből, 
20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-je-
lentés, 21:00 Képújság

Január 16., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti 
hír összefoglaló), 18:20 Játékszü-
net, 18:25 Egészségpercek ism., 
19:00 Krónika, 19:25 Így nem ját-
szunk mi (a Körúti Színház műso-
ra), 20:10 Krónika ism., 20:30 Bóta 
Café (szórakoztató talkshow), 
21:20 Képújság

Január 17., vasárnap: 07:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 11:20 Képúj-
ság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Kró-
nika, 18:20 Játékszünet, 18:25 
 Promenád (kulturális magazin) 
ism., 19:00 Krónika (ism.), 19:25 
Együtt – Covid-19, 20:00 Króni-
ka ism., 20:20 A kamerás emberek 
(dokumentumfilm), 21:00 Képúj-
ság

Pontosan ötven évre újra 
ballagunk. Mi, vén diákok - 
együtt a fiatalokkal, a most 
búcsúzókkal. Nem lógunk ki 
a sorból, húzzuk a lábunkat a 
korunkhoz illő megszokásból, 
de bírjuk az iramot. A felállás a 
régi, Hevesi Attilát, az osztály-
főnökünket, tanítónkat most is 
két lány karolja körbe. Töké-
letes a rekonstrukció. Emelet-
ről emeletre megyünk, járunk, 
meg-megállva toporgunk az 
Elmegyek, elmegyek, hosszú 
útra megyek dallamára, míg el 
nem érjük a nagy vörös téglás 
épület ki- és bejáratát. A magas 
kaput, a méltóságteljes, tiszte-
letet parancsoló széles s enyhén 
meredek, kopottas lépcsősort.

Közel lakunk az alma ma-
terhez, kiskamaszként regge-
lenként mégis megszaporá-
zom a tempót. A téren át már 
kocogok. Muszáj sietnem. Kell 
egy kis luft a leckemásolásra. 
Az enyémről a tiédre, vagy 
fordítva. Ám a kapuban min-
dig jut idő Annuska néninek, a 
pedellusnak egy hangos kezeit 
csókolomra. Cserébe szemre-
vételez, s kötelezően a szolgá-
lati órájára pislant. Itt bizony 
a percek is számítanak.

Nyolc óra előtt egy perc-
cel már a kalitkájában van. 
A portásfülkében. Egy ujja 

a nyomógombhoz tapad. Le 
nem veszi a szemét a termetes 
ingaóráról, mígnem pontosan 
nyolckor át nem járja az épü-
letet a csengőszó. Utolsóként 
H. Kovács Mihály igazgató ér-
kezik a gimnáziummal szem-
közti lakásából. Míg szuszog-
va megmássza a lépcsősort, 
egyeztet a zsebórájával. Utá-
na már csak a művész, Koncz 
rajztanár úr jön, dohogva, 
megint nem maradt parko-
lóhelye a Moszkvicsának. Te-
mesvári Miklós angoltanár is-
mét megelőzte a Renault-jával 
a vaskapu előtti placcon.

A szellemidézéshez ketten 
kellünk. Slamovits Tibor osz-
tálytársam jó partner. Ő ebben, 
a portásfülkével szomszédos 
szolgálati lakásban csepere-
dett fel testvéreivel, Évával és 
a hajdani eddás Istvánnal. 
Édesanyjuk, Simonyák Annus-
ka félárván neveli fel mind-
hármójukat. Számukra a Föl-
des Ferenc Gimnázium olyan, 
mint egy hatalmas játszótér. 
Míg Annuska takarít, ők hét-
végeken az üres épületben bú-
jócskáznak. Felfedezők, a pad-
lástól a tornatermekig övék a 
pálya. Így aztán könnyű a dol-
gunk, a múltunk egy apró kis 
szeletén egymás szavába vágva 
osztozkodunk.

Annuska, a pedellus az osko-
la legfontosabbika. A tanárok 
pótolhatók, egy lyukasóra még 
nem a világvége. Őt viszont sen-
ki nem helyettesítheti. Tibor és 
testvérei ki-be csengethetnek, 
áramszünet idején akár kolom-
polhatnak is, de Annuska nélkül 
megáll az élet. Számontartja a 
tanítók név- és születésnapja-
it, nélküle nincs semmi rendez-
vény, mondják is, amiről nem 
tud, az nincs is. A tanárok külön 
toalettet használnak. Annus-
kának viszont mindenhová be-
járása van. Ahonnan szökik a 
bagófüst, ott-terem a mosdó-
ban. A nebuló ijedtében lenyeli 
a csikket, csak este ne neki kell-
jen felszedni az összest. Nincs az 
a manapság trendi iskolarendőr, 
aki nálánál nagyobb rendet, fe-
gyelmet tartana.

Kevés a fizetése, így műszak 
után mossa, vasalja a taná-
rok ingét. Megesik, reggelente 
a tanárok náluk öltöznek át. 
Mert ő nyakkendőt is tud köt-
ni. Minden forintra szükségük 
van. Kitalálja, jégpályát nyit 
az udvaron, fagyos hideg és víz 
van, három nap alatt vastagra 
hizlalják a csúszkálót. Magam 
is állandó vendég vagyok ott. 
Az iskolarádióból hol a Mari-
na, Marina vagy ki tudja már, 
mi harsog, s mi erre körözünk. 

Le- és felkérés is van. A lányok 
élvezik, ha húzzuk őket, mint 
egy sífelvonó. Nincs nagyobb 
égés, mint amikor a síbakancs-
ról lemállik a talp vagy a kul-
csos korcsolya. Mérsékelhető a 
blama, ha a leányzót azonnal 
meghívjuk az alagsori pince 
melegedőjébe. Annuska néni 
büféjébe egy zsíros pirítós desz-
kára és egy forró teára. Ez a pá-
lya szezonban legalább három 
hónapig nyitva van, potom két 
forint a belépő.

Annuska néni fülkéjében 
egy zsákra való toll és írószer, 
tornacipő és miegyéb várja 
feledékeny gazdáját. Ezek a 
mindennapos takarítások gyü-
mölcsei. Tibi szerint csak az el-
hagyott korcsolyakulcsokból is 
egy ládára valót őriznek. Talán 
az enyém is köztük lehet.

Fél évszázad után másod-
szorra is átcsoszogunk az épü-
leten. A kapunál lassítunk, 
fékezünk, tornyosul a tömeg, 
majd vészesen pörgünk az 
időben. Vissza, messzi visz-
sza. Fotóznak, videóznak, egy 
kicsit takarásban a portásfül-
ke. Ám még így is látom, egy 
törékeny, alacsony, őszes hajú 
hölgy integet. Annuska szá-
molja a későn jövőket. Csóko-
lom a kezeit, ma se késtem el.

Szántó István

Jegyzet

A MI PEDELLUSUNK 

Kórház a város szívében

A frissen átadott rendelőintézet
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Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé-
günk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: 
„Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@mikom.hu. Dr. Strass-
burger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET
Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kér-
jük, jelezzék ezt hétköznap 8-16 óráig a 70/676-92-43-as te-
lefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problé-
mát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Úgy érzi, itt az ideje, hogy el-
vágjon néhány olyan köteléket, amelyek visszatartják a szár-
nyalástól. Alaposan gondolja át, és ha készen áll a változásra, 

tegye meg a szükséges lépéseket, menjen tovább az új útján. 

Bika (április 21 - május 20) Alig várja, hogy belefoghasson 
valamibe, de érzi, hogy a kedélyeknek még le kell kicsit csilla-
podniuk, mielőtt a világ elé tárja a terveit. Addig is használja 

ki az időt a tervezésre, hogy semmi ne érje váratlanul.

Ikrek (május 21 - június 21) Nagy lendülettel fog valamibe, 
de lehet, hogy gyorsan ellobban a lelkesedése, mikor szembe-
sül az Ön előtt álló akadályokkal. Hirtelen fellángolás helyett 

inkább apró lépésekben gondolkodjon most, az új év elején. 

Rák (június 22 - július 22) Igyekszik már a hét elején min-
den egyéb dolgát elrendezni, hogy a hét második felében 
csak egy nagyobb problémára koncentrálhasson. Lehet vi-

szont, hogy az igazi megoldáshoz első nekifutásra még ez sem lesz elég.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Éppen csak egy kicsit 
van elmaradva a terveitől, mégis letöri, hogy már az év ele-
jén elcsúszott a teendőkkel. Ha valaki szívességet kér, mégis 

érdemes elvállalni a feladatot, a jövőben ez a plusz pont még jól jöhet.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Mikor már majdnem 
elérte a céljait, valaki újabb akadályokat gördít Ön elé, és ta-
lán azt is átgondolja, megéri-e mindez a fáradozást. Ha már 

eddig jutott, nem érdemes hátraarcot csinálni, megtörni a lendületet. 

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Valaki folyton provo-
kálja, s amikor végül felveszi a kesztyűt, nem nagyon tetszik neki 
a dolog, hiszen gyorsan kiderül, hogy Ön erősebb játékos nála. Ez 

a hét kemény tempót diktál, de tartania kell a lépést, mint általában.  

Skorpió (október 24 - november 22) Sok barát és kaland 
csábítja ezen a héten, nehéz lesz közben azokra a dolgokra 
figyelni, amelyek elősegítik a szakmai fejlődését. Próbáljon 

egészséges egyensúlyt tartani, a karrier és a magánélet egyaránt fontos. 

Nyilas (november 23 - december 21) Nehezen telik ez a 
hét, számolja a napokat a hétvégéig, gyorsan repül majd 
az idő. Próbáljon meg a pillanatnak élni, hogy megtalálja a 

szépséget az apró dolgokban. Koncentráljon mindig a fontos feladatokra!

Bak (december 22 - január 20) Akárhogyan igyekszik is, 
valami mindig hátráltatja ezen a héten, és a körülmények mi-
att értékes napokat veszíthet el céljai megvalósítása előtt. Ez 

ellen sajnos most semmit nem tud tenni, viselje türelemmel! 

Vízöntő (január 21 - február 19) A héten több nehézség is 
adódhat, de mindegyikre ott hever Ön előtt a megoldás is, 
csak ki kell érte nyújtania a kezét. Fontos, hogy ne essen két-

ségbe, mert akkor talán a nyilvánvaló lehetőségeket sem látja meg.

Halak (február 20 - március 20) Egyelőre még nem akar 
megosztani mindenkivel valamit, amit már biztosan tud. A 
hír nagyot fog szólni, de kivárja a megfelelő alkalmat, ami-

kor a legtöbbet profitálhat az információból. Tegyen így, most ez a helyes. 

Január 6-án ünnepeljük a vízkeresztet, ami a napkeleti bölcsek megjelenéséhez, Jézus megkereszteléséhez és első csodájához, 
a víz borrá változtatásához köthető. Vízkereszt tehát Jézus Krisztus megnyilvánulásának momentumait kapcsolja össze. A víz 
a megtisztulás jelképe, és a gonosz elleni küzdelemben van szerepe. A Mindszenti templomban szerdán Juhász Ferenc plébános 
szentelt vizet, amiből a hívek a mise után hazavihettek. Idén a járványhelyzet miatt az ilyenkor szokásos házszentelések elma-
radnak. A vízkereszttel lezárult a karácsonyi ünnepkör, és elkezdődött az egyházi év, valamint a farsangi időszak. Fotó: Végh Csaba

VÍZSZENTELÉS  
A MINDSZENTI TEMPLOMBAN

Ismét a miskolci Európa legszebb adventi villamosa. A külön-
leges járművet többhetes online „csata” során szavazták be az 
első helyre.

Győzött a mézeskalács villa-
mosunk, nagyon köszönjük a 
támogatásotokat – így jelentet-
te be a Miskolc Városi Közle-

kedési Zrt. a Facebook-oldalán 
azt, hogy sorozatban negyed-
szer nyerte meg a cég adventi 
villamosa a legszebb európai 

ünnepi szerelvények online 
mustráját.

– A miskolci adventi villamos 
az MHD86 nevű cseh portálon 
meghirdetett nemzetközi sza-
vazáson több mint 3,45 millió 
szavazattal negyedjére is elnyer-
te az Európa legszebb adven-

ti villamosa címet! Köszönjük 
mindenkinek, aki szavazatával 
a miskolci mézeskalács szerel-
vényt támogatta – tette hozzá a 
közlekedési vállalat.

A verseny egyébként nagyon 
szoros volt, a legnagyobb rivá-
lis, Plzeň 3,38 millió vokssal 
zárt, a cseh város szerelvénye 
ráadásul sokáig vezetett, a két 
város nagy versenyszellemmel 
megáldott lakói heteken ke-
resztül küzdöttek szinte „élet-
re-halálra” a címért. A miskolci 
szerelvény idén sem csak váro-
sunkban volt népszerű, az or-
szág szinte minden pontjáról 
érkeztek szavazatok, legalábbis 
ez derült ki a Facebook-olda-
lak bejegyzései és hozzászólásai 
alapján.

Lényeg, ami lényeg: sikerült! 
2017, 2018 és 2019 után 2020-
ban is a miskolci adventi villa-
mos lett Európa legszebbje. Ta-
valy év végén egyébként már 
kilencedik alkalommal indí-
totta el ünnepi szerelvényét az 
MVK, ami azt is jelenti, hogy 
2021-ben jubilálni fog a miskol-
ci adventi szerelvény.

Negyedszer is nyert az adventi villamos

Könyvújdonságok a Géniusztól 
3

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 Hívőszó 
című műsorában január 
10-én, vasárnap délután 4 
órától a diósgyőri római ka-
tolikus templomból közve-
títenek. A szentmisét bemu-
tatja: Marosi Balázs káplán.

Vízszentelést tartanak a 
Szinva pataknál, a II. János 
Pál pápa téren Papp András 
görögkatolikus esperes és Mi-
kolai Vince római katolikus 
főesperes közreműködésével 
január 10-én, vasárnap déle-
lőtt 11 órától. Január 10-én, 
vasárnap délelőtt fél 9-től és 10 

órától, majd délután 4-től tar-
tanak istentiszteletet a Desz-
katemplomban. A 10 órai 
szertartást online is közvetí-
tik. Felvételt hirdet a Görög-
katolikus Roma Szakkollégi-
um január 24-éig elsősorban 
roma és/vagy hátrányos hely-
zetű, illetve fontos társadalmi 
kérdések iránt érdeklődő, a ci-
gányságot érintő problémákra 
fogékony hallgatóknak, akik a 
Miskolci Egyetemen nappa-
li vagy levelező tagozaton ta-
nulnak. További információ: 
Mozgó Mónika +36 30/723-
1005.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Több mint 3,45 millió szavazat érkezett a miskolci villamosra. Fotó: Mocsári László
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