Szolgálatból szolgálatba:
lelkészből lett rendőr

Séta a reformok és a szabadság útján
Idén második esztendeje, hogy a koronavírus-járvány miatt nem ünnepelhetjük meg a hagyományokhoz illően azokat az elődeinket, akik tevékeny szerepet
vállaltak a reformkorban, majd az azt
követő 1848-49-es eseményekben. Bár
központi ünnepségek nem lesznek, egy
kellemes belvárosi sétával egybekötött
megemlékezésre invitáljuk olvasóinkat,
amelyhez útvonalat is ajánlunk.

Rendhagyó utat járt be Domokos Tibor rendőr törzsőrmester, a főkapitányság
Kommunikációs és Megelőzési Osztályának referense, aki a papi reverendát cserélte egyenruhára. A csere kívülről látványos,
ám Domokos Tibor szerint a lényeg nem
változott: a törvényt be kell tartani, legyen
az a szeretet törvénye vagy az államé.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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Cikk az 5. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

Cementgyár: a tervek a
szállóporral elszállnának?
Cementgyár: igen vagy nem? A kérdés újra aktuális,
hiszen négy évnyi pereskedés után a bíróság elutasította a Zöld Kapcsolat Egyesület keresetlevelét, amelyet a
cementgyár számára kiadott egységes környezethasználati engedély (EKHE) ellen nyújtottak be még 2016-ban.
Az ítélet után felmerül a kérdés, újraindulhat a cementgyártás Miskolcon?
S persze tovább lehet boncolgatni a témát, ha újraindulna, vajon nyerne vagy
veszítene ezzel a város. Vannak, akik az új munkahelyek
reményében teszik le voksukat az újraindítás mellett,
és vannak, akik a környezeti terhelés miatt mondanának nemet a miskolci ce-

mentgyártásra. Úgy tűnik,
az utóbbiak vannak többen,
már csak azért is, mert a
cementgyár közvetlen környezete ma már lakóterület,
nem úgy, mint amikor még
üzemelt a gyár, akkoriban
ugyanis külső, kevésbé lakott városrésznek számított.
Folytatás a 2. oldalon

„NEM KELL MAJD ÉVENTE
BEOLTATNI MAGUNKAT”
Májusra elérhetjük azt az immunizáltsági szintet, ami a járvány megállításához szükséges,
és ha ez megvan, akkor a nyárnak már ugyanúgy maszk és korlátozások nélkül mehetünk
neki, mint tavaly – állítja prof. dr. Rusvai Miklós víruskutató, virológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Interjúnkban a szakember
beszél arról is, miért kezeljük
fenntartásokkal a vírustagadás
szószólóinak tanácsait –, de azt
is elmondja, miért nem jelent

Országszerte problémát okoz
a csökkenő utasszám
Nem csak Miskolcon okoz
komoly gondot a koronavírus
a közösségi közlekedésben.

A hírek szerint más nagyvárosban – például Budapesten,
Debrecenben és Pécsett – is
jelentősen csökkent a járművek kihasználtsága az első és a
második hullám idején. Nem
meglepő, hogy a legtöbb helyen a harmadik hullám kezdetével is intézkedések váltak
szükségessé.
A fővárosban a Budapesti
Közlekedési Központ például
két lépcsőben változtat a menetrendjén, az első már szerdán életbe lépett. Eszerint a

korábbi munkaszüneti helyett
tanszüneti menetrendet vezettek be, az este nyolc óta utáni időszakban pedig a kijárási
tilalom miatt már korábban
csökkentették a járatszámokat.

A BKK azt írja, március 16ától, azaz jövő keddtől további
változtatások várhatók, melyek
szintén az esti időszakot érintik.
Folytatás a 3. oldalon

veszélyt, hogy a koronavírus itt
marad velünk.
– Tisztázzuk: vírusok folyamatosan ütik fel a fejüket
történelmünkben, pandémia

azonban nagyon kevésből alakul ki, ilyenre száz évvel ezelőtt volt példa. Nem gondolom, hogy sokkal gyakrabban
lesz hasonló világjárvány. 3-4

évente megjelenik egy-egy új
vírus, de ezek nagyon gyorsan lecsengenek – kezdi a beszélgetést Rusvai Miklós, akit
azért kerestünk meg, hogy egy
évvel a járvány kitörése után
részben történelmi kitekintést
tegyünk, részben megpróbáljunk eloszlatni néhány kételyt.

Folytatás a 6. oldalon

Etikai minimumot határoztak meg
Nyílt levelet juttatott el
szerkesztőségünkhöz a
Földes Ferenc Gimnázium
nevelőtestülete, a dokumentumban ajánlásokat
fogalmaznak meg az intézményvezetői kinevezés
rendjével kapcsolatban.
Újabb pályázatot írt ki az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Földes
igazgatói pozíciójára: március 18-áig várják a jelentkezéseket, amikről aztán június
végéig dönt az oktatásért felelős minisztérium. A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 16-ától
2026. augusztus 15-éig szól
– olvasható a pályázati ki-

írásban, ami megtalálható a
Földes honlapján is.
Emlékezhetünk,
tavaly
hárman – Fazekas Róbert
igazgatóhelyettes,
Kovács
Benedek, az iskola fizika-informatika szakos tanára, va-

lamint Hajdu Hajnalka, a
sajószögedi általános iskola igazgatója, a megyei közgyűlés fideszes képviselője
– pályáztak a posztra. Végül
a minisztérium úgy döntött,
hogy nem dönt, a pályázatokat érvénytelennek nyilvánították, az intézményvezetői
feladatokat pedig augusztus
közepétől – az intézményvezetői pályázat eredményes
elbírálásáig, illetve a helyettesi megbízás visszavonásáig – Fazekas Róbert általános
intézményvezető-helyettes
kapta meg. A pályázatok érvénytelennek nyilvánítását
nem indokolta Kásler Miklós
miniszter.
Folytatás a 2. oldalon
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CEMENTGYÁR: A TERVEK
A SZÁLLÓPORRAL ELSZÁLLNÁNAK?

Négy évnyi pereskedés után
a bíróság elutasította a Zöld
Kapcsolat Egyesület keresetlevelét, amelyet a cementgyár számára kiadott egységes környezethasználati
engedély (EKHE) ellen nyújtottak be még 2016-ban. Az
ítélet után felmerül a kérdés,
újraindulhat a cementgyártás Miskolcon?

Folytatás az 1. oldalról

Az ellenzők azonban nemcsak
a gyár szűk környezete miatt aggódnak, hanem Miskolctapolcáért is, amely egyre inkább turisztikai célpont, tervben van a
városrész klimatikus gyógyhel�lyé nyilvánítása is, de a cementgyár újranyitásával – vallják az
ellenzők- ezek a tervek, elképzelések a szállóporral együtt elszállnának.
Az új munkahelyekben reménykedőknek is rossz híreink
vannak. A környékbeli nagyobb
cégek ugyanis már évekkel korábban jelezték a város felé, nekik tiszta levegőre van szükségük. Olyannyira, hogy mielőtt
elkezdték volna beruházásaikat,
a Miskolc Holding Zrt.-nél érdeklődtek, mi a város szándéka a
cementgyárral. A városnak persze nincs ezzel szándéka, a város

Az ítélet után felmerül a kérdés, újraindulhat a cementgyártás Miskolcon?
nem tulajdonos, és az újraindítás kérdésében sem dönthet, de
véleményt nyilváníthat. S ezen
vélemény egyfajta garanciát jelentett a cégeknek, hogy letelepedjenek Miskolcon.
Most, mivel az újraindítás
kérdése ismét aktuális lett, ezen
cégekben újra felmerült a kérdés: mi a város szándéka. Kérdésnél persze egy kicsivel több
ez, inkább nevezhetjük aggodalomnak, hiszen olyan gépekkel
dolgoznak, olyan termékeket állítanak elő, amelyek gyártásához
tiszta levegőre, pormentes környezetre van szükség.

Információink szerint Veres
Pál polgármester és Varga Andrea alpolgármester a napokban
egyeztettek a témában, többek
között a környező cégekkel is.
Úgy tudjuk, egyfajta közvetítőszerepet vállaltak magukra, a
vállalatok kérdéseit továbbítják
a cementgyár tulajdonosai felé
megnyugtató választ remélve.
Az elmúlt hetekben kormányzati szinten is egyeztetett a városvezető, közben a Miskolci
Önkormányzat a lakosság véleményére is kíváncsi: a reszvetel@miskolc.hu címre várják a
kérdéseket.

12 helyet javított Miskolc
A városi turizmus újabb sikere – Miskolc a 2020-as év
egyik nagy nyertese, hiszen
a településen töltött vendég
éjszakák rangsorában a 23.
helyről a 11. helyre ugrott.

A
koronavírus-járvány
2020-ban erősen megtépázta a
turisztikai ágazatot. Az év túlnyomó részében üres szállodák, bezárt éttermek, néptelen
fürdők és strandok árulkodtak a pandémia pusztításáról.
Amikor viszont lehetett, utazott a magyar és többnyire belföldön – ennek köszönhető,
hogy a tavalyi év teljesen átrajzolta Magyarország turisztikai
térképét, amelynek egyik nyertese Miskolc lett.
Mivel a pandémiás szabályok javarészt csak belföldi turizmusra adtak lehetőséget, így
tavaly a kikapcsolódni vágyó
honfitársaink belföldi úticélok
után néztek. Ennek hatását láthatjuk a hazai turisztikai települések toplistáján is: a budapesti kerületek többsége jóval
hátrébb került az élmezőnyből,
számos vidéki nagyváros pedig akár 5-10 helyet is ugrott
előre. Még ebből a mezőnyből
is kiemelkedik Miskolc, amely
az előző évi 23.-ról 12 helyet javítva, a 11. helyen landolt 2020ban, olyan hagyományosan
nagy vendégforgalmú városokat is megelőzve, mint Gyula
vagy Eger.

Lillafüred is népszerű úticél. Fotó: Juhász Ákos
A Miskolc város turisztikai
cégét, a MIDMAR Kft.-t vezető Orosz Eszter szerint ez részben szerencse a szerencsétlenségben, részben pedig tudatos
tervezés eredménye.
„Amikor elindult a járvány,
és életbe léptek a korlátozások,
sejtettük, hogy mi vár ránk,
ezért egy ötletes és céltudatos
kampányt készítettünk elő,
amelyet bármikor el tudunk
indítani, amikor majd ismét
lehet utazni. A korlátozások
megszűntével kezdtük az online hirdetéseket, amik eredményeként egy kicsit levegőhöz jutott a városi turisztikai
szektor” – fogalmazott az ügyvezető.
Miskolc pont jó! – ezzel a
címmel folyt az online hirdetési kampány a közösségi médiában és a Google hirdetési felületein, Miskolc legfontosabb
látnivalóira és zöldturisztikai
célpontjaira összpontosítva.
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A kampány nem akart többet
mondani és ígérni annál, amit
Miskolc tud, csak annyit, hogy
Miskolc pont jó, ha az ember
túrákra, fürdőkre, történelmi
látnivalókra vagy családi programokra vágyik. A számok
szerint az utazni vágyók is így
gondolták.
„Már a kampány közben is
láttuk, hogy komoly az érdeklődés Miskolc iránt, és a szállásadó partnerektől is olyan
hírek jöttek, hogy a városra
többször is ki lehetett volna
tenni a „Megtelt!” táblát. Ennek köszönhető, hogy a leglátogatottabb 15 város rangsorában Balatonfüred mögött
Miskolc tudta legjobban megközelíteni a 2019-es vendégéjszakaszámot, vagyis egyikként
Miskolc tudta legjobban megvédeni a 2019-es év eredményeit” – világította meg a lista
egy újabb érdekességét az ügyvezető.

Mivel a cementgyár ügye
összetett – politikai, gazdasági, környezetvédelmi –, ezért
minden véleményre kíváncsi
a város. Éppen ezért a közeljövőben nem csupán a gyár
tulajdonosaival, de környezetvédelmi, gazdasági szakemberekkel is egyeztet a városvezetés. A miskolciak kérdéseire
– a miskolciak érdekében - pedig minden területről igyekeznek megtalálni a válaszokat,
megismerni, megismertetni a
tényeket, hogy a döntéshozók
előtt a város érdekét markánsan képviselni tudják.

Keddtől kezdődhet
a kátyúzás
A Városgazda egész évben többféle technológiával végez
kátyúzást a városban. A nagy felületű útjavítási munka
azonban csak a melegebb idő beköszöntével, illetve az
aszfaltkeverő telepek megnyitásával kezdődhet el - tájékoztatott a polgármesteri hivatal sajtóosztálya.
Mint írják, az útburkolat-javítási munkáit - időjárás függvényében - március
16-án, alvállalkozó bevonásával indítja el a Városgazda
több helyszínen, folyamatos
munkavégzéssel. Az úthibák helyreállítása a Szinva,
Fonoda, Csabavezér, Bertalan, Erenyő utcák, Martinkertváros, illetve Ómassa területén kezdődnek. Az
útjavítási munkák főközlekedési utakat éppúgy érintenek, mint néhány rossz állapotba került forgalmasabb
mellékutcát.
Az elmúlt hetekben a cég
útellenőri szolgálatának előzetes felmérése és a korábbi
egyeztetések alapján előkészítették a javítási munkákat, és kijelölték a javítandó
útszakaszokat. A Városgazda felhívja a figyelmet, hogy
a munkálatok idején a városban több helyen kell
számítani félpályás korlátozásra, a forgalmasabb sza-

kaszokon torlódás alakulhat
ki.
A cég közölte azt is, az
útfelújítással érintett helyszínekről folyamatos tájékoztatást adnak, ugyanakkor kérik a közlekedőket,
hogy az úton dolgozók és a
többi járművezető biztonsága érdekében tartsák be
a munkavégzéssel érintett
szakaszon érvényes forgalmi rendet, amelyet minden
esetben táblák jeleznek.

ETIKAI MINIMUMOT HATÁROZTAK MEG
Nyílt levelet juttatott el szerkesztőségünkhöz a Földes
Ferenc Gimnázium nevelőtestülete, a dokumentumban
ajánlásokat fogalmaznak
meg az intézményvezetői
kinevezés rendjével kapcsolatban.

csatolt a pályázatába a külsős
pályázó, ami nem tőle származott. Lehetőleg kerülje tehát mindenki a plágiumot.
Természetes elvárás az is, hogy
tartalmazzon konkrétumokat
a pályázat, ami akár számon
is kérhető. Továbbá: az intézményben működő közösségek
véleményét mindenféleképpen
Folytatás az 1. oldalról
próbálja meg kikérni a pályáNemrégiben újabb pályázó, igyekezzen megismerni
zati kör indult – a Földes neőket.
velőtestülete pedig nyílt levelet
Hogy kik pályáztak, az csak
tett közzé, formabontó mómárcius 18-a után derül ki. A
don még a pályázati határidő
nevelőtestület mindenesetre
lejárta előtt. Erről kérdeztük
kéri, hogy partnerként kezelje
Szűcs Tamást, a Pedagógusok
őket a pályázó, és „ne egy haDemokratikus Szakszervezetalom által odahelyezett végtének intézményi csoportképrehajtóként” viseltessen iránviselőjét. Miért tartották fontuk. – A nevelőtestület eddigi
tosnak a mostani pályáztatás
tapasztalata alapján úgy látja,
írásbeli kiegészítését? – tettük
hogy a fenti elvárások figyefel az első kérdést.
lembevétele mind a belsős,
– A Földes az elmúlt kilenc
mind pedig a külsős pályáévben féltucat pályázati eljárázók esetén növelheti a pályáson van túl, ez most a hetedik.
zó iránti bizalmat és segítheti a
Korábban tíz pályázatot véjövőbeni sikeres együttműködést, ezért kérjük az érintetteket, vegyék figyelembe ajánlásainkat.
Szűcs Tamás kiemelte azt is,
hogy a helyi, miskolci lépést
akár országosan is általánossá
lehetne tenni. – A Földes nagyon speciális esete váltotta ki
ezt, de az egész vezetőpályázati
eljárásra országosan vonatkoztatni lehetne ilyen etikai szabályokat – hangsúlyozta Szűcs
A Földes az elmúlt kilenc évben féltucat pályázati eljáráson Tamás.
Kujan István
van túl. Fotó: Mocsári László
leményeztek a nevelőtestületi
közösségek, ebből rengeteg tapasztalatot vontak le. Ez most
egy proaktív lépés, hiszen azt
tapasztaltuk korábban, hogy
nem mindenki tisztelte meg a
szakmai közösséget egy színvonalas pályázat benyújtásával; nem érdeklődtek igazán a
belső munkánk iránt sem. Azt
szeretnénk elérni, hogy akik
jelentkeznek, azok legalább
az etikailag elvárható köröket
fussák meg, így a nevelőtestület és a nyertes kapcsolata akár
már a kinevezés előtt jobb lehet
– indokolta a nyílt levél kiadását Szűcs Tamás.
Érdeklődésünkre elmondta
azt is, elemi elvárásnak tartják a jelentkezővel szemben,
hogy rendelkezzen gyakorlattal az adott iskolatípusban. –
Aztán sajnos a legutóbbi alkalommal is belefutottunk abba,
hogy forrásmegjelölés nélkül
hosszú, egybefüggő szöveget
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Miskolci Napló – A város lapja

ORSZÁGSZERTE PROBLÉMÁT OKOZ
A CSÖKKENŐ UTASSZÁM
A járványhelyzet és a korlátozások miatt egyre kevesebben választják a közösségi
közlekedést. Körképünkből
kiderül, a probléma nem
csak Miskolcon jelentkezik,
az összes közlekedési vállalat
hasonló cipőben jár, és válaszaik is egészen hasonlóak.
Folytatás az 1. oldalról

Debrecenben már a szigorított korlátozások első napján,
március 8-án módosította menetrendjét a DKV. A dehir.hu
információ szerint a cívisvárosban azóta a troli- és autóbuszok
a szabadnapi menetrend szerint, a villamosok a tanítási szünet, munkanapi menetrend szerint közlekednek. Azzal, hogy
amennyiben szükséges – egy
járat kihasználtsága eléri az 50
százalékot –, rásegítőjáratokat
indítanak.
A pécsi közösségi közlekedést
ellátó Tüke Busz Zrt. szintén
már hétfőn lépett: a korlátozások miatt még kevesebb utassal
számolnak, ezért a jóval ritkább
nyári menetrendre álltak át.
A járvány miatt nemcsak a cégek által szállított utasok száma
csökkent, hanem – értelemszerűen – a jegyekből, bérletekből

származó bevétel is. A megszűnő állami normatíva és a vírushelyzet, valamint a kormányzati
elvonások miatt apadó önkormányzati támogatások pedig országszerte továbbcsökkentették
a közösségi közlekedés üzemelésére fordítható büdzsét.
A büdzsé is omlik
A helyzettel kapcsolatban kérdéseket tettünk fel a debreceni
és a pécsi közlekedési cégeknek
is. A DKV a Miskolci Napló lapzártájáig nem válaszolt a kérdésekre, a Tüke Busz viszont
megerősítette, nem csupán a
miskolci közlekedési társaság
küzd problémákkal. Levelükben úgy fogalmaztak, a tavaly
tavaszi időszakban hat-tíz, a
második hullám idején pedig
tizenöt-húsz százalék körüli kihasználtságot mértek a járataikon. Ennek megfelelően csökkent a bevételük is
„2020. évben a Tüke Busz
Zrt.-nél a 2019. évhez képest
nagyságrendileg hétszázmillió
forint jegy- és bérletárbevételkiesés keletkezett a koronavírus-járvány miatt elmaradt fizető utasforgalom, valamint a
több társadalmi csoportra kiterjesztett díjmentes utazási lehető-

ség bevezetése miatt. 2021-ben
a teljes várható bevételkiesés
nagyságrendileg egymilliárd forint lesz, melyből a jegy- és bérletárbevétel-kiesés a 2020. évhez
hasonlóan mintegy hétszázmillió forint – közölték.
Arról már többször is írt a
Miskolci Napló, hogy az MVK is
milliárdos nagyságrendű bevételkieséssel számol az idei évre,
mint ahogyan hasonló veszteséget volt kénytelen tudomásul
venni. Nem meglepő hát, hogy a
szigorítások miatt a február 1-je
óta érvényben lévő tanszüneti
menetrendet is újragondolta a
társaság.
Az MVK is lépett
Miskolcon
csütörtökön
üzemkezdettől lépett életbe
egy újabb menetrend-módosítás, néhány hivatásforgalmat ellátó járat kivételével jellemzően ritkábban járnak a
buszok és a villamosok (lásd
keretes írásunkat). Az MVK
villamosközlekedési igazgatója szerint minderre azért volt
szükség, mert azt tapasztalták, hogy az óvodák, iskolák
és üzletek bezárása, valamint
az egyre több helyen jellemző
otthoni munkavégzés miatt a

Miskolcon csütörtökön lépett életbe egy újabb menetrend-módosítás. Fotó: Mocsári L.
járataik kihasználtsága már az
egy hónappal ezelőtti harminc
százalékot sem éri el.

2020-ban 1,2 milliárd forinttal olcsóbban működött Miskolc, mint egy évvel korábban - a Holding és a városháza
költségei a Számadó kiadványból.
pontjából szükségtelen polgármesteri biztosi, politikai
tanácsadói pozíciók megszüntetésével érte el, aminek
eredményeként tizenhét felsővezetői bért sikerült megspórolni. A polgármesteri
biztosok száma a korábbi tizenegyhez képest 2020-ban
nulla, a politikai tanácsadóké három helyett nulla, három alpolgármester helyett
csak egy, a hét főosztályvezető helyett pedig jelenleg
csupán ötre volt szükség. A
városháza mindezek eredményeként saját magán 504
millió forintot takarított
meg 2020-ban.

Tizenhét felsővezetői bért sikerült megspórolni

– Figyelembe véve a törvény
által meghatározott járatsűrítést, továbbra is folyamatosan

- a hivatásforgalmat lebonyolító vonalakon - 8, 43, 45, 53, 54, 240
– továbbra is munkanapi menetrend van érvényben.
- Az 1-es villamosok szintén munkaszüneti menetrend szerint
közlekednek, bővítésként rásegítő 1AV járatok indulnak.
- Az alábbi autóbuszjáratok munkaszüneti menetrendnek megfelelően közlekednek, szükség szerint pedig rásegítőjáratok indulnak:
1-1B, 3, 3A, 4, 6, 7, 9, 11, 20, 14, 16, 19, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 34,
35, 35R, 44, 68.
- Az alábbi járatok esetében marad a jelenleg érvényben lévő munkanapi és munkaszüneti nap szerinti közlekedés: 5, 15, AU1, AU2.

MENNYI VOLT ÉS MENNYI LETT?
2019 őszén Miskolc új vezetése súlyos terheket, adósságokat és kötelezettségeket
örökölt az előző városvezetéstől – olvasható a Számadó
kiadványban. Kifizetetlen
számlák, rosszul tervezett,
túlzó kiadások, pazarló Holding és városháza várta az új
polgármestert és az új közgyűlést. Az új városvezetés
takarékosabb,
észszerűbb
működést tűzött ki célul, és
ezt a 2020-as év költségvetési adatai szerint sikeresen
is valósította meg. A megtakarítást a város a hivatali
struktúra észszerűsítésével
és a város működése szem-

A létszám észszerűsítésével, az anyagjellegű ráfordításokat,
reklám- és szakértői díjakat is beleszámolva hétszázötvenhét
millió forintot spórolt meg a vagyonkezelő Miskolc számára
vezetés, ezért az új vezetők
úgy tudtak racionalizálni,
hogy azzal a szolgáltatások
színvonala nem csökkent. A
létszám észszerűsítésével, az
anyagjellegű ráfordításokat,
reklám- és szakértői díjakat
is beleszámolva hétszázötvenhét millió forintot spórolt
meg a vagyonkezelő Miskolc
számára.
A Számadó kiadvány ös�szegzi is a 2020 elejétől életbe lépett takarékosabb gazdálkodás eredményeit, amely
szerint a város vezetése csak
a saját működésén több mint
1200 millió, azaz 1,2 milliárd
forintot spórolt meg a miskolciaknak azzal, hogy észszerűbben és célszerűbben
működteti a városházát és a
Miskolc Holdingot.

figyelemmel kísérjük az utas
számokat. Az MVK bevezényel
tartalék járművezetőket szolgálatba, illetve készenlétben
lesznek tartalék autóbuszok és
villamosok. Amennyiben azt
látjuk, hogy egy járat kihasználtsága eléri az ötven százalékot, úgy az előre meghirdetett menetrenden felül további
plusz, úgynevezett rásegítőjáratokat indítunk a zsúfoltság elkerülése érdekében – hangsúlyozta Juhász János.
Tajthy Ákos

Szopkó Tibor: felelősen
gazdálkodik Miskolc
A világjárvány miatt várhatóan a 2021-es év is sok
nehézséget rejt Miskolc
számára, azonban a városvezetés igyekszik arra koncentrálni, hogy a város ne
csupán túlélje ezt az évet,
hanem a lehetőségekhez
képest fejlődjön is – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján Szopkó Tibor,
a Velünk a Város önkormányzati képviselője.

A Számadó kiadvány arról
is beszámol, hogy a 2019-ben
hivatalba lépett vezetés a Miskolc Holding Zrt.-nél is igen
jelentős túlfoglalkoztatással
találta szemben magát, ami
annyit jelentett, hogy sokkal
több ember dolgozott a Holdingban, mint amennyire valójában szükség volt. A városi
beszámoló szerint a rendszer
karcsúsítása, átalakítása, átállítása egy fenntarthatóbb
működésre azóta is zajlik, hiszen a város és a városi cégek
működésében rengeteg párhuzamosság volt, ami an�nyit tesz: több helyen ugyanazt a munkát végezték, vagyis
ugyanazért a munkáért többször is fizetett a város. Mivel
sok területen duplikált létszámmal dolgozott az előző
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„A Számadó kiadványunkból is kiderül, hogy
frakciónk és Veres Pál polgármester nagyon súlyos
gazdasági örökséget vett
át 2019 őszén. Kifizetetlen
számlák, pazarló városháza és Holding, valamint egy
igen jelentős adósságállomány jellemezte az időszakot, ezzel kellett megharcolnunk” – hangsúlyozta a
politikus, aki elmondta azt
is: az azt megelőző évek városi költségvetései csak látszólag voltak egyensúlyban,
mivel az előző városvezetés
olyan bevételekkel is tervezett, melyekről tudták, hogy
nem teljesülhetnek.
A 2019 őszén felállt jelenlegi városvezetés feltett szándéka volt a 2020-as
költségvetés
tervezésekor
– folytatta –, hogy felelősen
kezdjen gazdálkodni, ennek
érdekében pedig meg is tette
a szükséges lépéseket, több

mint 1,2 milliárd forintot takarított meg a városháza és a
Holding működésén az előző városvezetéshez képest.
Szopkó Tibor arról is beszélt, hogy a 2021-es év gazdálkodása várhatóan még
nehezebb lesz, hiszen jelenleg senki nem tudja, a járványhelyzet milyen akadályokat görget még a város és
az ország elé. „Ennek ellenére sem volt hiába az 1200
millió forint megspórolása,
hiszen most részben ennek
köszönhető, hogy a nehezített pályán is működnek a
közszolgáltatások, működnek intézményeink: működik Miskolc! A Velünk
a Város-frakció támogatja
abban Veres Pál polgármestert, hogy még most se csupán a túlélésre koncentráljunk, hanem a fejlődésre is.
Erre szövetkeztek ennek a
frakciónak a tagjai, és erre
kaptunk felhatalmazást a
választóktól” – zárta az önkormányzati képviselő.
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Miskolci Napló

Szolgálatból szolgálatba: lelkészből lett rendőr
Rendhagyó utat járt be Domokos Tibor rendőr törzsőrmester, a főkapitányság
Kommunikációs és Megelőzési Osztályának referense,
aki a papi reverendát cserélte
egyenruhára.
A csere kívülről látványos,
ám Domokos Tibor szerint a lényeg nem változott.
– Mindkét foglalkozásnak
van egy elhívási része: a rendőri
munkát is csak úgy lehet végezni, ha az ember életvitelként fogja fel. Ez nem úgy megy, hogy ha
felveszem az egyenruhát, rendőr
vagyok, ha leveszem, akkor pedig
megszűnök annak lenni. A lelkészségre is ugyanez jellemző: ha
egyszer felszentelik az embert, az
egy életre szól.
A kezdetek
– Fiatalon válogatott sportoló
voltam: tízpróbás. Egyszer kapcsolatba kerültem egy keresztény ifjúsági csoporttal. Emiatt
többször gúnyoltak, mert furcsállották, hogy sportolóként a
vallás felé vettem az irányt. Végül az utóbbi életvitelben láttam
meg a jövőmet: pótfelvételivel
felvettek a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézetbe, itt kezdődött úgymond a pályafutásom.
Saját bevallása szerint Domokos Tibor mindig jó tanuló
volt, ezért hamar felfigyeltek rá
a püspökségen is.
– Elsőéves koromban lehetőségem nyílt szolgálni Finnországban és Észtországban is az
ottani magyar anyanyelvű gyülekezetekben. Harmadév végén
megkérdezték, lenne-e kedvem

ösztöndíjjal továbbtanulni Budapesten. Így kerültem 2008ban a magyar fővárosba.
A teológusok életében a hatodév gyakorlat időszaka, ennek
nagy részét Csömörön töltötte.
– Az ottani gyülekezet alapvetően tót származásúakból áll,
erősen őrizték a hagyományaikat. Nagyon szeretetteljes közösségbe kerültem. A következő
állomás az életemben Nyíregyháza volt, ahol először esperesi
titkár voltam, ezután lettem kórházlelkész, majd börtönlelkész.
Ezekben a szerepkörökben nagyon nehéz egy huszonéves embernek megállnia a helyét. Megkeresztelni egy koraszülöttet, és
csak reménykedni, hogy megéri
a következő napot, vagy ülni egy
rákos beteg mellett az onkológián, együtt lenni vele, mikor átlép
a másik világba, mindez átformálja az embert.
Domokos Tibor úgy érzi, ekkor ért meg benne a valódi elhívás.
– Amikor először bementem
az onkológiára, szürkének láttam mindent, mélyen ráncoltnak a beteget, akihez mentem,
erősen éreztem a szagokat, nehezen viseltem a környezetet. Ha
azonban megtörténik bennünk
a változás, akkor már nem a szagok lesznek a fontosak, és nem
a ráncokat figyeljük a haldokló
arcán, hanem valami mást: széppé válik a szemünkben, mert az
emberi értékeket látjuk benne.
Út a rendőri pályához
– Amikor a börtönben dolgoztam, akkor egy kollégám arra
biztatott, hogy foglalkozzak fia-

talkorúakkal. Velük azért nehezebb, mert náluk mások a viszonyok, mint a felnőtteknél, dúl
bennük a tesztoszteron. A kórházban ugyanakkor megkaptam
a szolgálatot az addiktológián. Itt
találkoztam mániákus depres�sziósokkal, borderline szindrómásokkal, alkoholistákkal, drogosokkal. Mindezeknek utána
kellett olvasnom, tanulnom, hogy
megfelelő hangon tudjak szólni
ahhoz, akivel beszélek. Eközben
elvégeztem Nagyváradon a jogi
egyetemet, így új szerepkörbe kerültem, és a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség
lelkésze lettem.
A térség a megye szegényebb, elmaradottabb régióinak egyike, így fontos volt a
kölcsönös segítség az egyház
és a rendőrség között.
– Volt egy együttműködési megállapodásunk az Encsi
Rendőrkapitánysággal. Mivel
több nyelven beszélek, bejártam hozzájuk tolmácsolni is. A
börtön mellett ez volt a másik
hely, ahol jobban megismertem a rendőri munkát.
A törvény betűit követve
2016-ig dolgozott evangélikus lelkészként, majd ez év
november 1-jétől a hivatásos
állomány tagjaként, készenléti
rendőrként folytatta munkáját.
– Ezt a pályát is alulról kezdtem, határvadászként szereltem
fel, a határon dolgoztam majdnem 3 évig. Úgy vélem, a kétfajta
szolgálat között nincsen nagy különbség. Az ember, amikor megteszi, akkor alapvetően az adott
törvényekre mond igent, amik az

Domokos Tibor a papi reverendát cserélte egyenruhára. Fotó: Mocsári László
egészségét és lelkivilágát óvják. A
rendőr feladata szintén az, hogy
ezeket a törvényeket betartassa.
Lelkészként úgy érezte, nem
elegendő az igét hirdetni a szószékről, mert az emberek kissé
elszakadtak már az egyház világától.
– A mai korban sokan úgy vélik, hogy a törvények kedvünk
szerint formálhatóak, alakíthatóak. Én azt gondolom, a törvény azért van, hogy betartsuk.
Ha megnézzük Krisztus hegyi
beszédét, ott azt mondja: „nem
azért jöttem, hogy a törvényt
eltöröljem, hanem hogy betöltsem”. A tízparancsolat is szigorú
elveket fogalmaz meg. Azonban
úgy érzem, az egyház jelenleg attól fél, hogy kiüresednek a templomok, ezért a régi fajta számonkérés kikopott belőle. Lazítottak
a köteléken, ami szerintem baj.
Úgy vélem, az emberek nem

feltétlenül az intézményes egyházat keresik, hanem a láthatatlan egyházat, amit úgy szoktunk
hívni, a szeretet törvénye.
A váltásnak voltak egyszerű,
kézzel fogható okai is a meg
győződés mellett.
– Lelkészként 56 hittanórám
volt egy héten, vasárnap hat istentisztelet: reggel kezdtem, este
értem haza. A lelkész egy személyben több munkakört tölt be:
intézményvezető, menedzser, ha
kell, előkönyvelést végez, ha kell,
iktat. Rendőrként többet lehetek a családommal, amit nagyon
fontosnak tartok. Ezeket mind
átgondoltam akkor, és rájöttem,
elsősorban a családom iránt tartozom felelősséggel – foglalja
össze döntése okát Domokos Tibor, aki boldogan él feleségével és
három gyermekével.
A törzsőrmester elmondta továbbá azt is jelenlegi referensi

beosztása kapcsán, hogy hazánkban először megyénkben alakult
a rendőrségen belül Kommunikációs és Megelőzési Osztály.
Ennek keretében összevonták a
bűnmegelőzést, a baleset-megelőzést és a kommunikációs teendőket. Az osztály azért jött
létre, hogy a társadalom és a rendőrség közötti szakadékot próbálja áthidalni. A köztudatba
beépült negatív „rendőrképet”
szeretnénk átformálni, megértetni, nemcsak azért vagyunk,
hogy bírságoljunk, hanem azért,
hogy – a törvények betartatásával – elősegítsük a bűn– és balesetek megelőzését. Ezért fontos, hogy a rendőrök elérhetőek
és megszólíthatóak legyenek, és
meglegyen feléjük az a bizalom,
amit már évek óta igyekszünk
felépíteni– összegezte Domokos
Tibor.
Bájer Máté

Jegyzet

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Lövés nélkül peregnek a brekkencsek
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Cudar télies márciusi hétvé
génk van. A céllövöldét még trak
torral is nehézkesen vonszolják
fel a Palotaszálló hóbuckákkal
teli kertjébe. Mire a kocsonya
bál puccos vendégei megérkez
nek, a frissen olajozott légpuskák
mellett minden pálcikán ott me
reszkedik a kilövésre váró, csupa
plüss, leveli zöld béka. A főnö
köm kedveli a kihívást, ki nem
hagyná a céllövészetet. Kertész
Gyuri barátomnak lesből hunyo
rítok, kacsintgatok. Megérti a jel
zéseimet. Az igazgató még el se
süti a puskáját, már is három
brekkencs leszédül, s áldozatul
esik. Igaz, legalább egy tucatot is
megérdemelnénk.
Hiszen Gyuri minden ta
vasszal a szerkesztőség kiemelt
ügyfele. Nekem panaszolja el,
hogy próbálják kiszorítani a vá
rosból. Hiába a csicsás karus�
szelje, csilli-villi óriáskereke, s
új a libegője, az ugrálóvára, a
twisztere és a gyerekcsúszdája.
Sorra utasítják el a kitelepülé
si kérelmét. Hol a környékbe
li lakók zavarására, hol pedig
városképi szempontokra hivat
koznak az illetékes elvtársak.
Bezzeg majáliskor versengenek
érte, fűt-fát ígérnek, hogy szóra
koztassa a gyerekeket. Utolsó ál
landó telephelyük a Vadaspark

előtti mező. Itt sincs nyugtuk,
hol a hangos zene vagy a ricsa
jozó gyerekek miatt kapják a
figyelmeztetéseket. Végül kipa
rancsolják őket a Csanyikból.
Valamikor az ezredforduló
után pár esztendővel feladják
a szélmalomharcot, s meghir
detik a legendás Harangi csa
lád utazó vidámparkját. A kör
hintától a céllövöldéig mindent
dobra vernek.
Hogyan lesz egy aranykezű,
kiváló kohászati, elektrolakatos
műszerészből mutatványos?
A rejtély kulcsa egyszerűbb,
mintsem gondolnánk. Haran
gi Mária élsportoló, néptáncos
úgy csaknem hatvan esztendő
vel ezelőtt egy fürge lábú part
nert keres a fellépésére. Ker
tész Gyuri felhúzza a rámás
csizmáját, és két botos tánc
közben eldönti, szerelmet vall
Máriának. Innentől a nagy is
mertségnek örvendő cirkuszos
s mutatványos Harangi famí
lia legfontosabb embere lesz.
Telente javítja, karbantartja a
vidámpark szerelvényeit, míg
nyáron szórakoztatja a nagyér
deműt. Sőt, a papírmunka, a
kitelepülések engedélyeztetése
is ráhárul. Ő az, aki minden
tavasszal megvívja csatáját a
hatósági emberekkel.

Amikor ráunnak a csinovnyi
kok packázására, megveszik a
Juno Szálló előtti parkoló egy ré
szét. Privát grund, elképzelni se
lehetne ideálisabb helyet a mini
vidámparknak. Még van élet Ta
polcán, zsúfoltak a vendégházak,
a szállók, s a strandról kiözönlő
népek kedvelik a vásári szórako
zást. Ám éppen arra autózik az
egy párt első titkára, aki a kocsi
ból kitekintve eldönti, ezek a já
tékok nem illenek az üdülőhely
arculatába. Másnap reggel a vá
rosgazda és a közterületes főnö
kök egyszerre érkeznek ki, hogy
eltanácsolják innen őket. A köz
vélemény nyomására a szerkesz
tőség kiáll a helyben maradásuk
mellett. Viszont azon a nyáron a
szokásosnál is többször ellenőr
zik őket, de Gyuriék nem kez
dők, minden hintájuk bevizsgált,
és az engedélyeiken egymásba
érnek a jóváhagyó stemplik.
Gyurit többször is megcéloz
zák a bódéban. Hol mellbe, hol
hátba találják az apró ólomlö
vedékek. Máriának pedig nagy
szíve van. Ha apuka már a ne
gyedik körben se képes meglő
ni a sírdogáló gyerekének tet
sző babát, maga töri el a pálcát,
hogy odaajándékozza a játé
kot. Különben akadnak keke
cek bőven, akik ügyetlenségük

ben meggyanúsítják őket, hogy
félrevisz a fegyverük, vagy ép
pen kitalálják, vízbe áztatják
az ajándékot tartó pálcát. Ilyen
kor felajánlják a teljes arzenált,
hadd próbálják végig az össze
set. Majd azt is elmagyarázzák,
ha mindennap a fapálcikák be
nedvesítésével kezdenének, nem
lenne idejük a nyitvatartásra.
Gyuri az ingzsebében tartja a
váltópénzt. Mígnem egyszer egy
hölgy kirántana onnan egy pa
pírötvenest. Sikertelenül. Mérgé
ben a spicces nő rátartja a meg
töltött légfegyvert. Pénzt vagy
életet. A szerencse ekkor se hagy
ja cserben, a támadót a mellette
álló vendégek lefegyverzik. Más
nap a teljes család megjelenik,
hogy bocsánatot kérjenek.
Annak idején mindig kitár
gyaljuk, Miskolcon is lesz vidám
park, olyan városligeti módra. A
Csanyikba vagy az Úttörőpark
ba képzelik. Magam is sokszor
elképzelem, milyen is lenne egy,
a bécsi Práterhez hasonló gyer
mekszórakoztató látványosság
Miskolcon. Ma már nem álmo
dozom a miskolci hullámvasútról
vagy a kilátónál magasodó óriás
kerékről, sokunkkal egyetemben
beérném egy olyan össznépi vi
dámsággal is. Akár park nélkül.
Szántó István

esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Március
15-ei ünnepi magazin, 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Quantum, 20:00
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 DVTK – Honvéd
bajnoki labdarúgó-mérkőzés,
21:40 Képújság
06:00 Az előző
esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 DVTK Jegesmedvék – Kassa jégkorong
Extraliga-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság

MÁRCIUS 16., KEDD:

MÁRCIUS 17., SZERDA: 06:00

Az előző esti adás ismétlése, 09:20
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15
Időjárás-jelentés, 18:25 Bas�szuskulcs (kulturális magazin),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:30 Miskolc
– Szeged vízilabda-mérkőzés
(élő közvetítés), 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 Képújság
06:00 Az
előző esti adás ismétlése, 10:00
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15

MÁRCIUS 18., CSÜTÖRTÖK:

Időjárás-jelentés,
18:25 Prome
nád (kulturális magazin), 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Egy nap a világ
(útfilm-sorozat), 20:00 Híradó
ism., 20:15 Időjárás-jelentés,
20:20 Könnyű leckék (dokumentumfilm), 21:00 Képújság
MÁRCIUS 19., PÉNTEK: 06:00 Az előző

esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Fogadóóra
ism., 19:00 Híradó ism., 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Köztünk élnek ism., 20:00 Híradó,
20:15 Időjárás-jelentés, 20:20
Szeretet. szolgálat (dokumentumfilm), 21:30 Képújság
MÁRCIUS 20., SZOMBAT: 07:00

Az előző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírös�szefoglaló), 18:25 Basszuskulcs
ism., 19:00 Krónika, 19:25 Egy nap
a világ, 20:25 CF tanár úr (dokumentumfilm), 22:00 Képújság

07:00
Az előző esti adás ismétlése, 11:00 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:25
Promenád (kulturális magazin) ism., 19:00 Krónika (ism.),
19:25 Honvéd7, 20:20 Egy év a
méhesben (dokumentumfilm),
21:00 Képújság

MÁRCIUS 21., VASÁRNAP:
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Miskolci Napló – A város lapja

Séta a reformok és a szabadság útján
Idén lesz második esztendeje, hogy a koronavírus-járvány miatt
nem ünnepelhetjük meg a hagyományokhoz illően azokat az elődeinket, akik tevékeny szerepet vállaltak a reformkorban, majd
az azt követő 1848-49-es eseményekben.

Miskolc látképe 1840-ben. Ludwig Rohnbock metszete
Bár központi ünnepségek
nem lesznek, én mégis biztatok
a megemlékezésre, hiszen mindezt egy kellemes belvárosi sétával megtehetjük majd március
15-én. Ehhez ajánlanék most
egy útvonalat, amely telis-tele
van az ehhez a korszakhoz köthető mementókkal, így akár el is
nevezhetnénk kirándulásunkat
„a reformok és a szabadság útjának”. Slusszpoén, hogy mindezekhez az emlékekhez miskolci
kötődés is „jár”, amit – mint egy
szobrászművész – igyekszem a
következő kis útikalauzunkban
kidomborítani.
Rajtvonalhoz a Petőfi térnél
állhatunk, ahol máris ott magasodik a költő szobra. A korábbi Tetemvár nevű piactéren
1951. március 15-én avatták fel
Kocsis András szobrászművész
alkotását. Petőfi bizonyíthatóan két alkalommal is járt Miskolcon és környékén, lillafüredi látogatásakor hangzott el a
máig gyakran idézett mondata, miszerint: „ha az angyalokat
kiűznék az égből, ide jönnének
lakni”. A szobor és környezete
két esetben is megújult, utóbbi alkalommal a szobor körül,
félkörívben 13, márványból

készült kis oszlop is kiépítésre
került. Egy 2000-ben kelt újságcikk számol be arról, hogy
a posztamensekre a 13 aradi
vértanú képmását tervezték,
az azonban a mai napig várat
magára. A környék romanti-

tünk arról is, hogy a Jókai-házaspár Róza színésznői pályája
révén gyakran időzött városunkban.
Sétánkat a Kazinczy Ferenc
utcán folytatjuk, amiről gyorsan lekanyarodunk a Batthyány
Lajos utcára. A Magyarország
első alkotmányos miniszterelnökéről elnevezett utca elvisz
minket a Batthyány-kormány
igazs ágügy-miniszteréhez,
Deák Ferenchez. Itt egy padra
leülve pihenhetünk meg, miközben megcsodálhatjuk Gárdos Aladár alkotását a „haza
bölcséről”, de nem szabad
megfeledkeznünk Borsodi Bindász Dezső Lévay József-szobráról sem, hiszen tudjuk, hogy
a költő és műfordító Lévay
majd’ egész életét Miskolcon
élte le, ez alól kivétel pont a
szabadságharc időszaka, amikor Szemere írnokaként részt
vett a pozsonyi országgyűlésen, majd a forradalom alatt

A Kossuth-szobor az Erzsébet téren. Fotók: Juhász Ákos
kájához tartozik, hogy a legnagyobb magyar romantikus
költőt megtestesítő szobrot a
szintén ehhez a korszakhoz
köthető Jókai Mórról és feleségéről, a miskolci születésű
Laborfalvi Rózáról elnevezett
utcák, valamint az Arany János
tér ölelik körbe. Azonban ha
annyira nem vesszük sietősre,
akkor itt még megemlékezhe-

végig Szemere mellett maradt.
Ezt követően még kis ideig Budapesten élt, de 1852-ben hazatért Miskolcra.
Itt kell tennünk némi kitérőt,
ha meg akarjuk találni a már
emlegetett Szemere Bertalan
szobrát és a róla elnevezett kertet. A vattai születésű, ám Miskolchoz ezer szállal kötődő reformkori politikus egész alakos
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Rajtvonalhoz a Petőfi térnél állhatunk, ahol máris ott magasodik a költő szobra
szobrát Róna József jegyzi. A
kitérő azért is indokolt, mert a
Szemere-kertet arról az utcáról
közelíthetjük meg, ami szintén
egy hatalmas formátumú politikusról lett elnevezve. Ő pedig
Palóczy László, aki Szemeréhez
hasonlóan a liberális ellenzékhez tartozott, egyik legjelentősebb tagja az 1843–44-es és az
1847–48-as reformországgyűléseknek, a forradalomban betöltött szerepének „hála” előbb
halálra, majd azt enyhítve börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását követően tért vissza Miskolcra, majd 1861-től ismét
képviselte szülővárosát az országos politikában. Az egykori
harcostársak, Szemere és Palóczy ma nem messze egymástól
nyugszanak az avasi templomot körülvevő, ódon temetőben, így érdemes oda is elsétálni, hogy néma főhajtással
emlékezzünk rájuk, és – ha már
itt vagyunk – kor- és sorstársaikra, akik szintén sokat tettek a
város és a haza ügyéért.
A Lévay-szoborhoz visszatérve végigmehetünk a Kossuth Lajos utcán is, hogy majd egy éles
jobbossal rátérve a Széchenyi
utcára, úgy száz méter megtétele után, az Erzsébet téren ráleljünk az ország első egész alakos
köztéri Kossuth-szobrára, ame-

lyet a szabadságharc 50. évfordulójára állíttatott Miskolc városa. A szobor avatása országos
eseménynek számított a korban,
az ünnepségen az illusztris vendégeken kívül 15-20 ezer ember
is jelen volt. Bár Kossuth csupán
egyszer járt Miskolcon, mégis őt
választották meg elsőként a város
díszpolgárának. A szobornak –
ami szintén Róna József alkotása
– a város egyik legszebb tere adja
meg a festői környezetet, így itt
is megpihenhetünk, mielőtt egy
utolsó, de annál nagyobb lendülettel folytatnánk sétánkat.
Ismét visszatérünk a Széchenyi István utcára, amin egészen
addig korzózunk, amíg el nem
érjük a már emlegetett Kazinczy
és Szemere utcák találkozását. Bizony, a park, a síremlék és a szobor mellett utca is jelzi Szemere
Bertalan emlékét. És milyen érdekes: a Szemere utca folytatása a Mindszent teret átszelve az
1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legjelentősebb
hadvezéréről, a Görgey Artúrról
elnevezett utca. Hogy egy újabb
szoborra leljünk, sétáljunk el egészen a Herman Ottó Múzeumig,
ugyanis itt található Görgey
1934-ben felavatott mellszobra,
amelyet a múzeum munkatársai
előszeretettel koszorúznak meg
március 15-én. Itt kell megemlí-

teni, hogy a múzeumnak nevet
adó tudós-polihisztor Herman
Ottó Kossuth-párti politikusként (Kossuth torinói száműzetése alatt is rendszeres levelezésben álltak) vett részt az országos
politikában. A hazafias érzületű
ifjú a szabadságharc idején, 14
évesen jelentkezett honvédnek,
emiatt el is szökött otthonról, ám
apja beleegyező nyilatkozatának
hiánya (és egyes elméletek szerint
nagyothallása miatt) nem sorozták be. Az egyébként németajkú
Hermann-családból származó
tudóst az effajta hazafias öntudat
vezérelte arra, hogy a második
„n” betűt rendszerint „lefelejtse”
a vezetéknevéről, valamint, hogy
első keresztnevét, a Károlyt ne
használja.
A séta utáni jól megérdemelt
pihenőnket eltölthetjük a múzeummal szemben megtalálható Népkertben. Abban a parkban, amelynek létrejöttét mint
ötletgazdának, a már emlegetett
Lévay Józsefnek köszönhetjük.
Ezen a helyen korábban szoborparkot is létesítettek, ahol
Jókai és Palóczy szobra mellett
a szintén az 1848—49-es eseményekhez köthető Tompa Mihály költő és Hunfalvy Pál szobra is helyet kapott.
Nagy Attila
történész

ZENÉRE HANGOL A MISKOLC TELEVÍZIÓ
Belazul a városi tévé: március 17-étől új műsorral jelentkezünk, a Basszuskulcs
– erősen hiánypótló jelleggel – helyi zenekarokat mutat be egészen új oldalukról,
adásonként szűk félórában.

Persze elsősorban nem a piaci elvárások „diktáltak”; a kreatív döntés mögött néhány egyszerű ok áll: hiányzik nekünk
is a zene. Az egy éve húzódó
járványhelyzet miatti bezárkózás, a zenekarok közönségükkel
való kapcsolatának elvékonyodása nehezen viselhető már –
na és persze az a közismert tény
is közrejátszott az ötlet megszületésében, hogy Miskolc évtizedek óta a magyar zenei élet
egyik fontos fellegvára.
A műsorban tehát helyi zenészek kerülnek a kameráink kereszttüzébe. Klipjeik visszanézése közben betekintést engednek
az alkotói folyamatokba, hivatásukról, zene iránti elkötelezettségükről, a világ nagy dolgaihoz

való hozzáállásukról faggatjuk majd őket – megfejtjük, mi
van a soraik mögött, és hogyan
gondolkodik az az ember, akit
eddig talán csak színpadon láttunk gitárt tépve, dobot püfölve, mikrofont fogva. A rajongók mindenképpen profitálnak
ebből, hiszen közelebb hozzuk
hozzájuk szeretett előadóikat,
de a zenésztársadalom is kap
egy pozitív impulzust a műsor
szerkesztőjének, egyben vezetőjének reményei szerint.
– Hosszú hónapok óta –
számtalan terület képviselőihez hasonlóan – nagyon nehéz helyzetben van az egész
zenésztársadalom: régóta egyáltalán nem tudják gyakorolni
hivatásukat. Szerettünk volna
adni nekik egy utat, hogy tarthassák a kapcsolatot közönségükkel. Érzékeny emberek
a zenészemberek, remélem,
ápolgatjuk kicsit a lelküket is.
Ők a miénket mindenképpen
– beszél a missziójáról Merecicki-Kiss Judit, aki rámutat

arra is, szükséges, hogy létezzen egy erős igény és késztetés,
hogy a magyar zenei élet élvonalába tartozó miskolciakkal a
városi televízió foglalkozzon.
Az Edda óta persze sok víz
lefolyt már a Szinván, számtalan műfaj vert gyökeret a városban, ma már nem csupán klas�szikus rockról beszélhetünk,
ha Miskolcról van szó. Ennek
a műfaji sokszínűségnek a bemutatása szintén cél. A műsor
készítői legalább egy tucat zenekarral vették már fel a kapcsolatot, a „toborzás” folyamatos az ötletcsíra kipattanása óta.
A teljes palettáról színeznek
majd, legyen szó death metálról, vagy popról, rockról, rapről, skaról. Két fontos kritérium
van: legyen a zenekarnak helyi
kötődése, és minőségi zenével
lássák el a zenefogyasztókat.
– Igazából ezek szabnak csak
határt annak, hogy kiket mutatunk be. Senkit nem megbántva, de a minőség a legfontosabb. A jó zenének szeretnénk

Merecicki-Kiss Judit, a Basszuskulcs műsorvezetője. Fotó: Juhász Ákos
teret adni. Azoknak a művészeknek, akik jól ismertek már
Miskolcon, és olyanoknak is,
akikre eddig kevesebb fény vetült, habár zseniálisat alkotnak.
Természetesen egy ilyen műsor
szerkesztőjének lenni nagy feladat, nem tudok nem szubjektív
lenni, de szerencsére mindenféle műfaj meg tudja találni a lel-

kem. Csupán legyen a produktum jó – mondja Judit, akitől
azt is megtudtuk, hogy az első
adásban a Z!ENEMI tagjainak
lelkében vájkál majd.
S hogy mennyire fontos része az életünknek a zene, azt
Judit tökéletesen foglalja ös�sze: „természetesnek vettük,
holott – mint azt az elmúlt

gyötrelmes egy évben láttuk
– korántsem az. Nincsenek
koncertek, elmaradnak a személyes találkozások.. Pedig a
lélek fejlődésében nagy szerepe van a zenének, enélkül
talán nem is létezik. A zene
olyan táplálék a léleknek, mint
a levegő a tüdőnek”.
Kujan István
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KORONAVÍRUSKRONOLÓGIA
Az alábbiakban megkíséreltük összeszedni a koronavírus-járvány legfontosabb hazai, azon belül – ahol lehetett – megyei, miskolci történéseit.

„Nem kell majd
évente beoltatni magunkat”
Májusra elérhetjük azt az
immunizáltsági szintet, ami
a járvány megállításához
szükséges, és ha ez megvan,
akkor a nyárnak már ugyanúgy maszk és korlátozások
nélkül mehetünk neki.
Folytatás az 1. oldalról

Például
azt, hogy
a
COVID-19 egy kínai kísérlet a Nyugat ellen. – Becsületükre legyen mondva, a kínai
kutatók 2007 óta kongatták a
vészharangot, hogy a denevérekből újra SARS-CoV-1 jellegű fertőzések indulhatnak
meg, amik sokkal nagyobb veszélyt jelenthetnek az emberiségre, mint a korábbi vírusok.
A vuhani vírusvariáns közvetlen elődjeiről szóló anyagokat már 2017-ben olvastam.
Én részben ezért sem tartom
valószínűnek, hogy ez egy kínaiak által mesterségesen előállított vírus lenne. Hiszen ha
manipulálni akarok egy vírussal, akkor nem adok folyamatos jelzéseket arról, hogy itt veszély fenyeget.

Vannak, akik ma is szkeptikusan tekintenek a vírusra. Vagy
egyenesen tagadják azt. Míg a
többségi társadalomban konszenzus uralkodik arról, hogy
a vakcina jelenti a megoldást,
őket nem lehet erről sem meg
győzni. Még ha részben igazuk
is van – fogalmaz a szakember –,
minden emberi élet számít, humanitárius, gazdasági és egészségügyi szempontból nagyon
fontos, hogy védjük őket is. – A
vakcinaszkeptikusok ezekről az
emberekről mondanak le. És a
szószólóik nagyon sokszor üzleti érdekből beszélnek saját immunerősítőjüket, vitaminkészítményüket kínálva.
Rusvai Miklós szerint tudományosan is érvelhetünk a
mellett, hogy az oltások biztonságosak, a sokat támadott
orosz és a kínai vakcinával az
a baj, hogy a kidolgozásuk és
a klinikai kipróbálásuk nem
volt olyan transzparens, átlátható, mint a nyugati vakcináké. A szakmai berkeken belül
is ezért voltak fenntartások
ezekkel szemben. A szerbiai

tapasztalatok azonban segítik
a munkájukat és a bizalom növelését is.
A víruskutató szerint, ha
minden szállítmány az előretervezett menetrend szerint érkezik, és az oltások a jelenlegi
ütemben zajlanak, akkor má-

Rusvai Miklós virológus

jusra elérjük azt az immunizáltsági szintet, ami a járvány megállításához szükséges. Ebben az
esetben a nyárnak már ugyanúgy maszk és korlátozások nélkül mehetünk neki, mint tavaly.
Az oltások azonban nem egy
életre szólnak, de ez nem jelenti azt, hogy majd évente oltatni kell magunkat, bár biztos-

ra vehető, hogy ha nem is okoz
megbetegedéseket, nem is küld
lélegeztetőgépre tucatjával embereket, és nem halunk bele a
fertőzésbe, ez a koronavírus akkor is itt marad folyamatosan. –
Akinek éppen lecsengőben van
az immunitása, tehát a vérében
lévő ellenanyagok szintje csökken, ő megfertőződhet majd a
vírussal. Beteg nem lesz, legfeljebb enyhe formában, hiszen
részleges immunitással rendelkezik, de újraimmunizálódik a
fertőzés következtében a vírussal. Persze bárki immunizáltathatja majd magát akár évente, ahogy például az influenza
ellen is. Nagy valószínűséggel
csak a rizikócsoportba tartozó személyek fogják ezt kérni,
számukra ajánlott is. De nem
lesz olyan kampányszerű oltás,
mint amilyen most. Meggyőződésem, hogy egy-két év múlva
az arra jogosultak tíz százaléka
fogja oltatni magát ugyanúgy,
mint az influenza ellen.
A teljes interjú a minap.hu-n
olvasható.
Kujan István

A koronavírus felülírta a fenntarthatóság igényét
A járvány és az azzal együtt
járó védekezőintézkedések
a környezetre is károsan
hatottak.
Tavaly ilyenkor sokkal szigorúbb intézkedésekkel kezdődött a tavasz – vezet be
minket a problémába F. Nagy
Zsuzsa, a Zöld Kapcsolat
Egyesület elnöke. – Akkor valóban globálisan javultak a
környezetszennyezési mutatók. Az első félévben legalábbis így volt, amikor az emberek
otthon maradtak, és a gazdasági termelés csökkent.
Múlt év márciusában például arról cikkeztek, hogy a
koronavírus-járvány miatt
lezárt olaszországi Velencében annyira kitisztult a levegő, hogy a delfinek is vis�szatértek. Akkor azt hihettük,
sínen vagyunk. Ez az állapot
azonban nem tartott sokáig.
A cégek tervezett profitjuk
megtartása érdekében elsők
között a környezetvédelmi
projektjeiket állították le, és
a döntéshozók válságintézkedései sem mindig átgondoltak– véli F. Nagy Zsuzsa.

Ésszerűség kontra fenntarthatóság
Itthon is azt tapasztaljuk,
hogy a koronavírus miatt
még inkább háttérbe sorolódik a klímavédelem kérdése:
– Valahol érthető okból
egyre többen közlekednek
saját autóval ahhoz, hogy a
megfelelő szociális távolságot betartsák. A közösségi
közlekedés csökkenése jelenleg aktuális Miskolcon is. Bár
kevesebben közlekednek, de
sokkal többen járnak kocsival, mert biztonságosabbnak
vélik vírusvédelmi szempontból. A kerékpárosok száma is

nő ugyan, de az időjárás még
nem ideális hozzá.
Bár november óta tart a veszélyhelyzet, nem állt le an�nyira szigorúan az élet, mint
tavaly tavasszal, és ez érzékelhető környezeti terhelést
okoz. Az olajszektor pedig
úgy tűnik, gyors áremelésekkel szeretné behozni az eddigi veszteségeit. A repülőforgalom terén még nem jelent
meg ez a kompenzációs törekvés, de úgy vélem, amint
nyáron lehetőség lesz a külföldi turizmusra, a társaságok
ott is pótolni akarják majd a
kiesést.

Az egyszer használatos védőfelszerelések gyártása elképesztő
méreteket öltött. Fotó: Juhász Ákos

A műanyaghulladék növekedése is aggasztó, hiszen az egyszer használatos egészségügyi
és védőfelszerelések gyártása
elképesztő méreteket öltött, és
különösebben nem irányul figyelem arra, hová tűnik ez a veszélyes hulladék, pedig így vagy
úgy a környezetet terheli.
Rossz irány
F. Nagy Zsuzsa szerint azon
az úton, amin járunk, súlyos
következmények várnak ránk.
– A környezeti hatások az
ökoszisztéma változását okozzák. A természetben jellemző,
hogy az éli túl, aki alkalmazkodni képes a különböző helyzetekhez. Ez pedig nem csak az
állatokra, emberekre, de a különböző kórokozókra is igaz. A
rossz levegő például jelentősen
gyengíti az immunrendszert is,
így még nagyobb esélyekkel indulnak ellenünk a különböző
patogének. De ezeket az összefüggéseket ma már látjuk, meg
kell és lehet határozni olyan lépéseket, amelyekkel kedvező
befolyásunk lehet az eseményekre.
Bájer Máté

2019. DECEMBER – Felfedezik az első koronavírusos megbetegedéseket a kínai Vuhan városában
2020. JANUÁR – Európában és a világ nagyobb részén megjelenik és fertőzni
kezd a koronavírus
MÁRCIUS
4. Két Magyarországon
tanuló iráni diák fertőződött meg
11. A WHO világjárván�nyá nyilvánítja a koronavírus-járványt
13. Orbán Viktor miniszterelnök bejelenti, digitális
oktatásra állnak át a hazai
általános és középiskolák
14. 30-ra nő a hazai fertőzöttek száma; bezárják a miskolci óvodákat és
bölcsődéket
16. Lezárják az ország határait a személyforgalom
előtt, betiltják a rendezvényeket, korábban zárnak a
boltok, üzletek, bezárnak a
mozik, szórakozóhelyek, országosan elrendelik a home
office-t, leáll az egyházi, a
kulturális és sportélet
20. Hárman életüket
vesztik a koronavírus-járvány miatt
21. Száz fölé nő a hazai
fertőzöttek száma
28. Kijárási korlátozást
rendelnek el az országban
ÁPRILIS
1. Ötszáz fölé nőtt a fertőzöttek száma, kórházparancsnokok irányítják az
egészségügyi intézményeket
10. 1000 felett a betegek
száma, meghosszabbítják a
kijárási korlátozást
13. 100 fölé nő a halottak
száma
14. 120 ezer védőmaszkot
oszt ki Miskolc a városlakóknak
16. Újabb hétre meghos�szabbítják a kijárási korlátozást
21. 2000-nél is több fertőzött, kétszáznál is több halott itthon
27. Kötelezővé válik az
orr és a száj eltakarása az
MVK járatain
MÁJUS
4. Vidéken lazítanak a szigorú szabályokon, újranyitnak az üzletek és a vendéglátók teraszai, 500 fő alatti
rendezvényeket lehet tartani, az üzletekben kötelezővé
válik a maszkhasználat, újranyit az állatkert
10. Csökkenni kezd az új
fertőzöttek száma
18. Beltéren is fogadhatnak vendéget a vendéglátóhelyek, újraindul az egészségügyi ellátás
25. Ismét megnyitnak az
óvodák és a bölcsődék
30. Újranyitnak a miskolci fürdők

JÚNIUS
18. Véget ér a veszélyhelyzet
24. Fokozatosan újraindulnak a kulturális intézmények
AUGUSZTUS
19. Meghaladja a hazai fertőzöttek száma az 5000 főt
SZEPTEMBER
1. Újabb szigorításokat
rendelnek el Miskolcon
10. Eléri a tízezret az itthoni fertőzöttek száma
21. 23 órakor be kell zárni
minden szórakozóhelynek,
kötelezővé válik a lázmérés
az oktatási intézményekben
OKTÓBER
2. Ezer fő felett a hazai
halottak száma
23. Szabadtéri rendezvényeken is kötelezővé válik a
maszkviselés
NOVEMBER
4. A vendéglátóhelyeken
is kötelező a maszk viselése,
kijárási tilalom éjféltől 5-ig
8. Meghaladja a százezret
a fertőzöttek száma itthon
11. Bezárnak a vendéglátóhelyek, az állatkert, a
strandok, a kulturális intézmények, színházak, mozik,
este nyolctól kijárási tilalom,
mindenhol kötelező a maszk
DECEMBER
11. Meghosszabbítják a
járványügyi intézkedéseket
26. Megkezdődik az egészségügyi dolgozók oltása
JANUÁR
5. Meghaladja a halottak
száma a tízezret, megkezdődik Miskolcon az egészségügyi dolgozók oltása
7. Az ellátottakat és a dolgozókat is oltják a miskolci
idősotthonokban
11. Ismét meghosszabbítják a járványügyi intézkedéseket, megkezdődik az
oltási regisztráció
25. Csökkenni kezd, majd
megáll napi ezer fő körül
a megbetegedések száma,
száz alá csökken a halottak
száma
FEBRUÁR
1. Ismét hosszabbítják az
intézkedések határidejét,
ezúttal március 1-jéig
11. Ismét nő a napi fertőzöttek és halottak száma, a
szakértők szerint megkezdődik a harmadik hullám
MÁRCIUS
1. Meghosszabbítják az intézkedéseket március 15-éig
8. Bezárják az üzleteket
március 22-éig, az óvodákban szünetet rendelnek el,
az általános iskolák húsvétig áttérnek a digitális oktatásra. Mindenhol kötelezővé válik a maszk viselése,
viszont egymillió fölé emelkedik az első oltásukat megkapottak száma Magyarországon. A fertőzöttek száma
468 ezer felett, a halottaké
16 ezer körül van.
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Miskolci Napló – A város lapja
Jegyzet

Ugyanolyan nem lesz
Valahol egy másik, párhuzamos világban biztos nincsen most világjárvány, és
az emberek azt sem tudják,
mi az hogy Covid – gondolom sokszor. Kedvenc sorozatom, a Rejtély (eredeti címén:
Fringe) habókos professzorának, Walter Bishopnak
alaptézise szerint ugyanis
számtalan párhuzamos univerzum létezik, melyek nagyon hasonlítanak egymásra,
de azért valamiben mindegyik különbözik.
Ebben a másik, szerencsésebb valóságban talán minden
úgy történt, mint itt, csak éppen világjárvány nélkül. Én is
nagyjából ugyanezt csinálom,
mint itt: főleg írok. Meg persze
különböző, az embereket foglalkoztató témákat dolgozok
fel, és sablonos sajtótájékoztatókra, változatos kiállításokra,
hangos rendezvényekre vagy
végtelennek tűnő lakossági fórumokra járok. Amiket sokszor borzalmasan unok. A
kollégákkal pedig ugyanúgy és
ugyanott engedjük ki időnként
a gőzt egy korsó sör mellett.
Aztán felébredek a révedezésből, és rájövök: ha ez a párhuzamos világ létezik is, én nagyon nem ott vagyok.
Jó, tudom, itt, a mienkben
is írok. Csak itt események
nincsenek (pedig több hónap
csend után talán már egy lakossági fórumnak is tudnék
örülni), témákon pedig nem
kell gondolkodni, hiszen a cikkeinket jobbára a Covid19 világjárvány határozza meg,
már kerek egy esztendeje.
Persze, mi más határozhatná
meg? Kollégáink, barátaink,
szeretteink sorban betegednek
meg ettől az aljas vírustól, és

aki nem ment át rajta, az sem
biztos, hogy holnapra nem lesz
beteg. Pandémia, mortalitás,
operatív törzs, oltakozás, oltópont, vakcina – csupa olyan
szavak váltak mindennapossá,
amelyek egy részét csak ritkán,
a többit meg talán egyáltalán
nem használtuk a hétköznapokban. És bár egyre jobb az
átoltottság (Figyelnek? Újabb
szó, amit meghallva abban a
másik világban kérdően néznének ránk), a járvány végét
már a szakértők sem merik
megjósolni.
Nyilván mindenkinek megvan a maga sztorija az elmúlt évről. A lényeg: valahányszor ez jut az eszembe,
mindig ugyanoda jutok vis�sza. Nevezetesen, hogy bármikor ér véget a járvány, a világ már soha többé nem lesz
majd olyan, mint előtte volt.
Nem lesz majd olyan, mint
amilyen ebben a – talán nem
csak képzelt – párhuzamos világban lehet. Nem lesz, mert
nem lehet: a lockdown (újabb
"olyan" szó) miatt bezárt üzletek, feladott vállalkozások
az utcákat, városokat; veszteségeink, az átélt borzalmak
pedig a lelkeket fogják átformálni. És ezek ottmaradnak
bennünk. Ott, de talán innen
majd idővel továbbépítkezhetünk. A lerombolt bástyák, a
romos falak, betört ablakok,
ajtók közül.
Nehéz lesz, de valahogyan
meg kell próbálnunk. Reménykednünk kell, hogy ha ugyanolyan nem is lesz semmi, jó
azért egyszer még lehet. Remélnünk kell, ugyanis ha a
reményt is elveszítjük, akkor
nem marad semmink.
Tajthy Ákos
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„Megsérült a világ állandóságába
vetett hitünk”
Nem csak az alkalmazkodóképességünket tette alaposan próbára a pandémia, de
olyan alapvető szükségletünk, mint a biztonságérzet is sérült az elmúlt egy év
alatt.
Életünk, mindennapjaink
bezártságát illetően az elmúlt
egy évünk nem volt teljes mértékben egységes, hiszen volt
időszak, amikor enyhítettek a
korlátozásokon, majd újabb
szigorítások jöttek. A tavaly tavaszi karantén rögtön beledobta az embereket a mély vízbe
– kezdte Kalász Judit pszichológus, amikor a pandémia és
azzal járó időnként szigorúbb,
máskor enyhébb járvány
ügyi
korlátozások lelkünkre gyakorolt hatásairól kérdeztük.
– Azóta azonban olyan szintű elzárás nem történt, mint
egy éve, így annak volt a legerősebb mentális hatása. Nagyon kevés információ állt
rendelkezésünkre a vírusról,
ez okozta a bizonytalanságot.
Ott akkor megsérült a világ
állandóságába vetett hitünk
- világított rá a szakember. Márciustól májusig azonban
érezhető volt, hogy mindenki
beleveti magát az újdonságba. Ez az optimizmus megmutatkozott mind a munkában,
mind a szabadidős tevékenységekben. A második bezárással ez a lelkesedés már nem
volt meg, sőt, valójában karanténfáradtság mutatkozik rajtunk. Ezt a szakma más néven
Covid-19 bluesnak is hívja,
aminek tünetei nagyon hasonlítanak a kiégésre. Ezen a szezonális depresszió sem segített
- részletezte Kalász Judit.

A kamaszokat érintheti meg leginkább, hogy az online térbe kényszerülnek. Fotó: M. L.
Keserédes
visszaemlékezés
Mentálisan a kamaszodó
generációt érintheti meg leginkább, hogy az online térbe
kényszerülnek, hiszen nekik
szinte minden másnál fontosabb, hogy saját korosztályukkal töltsék szabadidejüket.
– Keserédes visszaemlékezés
lesz majd a kimaradt ballagás,
a szűk körben tartott farsang
és egyéb ünnepnap élménye,
amik alapvetően meghatározó
mérföldkövek az ő életükben
– fogalmazott a szakember, aki
hangsúlyozta, alapvető szükségletünk sérült az elmúlt egy
év alatt: a biztonságérzetünk.
– Rengetegen konkrét veszteségeket éltek meg: meghalt
szerettük, megszűnt munkahelyük. Egyfajta gyászfolyamat
mindenkiben elindult. A veszteségélmény valójában tudatosulása annak, hogy most már
nem lesz minden ugyanolyan,
mint korábban volt. Egyre többen fordulnak szakemberhez.
Míg korábban elodázták problémáikat, mondván, majd meg-

Hogyan élte meg az elmúlt évet?
Egy éve határozza meg
mindennapjainkat a koronavírus okozta világjárvány. Olvasóinkat arról
kérdeztük, hogyan élték
meg az elmúlt időszakot?

Kisbaba is van a családban,
a nagyszüleimre is nagyon
vigyázok, odafigyelek a fertőtlenítésre, a kapcsolattartásban velük most a modern
technika segít.

tudjuk megtenni, de amint
letelik ez az időtartam, előjegyeztetjük magunkat, megteszünk mindent, ami szükséges a magunk és mások
biztonságáért.

Kertész Gabriella
Nikoletta
Tavaly ilyenkor végeztem
el a mesterképzést, mindezt a
Herman Ottó Múzeum régészeként főállású munka mellett, ami
nagyon
nagy kihívás
volt, viszont
számomra
ugyanekkora segítség volt a
karantén, mert jobban tudtam a szakdolgozatomra fókuszálni. Szeretném beoltatni magamat, mert bár a szűk
környezetemben nem történt
megbetegedés, a tágabb ismerősi körben igen, sőt voltak olyanok is, akik életüket vesztették a covid miatt.

Hegyi Csaba
Furcsa volt számomra az
elmúlt év, hiszen egy ismeretlen betegséggel találkoztunk
szembe, és az ember már csak
olyan, hogy mindentől fél,
ami idegen. Januárban én
is megfertőződtem,
aztán páromat rántottam magammal
ebbe a szakadékba, úgyhogy
utána 10 napig néztük egymást, meg a tévét. Azóta óvatosabbak vagyunk, így mindketten szeretnénk megkapni a
koronavírus elleni védőoltást
az első adandó alkalommal,
amikor erre lehetőségünk
nyílik. Fél évig most ezt nem

Stijacic Goran
Tavaly tavasszal nyitottam
meg a belvárosi vendéglátó
üzletemet, szóval én rettenetesen rosszul élem meg ezt a
covidhelyzetet. Én az intézkedések
logikátlansága
miatt vagyok ideges, mert
totálisan
életszerűtlen, hogy minket korlátoznak le a legjobban. Nálunk
folyamatos a fertőtlenítés,
magas hőfokon takarítjuk az
edényeinket, evőeszközeinket, amíg egy élelmiszerboltban naponta akár több százan
fogdossák össze a kosarakat,
péksüteményeket, zöldségeket. Nagy csodát a jövőtől sem

várok, a nyitástól sem: évek
kellenek majd, mire magunkhoz térünk.
Farkas Ildikó
Nagyon nehezen éltem meg
az elmúlt hónapokat. Gyerekeim külföldön élnek, szeptember 12-én született meg a kis
unokám, akit sajnos még azóta sem láthattam élőben, nem
foghattam a kezembe. Arra,
hogy a helyzet talán hamarosan változik, már
túl
vagyok az
első oltáson, és
jövő pénteken a
másodikat is megkapom. Nagyon bízom benne, hogy utána már láthatom a kicsit. A közeljövőt tekintve itt a harmadik
hullám közepén én most arra
számítok, hogy egyre többen
fogják beoltatni magukat, és
akkor talán rövidesen véget érhet ez a több mint egyéves rém
álom.
T. Á.

oldják magukban, most úgy érzik, nem tudnak megbirkózni
mindennel egyedül. A terápiák során felszínre jönnek tehát
régebbi, még meg nem oldott
szorongások. A krízishelyzet
valójában jót tett a szakmám
megítélésének, hiszen éppen
emiatt talán nyitottabbak a
mentális segítséget szkeptikusan szemlélők, mint eddig
– mondta, majd hozzátette, a
pandémia első éve az alkalmazkodóképességünket próbálta
meg. – Hogyan tudunk egy folyamatosan változó helyzethez
idomulni. Ez a személyiségnek
a rezilienciáját, vagyis rugalmas
ellenálló képességét vette igénybe. Azt gondolom, ez mindan�nyiunkban sokat fejlődhetett.
Erősebb a kapocs
Az elmúlt egy év pozitívumot is hozott azért: felértékelődhettek a családi kapcsolatok. – Ez valójában annak a
következménye, hogy az olyan
állandósult, megváltoztathatatlan viszonyok, mint a szülő-gyerek vagy a testvéri ka-

pocs a biztonságérzetünket
növelték, amire most nagy
szükségünk volt. Egy párkapcsolatra békeidőben érvényes
a biztonság és az izgalom közötti arany középút megtalálása, most azonban az egyik tényezőt a külvilág biztosította
számunkra, ezért a párok inkább az összetartozás érzését, a
közös harcot élhették meg egy
külső ellenséggel szemben. Ez
pedig erősíthette a házasságokat.
A szakember javaslata, hogy
igyekezzünk tudatosan jelen
lenni saját életünkben. – A már
meglévő megküzdési módok
jógyakorlatait érdemes használni, valamint újakat felfedezni. Amit kiemelnék, az az odafigyelés a feltöltődésre. Most
is nagyon korlátozottak a lehetőségeink, de a jó idő beköszöntével érdemes kimozdulni otthonról. Nagyon fontos
a mozgás és a sport ebben az
időszakban. A szabadban eltöltött programok egyre nagyobb
teret kaphatnak – összegzett.
Répássy Olívia

A VILÁGJÁRVÁNY
MINAP-CÍMEKEN
Összeszedtünk néhány címet az elmúlt egy év Miskolci
Naplóiból, így kíséreljük megmutatni, hogyan foglalkoztunk a világjárvánnyal. Terjedelmi okok miatt egy
lapszámból csak egy címet választottunk ki.
Koronavírus: nincs járvány, de fontos a megelőzés •
Veszélyhelyzet és megelőzés:
minden, amit tudnia kell •
Járványkórház lett a Semmelweis • Mától kijárási korlátozás • Borsodban hat fertőzött
van • Meghosszabbították a
kijárási korlátozást • A miskolci családok is védőmaszkot kapnak • Lassan újraindul
az élet • Ilyen érettségi emberemlékezet óta nem volt •
Már nem csak a teraszok nyitnak • Újra próbálnak a színházban • Pünkösd a járvány
idején • Koronavírusra vizsgálják a szennyvizet • Hivatalosan is vége a veszélyhelyzetnek • Újraindul a kulturális
élet • Miskolc nem gócpont,
de a környéken több a beteg • A koronavírus „átírta”
a költségvetést • Fél év után

ülésezett először a közgyűlés • Újabb szigorítások miskolcon a járvány miatt • Egy
óvodai csoport megfigyelés
alatt • Maszkviselés: több helyen és szabályosan • Lázmérés és szigorúbb beléptetési
szabályok • Veres Pál home
office-ban • Nem lesznek hagyományos nyílt napok • Ingyenes parkolás, sűrűbben
járó buszok, villamosok • A
járvány miatt ismét bezárul a
világ • Szigorúbban ellenőrzik
a köztereket • Online konzultáció a közgyűlés helyett • A
korlátozások miatt drasztikusan visszaesett az MVK utasforgalma • Koronamemoárok: gyakran nem a tünet a
legrosszabb • Már Miskolcon
is oltanak • A járvány szembesít a problémáinkkal • Két
hétre bezár az ország
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BIZTOSÍTJÁK
AZ OTTHON MELEGÉT
A NOBØ Európa egyik legnépszerűbb elektromos fűtőberendezése, megyénkben a
termékeket a KISA-Holding
Kft. forgalmazza.

Az elektromos fűtőpanelek –
magyarázza a cég tulajdonosa,
Kiss Attila – nem csak a felszálló
meleg levegővel fűtenek: hősugárzást érzünk a készülék előterében is, ami jóval kellemesebb
hőérzettel jár, mint egy hagyományos konvektor által létrehozott fűtésnél.
– Lassan tíz éve foglalkozunk
elektromos fűtések forgalmazásával. Kereskedésünk és bemutatótermünk slágertermékei a
norvég fűtőpanelek, de kapható
nálunk elektromos padlófűtés
és törülközőszárító, fűtőszőnyeg,
infrapanel, fűtőfilm és sötétsugárzó is. Minden, ami fűtésben
elektromos, az megtalálható nálunk, és azonnal vihető a nagy
raktárkészletnek köszönhetően.
Sokan visszajárnak hozzájuk, ha felújítják, bővítik lakásukat, vagy új házat vásárolnak. Öt
plusz öt év garancia van a termékeikre, ami kiemelkedő a piacon.
A cég, szakemberei bevonásával, a kezdetektől elvégzi a fűtési
rendszerek telepítését is. A legtöbben a norvég NOBØ termékeket keresik. – Ezek előnye, hogy

nagyon energiahatékonyak. A
fűtőpanelben nincs semmilyen
mozgó, mechanikus alkatrész,
ami zajt keltene, vagy fölösleges energiát venne fel, illetve
meghibásodásokat okozhatna,
ezért teljesen megbízhatóan és
hangtalanul működik. Minden
egyes fűtőpanel termosztáttal
van felszerelve, így helyiségenként egyedileg szabályozható
a hőmérséklet. Annyit fűtünk,
amennyi a hőigényünk. Ráadásul
„okosítható”, tehát applikációval,
telefonos vezérléssel is elláthatóak a készülékek. Ezt akár a padlófűtéssel is kombinálhatjuk.
A termékek megfelelnek a
2025-ös energetikai szabványoknak – sorolja tovább Kiss Attila –,
nagy részük kettős szigetelésű,
tehát a fürdőszobában is felszereltethetjük őket. A falusi csok kö-

vetelményeinek is megfelelnek a
NOBØ központilag vezérelhető
elektromos fűtőpaneljei, a lakásfelújítási támogatásnál minden
fűtőberendezésük elszámolható.
A végső érv pedig: a versenyképes fogyasztás mellett a beruházási költség töredéke bármilyen
más fűtési rendszerhez képest.
A jelenlegi szabályok szerint
a bemutatóterem nem látogatható, de a termékek forgalmazása a www.kisa.hu és a www.
miskolcinfra.hu webshopon zavartalan. A Soltész Nagy Kálmán
utca 45. szám alatt található KISA
Holdingnál a cég munkatársait a +36-70-431-2826 és a +3646-507-430 telefonszámon, valamint az infra@miskolcinfra.hu
címen érhetjük el. Hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 5-ig
tartanak nyitva.

HUSZONNYOLC ÉVE SEGÍTIK
A HÁZTARTÁSOKAT
A Trikolor Kft. a környéken a
saját termék kategóriákban
hatalmas raktárkészlettel várja
vásárlóit.
A mai világban a mindennapi
élet nélkülözhetetlen segítői az
elektromos eszközök. Ez alól az
otthonok sem jelentenek kivételt.
– Ha valaki új lakásba költözik,
vagy fel szeretné újítani a konyháját, esetleg egyszerűen csak
elromlott a hűtője, mosógépe,
és újat kell vásárolnia, akkor nagy
szakértelemmel, személyre szabottan tudunk neki megfelelő
készüléket ajánlani, köszönhetően a kellő szakmai hátterünknek
– ismertette a miskolci székhelyű
Trikolor Kft. előnyeit a cég ügyvezetője, Soltész Roland, aki hozzátette, mindig nagy hangsúlyt
fordítanak a minőségre. – Megválogatjuk, hogy milyen gyártók
termékeit forgalmazzuk, figye-

lünk a hibastatisztikára, valamint
csakis kimagasló ár-érték arányú
árukkal dolgozunk. Úgy gondolom, a fent említett okok miatt
nem tud nálunk mellé nyúlni egy
tudatos vásárló.
Sokak számára lényeges szempont, hogy a kiszemelt termékre, készülékre ne kelljen heteket
várni.
– Széles termékpalettát kínálunk a háztartási gépek, rozsdamentes és gránit mosogatótálcák terén. Miskolcon található
raktárkészletünknek köszönhetően kínálatunk jelentős része
azonnal átvehető – mondta Soltész Roland. Bár a Trikolor.hu üzleti forgalmának nagy részét az
országos kiszállítás adja, miskolci
cégként fontos számukra, hogy
kiszolgáljuk a helyi vevőket is.
– Az üzletünkben személyre
szabottan tudunk ajánlani készülékeket a vevői igényeknek meg-

felelően – hangsúlyozza Soltész
Roland, aki szerint elterjedt tév
hit, hogy a fogyasztói társadalomban legfeljebb egy-két évre
gyártanak termékeket. – Ha szokásainknak megfelelően választunk, az növeli a gépek élettartamát. Kulcsfontosságú tehát, hogy
megtaláljuk azt a terméket, ami
a leginkább harmonizál az adott
vásárlói igényekkel.
A Trikolor Kft. majdnem harminc éve segíti a miskolci háztartások mindennapjait.
– A cégünk 1992-ben alakult
családi vállalkozásként, akkor
még csak javítással foglalkoztunk.
A szerzett tapasztalatokat kiválóan tudjuk hasznosítani a termékpalettánk kialakításakor. Teljes
szolgáltatást nyújtunk: nem csak
a kiválasztott terméket tudják beszerezni nálunk az ügyfelek, de
vállaljuk a kiszállítást és üzembe
helyezést is.
1261-0/2020

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

MISKOLC-PERECES
Erdősor u. 33.

AGÓCSKER
Kerítéscentrum
www.agocsker.hu
tel.: 70/311-1160 vagy 46/439-532
V E ZŐ
K É R JE K E D
TÁT!
ÁR A JÁNL A

Korlátlan variációs lehetőség!
2 m magas, festhető kerítés

ALAPOT SZÁLLÍTUNK
és a koszorúját is megöntjük!

Beton-szaktanácsadás,
gyártás, szállítás
és szivattyús bedolgozás
Betonacél-kengyelek
egyedi méretben is!

KLÍMASZERELÉS CSAK
TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!

Homok-, kavics-, kőértékesítés
kis és nagy tételben is
Részletekért érdeklődjön:
Telefon: 30/32-90-800
E-mail: info@remixbeton.hu

BORSOD KLÍMA 3516 Miskolc, Pesti út 84.
Nyitvatarás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig,
hétvégén: telefonon egyeztetett időpontban.
Elérhetőség: +36 30 261 1335. Email: info@borsodklima.hu

2021. március 13. | 10. hét | XVIII. évfolyam 10. szám
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Egy gól mindent megváltoztat
A-, B- és C-tervvel is készül a
Kispest Honvéd elleni hazai,
rendkívül fontos mérkőzésre a
DVTK vezetőedzője.

Kiélezett mérkőzés lesz
A Miskolc Televízió élő közvetítésében követhetjük figyelemmel a férfi pólósaink
szerdai, hazai mérkőzését.
Érdemes már az első perctől
leülni a tévé elé, mert értékes
nyereményeket sorsolunk ki.
Vereséget szenvedett a hét
közben megrendezett fordulóban az MVLC, a miskolciak
a Ferencváros vendégeiként
kaptak ki 18-10-re. A bajnokesélyes csapatok után, a következő fordulótól viszont már
pontgyűjtőhadjáratra indulhat az MVLC, hiszen a tabella utolsó négy csapata ellen
játszunk. Legközelebb szerdán ugranak medencébe Kis
István tanítványai, hazai környezetben a Szeged lesz az ellenfél. A vezetőedző egy nagyon kiélezett mérkőzésre
számít. – Kiegyensúlyozott, jó
csapatot alkotnak, akik hozzánk hasonlóan meglepetésekre, bravúrokra képesek. A
játékosokat is ennek megfelelően fogom csatába küldeni –

fogalmazott, hozzátéve: mindent számba véve azonban
nyerni szeretnének, ahogy a
többi mérkőzésen is.
Építhetnek Miskolcon arra,
hogy a járvány okozta zökkenőkön szerencsésen túlvannak,
Biros Barna is visszatért sérülése után a csapathoz. – Van miből önbizalmat merítenünk,
gondoljunk csak a nagyon erős
Szolnok elleni, végletekig kiélezett mérkőzésre.
Szerdán érkezik a Szeged, és
ahogy az OSC Újbuda elleni
mérkőzést, úgy ezt is élőben
követhetik a minap.hu Facebook-oldalán, illetve a Miskolc Televízióban, a találkozó
este fél 8-kor kezdődik.
Nemcsak a várható izgalmak, hanem értékes nyeremények miatt is érdemes nézni a
mérkőzést: nyereményjátékot
indítunk a minap.hu Instagram-oldalán, ahol dedikált
vízilabdát, illetve az UnioCOOP ajándékkosarát sorsoljuk ki olvasóink között.
K. I.

Nehéz jelzőket találni arra,
mennyire fontos mérkőzés következik most hazai pályán. Az
egyik közvetlen riválissal játszunk, győzelem esetén 3 pontra közelítenénk meg őket, számunkra ideális esetben akár egy
pontra lehetünk a ZTE-től és a
Budafoktól. Kötelező a győzelem? – kérdeztük Zoran Zekictől.
– Ezen a mérkőzésen is ugyanaz a célunk, mint az összes többin: nyerni szeretnénk – hangsúlyozta a vezetőedző. – Tudjuk,
hogy zárkózhatunk a riválisokra, azonban hiába nagy a nyomás rajtunk, nyugodtnak kell
maradni, hinni magunkban, és
megmutatni, mire vagyunk képesek.
Többször hangsúlyozta már,
hogy el kell bírni a terhet, javult a csapat teljesítménye ezen
a téren, amióta Miskolcon van?
– kérdeztük az eddigi mentális
felkészülésről. – Nincs más lehetőségünk. Minden nap beszélünk arról, hogy senki sem fog
a segítségünkre sietni, csak mi
vághatjuk ki magunkat ebből a
nehéz helyzetből. Most kell igazából okosan játszani mind támadásban, mind védekezésben.
Az elmúlt néhány forduló meg
győzött arról, hogy Magyaror-

Ha egy csatár elkapja a fonalat, akkor a rossz lövésből is gól születik. Fotó: Mocsári László

szágon minden lehetséges, hiába emelkedik ki néhány csapat
a mezőnyből, nincs előre lefutott
mérkőzés, és olyan sem, amikor
az egyik csapat – ellenfelének
esélyt sem adva – lemossa a másikat a pályáról.
Zoran Zekic aktív labdarúgó-pályafutása alatt csatárként
felelt a gólokért. Hogyan tud
segíteni a DVTK támadóinak
abban, hogy minél eredményesebbek legyenek? – A gólszerzésnek megvan a lélektana. Ha
egy csatár elkapja a fonalat, akkor a rossz lövésből is gól születik, máskor pedig sorra maradnak ki a helyzetek, és minden
egyes elpuskázott gólszerzési
lehetőséget követően csak nő

begyakorolni. Ismét átvettük,
hogyan kell az üres területeket
támadni, illetve azt is gyakoroltuk, hogy minél többen érjenek
fel a támadásbefejezéshez.
Milyen mérkőzésre számíthatunk szombaton? – kérdeztük
végül Zekicet. – Biztos lesznek
a találkozónak olyan szakaszai, amikor többet támadunk,
de olyan is, amikor védekezésből indítunk gyors ellentámadásokat. Éppen ezért A-, B- és
C-tervvel is készülünk, de ha
úgy alakul a találkozó, meccs
közben is tudni kell változtatni.
Az viszont előre leszögezhető,
fejben erősnek kell lenni, mert
elsősorban ott dőlnek el a fontos
kérdések.
Kujan István

a feszültség a támadóban. Egy
gól viszont mindent megváltoztat, utána biztosan jönni fog a
többi. Azonban nem akarom a
gólszerzés összes terhét a támadók vállára helyezni, pontrúgások után akár a védők is eredményesek lehetnek.
Most több idő jutott a Honvéd
elleni felkészülésre, hiszen nem
rendeztek hétközi fordulót, volt
lehetőség a korábban tapasztalt
hibák kijavítására. – Fel tudtunk
készülni a soron következő ellenfél hiányosságainak feltérképezésére és kihasználására is. De
most azért is könnyebb a helyzetünk, mert az MTK ellen több jó
megoldást is láttam, azokat a játékelemeket kellett még jobban
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KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT
A FORRÓ NYÁRI NAPOKRA!
Lassan itt a nyár, a kánikula.
A Cs&Cs Üvegfólia Centrum
megoldást kínál Önnek a
forróság ellen!

További kínálatunk:
l betörésvédő biztonsági fóliázás

TISZTELT ÜGYFELEINK!

l külső belátás elleni fóliázás
l dekorfóliázás

VÁRJUK HÍVÁSÁT!

Vállaljuk üvegfelületek hőés fényvédő fóliázását külsőés belsőmegoldással egyaránt.
Ajánljuk bérházi és tetőtéri ablakok, üvegházak, kirakatok,
télikertek, teraszok védelméhez.
Fóliáink szűrik a fényt és az
UV sugárzást, csökkentik a hőt.
Ezáltal biztosítják a kellemes,
komfortos közérzetet.

2021. március 8–22. között a házhoz menő
lomtalanítási szolgáltatás szünetel.
Az erre az időszakra visszaigazolt lomtalanításokat az ingatlanhasználókkal egyeztetve későbbi időpontra helyezzük át.
A szolgáltatási területen található

hulladékudvarok 2021. március 8. és
2021. március 22. között zárva tartanak,
a lakossági hulladék átvétele a hulladékudvarokban
átmenetileg szünetel.
A személyes ügyfélszolgálati irodák a fenti időszakban zárva tartanak, ügyintézésre telefonon, elektronikusan
(e-mailben) és postai úton van lehetőség.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2021. 03. 13-tól 2021. 03. 19-ig

Star kéztörlő, 2 tekercs, 79,5 Ft/tekercs
Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg
Cif mosogató ut., 500 ml, 678 Ft/l
Clin ablaktisztító, pumpás, 500 ml, 918 Ft/l
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l
Baba tusfürdő, 400 ml, 1247,5 Ft/l
Vágódeszka, nagy, műanyag
Lenor öblítő, 750-930 ml, 785,33-633,33 Ft/l
Palette hajfesték
PVC asztalterítő 140 cm, széles, 899 Ft/fm
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/kg
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/tekercs
Very Well ae. akrilfesték, 400 ml
Konyhai szőnyeg 60x110 cm
Héra színes beltéri falfesték, 2,5 l, 1999,6 Ft/l
Mennyezeti festék 14 liter, 357,07 Ft/l

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a BMH Nonprofit Kft. szolgáltatási területén

199 Ft
239 Ft
399 Ft
559 Ft
599 Ft
599 Ft
599 Ft
679 Ft
799 Ft
999 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1399 Ft
2299 Ft
5499 Ft
5899 Ft

159 Ft
199 Ft
339 Ft
459 Ft
399 Ft
499 Ft
299 Ft
589 Ft
699 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
1199 Ft
1299 Ft
4999 Ft
4999 Ft

Hulladékgyűjtő edényzetek leadására, átvételére és cseréjére
az ügyfélszolgálatokon visszavonásig nincs lehetőség.
A hulladékgyűjtő edényzetek ürítése változatlanul,
a hulladéknaptárban megjelölt napokon történik.
BMH Nonprofit Kft.
Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111
Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf. 583

10 Hirdetés

Miskolci Napló

A Búza téri Piac
változatlan nyitvatartással
várja a vásárlókat!

MISKOLCI
ELADÓ INGATLANOK

A kormányrendelet értelmében, viszont
csak a következő üzletkategóriák tarthatnak
nyitva a piacokon is:

A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás útján
történő értékesítésre meghirdeti 2021. március 23-ai
beadási határidővel az alábbi miskolci ingatlanokat:

n Vendéglátóhelyek, az étel átvételének idejéig
n Napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzlet
n Napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb

(pl.: illatszer, drogéria, tisztítószer…) üzlet

n Állateledelt forgalmazó üzlet
n Gyógyszertár
n Nemzeti dohánybolt

www.buzater.hu

Búza téri Vásárcsarnok

Könnyű betanított munka,
targoncavezető
és alapanyag-összekészítő

Cím
(Jelleg)

Alapterület
(m2)

Minimális
bruttó
ajánlati ár (Ft)

Lillafüred
38502 hrsz.
(beépítetlen terület)

telek: 5604 m2

37 000 000

Bodótető
20027/38 hrsz.
(beépítetlen terület)

telek: 6791 m2

86 000 000

Bodótető
20027/42 hrsz.
(beépítetlen terület)

telek: 6916 m2

95 000 000

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

álláslehetőségek
Miskolcon

HETI BÉREZÉS MEGOLDOTT!

Havi kimagasló fix bér
Ingyenes buszjárat vagy munkábajárás támogatása
Hosszú távú munkalehetőségek
Azonnali beléptetés és kezdés

HÍVJ és visszahívunk!

+36 30 507 6371

3530 Miskolc, Széchenyi utca 26. 1. em.

Fejlesztések a Diósgyőri Református Iskolában
A Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
keresztyén küldetése, a hitbeli
alapokon nyugvó nevelő-oktató
munka, a felelős fenntartói
és vezetői magatartás olyan
stabil és megbízható alapot
ad a jövő tervezéséhez, mely
az áldásokon keresztül vezeti
az intézményt az elképzelések
megvalósulásához.
A legutóbbi beruházás által
átadásra került az új épületszárny,
melyben helyet kapott az új
ebédlő, a korszerű tálalókonyha, a multimédiás könyvtár, a
fejlesztőszoba, a lelkészi szoba
és a vendégszobák. Az elmúlt
években jelentős megújulást jelentettek a megvalósított Európai
Uniós pályázatok. A Tiszáninneni
Református Egyházkerület az
EFOP-3.2.3-17-2017-00044
azonosító
számú
pályázat
keretében 85 M Ft vissza nem
térítendő Európai Uniós pályázati
támogatásban részesült. A projekt keretében iskolánkban bevezetésre kerültek olyan digitális
módszertani csomagok, melyek
szakmai és tartalmi megújulást
eredményeztek. Az alsó tagozatban a legóeszközökkel támogatott konstruktív pedagógiai
módszerek a matematikaoktatásban, a felső tagozatban az
Élményszerű tanulás/tanítás
a
matematikakompetencia
fejlesztésének támogatására
és a Problémamegoldás legórobottal programcsomagok
megvalósítása, a tanórák digitális
eszközökkel történő támogatása,
a megvalósuló eszközbeszerzések további inspirációt adnak a
fejlődéshez. Az intézmény digitá-

lis fejlesztési terve rövid és hosszú
távon meghatározza azokat a
célokat, melyek – megtartva a jól
bevált, hagyományos módszertani
elemeket is - szükségesek a diákok korszerű tudásának fejlődéséhez, fejlesztéséhez. A digitális
eszközök, alkalmazások célszerű,
tudatos használata jelentős előnyt
jelent alkalmazóik számára.
Feladatunk, hogy megtanítsuk a
ránk bízott gyermekeket erre, és
az előnyök mellett a veszélyekre
is felhívjuk figyelmüket,
vigyázzunk rájuk.
Távlati céljaink
között szerepel a
sport
lé-

tesítményeink korszerűsítése, az
idegennyelv-oktatás fejlesztése,
a digitális oktatás kiterjesztése és
a tárgyi feltételrendszer javítása,
melyhez alapítványunk, a Korszerű Református Általános Iskoláért
Közhasznú Alapítvány is anyagi
támogatást nyújt. A projektről
bővebb információ: www.tirek.hu
Köszönjük az Európai Szociális
Alap és Magyarország Kormánya
által nyújtott támogatást.
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Hirdetés
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Miskolci Napló
Könyvújdonságok a Géniusztól
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A JÖVŐ BAJNOKAI
A MEDENCÉBEN
A 25. Víz Világnapi Úszóversenynek adott otthont a Kemény Dénes uszoda múlt hétvégén. A jubileumi eseményen a miskolci úszónövendékek nagy számban vettek részt. A kétnapos verseny ugyanis egy felkészülési cikluszáró esemény volt, egy kitűnő lehetőség éles helyzetben letesztelni az eddig elvégzett munkát az edzők és a sportolók számára. A Víz Világnapi Verseny a Magyar Úszószövetség egyik
kiemelt programjának, a Jövő bajnokai sorozatnak is otthont adott. A programban részt vevő fiatal úszóknak 400 méter gyorson és egy
szabadon választott, 200 méteres számban kötelező volt rajthoz állniuk, és a távokat teljesíteniük. A Jövő bajnokainak a jubileumi viadalon előadásokat is szerveztek, melyek során többek között a helyes fordulókról, az új versenyszabályokról hallhattak részleteket a versenyzők. A jubileumi verseny után a folytatást kérdőjelek övezik: a következő miskolci úszóesemény tervezett időpontja április 10., de ez
nagyban függ attól, hogy a járványügyi korlátozások közepette megoldható-e az úszóutánpótlás felkészülése. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső
Ezen a héten Yodát (5368), a Miskolci Állategészségügyi Telep egyik lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő
oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva
kerül az új gazdihoz. Az örökbefogadás költsége: 4 00011 000 forint. Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefon
számon lehet hétköznap 8:00 és 15:30 óra között.

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén,
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő: 2021. március 17. E-mail-cím:
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja.
Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Akkor és most. Bár manapság szinte teljesen másképpen fest a Hunyadi utca, néhány épülete még ezen a régi képeslapon is felismerhető. A fotó bal oldalán csak egy részlete látható a Tupler-háznak, melyet
Tupler Mór kereskedő építtetett 1903-ban, és ebben működtette 50
négyzetméteres, „Fehér elefánt” nevű fűszer- és gyarmatáru-kereskedését. Az épület tervezője Ungár Mór. Földszintes szomszédja ma már
nem áll, helyét – és nem csak a helyét - egy modern, emeletes lakóépület foglalja el. A képeslap készítésekor még nem létezett a mai Dayka Gábor utca, mint ahogy a két utca által közrefogott saroképület, az
1929-ben a Hunyadi utca 14. szám alatt felépült Bartus-ház sem (ma
fogászati centrum működik itt). Látható viszont például a földszintes
épület a Hunyadi utca 12. szám alatt (Petró-ház), a ma élelmiszerboltnak otthont adó Peszkár-ház, a Luther-ház és a belvárosi evangélikus
templom tornya is. (Tajthy Ákos szövege, Sáfrány Gy. József képeslapja, Mocsári
László fotója)

Bekerülés helye: Miskolc,
Nagykerekhegy
Fajta: keverék
Kor: 3 év
Neme: szuka
Szín: világosbarna
Súlya: 24,50 kg
Magasság: 55 cm
Hirdetés

Barátságos, nyugodt eb, szépen
vezethető pórázon. Más kutyákkal nem agresszív. Bekerülése óta
sokkal jobban közeledik az emberhez, már nem fél. Soványan,
megtörve érkezett a telepre. Megérdemelne egy szerető családot,
ahol biztonságra találhat.

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

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában március 14-én, vasárnap délután
4 órától a diósgyőri római
katolikus templomból közvetítenek. A szentmisét
bemutatja: Mikolai Vince
plébános.
A koronavírus-járvány miatt március 8-ától nem tartanak nyilvános szentmiséket
a katolikus templomokban,
de egyéni imádkozás számára a templomok nyitva
maradnak a meghirdetett
időpontokban. A szertartások folytatódnak, ezek közül
többet is követni lehet az interneten, a templomok YouTube-csatornáján. Így például a Mindszenti-templomból
vasárnaponként 10 órakor, a
diósgyőri templomból 9 és 11
órakor követhetjük a szentmiséket. Néhány továb-

bi lehetőség vasárnapokon,
szintén az adott templomok
YouTube-csatornáin át: Budapest, Mátyás-templom 10
és 12 óra, Terézvárosi templom 18.30. Miskolcon a görögkatolikus székesegyházból 8.30, 10.00 és 17.30-tól
követhető a szent liturgia. A
Duna tévén minden vasárnap 11 órától közvetítenek
szentmisét. Az egri Szent István Rádióban hétköznaponként 7, vasárnap 10 órától
hallható közvetítés.

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Az utóbbi időben élvezett, nyugodt időszakában ez a hét sem hoz változást. Az egészség
kapcsán sem leszi számottevő problémája, tele lesz energiával, és ez meg is látszik kiegyensúlyozottságán, előmenetelében.

Rák (június 22 - július 22) Ha háttérbe szorítja a saját akaratát, akkor tulajdonképpen lemond a céljairól, és környezetének tagjai visszaélhetnek ezzel. Ne feledje: aki ismeri és kedveli Önt, az olyannak szereti, amilyen valójában!

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Vége szakadhat egy
nehezebb időszaknak, szinte napról napra változásokon mehet
keresztül a tavaszi megújulás jegyében, kellemes eseményekkel
tarkítva. Szakítson időt a régi barátokkal való együttlétekre!

Bak (december 22 - január 20) Használja ki a tavaszi időt,
mozogjon, járjon kirándulni a barátokkal, családdal! A pénzügyekben jól állnak a dolgok, akár egy kifizetődő befektetésbe is belevághat, minden esély megvan ennek a sikerére.

Bika (április 21 - május 20) Ha a jegy második felében született, némi átmeneti nehézségre számíthat ezekben a napokban. Az előrejelzés nem hatalmas negatív fordulatokat mutat,
inkább arra kell felkészülni, hogy mindenért jobban kell küzdenie.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Próbáljon optimista maradni, a héten adódhatnak nehézségek. Több idejébe és energiájába kerülhet egy-egy feladat elvégzése, ám ez arra is sarkallhatja, hogy új koncepciókat dolgozzon ki, amelyek sikerre vihetik.

Skorpió (október 24 - november 22) Fontos tennivalói lehetnek a héten a fejlődése érdekében. Szinte soha vissza nem
térő alkalom nyílhat önképzésre, ismeretei tágítására vagy akár
továbbtanulásra is. Fontos, hogy apránként haladjon a feladatokkal.

Vízöntő (január 21 - február 19) A héten szüksége lesz a barátok, rokonok jó tanácsaira, biztatására, higgye el, így minden
sokkal könnyebben elérhető! Találkozhat fura ötletekkel és formabontó javaslatokkal, vegye ezeket fontolóra!

Ikrek (május 21 - június 21) A közeljövő javuló tendenciát
mutat, sokkal biztatóbb kilátásai vannak, mint az előző hetekben. Most egy nyugalmasabb, minden szempontból kedvezőbb időszakra számíthat munka- és pénzügyek esetében is.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Érzelmi életében most
megéri némileg türelmesebbnek lenni, ez meghozhatja a tartós boldogságot. Élete előreláthatóan jóval mozgalmasabb lesz
a megszokottnál, egzisztenciájában jó esélyek adódnak, révbe érhet.

Nyilas (november 23 - december 21) A szerelem terén hozhat
jó esélyeket ez a hét. Ha egyedülálló, rátalálhat igazi társára, ha
kapcsolatban él, ne halassza tovább a házasságot! Pénzügyekben
ezek a napok kicsit zötyögősebbek lehetnek.

Halak (február 20 - március 20) Vegyen vissza a lendületéből a héten a saját érdekében! Egyrészt a munka nem szalad
el, másrészt ezt nem lehet hosszú távon csinálni egészségügyi
kockázatok nélkül. Lelkileg és fizikailag is próbálja kipihenni magát.

