
KOMLÓI NAPLÓ
2020. december 28. I. évfolyam 7. szám

Komló Város Információs kiadványawww.komlomedia.hu

Megjelenik kéthetente
18 500 példányban

32 településen!

„PÉNZESŐ” KOMLÓN
2020. december 1. KN
Polics József polgármester és Dr. Hop-
pál Péter országgyűlési képviselőnk 
sajtótájékoztató keretében jelentette be 
a közel 3,5 milliárdos támogatás megér-
kezését Komlóra, melyből négy projekt 
fog a következő évben megvalósulni.

Korábban már megírtuk, hogy a Gazda-
ságvédelmi Alapból 3,46 milliárd forintot 
kapott városunk, amelyből négy projekt 
valósulhat meg: 1,6 milliárdból a bétai el-
kerülő út aszfaltozására van lehetőség, 325 
millió forint jut a kisbattyáni út felújításá-
ra, 635 millió forint egy új kulturális-mű-
vészeti központ kialakítására és 900 millió 
forint pedig egy új látogatóközpont fejlesz-
tésére használható fel.

– Egy hónappal ezelőtt, november 11-én 
megérkezett Komló város számlájára az a 
3,5 milliárd forint, amely az elmúlt 30 év 
direkt egyedi kormánydöntésen alapuló 
városfejlesztési támogatása – vezette fel 
Dr. Hoppál Péter a projektek részletes is-
mertetését.

Pénzügyileg a legeredményesebb évün-
ket zárjuk – mondta Polics József polgár-
mester. Majdnem annyi egyedi támogatást 
kaptunk, mint az éves költségünk. 

A sajtótájékoztatón kérdésekre válaszol-
va Polics József elmondta, hogy a kőszállító 
kamionok Gesztenyés irányába kerülhetik 
majd ki a Belvárost, így jutnak el a kerü-
lőútra. Vizsgálják a bányából való közvet-
len feljutást is, de ez még kérdéses, hogy 
megvalósítható-e. A zobákpusztai elágazó 
átalakítása feltétlenül szükséges, hogy 
arról Hosszúhetény irányába is ki lehes-
sen fordulni a nagyobb szerelvényekkel. A 
kikanyarodáshoz egy másik csomópontot 
kell kialakítani, amihez ki kell sajátítani 
állami és kis részben magánterületeket is. 
Ezekről már folynak a tárgyalások, melyek 
alapján várhatóan megállapodások fognak 
születni. A kökönyösi nagykanyar után a 
járműveknek el kell jutniuk a 66-os főútra, 
ez néhány házat érinteni fog Mánfán. En-
nek köszönhetően a kamionok a Belváros, 
Kenderföld, Mecsekjánosi, Mecsekpölöske 
útvonal helyett egyből a főúton lesznek. A 
közösségi médiában felvetődött járda szük-
ségességét, mely a Kossuth-aknai házaktól 
Kökönyösig szolgálná a biztonságos gyalo-
gos közlekedést, meg fogják vizsgálni, bár a 
polgármester véleménye szerint a forgalom 
abban az esetben sem közelítené meg a bá-
nya működésének idején volt sűrűséget, ha 

minden járművet a kerülőútra terelnének.
Az ötvenes években Komlóhoz csatolt 

Kisbattyán közlekedési útvonalának fej-
lesztését saját erőből nem tudnánk finan-
szírozni. Eddig csak toldoztuk-foltoztuk a 
több kilométeres szakaszt. Az út felújítása 
remélhetőleg belefér a 325 millió forintos 
tervezett költségbe, de  előtte egy jelentős 
összeget kell az önkormányzatnak fordíta-
nia a tulajdonában lévő víziközmű-rend-
szer felújítására, hogy a későbbiek során 
az már ne jelentsen gondot. A felújítás  vég-
leges piaci árát majd a közbeszerzés fogja 
kimondani.

A költségek növekedése esetén plusz for-
rásokat kisebb összegek esetén az önkor-
mányzatnak kell felvállalnia, mindamel-
lett megpróbálnak ezekre is plusz forrást 
találni kormányzati oldalról, bár erre reá-
lis esélyt Polics József nem lát.

A tervek szerint március végén, legké-
sőbb április elején szeretnék elindítani a 
közbeszerzési eljárásokat. Három projekt 
esetén – összegéből adódóan – nagy, nyílt, 
majdnem uniós eljárást kell lefolytatni, 
míg a kisbattyáni út felújítására elegendő 
egyszerűbb és rövidebb idejű közbeszerzési 
eljárás is.

Szeretnék, ha jövő év végén minden pro-
jekt befejeződne, ami az útépítési munkák 
esetén reális várakozás, de lehet, hogy a 
másik két projekt magasépítési munkái-
nak egy kisebb része áthúzódik 2022 ele-
jére is.

A polgármester elmondta, hogy minden 
beruházás munkahelyeket generál. Kom-
lón vannak olyan cégek, amelyek bizonyos 
feladatok vagy részfeladatok elvégzésére 
alkalmasak. Az előkészítések során ezek-
re a cégekre is alapoznak, hogy minél több 
lehetőséget biztosítsanak a komlói vállal-
kozásoknak.

EGY ÉVE VAGYOK KÉPVISELŐ
2020. december 15. KN
Folytatjuk sorozatunkat, melyben a 
területi képviselők beszéltek a tavalyi 
választások óta eltelt időszakról, az álta-
luk elvégzett tevékenységekről, ezekből 
a beszámolókból idézünk.
Pálfi László 2. EVK

Pálfi László örömmel számolt be a terü-
letén végbement változásokról. A Rozma-
ring utcában elkészült a járda és a támfal, 
parkolókat alakítottak ki az út mentén, 
ezután friss aszfaltot kapott az utca. A 
hetvenes években aszfaltozott Fenyő utca 
nagyobb szakaszának átalakítása is folya-
matban van. Az itt lakók türelmetlenül és 
kétkedve fogadták a változásokat, de miu-
tán látták, hogy milyen lesz a végső utca-
kép, megnyugodtak. Az Ady Endre utcában 
a  gabion támfal bedőlt, még idén elkezdik 
a megerősítését. A közmunkások megkezd-
ték a bétai úton a gallyak, útfelújítást aka-
dályozó fák kivágását, hogy az elkerülő 
szakasz tehermentesíthesse Komló útjait. 
A Gesztenyésbe vezető főút is teljesen meg-
újult. 

Újtelepen az a gond, hogy nagyon elö-
regedtek a víz- és szennyvízvezetékek, új 
utat csak ezek cseréje után lehet építeni. 
A Majális térre vezető szakasz  nagyon 
rossz állapotban van, remélhetőleg az itt 
lakók gondjai megoldódnak a bétai út fel-
újítása során. Az Ady Endre utca szinte a 
legrégebbi, itt köves, földes az útszakasz. A 
Templom tér és környéke látványos átala-
kuláson esett át. A múltból megmaradt Hit 
kapuja mellé újra felállították a Munka, az 
Oktatás és a Szórakozás kapuját. Ezzel a 
tér visszanyerte eredeti állapotát.

– Körzetemet folyamatosan járom, márci-
usig felmérem a következő évben aktuális 
feladatokat, ezeket fényképpel dokumentá-
lom. Mindenhol igény van az utak, járdák 
felújítására. Bízom a lakók türelmében, 
amit lehet körzetemért megteszek. Újtele-
pen összetartóak az emberek, zárt közös-
ség van, akik segítik egymást. Gesztenyés-
ben kizárólag komlói zenekarok lépnek fel 
a Gesztenye-napon, főzőverseny, különböző 
programok családias hangulattal várják a 
látogatókat – mondta el a képviselő. 

Pálfi Lászlónak további tervei is vannak 
az eseménnyel kapcsolatban.

175 MILLIÓS ÉV VÉGI 
TÁMOGATÁS
2020. december 11. KN
Egyedi kormánydöntés alapján az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok megsegítésére el-
különített keretből 175 millió forintos 
támogatást tud realizálni a város, melyet 
a helyi közlekedés finanszírozására for-
díthat.

2010 után minden évben a helyi közleke-
dés finanszírozására nem volt saját forrása 
a városnak, melyet a Belügyminisztérium 
év végi, rendkívüli kormányintézkedés-
ként az ÖNHIKI keretében segít kiegyen-
líteni. A város saját adóbevételeit, erőfor-
rásait fejlesztésekre költi inkább, ezért 
ezt minden évben ki kell lobbizni. Idén az 
igényelt rekord összegű támogatást, 175 
millió forintot teljes egészében megkapta 
az önkormányzat.

– Ez egy jelentős “karácsonyi ajándék”, 
amely segítségével az év végén az önkor-
mányzat egy sikeres és eredményes évet 
tud zárni úgy, hogy a Covid-járvány az 
egész ország gazdasági működését hiber-
nálta, és az önkormányzatok bevételeit is 
jelentősen lecsökkentette – mondta el Dr. 
Hoppál Péter országgyűlési képviselő.

– 2011 és 2019 között 2,1 milliárd forint 
érkezett ezen a jogcímen a városba, az idei 
“karácsonyi ajándékkal” együtt pedig már 
a 2,3 milliárdot közelíti meg ez a szám – 
tette hozzá Polics József polgármester.

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI
KÖSZÖNTŐK
2020. december 18. KN

Tisztelt Komlóiak! Kedves Olvasók!
A hit, remény, öröm és szeretet gyertyá-

ját egymás után meggyújtva az adventi 
koszorún - egyre közelebb kerülünk a leg-
szentebb, legbensőségesebb ünnepünkhöz. 
Ilyenkor összejön a nagy család, az együtt 
töltött pillanatok erőt adnak, elkísérnek 
bennünket a szürke hétköznapokban.   

Az idei karácsony azonban más lesz, mint 
a többi! A jövőnk érdekében át kell szervez-
nünk a szokásainkat, a személyes találko-
zások helyett, a technikai adottságokat ki-
használva juttassuk el a szeretet üzenetét 
hozzátartozóinknak, barátainknak!   

Ne feledjük, a karácsony varázsa nem az 
ajándékok sokaságában, nem is az ünnep 
fényét emelő, díszekben pompázó kará-
csonyfában, hanem az ünnep igazi üzene-
tében, a jövőbe vetett hitben, a születés-
ben, a család mindent legyőző, összetartó 
erejében a szeretetben és az egymás segí-
tésében rejlik.

Kívánok mindenkinek áldott, meghitt, 
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, az új 
esztendőre pedig jó egészséget, erőt, bol-
dogságot, sikereket és mindezekhez jó sze-
rencsét! 

Figyeljünk, vigyázzunk egymásra, hogy a 
következő évben gondtalanul ölelhessük át  
ismét szeretteinket!    
Polics József , polgármester

Az új kulturális-művészeti központ és a 
látogatóközpont felépülése után a polgár-
mester számol azzal is, hogy ezek üzemel-
tetése is teremt néhány új munkahelyet.

– Azzal kalkuláltunk, hisz nem mindegy, 
hogy egy szinttel nagyobb épületet kell 
üzemeltetni nagyobb látogatottság mellett, 
ezek mindegyike néhány új munkahelyet 
fog a működtetés szempontjából is generál-
ni – mondta el Polics József. 

A Kaptár projekttel kapcsolatban felme-
rült újra a kérdés: lesz-e mozi Komlón? 

A polgármester válaszában elmondta, 
hogy az lesz, amire igény van, de kérdé-
ses, hogy a 21. században, a mai technikai 
lehetőségek mellett van-e a gazdaságos 
üzemeltetésnek realitása, de lesz egy ka-
maraterem,  amely mindenre alkalmas. 
Ha erre lesz egy olyan vállalkozó, aki a hét 
három napján filmet kíván vetíteni, annak 
nagyobb esélyét látja, hiszen pont ezért csi-
nálják a Kaptárt, hogy ne mindig a színhá-
zat terheljék a próbákkal, vagy a 100-150 
fős nézettségű előadásokkal.

Tisztelt Komlóiak!
Micsoda év volt az idei! Ezzel a vidámabb 

hangvételű verssel, kívánok minden kom-
lói lakosnak áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket, és egészségben, sikerekben gaz-
dag boldog újévet.

Tisztelettel és szeretettel: 
Ferenczy Tamás, Komló Összeköt Egyesület elnöke

Lackfi János: Lábnyomok
Láttam a Mikulás
lábnyomait, végig, amerre
hozta az ajándékokat.
Fehér, mezítlábas nyomot
csakis ő hagy a padlón.
Biztos csupa korom lett
a csizmája, ahogy lejött
a kéményen. Levette, hogy
ne csináljon koszt.
Mondom anyának, aki
épp a hintőport rakja
vissza a szekrénybe.
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KÉZILABDA NBI.: VERESÉG 
LETT A GYÖNGYÖSI ÚT VÉGE
2020. december 12. Sport36-Komló
Voltak jó periódusaink, többször is visz-
szazárkóztunk ellenfelünkre, de ez ke-
vés volt a pontszerzéshez Gyöngyösön.
Rosszul kezdtünk. Mivel valamennyi ven-
dégtámadás góllal végződött, így rövid időn 
belül három góllal elhúzott a Gyöngyös.
A hazaiaknál Markez volt a gólfelelős eb-
ben az időszakban. Mi pedig küzdöttünk, 
de csak arra volt erőnk, hogy látótávolság-
ba tartsuk ellenfelünket.
A szélen kezdő – de motivált játékot bemu-
tató – Melnyicsuk jóvoltából a 17. percben 
feljöttünk egy gólra. Szerencsénkre ebben 
az időszakban a gyöngyösi gólvonal előtt 
sem volt kapusteljesítmény, így Sunajko 
és Zobec révén tarthattuk a lépést ellenfe-
lünkkel.
A szünetben két góllal vezetett a Gyöngyös.
Nagy iramban kezdtek a csapatok a máso-
dik félidőben, ráadásul a kapukban is ja-
vult a teljesítmény, sőt ki is egyenlítettünk.
A következő percek azonban nem rólunk 
szóltak. A sárga mezesek 4 góllal meglép-
tek. 
26-22-nél Kilvinger Bálint kért időt. Ezt 
követően Jerkovic második góljával kicsit 
közelebb léptünk a hazaiakhoz.
Gerdán piros lapos kiállítása sem törte 
meg a Gyöngyöst, akiknek játékosai az 
utolsó percekben csak arra figyeltek, hogy 
megőrizzék a távolságot a két csapat kö-
zött.
K&H Kézilabda Liga 18. forduló:
HE-DO B. Braun Gyöngyös – Sport36-Kom-
ló 30:26 (16-14)
Gyöngyös, zárt kapuk előtt V: Altmár, Hor-
váth
Kilvinger Bálint: „Ma a küzdőszellemünk 
dominált inkább, mint a jó játék. Többször 
közel kerültünk a Gyöngyöshöz, de akkor 
fontos helyzetekben hibáztunk.”

VÍVÁS: VÉGH MARCELL A 32 
KÖZÖTT A KOROSZTÁLYOS 
VIADALON
2020. december 11. Villa Complov SC

2020. december 14. KN
ADOMÁNYOK A KOMLÓI MENTŐÁLLOMÁSNAK

A Komlói Fűtőerőmű Zrt. fontos be-
rendezéseket adományozott a Komlói 
Mentőállomásnak a Vöröskereszt Bara-
nya Megyei Szervezetének segítségével.

Az adományokat Mayerhoff Attila, Udva-
ros Renáta, Jégl Zoltán és Ferenczy Tamás 
adta át a mentőállomás dolgozóinak.

– November 15-én volt az összevont igaz-
gatótanácsi ülés, ahol vezérigazgató úr 
elmondta, hogy van egy kis keret, amit 
mindenképpen a Covid-járvánnyal kapcso-
latban az egészségügybe szeretne eljuttat-
ni. A KÖT tagokkal együtt úgy gondoltuk, 
hogy a mentőállomás egy megfelelő hely 
lenne a támogatásra, csak azt kellett meg-
szervezni, hogy az adomány mindenképpen 

A serdülő és újonc korosztályú párbajtőrö-
zőink elkezdtek felversenyezni a kadét 
(U17) korosztályba, hogy fejlődjenek, ta-
nuljanak.
Végh Marcellnek gyorsan sikerült a tanu-
lás. Vívónk november közepén vett először 
részt a nála három évvel idősebb korosz-
tály Magyar Kupa versenyén, ahol nem si-
került asszót nyernie, így az utolsó helyen 
végzett, mint arról már beszámoltunk. 
Ezért, amikor három héttel később elin-
dult a Tatán rendezett újabb korosztályos 
viadalon, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy 
most nyerjen egy mérkőzést a csoportban.
Ez mindjárt elsőre sikerült neki, sőt hoz-
zátett még kettőt, így öt asszójából hármat 
megnyerve továbbjutott a csoportból. Ezt 
követően a 64-es táblán összeszedett és bá-
tor vívással legyőzte esélyesebb ellenfelét, 
15-11 arányban, így a 32-es táblára jutott.
Az eredmény jelentőségét mutatja, hogy az 
idény négy kadét Magyar Kupa versenye 
alatt Marcellen kívül mindössze két újonc 
(U14) korosztályú vívó tudott a 32 közé 
jutni, rajtuk kívül csak idősebb vívóknak 
sikerült ez.
Újabb ellenfele legyőzte őt, így a 31. he-
lyen végzett a 98 fős mezőnyben. Először 
indult ebben a korosztályban a szintén fel-
versenyző Szabó Benedek, aki egy asszót 
nyert a csoportkörben, így a 85. helyen zár-
ta a viadalt.
7. HELY A SZOLNOKI OLIMPICIRŐL
2020. december 16. Villa Complov SC
A járvány nem kímélte a legifjabb pár-
bajtőrvívók versenysorozatát, az Olimpici 
Grand Prix-t sem, amely ebben az idény-
ben csak korlátozásokkal (külföldi vívók 
kizárása és felversenyzés tilalma) indulha-
tott útjára.

ADOMÁNYGYŰJTÉS: A NÉMET 
NEMZETISÉG ÉS PARTNEREI IS 
SEGÍTETTEK
2020. december 14. Hiegl Zsolt
Közel hetven cipősdoboznyi ajándék 
gyűlt össze a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat adventi gyűjtésén.

A baptisták országos cipősdoboz akciójá-
hoz hasonló adománygyűjtést hirdetett a 
Komlói Német Nemzetiségi Önkormány-
zat. A jótékonysági felhíváshoz a Komló 
Német Klub Egyesület tagjain kívül a Fel-
sőszilvási- és a Szilvási iskola, valamint a 
Nagy László Gimnázium közösségei csat-
lakoztak, de érkezett felajánlás a komlói 
technikumból és szakképzőből is.

Rónáné Lusztig Ágnes, a nemzetiségi ön-
kormányzat vezetője az akció zárásakor 
megjegyezte: a koronavírus-járvány egész-
ségügyi és anyagi szempontból is kritikus 
időszak a családok számára, ezzel is sze-
rettünk volna segíteni a nehéz helyzetben 
lévőknek. Hozzátette: – Jó volt látni a gyűj-
tés során, hogy az adományozó gyerekek 
lelkében még ott él a segítségadás öröme.

Az adományokat Udvaros Renáta, a Vö-
röskereszt megyei, és Hosszú Zoltánné, a 
komlói szervezet vezetője vette át. 

A dobozok tartalma karácsonyig eljut a 
rászorulókhoz.

oda kerüljön. Itt került képbe a Magyar 
Vöröskereszt, aminek a megyei vezetőjével 
régi kapcsolatot ápolunk – mondta el Jégl 
Zoltán a cég igazgatótanácsának tagja.

– Ez az év mindenki számára rendhagyó 
volt, és most az a döntés született, hogy 
azt a keretet, amit év végén reprezentáci-
óra használnánk, inkább a Covid-járvány 
megelőzésére, a helyzet kezelésére ajánl-
juk fel, hogy legyen valamilyen társadalmi 
haszna. Így született meg a gondolat, hogy 
a Vöröskereszten keresztül a Komlói Men-
tőállomást ezekkel az eszközökkel szerel-
jük fel, ami egy körülbelül 200 ezer forint 
értékű eszközbeszerzés volt – mondta el 
Mayerhoff Attila a Komlói Fűtőerőmű Zrt. 
vezérigazgatója.
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– A Magyar Vöröskeresztnek van egy 
olyan lehetősége, hogy a számunkra fel-
ajánlott adományokról adóigazolást állí-
tunk ki, ami adócsökkentő minden cégnek, 
amely rajtunk keresztül adományoz. Ami-
kor megkerestek engem, hogy fogadjam 
be ezt az adományozást, ami a pandémiás 
helyzetre való tekintettel egy nagy segít-
ség, akkor nagyon szívesen tettünk eleget 
a kérésnek, ezzel segítve Komló és térsé-
gének az elsősegélynyújtásban – mondta 
el Udvaros Renáta a Vöröskereszt megyei 
igazgatója.

Az átadás alkalmával Dr. Varga Irén főor-
vosnő köszönetét fejezte ki a gesztusért.

Az adományok kiválasztásában a men-
tőállomás főorvosnője segédkezett, így a 
legfontosabb dolgok kerültek az adomá-
nyok közé: a leglényegesebb egy új Japán 
technológiájú levegőtisztító berendezés, 
ami kiszűri a levegőből a baktériumok és 
vírusok 99,9 %-át, ezzel segítve a fertőt-
lenítést a mentőállomás helyiségeiben, és 
amikor nem tudnak ózonnal fertőtleníteni, 
akkor a mentőautókban is. Emellett min-
den dolgozónak egy új, jobb minőségű arc-
pajzsot is beszereztek, valamint véroxigén-
mérő-készülékeket és vércukormérőket is. 
Előbbit a Covid gyanús esetekben is tudják 
alkalmazni, míg utóbbi készülékeket álta-
lános ellátáshoz használhatják.

A sorozat szolnoki állomásán az újonc 
(U14) fiúk 35 fős mezőnyében indult az egy 
héttel korábban a kadét (U17) mezőnyben 
vitézkedő Végh Marcell is.
A Villa Complov SC vívója átmentette jó 
formáját erre a versenyre is, mivel a 7. he-
lyen végzett. Előbb a csoportkörben nyert 
meg hat asszójából négyet, majd a táblán 
előbb 15-12, majd 15-10 arányban múlta 
felül ellenfeleit, végül az elődöntőbe jutá-
sért maradt alul, 15-7 arányban. Így hét év 
után szólítottak újra komlói vívót Olimpici 
verseny eredményhirdetésén.
A lányok versenyében indult a másfél év 
kihagyás után visszatérő Gasparik Viktó-
ria, akinél egyelőre a versenyrutin meg-
szerzése a cél. Viki nem nyert asszót a cso-
portban, így nem sikerült megelőznie egy 
ellenfelét sem a 20 fős mezőnyben.

AZ ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY 
ÉV VÉGI HELYZETÉRŐL
2020. december 17. Czukor Zoltán
Örömmel értesítem a komlóiakat, hogy 
másfél évtizedes szünet után ismét műkö-
dik városunkban az atlétika szakosztály. 
Óriási sikerként élem meg, hogy sportá-
gunk újra részese lehet Komló sokszínű 
és országosan elismert sportéletének.                                                                                                                             
Hosszú és kemény előkészítő munka 
előzte meg az atlétika szakosztály újra-
indítását, de egy percig sem volt kétsé-
ges számomra, hogy sikerülni fog, mivel 
olyan kiváló szakemberekkel dolgozhat-
tam, és dolgozhatok együtt a jövőben 
is, mint Kovács Zsolt és Ottó György.                                                                           
A hivatalos induláskor már 28 fős taglét-
számmal büszkélkedhettünk, ahol edző 
kollégáimmal a kezdetektől fogva a szak-
mai munka mellett nagy hangsúlyt fek-
tetünk a vidámságra, az önfeledt mozgás 
örömére.
Két részre osztottuk az újonc atlétáin-
kat, ahol Zsolti felel a kisebbek fejlődé-
séért, míg Gyuri az idősebb gyermekek 
tehetségének kibontakoztatását segíti.                                                                                                                                          
Az én feladatom a csoportok koordinálása 
mellett az úgynevezett fitwalk sportgyalog-
lás, mint rekreáció népszerűsítése korosz-
tálytól függetlenül. A téli időszakban kicsit 
körülményesebb ennek az edzésfajtának 
a kivitelezése, de örömmel konstatálom, 
hogy már most jó néhány lelkes fitwalk ra-
jongó rója velem a köröket a komlói közle-
kedési parkban hétfőnként és szerdánként 
17:00 órától. Bízom abban, hogy tavasszal 
tovább bővül majd lelkes kis amatőr csopor-
tunk.                                                                                                                                      
Reméljük, hogy hamar visszaszorul a koro-
navírus-járvány hazánkban, újraindulnak 
az edzések mellett a versenyek is, és önök 
is büszkén olvashatnak a jövőben a fiatal 
atléták sikereiről.
Czukor Zoltán
atlétika szakosztály vezető

Január 7-én éjfélig lehet utazni az idei 
december havi és félhavi helyközi dol-
gozó- és tanulóbérletekkel a MÁV-Start 
és a Volánbusz járatain.

A téli szünet utáni iskolakezdéssel meg-
nőnek az utazási igények, és meghosszab-
bodhat a várakozási idő a jegypénztárak-
nál január elején, így a hosszabbítással 
további két nap áll rendelkezésre az új  

JANUÁR 7-IG ÉRVÉNYESEK A 
BÉRLETEK
2020. december 15. MTI

bérletek beszerzéséhez. 
A MÁV közleményében azt kérték, hogy 

a járványhelyzetben a sorban állások el-
kerüléséért az utasok vegyék igénybe a 
jegykiadó automatákat és a MÁV-appliká-
ciót. A webes felület és az applikáció közös 
felhasználói fiókkal használható - tették 
hozzá.  

A Volánbusz pedig arra hívta fel a figyel-
met a MÁV-csoport közleményében, hogy 
a menetjegyek és bérletek elővételben, on-
line és mobilon is kényelmesen megvásá-
rolhatók.


