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„Itt mindenki imádja a DVTK-t, nagyon jó han-
gulat szokott uralkodni a stadionban. Éppen ezért 
az újakkal igyekszem megértetni, hogy Miskolcon a 
klubért, a városért, az egész régióért küzdeni kell. A 
tiszteletet pedig úgy is ki lehet mutatni, hogy sokkal 
többet teszünk le az asztalra” – hangsúlyozza Zoran 
Zekic vezetőedző, aki a Budafok elleni, rendkívül 
fontos mérkőzés előtt adott interjút lapunknak.

Cikk a 9. oldalon

Zekic: „aki nem bírja a nyomást, 
keressen más munkát”

Fél évszázad után a napokban adta át a sta-
fétabotot az MVK Zrt.-nél ifjabb kollégáinak 
Kelemen Zoltán. A tanműhely vezetőjeként bú-
csúzó szakember azon kevesek egyike, aki arról 
a munkahelyről megy nyugdíjba, ahol először 
kezdett dolgozni. Sőt, ahogyan Zoltán lapunk-
nak elmondta, már a szakiskolai gyakorlatot is a 
miskolci közlekedési vállalatnál végezte.

Porté a 4. oldalon

Öt évtized után búcsúzik  
a Kelemen Művek

KIEMELTEN FIGYELNEK  
A HAJLÉK NÉLKÜLIEKRE

Kedvezőbb feltételekkel értékesítené a Szentpéteri ka-
pui húszemeletest a város – erről a témáról a csütörtö-
ki, közgyűlést helyettesítő online konzultáció keretében 
egyeztettek a képviselők. 

A tanácskozást ezúttal is 
a járványhelyzet miatt tar-
tották az online térben Ve-
res Pál polgármester kez-
deményezésére, hogy az 
önkormányzati képviselőket 
a pandémia ellenére is be-
vonják a várost érintő ügyek 
és döntések megvitatásába.

A húszemeletes most szin-
te teljesen üresen áll, szel-
lemházként magasodik a 
Szentpéteri kapu fölé. Pedig 
az előző önkormányzati cik-

lusban százmilliós nagyság-
rendben költöttek arra, hogy 
a szebb napokat is látott to-
ronyházat kiürítsék, és egy 
teljesen új funkciónak megfe-
lelően alakítsák át. Az erede-
ti koncepciót azonban, amely 
szerint a 70 méter magas épü-
letet dolgozói apartmanház-
zá építették volna át a város-
ban működő nagyvállalatok 
középvezetői számára, nem 
sikerült megvalósítani.

Folytatás a 3. oldalon

Az épület és környezetének 
megújítása is a cél

A rendészet munkatársai napi kapcsolatban vannak a fedél nélkül élőkkel, különösen most, 
amikor a fagy miatt egyre nehezebb megélni a mindennapokat. Miskolcon több szervezet 
működik együtt azért, hogy a hajléktalanok is boldoguljanak az életben. A Városgazda hato-
dik éve foglalkoztat olyan fedél nélkül élőket, akik a három miskolci hajléktalanszálló vala-
melyikén laknak.

Az utóbbi hetekben beköszön-
tött az igazi tél, az utcán élőknek 
ilyenkor még nehezebb a sor-
suk. A Magyar Szociális Fórum 
felmérése szerint az országban 
október óta már több mint öt-

ven ember halt meg kihűlés mi-
att. Szerencsére azonban sokan 
elfogadják a Miskolcon műkö-
dő szervezetek segítségét: éjje-
li menedéket kérnek, valamint 
igénybe veszik a népkonyhát. A 

városban három intézményben 
– a Magyar Vöröskereszt Ba-
ross utcai gondozóközpontjá-
ban, a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Gondviselés Házában, 
valamint a Napfényt az Életnek 

Alapítvány átmeneti szállóján - 
várják a bajba jutott embereket, 
akik számára elegendő férőhely 
is rendelkezésre áll.

A Miskolci Önkormányzati 
Rendészet vezetője, Vincze Csa-
ba elmondta, a szolgálatteljesítés 
során kiemelten figyelnek a haj-
léktalanokra, főleg most, a krí-
zis időszak idején, novembertől 
március végéig.

Folytatás a 3. oldalon

A járványhelyzet miatt jövő 
hétfőtől a kevesebb utashoz 
igazítja menetrendjét az 
MVK, viszont a korábbi hí-
rekkel ellentétben egyetlen 
járat sem szűnik meg.

Tanszüneti menetrend sze-
rint közlekednek február 1-jé-
től a miskolci autóbuszok és 
villamosok, a korábban már-
cius 1-jére tervezett vonalhá-
lózati módosításokat pedig 
határozatlan időre elhalaszt-
ják – jelentette be csütörtö-
ki sajtótájékoztatóján a Mis-
kolc Városi Közlekedési Zrt. 
Demeter Péter vezérigazgató 
kiemelte, ez mintegy tízszá-
zalékos kapacitáscsökkentést 
jelent, a döntés hátterében pe-

dig az áll, hogy a járványügyi 
intézkedések miatt drasztiku-
san csökkent az MVK utas-
száma, ezzel párhuzamosan 
pedig a jegyekből, bérletekből 
származó bevétel is.

A cégvezető a tájékoztató 
elején visszautasította azokat a 
támadásokat, melyek az orszá-
gos sajtóban az elmúlt napok-
ban az MVK ellen irányultak. 
„Ahhoz, hogy tisztán lásson 
mindenki, néhány szakmai in-
formációt szeretnék ismertetni 
arról, hogy hogyan is végez-
zük mi a feladatainkat” – tette 
hozzá. Ezt követően röviden is-
mertette az utat, ami a mostani 
döntésekhez vezetett.

Az MVK 2019-ben – ahogy 
Demeter Péter fogalmazott, 

még „békeidőben” – végzett 
teljes körű keresztmetszeti 
utasszámlálást, 2020-ban pe-

dig a járvány tavaszi hulláma 
idején célforgalmi számlálást 
is. Ezek ismeretében láttak 

hozzá az utazási igényekhez 
jobban igazodó új menetrend 
és vonalhálózat tervezésé-

nek. Ismert az is – folytatta – 
hogy ezt a munkát Veres Pál 
polgármester kezdeményezé-
sére egy menetrendi munka-
csoport végezte el, a hivatal 
és a cég munkatársai mellett 
külsős szakemberek is dol-
goztak.

Ahogyan arról korábban 
a lapunk is beszámolt, már a 
szeptemberi, számos újdon-
ságot tartalmazó menetrend-
módosítás is ennek a mun-
kacsoportnak a javaslatai 
alapján jött létre, a munkacso-
port pedig tovább dolgozott, 
ennek lett eredménye az a ja-
vaslatcsomag, mellyel kapcso-
latban január közepéig várták 
az utazóközönség véleményét.

Folytatás a 2. oldalon

MVK: FEBRUÁR 1-JÉTŐL JÖN A TANSZÜNETI MENETREND 



A járványhelyzet miatt hét-
főtől a kevesebb utashoz iga-
zítja menetrendjét az MVK, 
viszont a korábbi hírekkel 
ellentétben egyetlen járat sem 
szűnik meg.

Folytatás az 1. oldalról
Demeter Péter elmondta, az 

MVK járatain 2019-ben még 
naponta átlagosan kétszázezren 
utaztak, a járványhelyzet miatt 
viszont ez a szám tavaly összes-
ségében 27 százalékkal csök-
kent, amit arányosan követett 
a bevétel is. A menetrendet már 
az első hullám idején is folya-
matosan próbálták az utasszá-
mokhoz igazítani.

– A jelenleg is érvényben lévő 
korlátozó intézkedések további 
csökkenést eredményeztek, je-
lenleg harminc százalékkal ke-
vesebben veszik igénybe járata-
inkat, és ugyanilyen arányban 
csökkentek a jegyekből és bér-
letekből származó bevételek is. 
Tavaly szeptemberre ugyan visz-
szatért az utazóközönség 90 szá-
zaléka, a járványhelyzet erősö-
désével azonban ismét elkezdtek 
elmaradozni az utasok, ami kö-
szönhető a középiskolák és egye-
temek digitális tanrendere való 
átállásának, a home office-nak.

Ezeket tetézte az ingyenes-
sé tett parkolás, ami miatt még 
többen választották az egyéni 
közlekedést, ráadásul a közös-
ségi közlekedés egész Európá-

ban nagyfokú bizalomvesztést 
szenvedett el, dacára annak, 
hogy egyébként folyamatosan 
tisztítjuk a járműveket. Mind-
ezek ellenére a novemberi kor-
látozó intézkedések beveze-
tésekor a reggeli és délutáni 
csúcsidőszakra járatsűrítési ter-
vet kellett készítenünk, melye-
ket a megyei kormányhivatal 
elfogadott, jelenleg is eszerint 
közlekednek a járműveink – so-
rolta a vezérigazgató az okokat, 
amik a februári menetrendvál-
táshoz vezettek.

Marad az 1-es busz
Demeter Péter hangsúlyoz-

ta, a február 1-jével beveze-
tendő tanszünetes menetrend 

a kormányközeli hírportálo-
kon megjelent hírekkel ellen-
tétben nem eredményez járat-
megszüntetéseket, ahogyan a 
korábban beharangozott vo-
nalhálózati módosítások sem 
lépnek életbe, legalábbis egye-
lőre. Ez többek között azt is 
jelenti, hogy a politikai viha-
rok középpontjába került 1-es 
busz a város és az MVK dön-
tésének értelmében tovább-
közlekedik.

Amennyiben az adott járat 
kihasználtsága indokolja, úgy 
a törvényi előírásokat is szem 
előtt tartva a menetrenden fe-
lül további rásegítőjáratot indít 
az MVK Zrt. A kormány által 
előírt járatsűrítés tehát tovább-

ra is biztosított a szükséges vo-
nalakon.

A vezérigazgató hozzátette, a 
menetrendi és hálózati munka-
csoport tovább folytatja a mun-
káját, mint ahogyan az MVK 

és az önkormányzat között is 
folytatódnak a tárgyalások a 
közösségi közlekedés jövőjével 
kapcsolatban, döntés később 
várható.

Fiatalítanák a buszflottát
A cégvezető hozzátette, bár 

nagy hangsúlyt fektetnek a 
járművek karbantartására, a 
flotta öregedő dízelállomá-
nya miatt időnként előfordul 
járműhiány az MVK-nál. „A 
karbantartásokat igyekszünk 
ütemezetten végezni, azonban 
nehezíti a helyzetünket a kar-
bantartói létszámhiány is” – 
mondta.

A kimaradások elkerülése 
érdekében az MVK jelenleg is 
több autóbusz teljes felújításán, 
helyreállításán dolgozik, stabi-
lizálták az alkatrészbeszerzést, 
középtávon pedig a CNG-flot-
ta, és a hozzátartozó töltőál-
lomás bővítésén, valamint 

elektro mos autóbuszok beszer-
zésén is dolgoznak.

Hecckampány
Az egyik kormányközeli hír-

portál állítását – mely szerint 
széteshet a miskolci tömegköz-
lekedés márciusra – Demeter 
Péter mellett a miskolci önkor-
mányzat is cáfolta. A hivatal 
sajtóosztálya szerda délutáni 
közleményében politikai hecc-
kampánynak nevezte azt, ami 
a miskolci közösségi közlekedés 
körül zajlik. Kiemelték: a menet-
rend-módosításokra azért van 
szükség, mert az előző városve-
zetés 2015 és 2019 között nem fi-
zette ki a közlekedési vállalatnak 
járó veszteség ellentételezést, 
összesen csaknem 4 milliárd fo-
rintot. A kormány pedig a 2020-
as évtől az évente tervezett 490 
millió forintos támogatást vette 
el a miskolci közösségi közleke-
déstől.                          Tajthy Ákos
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Kísérleti jelleggel egyirá-
nyúsították a Mikes Kele-
men utcát az Aulich utca 
irányából január 25-étől.

A polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési és mű-
szaki osztálya felülvizsgálta 
a Mikes Kelemen utca for-
galmi rendjét. Megállapítot-
ták, hogy az utcában parko-
ló gépkocsik akadályozzák 
a forgalom folyamatossá-
gát, balesetveszélyes helyze-
tet is teremtve. A városhá-
zi szakemberek a probléma 
megoldására két lehetőséget 
dolgoztak ki: az útszakasz 
mindkét oldalán korlátoz-
zák a gépjárművel történő 
várakozást. Ennek előnye, 
hogy az autós forgalom aka-
dálymentessé válik, ugyan-
akkor az ingatlanok előtt 

nem lehet tovább korlátla-
nul várakozni.

A másik megoldási lehe-
tőség a Mikes Kelemen utca 
egyirányúsítása az Aulich 
utca felől, fentről lefelé. Ezzel 
továbbra is megmarad a vá-
rakozás lehetősége, valamint 
a járművek szembetalálko-
zása miatti vitás és baleset-
veszélyes helyzetek is meg-
szűnnek.

Az egyeztetésbe a hivatal 
bevonta a Mikes Kelemen 
utca lakóit. Az itt élők nagy 
számban a második lehetősé-
get preferálták, így az egyirá-
nyúsítást – kísérleti jelleggel 
– január 25-étől bevezették. 
Az új forgalmi rendet folya-
matosan vizsgálják, és az első 
egy hónap tapasztalatainak 
figyelembevételével válhat 
véglegessé.

Egyirányú lett a Mikes 
Elvárják, hogy menjenek a 
buszok, miközben kiszívták 
a benzint a tankból – kom-
mentálták az MVK-t érintő 
kormányzati elvonásokat 
a Velünk a Város-frakció 
tagjai pénteki sajtótájékoz-
tatójukon.

Közel egymilliárd forint 
veszteséget okoztak a kor-
mányzati elvonások a miskolci 
közlekedési vállalatnál. Emiatt 
az önkormányzat tetemes pót-
befizetésre kényszerül, hogy 

járhassanak a buszok, villamo-
sok – magyarázta a párt frak-
cióvezető-helyettese. Badány 
Lajos úgy fogalmazott, a kor-
mány „ismét taposott egyet” a 
saját közlekedési vállalatokat 
fenntartó megyei jogú városo-
kon, miközben a járványban 
pont hogy nem elvonások-
ra, hanem támogatásra lenne 
szükség. Ez a politika a Velünk 
a Város szerint rendkívüli ve-
szélyeket rejt magában. 

– A kormány a nemzetközi 
vadászati kiállításra 50 mil-

liárd forintot készül elkölte-
ni, csakhogy a helikopterről 
rénszarvasra vadászó Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes hobbiját kiszolgálja. Mire 
lenne elég Miskolcnak ez az 
50 milliárd forint? A kormány 
100 évig tudná biztosítani a 
város közösségi közlekedésé-
nek eddig folyósított támo-
gatását, amit egy tollvonással 
megszüntetett.

– Miközben gyakorlatilag 
ellehetetlenítették a cég műkö-
dését, most, eléggé álságos mó-

don, a kormánypárti politiku-
sok követelőznek a társasággal 
szemben, álhíreket terjeszte-
nek, és véleményem szerint azt 
sem nagyon bánnák, ha az ön-
kormányzat nem tudna helyt-
állni a nehézségek közepette. 
Márpedig a kormány gyakor-
latilag igyekszik elintézni, hogy 
az önkormányzat ne tudjon sa-
ját erőből pénzt pumpálni az 
MVK finanszírozásába.

„Elvárják, hogy menjenek a 
buszok, miközben kiszívták a 
tankból a benzint. Ez az álsá-
gos hozzáállás azonban nem 
vezethet eredményre. A mis-
kolciak joggal várják el a segít-
séget attól, aki a bajt okozta” 
– zárta a Velünk a Város frak-
cióvezető-helyettese.

Bartha György önkormány-
zati képviselő annyit tett hoz-
zá, hogy tavaly és idén is el-
vontak 500-500 millió forintot 
a cégtől, így jön ki, hogy mint-
egy 1 milliárd hiányzik az 
MVK kasszájából. – A Velünk 
a Város-frakció követeli, hogy 
az előző városvezetés által örö-
kül ránk hagyott 4 milliárd fo-
rintos tartozást a kormány 
egyenlítse ki, az elvont 1 milli-
árdot pedig kapjuk vissza.

Kujan István

„KISZÍVTÁK A BENZINT A TANKBÓL”

HÉTFŐTŐL JÖN A TANSZÜNETI  
MENETREND AZ MVK-NÁL 

Az 1-es buszcsalád ilyen-olyan átszerve-
zésének, ezen belül az 1-es autóbusz útvo-
nal-módosításának vagy a viszonylat teljes 
megszüntetésének híre már csaknem tizenöt 
éve újra és újra fel-felrebben a városban. Nem 
véletlen: a villamosokkal részben párhuzamo-
san futó autóbuszvonal(ak) megszüntetését 
Miskolc annak idején a Zöld Nyíl projekt ke-
retein belül vállalta, mivel az új szerelvények 
jóval több utast tudnak befogadni, mint a ko-
rábbi Tátra villamosok.

Az első terv 2007-ben merült fel a járat át-
szervezésével kapcsolatban, akkor úgy gon-
dolták, 1-es jelzéssel a Tiszai pályaudvar és 
az Újgyőri főtér, 10-essel pedig az Újgyőri és a 
Majális park között járat volna busz. A kon-
cepciót akkor a heves lakossági tiltakozás mi-
att elvetették.

2011-ben, az előző, fideszes városvezetés 
idején írtunk arról, hogy fokozatosan, több 
lépcsőben szűnhet meg a villamosprojekt be-
fejezését követően az 1-es és az 1A-s jelzésű 
autóbusz (az utóbbi végül tényleg megszűnt 
– a szerző). Az utasokat lakossági fórumok 
során próbálta meggyőzni a város és a cég-
vezetés, végül azonban ők is visszavonulót 
fújtak.

Így jutottunk el a közelmúltig, amikor újabb 
koncepciót dolgoztak ki a buszcsalád átalakí-
tására: a járatok egy részét 54-es jelzéssel a re-
pülőtéri végállomásig közlekedtették volna, a 
többit pedig az Újgyőri főtérig közlekedő 7-es 
busz pótolta volna. A lakosságtól beérkezett 
vélemények birtokában végül úgy döntöttek: 
egyelőre elhalasztják a járat jövőjével kapcso-
latos döntést (is).

Az 1-es busz tovább közlekedik. Fotó: Juhász Ákos



A rendészet munkatársai 
napi kapcsolatban vannak a 
fedél nélkül élőkkel, különö-
sen most, amikor a fagy mi-
att egyre nehezebb megélni a 
mindennapokat.

Folytatás az 1. oldalról
– Kollégáim minden olyan 

területet ellenőriznek, ahol ko-
rábbi tapasztalataik alapján már 
többször találkoztak nagyobb 
számban hajléktalanokkal, ez 
nemcsak közterület, hanem lép-
csőház is lehet. Információkat 
adunk át nekik a hajléktalangon-
dozó szolgálatok elérhetőségéről, 
elhelyezkedéséről és az odaju-
tás lehetőségéről. Munkatársaim 
felajánlják segítségüket akár este 
vagy éjszaka is, ha ki kell hívni a 
krízisautót, telefonálnak a hajlék-
talangondozó szolgálatnak, eset-
leg a mentőknek, ha orvosi ellá-
tásra szorulnak az otthontalanok 
- ismertette Vincze Csaba.

Senkit nem hagynak  
segítség nélkül

A rendészek tisztában van-
nak azzal, hogy a hideg időjá-
rás komoly veszélyt jelent az 
utcán élőknek, így alapköve-
telmény, hogy senkit ne hagy-
janak segítség nélkül vagy akár 
megfagyni. A telefonos értesí-
tés után tehát megvárják a ki-
érkező szervezetet, amire akár 
két órát is rászánnak. Az utcán 
élők szállítására jelenleg csak 
azok az autók állnak rendel-
kezésre, melyek üzemeltetői 
felkészültek a fertőtlenítésre – 
részletezte a MIÖR igazgatója.

Ilyen például a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, amely a krízis-
autó személyzetéről és felszere-
léséről is gondoskodik. Horkay 
István, a szervezet Észak-ma-
gyarországi Regionális Diszpé-
cserszolgálatának koordinátora 
kijár a legveszélyeztetettebbek-
hez mint a krízisautó-szolgálat 
munkatársa. – Feladatunk el-
dönteni, hogy milyen segítség-
re van szükségük a bajba jutott 
embereknek, majd megszervez-

ni a további elhelyezésüket. A ki-
járási tilalom ideje alatti számok 
alacsonyabbak, mint a korábbi 
időszakokban, hetente átlago-
san négyszer vonulunk ki – tette 
hozzá a szakember.

Kereseti lehetőséget  
nyújtanak

A hajléktalanok közfoglal-
koztatását a Belügyminisz-
térium 2015-ben indította. 
Azóta a Napfényt az Életnek 
Alapítványtól tíz, a Máltai Sze-
retetszolgálattól szintén tíz, 
a Magyar Vöröskereszt Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Szervezetétől harminc ember 
kapcsolódik be évente a prog-
ramba. A Miskolci Városgaz-
da Nkft. a közfoglalkoztatási 
programban évente ötven haj-

léktalanszállón élőnek nyújt 
kereseti lehetőséget. A dolgo-
zók munkájukért közfoglal-
koztatotti bért kapnak.

Osváth Zoltán ügyvezető el-
mondta, évente negyven-ötven 
lakhatás nélküli embert foglal-
koztatnak a hatodik éve futó 
hajléktalanprogramban. – Fő 
tevékenységük az útburkolati 
jelek festése és a tűzifa össze-
vágása a szociális tűzifaprog-
ramhoz. Egy daraboló-haso-
gatógéppel dolgozzák fel a 
városban kivágott fákat a Ná-
dasréten. A közfoglalkoztatotti 
bért kapják meg napi nyolcórás 
– heti negyvenórás –munkáju-
kért bérletfinanszírozással. A 
munkájukhoz kapcsolódik egy 
mentorálási program, ami azt 
a célt szolgálja, hogy minél ha-

marabb tudjanak visszakerülni 
a hétköznapi életbe – mond-
ta az ügyvezető. A Városgazda 
tapasztalata, hogy a program 
sikeres, hiszen évente jórészt 
cserélődnek a munkavállalók.

A hajléktalanok mentorálá-
sát a Magyar Vöröskereszt vég-
zi, aminek egyik tagja Boronkai 
József szociális munkás. – Intéz-
ményünkből harminc ellátott 
van a programban, ami nekik 
azért nagyon jó lehetőség, mert 
sorstársaikkal egy brigádban 
dolgozhatnak, vagyis befogad-
ják őket. A mentorálás lényege, 
hogy minden felmerülő problé-
májukban segítséget nyújtsunk 
mind a munkahelyükkel, mind 
a magánéletükkel kapcsolatban 
– mondta.

Horváth Balázs körülbelül 
másfél éve lakik a hajléktalan-
szállón. – Nagyon sokat kö-
szönhetek a Vöröskeresztnek, 
munkám is lett a foglalkozta-
tási programban. A Nádasréten 
dolgozok, és többféle tevékeny-
séget végzek – mondta a felha-
sított fa bezsákolása közben.

A szervezetek azt kérik, hogy a 
tartós hideg beállta után különö-
sen figyeljen mindenki az utcán 
élőkre is, és ha szükséges, hívják a 
112-es segélyhívó számot.

Répássy Olívia
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Kedvezőbb feltételekkel ér-
tékesítené a Szentpéteri ka-
pui húszemeletest a város.

Folytatás az 1. oldalról
Az alsó ablakok bedeszkáz-

va, itt-ott foltokban mállik a 
vakolat – azt senki sem vitat-
ja, hogy a húszemeletes ebben 
az állapotban nem maradhat. 
Éppen ezért került napirendre 
a csütörtöki online tanácsko-
záson az értékesítés szándékát 
tartalmazó javaslat. Az elmúlt 
időszakban több befektető is 
érdeklődött az ingatlan iránt, 
a folyamatos tárgyalások elle-
nére azonban mindeddig nem 
sikerült megnyugtatóan ren-
dezni a húszemeletes ügyét. 
A város célja ugyanis nem 
az, hogy bármi áron túladjon 
az épületen, hanem az, hogy 
a toronyházat és a mellette 
fekvő kihasználatlan területet 
együttesen, szerves egészként 

újítsa meg a majdani beru-
házó. A csütörtöki tanácsko-
záson benyújtott előterjesztés 
arra tett javaslatot, hogy en-
nek érdekében módosított fel-
tételekkel történhessen meg a 
fejlesztésre váró ingatlan érté-
kesítése.

A csütörtöki online egyez-
tetést ezúttal Varga Andrea 
Klára alpolgármester vezette, 
mivel Veres Pál aznap éppen 
Budapesten, a Miniszterel-
nökségen folytatott tárgyalá-
sokat. A tanácskozáson részt 
vevő önkormányzati képvi-
selőknek a napirendi pon-
tokat illetően nem volt sem 
kifogása, sem érdemi észre-
vétele, így az online ülésen 
a húszemeletes értékesítése 
mellett az eredeti terveknek 
megfelelően megvitatták a 
Szimbiózis Alapítvány új be-
ruházásához való városi hoz-
zájárulás kérdését, a Baptis-

ta Szeretet Misszió „Új Esély” 
Központjának kialakításához 
nyújtandó segítség ügyét, szó 
esett a 2019-es városi költség-
vetéshez kapcsolódó marad-
vány elszámolásrendjéről, a 
miskolctapolcai strandfürdő 
üzemeltetőjének kijelöléséről, 

a kihasználatlan külső ügy-
félszolgálati irodák megszün-
tetéséről, a megyei könyvtár 
alapító okiratának módosí-
tásáról, továbbá megvitatták 
mások mellett a Győri kapui 
Judo Club által vállalt határ-
idő-hosszabbítást is.

A tanácskozást követően 
Veres Pál polgármester a ve-
szélyhelyzet alatt a közgyűlés 
feladat- és hatáskörében el-
járva módosítja az építési sza-
bályzatot, hogy a Szimbiózis 
Alapítvány, illetve partnere, a 
Szorgoshegy Nonprofit Kft. 
által a Baráthegyi Majorság-
ban egy zöldség-gyümölcsfel-
dolgozó kisüzem létesüljön. A 
leendő kisüzemben fogyaté-
kossággal élők és megváltozott 
munkaképességűek dolgoz-
hatnak majd. A polgármes-
ter döntése hozzájárul ahhoz 
is, hogy a városban a Baptis-
ta Szeretet Misszió „Új Esély” 
néven központot létesíthes-
sen szenvedélybetegek és pszi-
chiátriai betegek gondozásá-
ra, ezzel hozzájárulva a város 
kötelező feladatainak minél 
magasabb szintű ellátásához. 
Új helyiséget kap a korábbi 
helyett az önkormányzattól a 

Kerékpáros Miskolc Egyesü-
let, és kihasználatlanság miatt 
nem üzemelnek tovább a pe-
recesi, a Szentpéteri kapui, va-
lamint a szirmai külső ügyfél-
szolgálati irodák. Ezek között 
ugyanis volt olyan, ahová egy 
év alatt mindössze egyetlen 
egy ügyfél tért be, hogy ügyeit 
intézze.

A HÚSZEMELETES ÉS A KÖRNYEZETÉNEK MEGÚJÍTÁSA IS A CÉL

Odafigyelnek a hajlék nélküliekre

A Városgazda évente ötven hajléktalanszállón élőt foglalkoztat. Fotó: Juhász Ákos

Három intézményben várják a bajba jutott embereket

A húszemeletes ebben az állapotban nem maradhat. 
Fotó: Juhász Ákos

Az online konzultáción 
az Ellipsum Élményfürdő 
üzemeltetése szintén na-
pirendre került. Az erről 
szóló polgármesteri határo-
zatban az önkormányzat a 
Miskolctapolcai Strandfür-
dő-beruházás II. ütemének 
üzemeltetésével, fenntartá-
sával kapcsolatos feladatok 
ellátására - a megnyitásig 
terjedő időszakra - meg-
bízási jogviszonyt kötött a 
Miskolci Fürdők Kft.-vel.

Ásítozós szombat reggel 
volt, a kutyasuli kapuján egy 
ismeretlen fiatalember lépett 
be, akin rakoncátlan vizslá-
ja szempillantás alatt teker-
te körbe a pórázt. Felnéztél, 
és csak annyit szóltál: "gaz-
dát faragunk ebből az em-
berből." Ez a mondat rejtette 
mindazt, ami te voltál: hatá-
rozottság, segítőkészség és a 
rád jellemző, szarkasztikus 
humor.

Önzetlenül adtad át a tu-
dásod bárkinek, aki gazda-
ként vagy kiképzőként akart 
fejlődni. Csillogott a sze-
med, mikor egy problémás 
eset megoldására kértek fel, 
egyetlen feladattól sem hát-
ráltál. Kis kutya, nagy kutya, 
őrző-védő, vadász, te megol-
dottad.

Hosszú éveket dolgoztál 
azért, hogy szeretett váro-
sunk, Miskolc otthont adhas-
son egy nagy nemzetközi ku-
tyakiállításnak, a tenyésztők 
színe-java képviseltette ma-
gát. A kétévente megrendezett 
kiállítással feltetted Európa 
kutyás térképére a várost. Te-
nyésztőként - több fajtával is 
- amit el lehetett érni, elértél. 
Szakmai munkádat ismer-
ték és jegyezték világszerte. 
Díjak, elismerések sokaságát 
tudhattad magadénak, de 
sosem ez motivált, hanem a 
kutyák, a kutyázás közösség-
építő ereje. Hittél abban, hogy 
egy kis közösségben, a kutya-

suliban, egy egyesületben, de 
országosan is, a Magyar Eb-
tenyésztők Országos Egyesü-
leteinek Szövetsége elnöskégi 
tagjaként is tudsz tenni a ku-
tyatartás, a kutyaállomány 
jobbá tételéért.

Nem volt olyan jószolgála-
ti ügy, ami mögé önzetlenül, 
első szóra ne álltál volna be. 
Legyen szó a látássérült gye-
reknapról, az állatok világ-
napján tartott felvonulásról 
vagy a tudatos kutyatartás 
ismertetéséről. Megszervez-
ted a csapatot, az eseményt, 
a bemutatót pedig a tőled 
megszokott sajátos humor-
ral töltötted meg. Miskolci 
és térségbeli kutyások százai 
- talán ezrei - számára adtál 
iránymutatást.

Hosszú és kemény harc 
után - kutyás nyelven szól-
va - keltél át a Szivárványhí-
don. Magaddal vitted a ru-
tint és a magabiztosságot. De 
itt maradt a szellemi öröksé-
ged, a látásmódod, amelyet 
az általad felnevelt kikép-
ző és kutyás generáció vin-
ni fog tovább. A tőled kapott 
tudás birtokában tudjuk 
majd, hogy miként segítsük 
azokat a fiatalembereket, 
akik vizslájuk által körbete-
kert pórázzal, tanácstalanul 
érkeznek a kutyasuliba egy 
szombati, ásítozós reggelen.

Ég veled!
Koleszár Péter  

és kutyás barátaid

A Szivárványhídon túl 

In memoriam Mogyorósi István (1955-2021)



Kelemen Zoltán ötven év 
alatt szinte intézménnyé vált 
az MVK kötelékében.

Fél évszázad után a napok-
ban adta át a stafétabotot a 
Miskolc Városi Közlekedé-
si Zrt.-nél ifjabb kollégáinak 
Kelemen Zoltán. A tanműhely 
vezetőjeként búcsúzó szakem-
ber azon kevesek egyike, aki 
arról a munkahelyről megy 
nyugdíjba, ahol először kezdett 
dolgozni. Sőt, ahogyan Zol-
tán lapunknak elmondta, már 
a szakiskolai gyakorlatot is a 
miskolci közlekedési vállalat-
nál végezte.

– 1971-ben kezdtem tanulni 
az autószerelői szakmát a Sze-
mere-szakközépiskolában, in-
nen helyeztek ki gyakorlatra 
az akkori MKV-hez. A három-
éves tanulmányi idő eltelte és 
szakmunkásvizsga után aztán 
hívtak a céghez dolgozni, én 
pedig úgy döntöttem, mara-
dok, így tulajdonképpen a ka-
tonaéveket, vagyis az 1979-81 
közötti éveket kivéve egészen 
nyugdíjig itt is maradtam, itt 
építettem karriert – meséli.

Azt sem sokan mondhatják 
el, hogy munkakezdésük egy-
beesik a munkahelyük székhe-
lyének avatásával. Zoltánnak 
viszont ez is „összejött”. „Ilyet 
az ember nem tervez, de így 
alakult. A gyakorlati időt még 
a selyemréti régi műhelyben 
töltöttem, aztán ahogy a válla-
lat átköltözött a Szondi György 
utcai telephelyre 1974 nyarán, 
én éppen ekkor kezdtem a cég-
nél.” Az első munkanapra mai 
napig pontosan emlékszik – 
teszi hozzá.

– A végzettségemnek meg-
felelően autószerelőként kezd-
tem dolgozni. Az első nap, 
ahogy beértem a műhelybe, a 
felettesem rámutatott két Ika-
rus 620-asra, miközben azt 
monda nekem: „Na, itt van ez 
a két autó, meg lehet csinálni!” 
Sosem felejtem el, az egyiken 
adagolót, a másikon hűtőt kel-
lett cserélnem. A feladat nem 
ért váratlanul, hiszen a gya-
korlati évek alatt is volt szeren-
csém ehhez a típushoz. Hát így 
kezdődött – idézi fel Zoltán.

Mint egy család
A következő években kemé-

nyen dolgozott, mesél hideg te-
lekről, ötven centis havakról, 
kánikuláról, árvízről, ideális és 
kevésbé ideális körülményekről, 
melyben munkatársaival min-
dig megállták a helyüket, hiszen 
a buszoknak, ha esett, ha fújt, ki 
kellett futni a garázsból. „Meg-
tanított minket az időjárás, de 
persze mi is kemények voltunk, 
nem csak ő!” – nosztalgiázik.

Kelemen Zoltán később cso-
portvezetőként irányíthatta a 

kollektívát, melyre úgy emlék-
szik, mint egy nagy, összetar-
tó családra, ahol „mindenki, 
mindenkiért alapon” dolgozott. 
„Később megkeresett a válla-
latvezetés, hogy üresedés van 
a tanműhelyben, szeretnék, ha 
elvállalnám a tanulók oktatását. 
Ezen néhány napot gondolkod-
nom kellett, hiszen nagy vál-
tás volt, a csapatot is sajnáltam 
otthagyni, meg természetesen 
más felnőttekkel dolgozni, mint 
gyerekeket oktatni. Végül aztán 
rábólintottam, és ezt sem bán-

tam meg, itt is nagyon jó volt a 
csapat – hangsúlyozza. Fontos-
nak tartja megjegyezni: a tan-
műhelyben olyan emberekkel 
dolgozott együtt, mint Balogh 
István fafaragó, népi iparmű-
vész, vagy Kékedi László, Kis-
győr polgármestere.

Kelemen Művek
A Kelemen Zoltán vezette tan-

műhely az elmúlt évtizedekben 
folyamatosan lépést tartott a kor-
ral: ahogy jöttek a modernebb 
gépjárművek, úgy szerezték be 

ők is a szervizelésükhöz szüksé-
ges szerszámokat és gépeket, de 
munkatársaival folyamatosan 
képezték magukat. „Az élethosz-
szig tanulás számunkra a diákok 
oktatásához is elengedhetetlen, 
de magam szempontjából is fon-
tosnak tartottam. Munka mel-
lett megszereztem az érettségit, a 
technikusi minősítőt, sőt a közel-
múltban az iparkamara előírása-
inak megfelelve a mestervizsgát 
is megcsináltuk. Így tehát autó-
szerelő mesterként dolgoztam itt, 
így mentem el nyugdíjba is.”

Nem vágyott máshová
Zoltán a feleségét is az MVK-

nál ismerte meg, vele több mint 
negyven éve élnek boldog házas-
ságban. Nyugdíjas éveit neki, két 
lányának, vejeinek, illetve most 
négyéves kisfiú, valamint három 
hónapos leány unokájának sze-
retné szentelni. No meg termé-
szetesen a kedvenc hobbijának, 
a horgászatnak. A Kelemen Mű-
hely viszont nem zár be, csupán 
– ahogyan a szakember mondja 
– mások, vagyis a családtagok ad-
ják majd ki a munkát. Az MVK-
ban töltött időre pedig mindig 
mosolyogva fog visszaemlékezni.

– A fél életemet itt töltöttem, 
itt ismertem meg a feleségem, 
rengeteg barátot szereztem. Itt 
maradtam, itt ragadtam, és nem 
bántam meg. Nem volt rossz, 
ha rossz lett volna, valószínűleg 
vándormadárrá válok én is, vagy 
máshová megyek. Ebben nyil-
ván a jó családi háttér is segített, 
de soha nem kívántam magam 
máshová: sem Miskolcról, sem 
pedig az MVK-tól – zárta gon-
dolatait Kelemen Zoltán.

Tajthy Ákos

Kelemen Zoltán azon kevesek egyike, aki arról a munkahelyről megy nyugdíjba, ahol először kezdett dolgozni. Fotó: Mocsári László

Öt évtized után búcsúzik a Kelemen Művek
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A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Február 1., hétfő: 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése, 09:50 Képújság, 

18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-

tés, 18:25 Miskolci Napló (közéleti 

magazin), 19:00 Híradó ism., 19:15 

Időjárás-jelentés, 19:20 Kiza Ákos 

emlékére (emlékműsor), 20:00 Hír-

adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 

20:25 DVTK Jegesmedvék – Detva 

Extraliga jégkorongmérkőzés, 22:10 

Képújság

Február 2., kedd: 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése, 10:10 Képújság, 

18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-

tés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Hír-

adó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 

19:25 DVTK – Budafok bajnoki lab-

darúgó-mérkőzés, 21:00 Híradó 

ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 

Képújság

Február 3., szerda: 06:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-

ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-je-

lentés, 18:25 Egészségpercek, 19:00 

Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-

tés ism., 19:25 Retro TV, 20:00 Hír-

adó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 

20:20 Madarat tolláról (dokumen-

tumfilm), 20:50 Képújság

Február 4., csütörtök: 06:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése, 10:00 Képúj-

ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-

rás-jelentés, 18:25 
Promenád (kultu-
rális magazin), 19:00 Híradó ism., 
19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Egy 
nap a világ (útfilm-sorozat), 20:00 
Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelen-
tés, 20:25 Puskás Akadémia–DVTK 
bajnoki labdarúgó-mérkőzés, 21:00 
Képújság

Február 5., péntek: 06:00 Az előző 

esti adás ismétlése, 10:00 Képújság, 
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelen-
tés, 18:25 Miskolci Napló ism., 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelen-
tés, 19:20 Honvéd7, 19:35 Köztünk 
élnek, 20:00 Híradó, 20:15 Időjá-
rás-jelentés, 20:20 A Sandorgyuri 
(dokumentumfilm), 21:30 Képújság

Február 6., szombat: 07:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése, 11:30 Képúj-
ság, 18:00 Krónika (heti hírössze-
foglaló), 18:25 Egészségpercek ism., 
19:00 Krónika, 19:25 Így (nem) ját-
szunk mi (a Körúti Színház műsora), 
20:20 Bóta Cafe, 21:20 Képújság

Február 7., vasárnap: 07:00 Az elő-

ző esti adás ismétlése, 11:00 Képúj-
ság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 
18:25 Promenád (kulturális ma-
gazin) ism., 19:00 Krónika (ism.), 
19:25 Békebeli Budapest (doku-
mentumfilm), 20:20 Bóta Cafe, 
21:25 Képújság

A mi házunk oly mesés. Ci-
kornyás külsejű, egyszintes, 
gangos, a belváros szívében. 
Kozslik ügyvéd úr családjától 
államosították. A kilenc bérle-
ményből egyetlen egyben van 
fürdőszoba és vécé. A többi 
mind udvarra néző, közös ka-
binos toalettes, a kétszobástól 
az egyetlen 12 négyzetméte-
res lyukig mindenféle variáció 
megtalálható. A házmesteri 
kuckó tágasabb, de dohos szu-
terén. Szomszédjaink havonta 
legalább kétszer kalákában áll-
nak sort a Bagolyvárnak becé-
zett első kerületi tanács előtt. 
Érdemes korán menni, helyet 
foglalni. A legnehezebb Kam-
melnéhez, a kerületi elnök asz-
szonyhoz bejutni. Ám érdeme-
sebb Pap-Szabó elvtársnál, a 
lakásosztály vezetőjénél kun-
csorogni, ő mindenek felett áll, 
a kisbabákkal várakozókat elő-
re engedik. Érdemes a sorban 
állásra akár két-három babát 
kölcsönözni.

Az a fránya házgyár az origó. 
Máris futószalagon készülnek 
a lakások, kezdődik a nagyüze-
mi elosztás is. Ezzel egyidő-
ben felgyorsul a fluktuáció a 
lakáshivatalok élén. Katoná-
san váltják egymást Rozgonyi, 

Mezei és Sípos urak. Egyikük 
se önszántából hagyja ott az 
íróasztalát. Ritkán mennek 
békésen nyugdíjba, ők amo-
lyan szalmabábuk a szuronyos 
gyakorlópályán. Nagy a kísér-
tés, és folyamatos a jelentgetés. 
A feljelentgetés. A mószerolás. 
Egyébként is kötélidegek kelle-
nek egy ilyen pozícióhoz. Min-
dennaposak a fogadóórán kí-
vül is a kiabálások, cirkuszok, a 
hangos átkozódások. Nem jobb 
a helyzet a megyei lap olvasó-
szolgálatán és a megyei pártbi-
zottság panaszirodájában. Az 
előbbinél Boroczkiné Editke, a 
pártszékházban Angyalné áll-
ja a sarat. Bár a hivatalos ver-
zió szerint egyikőjüknek sincs 
kompetenciája lakásügyekben. 
Ám szívük van, teli empátiá-
val, mindenkit meghallgatnak.

A központi elsőfokú lakás-
osztálynak, pontosabban a La-
kásügyi Hatóságnak 1973. no-
vember 23-án nyújtom be az 
igénylésemet. Szeptemberben 
nősültem, így máris jogosult 
lennék egy szerény hajlékra. 
Megkapom a visszaigazolást, 
miszerint a 14 742. vagyok a 
várakozók listáján. A következő 
napokban még körbeadminiszt-
rálnak, kérik a házastársam ke-

reseti igazolását. Készségesen 
lesem a kívánságaikat, majd 
innentől az esélytelenek tel-
jes nyugalmával várok. Az első 
gyermekáldás után még teszek 
egy két suta kísérletet, hogy ja-
vítsak a soromon. Ám hamar 
belátom, kis pont vagyok ebben 
a versengésben. A munkásőrök, 
a belügyesek, a sokgyermekesek 
és a potentátok mindenkit előz-
nek. Még a be nem látható ka-
nyarokban is.

Dr. Kovács László, városunk 
utolsó tanácselnöke tökéletesen 
látja a helyzetet. Az alsózsolcai 
házgyár még ontja a panelren-
geteget, mégis akár tíz esztendőt 
is kell várni egy kiutalásra. Az 
elosztásról első fokon dr. Falvai 
László hivatala dönt. Ügyelni 
kell a látszatra, a társadalmi és 
szociális kritériumok figyelem-
bevételére. Egy csupa civilekből 
álló társadalmi bizottság segíti 
a munkájukat. A rossznyelvek 
szerint ők azok, akik legalizál-
ják a döntéseket. Majd követ-
kezik a másodfokú szűrő a vá-
rosházán, ahol hol rostálják, 
hol pedig kiegészítik a névsort. 
A végső döntésről készült listát 
rögtön kifüggesztik a tanácshá-
zán, bárki megnézheti. Ennek a 
hírére óriási a tolongás az ódon 

épület dufartján, hiszen ez a 
hirdetmény akár meg is előzhe-
ti a hivatalos kiértesítések pos-
tázását. Mint szerkesztőnek, 
kedvem lenne a Merkúr autós 
vásárlási sorszámok mintájára 
megjelentetni, de nem engedé-
lyezik. Hogy miért nem? A hi-
vatalos válasz, csak.

Különben a nyolcvanas évek 
elejéig semmi nem változik a 
kéglifronton. Se szeri, se szá-
ma az orosz mintájú közös 
konyhás, vécés társbérleteknek. 
Az albérlet is ritkaságszám-
ba megy, hirdetni se érdemes, 
azonnal lecsapnak rá. A ház-
gyár megjelenéséig a Martinte-
lepen és Diósgyőrben szokás a 
nyári konyhát lakhatóvá tenni 
és kiadni. Tökéletes nyugdíjki-
egészítés.

Még megvan a korabeli 
igénylésem levlapja. Mi legyen 
vele? Fontos kordokumentum. 
Mint a soha ki nem húzott 
békekölcsönkötvény. Őrizzem 
meg, egyszer majd sokat ér? De 
a sorszámomat akár a lottón is 
megjátszhatom. A sors kegyet-
len, kiszámíthatatlan, olyan, 
mint párhuzamosok találkozá-
sa a végtelenben, egyszer csak 
összeforr az igazsággal.

Szántó István

Jegyzet

SOSINCS CSENDÉLET A LAKÁSHIVATALBAN



A város történetében akadnak olyan fejezetek, amikor a 
történelem vérzivataros eseményei szomorú ködfátyolként 
nehezedtek rá a miskolci lakosságra. Nem volt ez másként 
akkor sem, amikor 1944-ben a város lakossága már saját bő-
rén tapasztalhatta meg a második világháború borzalmait, 
a légitámadástól való félelem pedig egy olyan nem minden-
napi megoldást is követelt Miskolc egészségügyi dolgozóitól, 
ami a mai napig egyedülállónak mondható.

Miután 1944. október 1-jén 
a várost hivatalosan is hadmű-
veleti területté nyilvánították, 
megkezdődtek az előkészüle-
tei az Erzsébet (a mai Semmel-
weis) Közkórház áttelepítésének 
is, hiszen a közeli vasút miatt 
joggal lehetett tartani az újabb 
bombatalálatoktól. Ekkor már 
ugyanis a város túl volt az első 
bombázásokon, mikor is az „égi 
áldás” a földdel tette egyenlővé 
a járványkórházat, de az Erzsé-
bet-kórház sebészeti épülete is 
kapott bombatalálatot, gyako-
riak voltak a légiriadók, a bete-
gek féltek, az orvosokkal vesze-
kedtek. Így elmondható, hogy 
lincshangulat kezdett kialakulni. 
Nem beszélve arról, hogy a né-
metek géppuskás megfigyelő-
állást telepítettek a szülészeti (!) 
osztály tetejére, totális célponttá 

téve azt, míg a környéken civil 
gyakorlatilag már csak a kór-
házban maradt, hiszen ekkor 
már a környék lakosságát java-
részt evakuálták. Így logikus lé-
pésként a kórház is költözött. 
Felmerült, hogy más közintéz-
ményekhez hasonlóan ezt is a 
Dunántúlra telepítik át, azon-
ban az ötletet a kórház vezető-
jének, Kopáry Józsefnek sikerült 
megvétóznia, hiszen nem akar-
ta kórház nélkül hagyni a várost. 
Ezzel a nyilas vezetés akaratával 
ment szembe.

A kórház frissen alakult, ötta-
gú „tanácsa”, Kopáryval az élen 
járta körbe a szóba jöhető pin-
céket. A praktikusság szempont-
jait figyelembe véve a város Né-
gyessy ügyvéd pincéjét jelölte ki 
a kórháznak. A pincetulajdonos 
azonban hevesen tiltakozott a 

döntés ellen. „Négyessy ügyvéd 
feljelentést tett a rendőrségen a 
kórház néhány személyzete el-
len. Miért tette, mert a kórház 
részére a felsőbb hatóságok ré-
gebbi tárgyalás alapján kiutalták 
az ő pincéjét. Utolsó napokban 
megnéztük a pincét és az háro-
mágú volt. Négyessy elfalazta a 
pincéjét és egyágú lett belőle. Le-
tagadta, mikor kérdeztem, hogy 
háromágú volt. Lehetetlen volt a 
helyzet a személyzet és Négyessy 
között” – idézi Kopáryt Kis Jó-
zsef a témában írt kiváló cikke.

Mindezek ellenére az ügyvéd 
nem tudta megakadályozni pin-
céje kisajátítását, így november 
16-án megkezdődhetett a költö-
zés, amely 2-3 napig tartott. Mi-
vel a németek a lovakat elvitték, 
így az egész hercehurcát ökrös 
szekerekkel hajtották végre. Az 

ágyakból, matracokból mintegy 
30 darab került át, hogy az első 
ízben a sebészetről átszállított, 
kezelésre szoruló betegeket le-
gyen hova fektetni, ezt követték 
a különböző felszerelések.

Az avasi pincékben egy mű-
tőt is berendeztek, ahol számos 
műtétet hajtottak később vég-
re, az itt dolgozó orvosok közül 

a már említett Kopáry József 
igazgató (aki a költözésben sze-
mélyesen is részt vett), dr. Szé-
kely József sebészeti osztályve-
zető, valamint dr. Molitor István 
és dr. Pálossy János főorvos neve 

ismert. Végül a Négyessy-pincé-
ben mintegy 300 beteg kapott 
helyet, leírhatatlanul zsúfolt kö-
rülmények között. Ezen némi-
leg segített, hogy a szomszédos 
Pataki-pincének az egyik ágát 
is sikerült berendezni, ahol már 
ventilátor és vészkijárat is volt. 
Az itt uralkodó körülményekről 
Magyar Gyula számolt be a már 

említett Kis József-cikkben: „Aki 
azt mondja, hogy fejetlenül ment 
az áthurcolkodás, az nem mond-
ja jól. A körülményekhez képest 
rendezetten volt. A betegek ez-
zel sem szenvedtek kárt, mert 
oda a robbanás hangja nem hal-
latszott. Idegállapotuk nyugodt 
volt. A fal mentén, egymás után 
voltak az ágyak. Szélessége a pin-
cének krb. 3 és félméter lehetett. 
Az ágyak között nem volt hézag, 
mert egymás mögött voltak az 
ágyak. Kezelést oldalról végez-
ték. Négyessy pincében szellőző 
lukon volt szellőztetve, az ajtó is 
nyitva volt. A sebészeti osztályon 
nem volt a levegő teljesen jó. Pa-
taki pincében villanyventillátor 
volt. Ott ahol az orvosok voltak 
elhelyezve, nem voltak betegek. 
Nem voltak ők sem kényelme-
sebben. Élelmiszert a kórházból 
hoztunk (a konyha nem költö-
zött, továbbra is a kórház terü-
letén üzemelt – a szerző), lisztet 
burgonyát, cukrot, kekszet, rizst, 
zsírt, amennyire a kórháznak 
raktárkészlete megengedte.”

Bár az orvosok emberfeletti 
munkát végeztek, mégsem ve-
szítettek emberségükből, hiszen 

11 munkaszolgálatra ítéltet is 
befogadtak, majd bújtattak a né-
metek elől. A már korábban idé-
zett Magyar Gyula számolt be 
arról, hogy a költözés ellenére 
mégsem maradt teljesen üresen 
a kórház. A viszonylagos bizton-
ságot nyújtó pincék ígérete úgy 
30-40 embert nem győzött meg 
arról, hogy nekik menniük kel-
lene. Ők néhány dolgozóval és 
dr. László Dániel munkaszolgá-
latos orvossal együtt a kórház-
ban maradtak, dacolva a nagyon 
is közeli halál fuvallatával.

Végül december 3-án a szov-
jetek bevonulásával lassan meg-
szűnt a fegyverropogás a város-
ban, Miskolc számára véget ért a 
világháború. Egy héttel később 
a kórház is visszaköltözött régi 
helyére, ahol hamarosan meg-
indult a kár felmérése és ren-
dezése. Bár a pincekórház csu-
pán három és fél hetet üzemelt 
az Avason, az egészen bizonyos, 
hogy ez az időszak az ott bete-
geskedőknek, bujkálóknak és 
szolgálatot teljesítőknek örökre 
az emlékezetükbe vésődött.

Nagy Attila
történész
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A miskolci Járványkórház a bombázások után

Az Erzsébet kórház szülészeti osztályának dolgozói egy 
évvel a költözés előtt
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A szinkronszemle közön-
ségszavazásán a miskolci 
Mikita Dorka Júliát válasz-
tották a legjobb szinkron-
színésznőnek.

Az Online Farsangi Szink-
ronszemle célul tűzte ki, hogy 
megtudja, ki volt a tavalyi év 
kedvenc szinkronszínésznője, 
szinkronszínésze, illetve melyik 
volt a legjobban szinkronizált 
film és sorozat. Ezt három ered-
ményből állítják össze: egy füg-
getlen zsűri értékelése, szakmai 
és közönségszavazás alapján. 
Ezzel pótolták a szeptember-
ben elmaradt Szinkronünnep 
és Szinkronikum díjátadó gálát, 
ami a 85 éves magyar szinkront 
hivatott ünnepelni. A megmé-
rettetés első lépése a közönség-
szavazás volt, emellett elindult 
a szakmai zsűrizés, s végül feb-
ruár 20-án hirdetik majd ki a 
nyertes szakembereket és alko-
tásokat.

Tűzközelbe került
Mikita Dorka Júlia a Star-

girl című sorozat főszereplőjé-
nek kölcsönözte hangját. – Az 

orgánumomat hallva sokszor 
hívtak már szinkronizálni, de 
miskolciként nem voltam tűz-
közelben, Budapesten. Gimna-
zista éveim után azonban már 
megnyílt előttem a lehetőség, 
végre kipróbálhattam, milyen 
játszani a hangommal. Három 
éve szinkronizálok rendszere-
sen, eleinte kisebb szerepeket 
kaptam – a Jokerben, a Volt 
egyszer egy... Hollywoodban 
–, majd Nikas Dániel szink-
ronrendező hatalmas bizalma 
juttatott az HBO-s produkció 
címszerepéhez. Míg fut a soro-
zat, addig én leszek a főszerep-
lő magyar hangja – nyilatkozta 
lapunknak.

Gyerekként is otthon volt 
a színház világában

A miskolci színésznő nyolc-
éves korától, 2007-től műkö-
dött közre a Miskolci Nem-
zeti Színház előadásaiban. 
2009-ben ,,A legjobb gyermek-
szereplő” különdíjat kapta meg 
A muzsika hangja című előa-
dásbeli játékáért. – Már kis-
koromban is otthon éreztem 
magam a színház világában. A 

miskolci teátrumban játszva 
ismertem meg a szakmát. Leg-
kedvesebb szerepem tizenhá-
rom évesen a gyermek Cosette 
volt a Nyomorultakban. Ez volt 
az első olyan szóló, ami komo-
lyabban igénybe vett érzelmi-
leg. Evidenciává vált számomra 
és a szüleimnek is, hogy ez lesz 
az én utam. Koncentráltabban 
tudtam készülni, mint jövő-
képpel nem rendelkező kortár-
saim. Mindent a színészetnek 
szenteltem: táncolni, énekelni 
tanultam. Nagyon hamar be-
lém ivódott ennek a szellemi-
sége, megtanultam komolynak 
maradni, miközben nagyon is 
élveztem minden percét – fo-
galmazott. – A színészettel tö-
kéletesen együttműködöm, ez 
olyan nekem, mint egy jó há-
zasság – tette hozzá.

A Fráter György Katolikus 
Gimnázium után a harminc-
éves Vasutas Zeneiskola Pes-
ti Broadway Musical Stúdió 
OKJ-s színészképzését végezte 
el. – Ez a Budapesti Operett-
színház stúdiója. Jelentkeztem 
a két színművészeti egyetem-
re, ahova először még nem 

vettek fel, most azonban már 
Vidnyánszky Attila osztályába 
járok a kaposvári Szent István 
Egyetem Rippl-Rónai Művé-
szeti Karán. Az egyetem első 
három éve alatt nem játszhat 
színháznál, de a szinkroni-

zálást folytathatja. – Szeret-
nék minél több nagy feladatot 
kapni, hogy rutinosabb lehes-
sek ebben a munkában, minél 
több fantasztikus szakembert 
megismerni. Bízom benne, 
hogy még több bizalmat sza-

vaznak nekem, ha pár év alatt 
eddig el tudtam jutni, és eb-
ben a díj is segíteni fog majd 
– hangsúlyozta Mikita Dorka 
Júlia, aki rendkívül hálás a kö-
zönség szavazataiért.

Répássy Olívia

Mikita Dorka Júlia a Rómeó és Júlia musicalben. Fotó: Dobos Klára

Miskolci lehet a kedvenc szinkronszínésznő
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A kisebbségi és a többsé-
gi társadalom harmonikus 
együttélése érdekében kifejtett 
tevékenységéért Raoul Wal-
lenberg-díjat kapott a Miskolci 
Egyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kar Alkalmazott Társada-
lomtudományok Intézete.

A vészkorszakban magyar 
zsidók ezreit megmentő svéd 
diplomatáról elnevezett elis-
merést olyanok vehetik át, akik 
példát mutatnak humanizmus-
ból, és sokat tettek a hátrányos 
helyzetű és diszkriminációt 
elszenvedő embertársaikért. 
Megkaphatják polgárjogi akti-
visták, önkormányzatok és in-
tézmények, illetve ezek vezetői, 
de írók, újságírók, egyházi kö-
zösségek és egyházi vezetők is.

A díjat idén januárban a Mis-
kolci Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar Alkalmazott Tár-
sadalomtudományok Intézete 
(ATTI) is megkapta (mellettük 

dr. Ludányi Ágnes pedagógiai 
szakpszichológus, pszichope-
dagógus, magyar-ének szakos 
tanárnak, Breuer Péter újság-
írónak, a Heti TV tulajdonosá-
nak, dr. Sárosi Arthur Zoltán ko-
lozsvári családi orvosnak, Tóth 
Lászlónak, az ukrajnai Nagy-
beregi Református Gyülekezet 
lelkipásztorának, valamint a 
311-es számú Vörösmarty zsidó 
cserkészcsapatnak ítélték oda).

Nyitottsággal  
és elfogadással

Az ATTI a nyitottságot és az 
elfogadást képviseli képzése-
in, hallgatóikat is erre orientál-
ják – nyilatkozta lapunknak dr. 
Szabó-Tóth Kinga intézetigaz-
gató. – A nyitottság és a toleran-
cia, a kisebbségi csoportokkal 
szembeni elfogadó magatar-
tás a szociálismunka- és a szo-
ciológiaképzésben különösen 
fontos. De minden tanrendben 
hangsúlyos elem a kisebbségek-

hez sorolható vagy érzékeny, 
különös védelmet igénylő tár-
sadalmi csoportokról való dis-
kurzus, legyen szó idősekről, a 
nőkről, etnikai, vallási kisebb-
ségekről – hangsúlyozta, hoz-
zátéve: ennek egyik fontos ál-
lomásaként ebben a tanévben 
először indítottak alkalmazott 
szociális gerontológus képzést, 
ami az elöregedő társadalom 
kérdéseire fókuszál, és a de-
menciával élő családokat segíti.

Hallgatóik, oktatóik sokat 
kutatnak terepen, felzárkózta-
tóprogramok aktív résztvevői, 
az intézet keretein belül pe-
dig régóta működik Család-
kutató, valamint Romakutató 
Központ. A társadalmi érzéke-
nyítést szolgálják szabadon vá-
lasztható kurzusaik is: az egyi-
ket a Wallenberg Egyesülettel 
közösen tartják, a másikat pe-
dig a Miskolci Zsidó Hitközség 
főrabbijának, Markovics Zsolt-
nak a közreműködésével.

Démonok és bűnbakok
Azt tapasztalják kutatásaik 

során, hogy egyéni, közösségi, 
társadalmi szinten is sok dé-
monnal küzdenek a magyarok, 
a bizalom szinte csak a szűk 
családi, baráti körre terjed ki, 
az életminőség romlása pedig 
felerősítheti a bűnbakképzést. 
Az, hogy egy társadalom mit 
gondol a benne élő kisebbsé-
gekről, az fakadhat az egyén 
gyermekkori szocializációjá-
ból, tapasztalataiból, a család-

ból, egy politikai ideológiából 
– mutatott rá a szakember.

– Mélyen gyökerező, nehe-
zen korrigálható dolgok ezek, 
de nyitogatnunk kell az ajtókat 
egymás felé. Meggyőződésem, 
hogy csak egymás segítése, kö-
zösségek összekapaszkodása, az 
egymás iránti szolidaritás kife-
jezése visz előre és tart meg.

Az intézet folyamatos tudo-
mányos ismeretterjesztő tevé-
kenységgel van jelen a régióban, 
egyik kiemelt cél az ismeret-
hiányból fakadó esetleges fél-
reértések, félreértelmezések 
tisztázása. Érzékenyítő és szem-
léletformáló képzéseket, trénin-
geket tartanak, és médiafelü-
leteken igyekeznek képviselni 
egyfajta humánus, kirekesztés-
mentes szemléletmódot.

És immár kilenc éve rende-
zik meg a Wallenberg országos 

vetélkedő regionális fordulóját 
középiskolások számára, me-
lyen évről évre határon túli 
csapatok is részt vesznek. – 
Ezeken a vetélkedőkön azt 
szoktam mondani a diákok-
nak, hogy nem mindenki lehet 
úgy hős, mint Wallenberg, de 
lehet hősies a munkájában, a 
családi életében; lehet hétköz-
napi hős, aki felelősséggel és a 
másik ember iránti megbecsü-
léssel teszi a dolgát.

2010 óta minden évben
A korábbi években elismer-

ték már mások mellett Setét 
Jenő roma polgárjogi aktivista, 
a nemrégiben elhunyt Bogdán 
László, Cserdi volt polgármes-
tere, Iványi Gábor lelkész, a Ma-
gyarországi Evangéliumi Test-
vérközösség elnöke, valamint 
Szigeti Jenő, a Hetednapi Ad-

ventista Egyház lelkésze, egy-
háztörténész, egyetemi tanár 
tevékenységét is. Még 2010-ben 
alapította a díjat a Raoul Wal-
lenberg Egyesület és Alapítvány, 
valamint az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma. Azóta is át-
adják évente, a svéd diplomata 
letartóztatásának és elrablásá-
nak évfordulóján.

Raoul Wallenberg 1945. ja-
nuár 17-én indult Debrecen-
be, hogy az Ideiglenes Nem-
zeti Kormánnyal és a szovjet 
főparancsnoksággal tárgyal-
jon, de soha nem érkezett meg 
oda. Szovjetunióbeli fogsá-
gának pontos története máig 
ismeretlen, egy 1957-es hiva-
talos moszkvai közlés szerint 
1947. július 17-én halt meg a 
börtönben, de ezt máig sokan 
vitatják.

Kujan István

DÍJAZTÁK, HOGY HARMÓNIÁRA TÖREKEDNEK

Dr. Szabó-Tóth Kinga intézetigazgató
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Keresed a helyed? Keresed a hangod?

A Hermanban megtalálod!

MAGAS SZINTŰ KÉPZÉS, JÓ KÖZÖSSÉG,  
BIZTOS ÚT AZ EGYETEMRE!

Tagozataink: Felvehető létszám: 
Nyolc évfolyamos tagozat   68 fő
Angol nyelvi előkészítő tagozat  12 fő
Spanyol két tanítási nyelvű tagozat  17 fő
Angol két tanítási nyelvű tagozat 17 fő
Matematika tagozat   12 fő
Biológia tagozat    12 fő

Szóbeli vizsgák időpontjai:
Nyolc évfolyamos képzés: 2021. február 26.

Négy-öt évfolyamos képzés: 2021. március 1.

Képzéseink részletes leírása, a szóbeli vizsga követelményei,  
illetve a pontszámítás módja megtalálható az iskola honlapján.

Miskolci Herman Ottó Gimnázium
www.hermangimnazium.hu,            hermanmiskolc

H
TT

P:
//H

ER
M

AN
G

IM
N

AZ
IU

M
.H

U
/V

ID
EO

K/

Földes Ferenc Gimnázium 
(029379) 

3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 5.
Telefon: 46/508-459
Honlap: www.ffg.hu

E-mail: ffg@ffg.hu

Tagozataink a 2021/2022. tanévben: Felvehető létszám:
Hat évfolyamos általános tagozat 32 fő
Hat évfolyamos speciális matematika tagozat 32 fő
Nyelvi előkészítő (angol nyelv) – öt évfolyamos 16 fő
Arany János Tehetséggondozó Program – öt évfolyamos 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű fizika tantervű 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű kémia tantervű 16 fő
Négy évfolyamos emelt szintű biológia tantervű 16 fő
Négy évfolyamos speciális matematika tagozat 16 fő

Valamennyi képzésben az általános iskolai eredmények,  
a központi írásbeli és a gimnáziumi szóbeli felvételi 
eredménye alapján készítjük el a felvételi rangsort.

A HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSÜNKBEN  
2021-BEN IS KÉT OSZTÁLYT INDÍTUNK.

A szóbeli felvételi meghallgatások időpontjai:
2021. FEBRUÁR 27. (SZOMBAT) 8 ÓRA
2021. MÁRCIUS 6. (SZOMBAT) 8 ÓRA

Képzéseink részletes leírását, a felvételi követelményeit,  
a felvételi pontok számításának módját megtalálhatják  

a gimnázium honlapján.

A LÉVAY JÓZSEF REFORMÁTUS GIMNÁZIUM  
ÉS DIÁKOTTHON 

KERESZTYÉN ÉRTÉKEK  
– SZAKMAI ÉS DIGITÁLIS KIVÁLÓSÁG

KÉPZÉSEK A 2021/2022. TANÉVBEN

1     Hat évfolyamos   tehetséggondozó képzés digitális programmal               (1 osztály) 
(angol vagy matematika-informatika emelt szintű tagozat)

2     Négy évfolyamos képzés (3 osztály)

Képzések:  l emelt szintű magyar nyelv és irodalom l emelt szintű történelem  
l mozgóképkultúra és médiaismeret (digitális programmal)  
l emelt szintű angol l emelt szintű német l emelt szintű  
matematika-fizika (digitális programmal) l emelt szintű  
biológia-kémia (digitális programmal) l emelt szintű informatika- 
digitális kultúra (digitális programmal) valamint általános tantervű

Köszönjük a szülők és tanulók érdeklődését,  
az általános iskolák szíves együttműködését!

TELEFON: 46/500-180
www.levaygimnazium.hu, titkarsag@levaygimnazium.hu

Személyes és egyéni konzultáció kérhető: Kerboltné Tóth Edit tanulmányi 
igazgatóhelyettes tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

Targoncavezető E-000042/2013/A006   

Emelőgép-kezelő E-000042/2013/A004   
Földmunkagép-kezelő E-000042/2013/A005   

Munkavédelmi technikus E-000042/2013/A021   

Emelőgép-ügyintéző E-000042/2013/A070   

Munkavédelmi képviselő E-000042/2013/D007   

Tűzvédelmi előadó E-000042/2013/A057   
Tűzvédelmi főelőadó E-000042/2013/A070

Óvodai dajka E-000042/2013/A040

Boltvezető E-000042/2013/A027

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző  
E-000042/2013/

Környezetvédelmi ügyintéző E-000042/2013/   

Személy- és vagyonőr E-000042/2013/A054   

Kisgyermekgondozó-nevelő  
E-000042/2013/A039   

Kézápoló és műkörömépítő  
E-000042/2013/A049   

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó  
E-000042/2013/A003

UTOLSÓ OKJ-S TANFOLYAMOK,  
MÉG CSATLAKOZHAT!
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Felvételi – beiratkozás időpontjai:
2021. június 10., csütörtök 14-18 óráig
2021. június 11., péntek 14-18 óráig

Helyszínei: 
Egressy Béni Zeneiskola, 3525 Miskolc, Palóczy u. 4.
Erkel Ferenc Zeneiskola, 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 57. 
További információ a honlapon található: 
www.egressy-erkelzeneiskola. sulinet.hu

Az Egressy Béni-Erkel Ferenc Alapfokú 
Művészeti Iskola szeretettel várja  
A ZENÉT TANULNI VÁGYÓ FIATALOKAT!

AVASI GIMNÁZIUM  
3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2.  

OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289  
E-mail: titkarsag@avasi.hu 

Honlap: www.avasi.hu I facebook.com/avasee.gimi

SZÓBELI FELVÉTELI: 2021. FEBRUÁR 25-26.



Fantasztikus bravúr  
Ankarában

Az Európa Kupában a máso-
dik továbbjutó hely megszerzé-
séért a házigazda török Orman 
Gençlik gárdáját kellett legyőz-
nie az Aluinvent DVTK-nak a 
csoportkör utolsó mérkőzésén. 
A hatalmas küzdelmet és sok 
pontot hozó mérkőzésen végig 
hittek magukban a diósgyőri 
kosaraslányok, akik a záró-
etapban robbantottak, és meg-
érdemelten 93-82-re diadal-
maskodtak Ankarában. Földi 
Attila vezetőedző nagy bravúr-
nak nevezte a győzelmet és a 
továbbjutást. – Azt gondolom, 
nincs még egy csapat az Euró-
pa Kupában, amelyik két légi-
óssal és fiatal válogatottakkal 
jutott volna tovább. Nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy si-
került továbbjutnunk, és ezzel 
örömet szereztünk a diósgyőri 
szurkolóknak. Ezt a formát kell 
átmentenünk a bajnoki mecs-
csekre.

Fontos győzelmet arattak
Az óriási csapatmunkának 

köszönheti a PVSK ellen ara-
tott győzelmét a miskolci férfi 
vízilabdacsapat. A Kemény 
Dénes uszodában a hazaiak 
gyorsan kétgólos előnyre tet-
tek szert, de ez nem tartott so-

káig, egyenlítettek a pécsiek, 
3-3 volt az első negyed vége. 
Különösebb előzmény nélkül, 
de egyszerűen megállt a hazai 
csapatjáték, és úgy értek a fe-
lek a második negyed végére, 
hogy 7-4-re már a pécsiek ve-
zettek. Ám a 3. negyed esemé-
nyeit talán még most is bon-
colgatják a vendégek, ugyanis 
ezt a periódust 6-0-ra hozta 
az MVLC, valósággal elsöpör-
ve az útból ellenfelét. A záró 
játékrész 2-2 lett, de a harma-
dik harmad szinte hiba nélkü-
li teljesítményének köszönhe-
tően hazai győzelem született. 
Szombaton a bajnokságot ve-
zető Szolnok csapata jön Mis-
kolcra, a találkozót délután 5 
órától rendezik meg.

Felcsútról Diósgyőrbe
Remek fizikai adottságok-

kal rendelkező középcsatárt 
igazolt a DVTK Felcsútról. A 

cseh David Vaněček 39 NB I-es 
mérkőzésén 12 gólt szerzett. 
Ő a piros-fehérek kilencedik 
téli igazolása. Gólerős támadót 
keresett a klub, Benczés Mik-
lós sport igazgató azt mondta, 
ilyen típusú játékos eddig nem 
volt a keretben, most ezt a hi-
ányt pótolták. A támadó előző 
ősszel kétszer is elkapta a ko-
ronavírust, ezért esett vissza 
a teljesítménye. Azt mondta, 
alig várja már, hogy piros-fe-
hér mezben léphessen pályá-
ra. – Jól ismerem a Diósgyőrt, 
korábban többször játszottam 
új csapatom ellen. Szép emlé-
keim vannak a hangulatról, és 
arra is emlékszem, hogy nyá-
ron győztes gólt szereztem a 
DVTK Stadionban. Két dolog-
ban vagyok biztos: a következő 
időszakban többször találok be 
a Diósgyőr meccsein, és annak 
jobban örülnek majd a DVTK 
szurkolói.

Ismét győzött a DVTK női 
röplabdacsapata, ezúttal 
a sokkal esélyesebb Újpest 
volt kénytelen nulla ponttal 
távozni Miskolcról.

A múlt héten az idény első 
győzelmét megszerző DVTK 
nagyobb önbizalommal vág-
hatott neki az összecsapásnak 
a fővárosiak ellen. Az első já-
tékrész elején fej fej mellett 
haladt a két csapat, ám később 
már az Újpest dominált, és 18-
25-re be is húzta a szettet. A 
második felvonás eleje hason-
lóképpen alakult, a csapatok 
végig követték egymást. 24-
24-re is állt a játékrész, amely-
nek végén kiváló labdamene-
teinek köszönhetően 26-24-es 
eredménynek örülhettek a 
piros-fehérek. A harmadik 
szettet a lila-fehérek kezdték 
jobban, már 4 ponttal is ve-
zettek, ám a diósgyőriek előbb 
kiegyenlítettek, majd 19-18-
ra megszerezték a vezetést. A 
szett végjátékában azonban az 
Újpest volt az élesebb, és szo-
ros csatában 23-25-re zsebelte 
be azt. A negyedik játékrészt 
jól kezdte a DVTK, azonban 
kis idő elteltével ismét adok 

kapok alakult ki a két csapat 
között. 12-12-es állás után a 
piros-fehérek átvették a já-
ték irányítását, és behúzták 
a szettet 25-21-re. Az utolsó 
felvonás, ahogy az előzőek is, 
szoros párharcot hozott, ám 
mondhatni nagy meglepe-
tésre, megérdemelten, a diós-
győriek örülhettek a végén, 
ezzel megszerezve az idei má-
sodik győzelmüket. Kettőből 
kettő, soha rosszabb kezdést!

A mérkőzésen 27 ponttal 
zárt Jean Mae Horton, aki úgy 
fogalmazott a lefújást követő-
en, hogy ez egy igazi köröm-
rágós meccs volt, de egyéb-
ként is egy hosszabb játékra 
készültek. – Összességében 

elmondható, hogy kevesebb 
hibával játszottunk, érződött, 
hogy egyszerűen jobban él-
vezzük a játékot, mint az el-
lenfél. És azt hiszem, hogy 
jobban is küzdöttünk náluk.

A diósgyőriek vezetőedzője 
szerint koncentráltabbak vol-
tak, és a szerencse is mellettük 
állt. Toma Sándor szerint az 
újpestiek fáradtabbak voltak, 
a piros-fehérek pedig fejben 
is jobban bírták. – A végén 
azért a szerencse is mellénk 
állt, nyilván örülünk, hogy mi 
ütöttük az utolsó pontokat.

A jó szériában lévő diósgyőri 
röpisek legközelebb idegenben, 
szombaton délután, az MTK 
csapata ellen lépnek pályára.

Első hazai mérkőzése előtt 
exkluzív interjút adott a Mis-
kolci Naplónak és a Miskolc 
Televíziónak Zoran Zekic, a 
DVTK vezetőedzője.

Rohamtempóban kell dol-
gozni Diósgyőrben, hiszen a 
bajnoki tabellán elfoglalt utol-
só hely mindenkit nyomás 
alatt tart, ráadásul rengeteg az 
új játékos a DVTK-nál, a téli 
felkészülés pedig rövid volt a 
korai bajnoki rajt előtt. A vé-
delem stabilizálódni látszik, az 
összeszokottság, a fegyelem a 
kulcs? – vetettük fel a horvát 
szakembernek.

– Sokkal fontosabb, hogy mi-
lyen karaktert mutatnak a já-
tékosok. A Fradi elleni meccs 
erre jó példa. A stáb GPS-ala-
pon elemzi a játékosokat, ami 
nagyon tisztán megmutatja, 
hogyan játszunk. Nos, a címvé-
dő ellen minden szempontból 
jó meccsünk volt, ez azonban 
már nem mondható el a Paks 
elleniről: sok párharcot veszí-
tettünk el, és a középpályán el-
szórtuk a labdát. Több minősé-
get kell belevinni a játékunkba 
minden alkalommal, akkor is, 
amikor mi birtokoljuk a labdát, 
és akkor is, amikor védekezünk. 
A foci alapja egyértelmű: futni, 
akarni, küzdeni kell. Ez a kulcs.

Határozottan állítja: ha játé-
kosai nem adnak bele mindent, 
akkor baj lehet, mert a magyar 
bajnokságban gyakorlatilag bár-
ki legyőzhet bárkit. Ezért is fon-
tos, hogy a DVTK hozza a hazai 
meccseit. Vasárnap ráadásul a 
szintén a kiesés elől menekülő 
Budafok érkezik Miskolcra. Ti-
pikus hatpontos meccs, amin a 

győzelembe vetett hit és az el-
végzett munka billentheti a di-
ósgyőriek felé a mérleg nyelvét a 
vezetőedző szerint.

– Az biztos, hogy 90 per-
cen keresztül, kihagyás nélkül 
kell koncentrálnunk. Ponto-
san tisztában vagyunk azzal, 
jelenleg hol áll a táblázaton a 
DVTK, nem is kérdés, nehéz 
helyzetben vagyunk, de nyu-
godtnak kell maradni, mert 
aki fél, az nem tud focizni. Aki 
nem bírja a nyomást, az keres-
sen más munkát magának.

Hazai pályán most mutatko-
zik be a megújult csapat, a ve-
zetőedző is nagyon várja már 
az itthoni debütálást – még 
úgy is, hogy a lelátók továbbra 
is üresek maradnak. – Szokat-
lan lesz, hogy nem tudjuk él-

vezni fanatikus szurkolóink tá-
mogatását, de ez nem kifogás, 
küzdeni és nyerni kell így is.

„Bár nem találkoztam még 
velük személyesen, viszont lát-
tam felvételeket. Hamar fel-
tűnt, hogy mindenki imádja a 
DVTK-t a városban, nagyon 
jó hangulat szokott uralkodni 
a stadionban. Éppen ezért az 
újakkal igyekszem megértet-
ni, hogy Miskolcon a klubért, 
a városért, az egész régióért 
küzdeni kell. A tiszteletet pe-
dig úgy is ki lehet mutatni, 
hogy sokkal többet teszünk le 
az asztalra. Nagy szükség len-
ne a szurkolókra, főleg egy 
ilyen helyzetben, de most ne-
künk kell adni. Egyet azonban 
meg tudok ígérni: ha nincse-
nek is itt a helyszínen, hanem 

csak a tévé képernyői előtt né-
zik a meccset, küzdeni fogunk 
az utolsó másodpercig.”

Bár bő a keret, de a sűrű ver-
senynaptár miatt minden bi-
zonnyal szükség lesz a játéko-
sok rotálására. Zekic reméli, 
hogy minél hamarabb kialakul 
a csapat váza, 6-7 játékosra gon-
dol, a többieket pedig annak 
megfelelően cserélné, hogy mit 
játszik az ellenfél, milyen karak-
terre van szükség a pályán.

– Most nincs idő kísérletez-
getni, nem lehet fokozatosan 
építkezni. Minden edzésen 
azon dolgozunk, hogy megta-
láljuk a legjobb kezdő tizen-
egyet, azokat, akik a legjobb 
teljesítményt tudják nyújtani 
az adott meccsen.

Kujan István

Dave Allison helyét Tokaji 
Viktor vette át a DVTK 
Jegesmedvék vezetőedzői 
pozíciójában.

A szezon hátralevő idő-
szakában a magyar jégko-
rong egyik kiemelkedő alak-
ja, Tokaji Viktor irányítja a 
Tipos Extraligában szereplő 
miskolci csapatot. A 44 esz-
tendős szakember – aki já-
tékosként 222 alkalommal 
szerepelt a magyar váloga-
tottban, a „szapporói hő-
sök” egyike – korábban két 
szezonon keresztül másod-
edzőként már dolgozott a 
szlovák jégkorongligában.

– Sok tényezőt kellett fi-
gyelembe vennem, de a csa-
ládom is támogat, így nyu-
godt szívvel mondhattam 
igent a felkérésre – nyilat-
kozta a korábban a magyar 
válogatott edzői stábjában is 
szerepet kapó Tokaji Viktor. 
– Az elmúlt napokban so-
kan dolgoztak azon, hogy ez 
az ügylet létrejöjjön. Ugyan 
a helyzet nem könnyű, de 
motivált vagyok. A követke-

ző napokban a munkáé lesz 
a főszerep, izgatottan várom 
az első találkozást a csapattal.

A Macik elnöke rámuta-
tott, úgy érezték, váltásra, új 
impulzusokra van szüksége 
a csapatnak, hogy fel tudják 
rázni a játékosokat. És mivel 
a keretet nagyrészt magya-
rok alkotják, így minden-
képpen magyar szakembert 
szerettek volna kinevezni. – 
Azon felül, hogy Viktor cso-
dálatos játékos-pályafutást 
tudhat a magáénak, az utób-
bi két évben másodedzőként 
dolgozott a MAC-nál, így is-
meri a ligát, ismeri az ellen-
feleket és természetesen a mi 
csapatunkat is – tette hoz-
zá Egri István. – Reméljük, 
hogy a motiváltsága átragad 
a játékosokra is, és vissza tu-
dunk találni arra a játékunk-
ra, ami csapatunkat a koráb-
bi időszakban jellemezte.

A klub és az edző megál-
lapodása egyelőre a szezon 
végéig szól, de a vezetőség 
bízik abban, hogy egy hosz-
szabb távú együttműködés 
kezdődik.

„Aki nem bírja a nyomást, keressen más munkát.” Fotó: Végh Csaba

PVSK ellen aratott győzelmet az MVLC. Fotó: Juhász Ákos

Nagyobb önbizalommal játszottak. Fotó: Juhász Ákos
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ALLISON MENT, 
TOKAJI JÖTT

Zekic: „Most nekünk kell adni”

BRAVÚROS SZEZONRAJT

Az oldalt összeállította: Kujan István

SPORTHÍREK



Miskolci Napló10 Hirdetés

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

MISKOLC LEVEGŐMINŐSÉGE  
AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Előző cikkünkben 2004-ig adtunk áttekintést 
Miskolc levegőminőségéről. Most bemutatjuk, mi 
történt Miskolc levegőjével 2004 és 2019 között.

A nehézipari termelés visszaesésével megszűntek a 
nagy légszennyező források, a kohászat, és 2010-től a 
cementgyártás is. Lezárták a halna hatalmas porzó felü-
letét és a Nádasréti hulladéklerakót is. A fűtésben a szén 
kiszorult a tüzelőanyagok közül, helyét döntően a földgáz 
vette át. Ezek a változások megmutatkoztak a város 
levegőminőségében is: valamennyi légszennyező anyag 
éves átlagkoncentrációja egészségügyi határérték alá 
csökkent az elmúlt 15 évben, és jelenleg is csökkenő, stag-
náló trendek figyelhetők meg. A kén-dioxid koncentrációja 
egyötöde, a szén-monoxid pedig egyharmada a határér-
téknek. A nitrogén-oxidok éves átlagkoncentrációja kb. 
felére csökkent az utóbbi 10 évben, de a PM10 éves átlagok 
is kedvezően alakulnak. Az órás, napos határértékek túllé-
pése a nitrogén-dioxid, ózon és PM10 szennyezőknél fordul 
elő, de az is egyre kisebb mértékben.

Feltehetjük a kérdést, akkor miért halljuk telente többször 
is, hogy a város levegőminősége rossz, egészségtelen? 

Mert annak ellenére, hogy az éves átlagok kedvezően 
alakulnak, rövidebb időszakokra egészségügyi határér-
téket meghaladó szennyezettség alakul ki a városban. Ez 
jellemzően téli időszakban, kedvezőtlen meteorológiai 
körülmények között fordul elő. Ilyenkor minden légszennye-
ző anyag koncentrációja megemelkedik, de általában csak 
a szállópor-(PM10) szennyezettség lépi át a határértéket. 
Évente 40-50 ilyen magas szennyezettségű nap van Miskol-
con, de szerencsére, mint az ábrán látható, ez is csökkenő 
tendenciát mutat: 2020-ban már csak 3 nappal haladta meg 
a határértékben engedélyezett 35 napot.

 Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a szállópor 
(PM10) tekintetében a lakossági szennyezés meghatározó: el-
sősorban a fűtés, másodsorban a közlekedés.  Tehát túlnyomó 
részt a város, az emberek saját kibocsátása eredményezi a 
szennyezettséget. Így a levegőminőség javításának lehe-
tősége is a városlakók kezében van: megfelelő tüzelőanyag 
használata, kevésbé légszennyező fűtési technikák alkal-
mazása, kültéri égetések mellőzése, a közösségi közlekedés 
és a kerékpározás előnyben részesítése, kevésbé szennyező 
gépjárművek használata. Ebben igyekszik segítséget nyújtani 
a HungAIRy LIFE IPprojekt és a miskolci Ökomenedzser Iroda.

Miskolc levegőminőségéről 5.

Az akció érvényes: 2021. 01. 30-tól 2021. 02. 05-ig 
Jet mosogató, 500 ml, 398 Ft/l 229 Ft 199 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs 469 Ft 399 Ft
Palmolive tusfürdő, 250 ml, 1596 Ft/l 529 Ft 399 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 531,99 Ft/l 599 Ft 399 Ft  
Compact kézfertőtlenítő gél, 50 ml 559 Ft 499 Ft
Vanessa WC-papír, 10 tekercs, 59,9 Ft/db 699 Ft 599 Ft
Herbal Essences sampon, 400 ml, 1747,5 Ft/l 799 Ft 699 Ft
Bref WC-illatosító (3x50 g) 999 Ft 799 Ft
Perlux folyékony mosószer, 3 l, 282,99 Ft/l 999 Ft 849 Ft
Well Done bútorápoló, 750 ml, 1198,66 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Jar mosogatókapszula, 18 db-os, 49,94 Ft/db 1449 Ft 899 Ft
Silan öblítő, 1450-1850 ml, 654,48-512,97 Ft/l 1099 Ft 949 Ft
Csillag vízlágyító, 1,2 kg, 832,49 Ft/l 1099 Ft 999 Ft
Paradontax fogkrém, 75 ml 1299 Ft 1099 Ft
Clarissa WC-papír, 24 tekercs, 49,95 Ft/db 1349 Ft 1199 Ft
Persil mosókapszula, 28 db-os, 82,10 Ft/db 2599 Ft 2299 Ft

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

HÍVJ ÉS VISSZAHÍVUNK!
+36 30 507 6371

3530 Miskolc, Széchenyi utca 26. 1. em.

BETANÍTOTT OPERÁTOR, TARGONCÁS 
ÉS KISZÁLLÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ

ÚJ ÉVBEN KEZDJ A LEGJOBB HELYEN!

ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
MISKOLCON ÉS TISZAÚJVÁROSBAN 

HETI BÉREZÉS MEGOLDOTT!
l Havi kimagasló fix bér
l Ingyenes buszjárat vagy munkábajárás támogatása
l Hosszú távú munkalehetőségek
l Azonnali beléptetés és kezdés

Fájdalommentes Arteriograph  
érdiagnosztika Miskolcon

a Pátria Üzletházban lévő 
Alma Gyógyszertárban

szerdánként 8-12 óra között! 

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

Előjegyzés telefonon:  
46/400-225, 20/256-4222 A vizsgálat ára 12 000 Ft

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

HÍVJA HIRDETÉS- 
SZERVEZŐINKET
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Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.  
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Mozaik Miskolci Napló12

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

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

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Szeretné, ha valaki jobban fi-
gyelne Önre, de úgy tűnik, ő most más dolgokkal van elfog-
lalva. Lehet, hogy jobban teszi, ha nem próbálja mindenáron 

felhívni magára a figyelmet, hanem Ön is a saját dolgaira figyel.

Bika (április 21 - május 20) Kisebb sikereket, de kudarcokat is 
elkönyvelhet a héten. A hozzáállásán múlik, hogy végül merre 
billen a mérleg nyelve. Próbálja meg most nagyon egyben tar-

tani a dolgokat, ez remek alkalmat jelent a bizonyításra. 

Ikrek (május 21 - június 21) Nem akar senki útjába állni, 
mégis úgy érzi, hogy valaki Ön miatt nem lép tovább. Ez egy-
felől hízelgően hat Önre, másfelől felelősséget is jelent, vala-

mi olyasmiért cserébe, amit viszont senkitől nem kért.

Rák (június 22 - július 22) Bármilyen nehéz feladattal meg-
birkózhat, ha több kicsire bontja, és lépésenként próbálkozik 
a megoldással. Ha így tesz, ezen a héten semmi sem állíthatja 

megoldhatatlan akadályok elé, pozitív változásokra számíthat.

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Rossz előérzete van, 
szinte érzi a baj szagát a levegőben, de még nem tudja ponto-
san megmondani, honnan érkezik majd. Amíg nincs itt, addig 

viszont ne hagyja, hogy az aggódás a boldog pillanatait is megfertőzze!

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Elege van abból, hogy 
a tetteit aszerint kell megválogatnia, hogy ki hogyan reagál 
majd a dolgokra. Eldönti, hogy a sarkára áll. Azt teszi, ami Ön 

szerint a leghelyesebb, és nem érdekli, hogy mit gondolnak mások.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Próbál rugalmas lenni, 
amikor be akar illeszkedni egy másik társaságba, de sokszor úgy 
érzi, kinőtte már ezt a bohóckodást. Mégis érdemes egy kicsit kí-

vül mozdulni a komfortzónáján, mert új barátságokat köthet.

Skorpió (október 24 - november 22) Valaki nem úgy vi-
selkedik Önnel, ahogyan az elvárható lenne, és bár látszólag 
semmi rosszat nem tesz, Önnek még sincs ínyére a dolog. Le-

het, hogy kicsit túlreagálja ezt a helyzetet, próbáljon elmozdulni!

Nyilas (november 23 - december 21) Bosszantja, amikor 
azt látja, hogy valaki csak lopja az időt, de ne feledje, hogy ez 
nem az Ön problémája! Ne vesztegessen energiát arra, hogy 

ezeket az embereket kárhoztatja, inkább járja a saját útját!

Bak (december 22 - január 20) Szeretne már a háta mö-
gött tudni valamit, de ehhez előbb még néhány nehézséggel 
le kell számolnia. Vegyen egy nagy levegőt, és fusson neki 

egy utolsó lendülettel a dolognak! Jobb, ha az eszére hallgat.

Vízöntő (január 21 - február 19) Régóta feszít egy húrt, ami 
a héten elpattanhat, de igazából nem lepik meg a következmé-
nyek, és azt is tudja, hogy elkerülhetetlen volt az esemény. A 

megoldás most különösen nagy odafigyelést igényel a külső tényezők miatt. 

Halak (február 20 - március 20) Ritkán fontos az Ön számára 
mások elismerése, általában a saját belső harmóniája is elég, 
de most örülne, ha valakitől kapna egy kis biztatást. A csa-

ládja körében támogatásra lelhet, ez most sokat segíthet a hangulatán.

KINYITOTT  
A BÁNKÚTI SÍPÁLYA 

Örülhetnek a téli sport sze-
relmesei, Bánkúton a sípálya 
végre megnyitotta kapuit.

Több mint harminccentis a 
hóvastagság, így szerda reg-
gel megnyithatott a bánkúti 
síparadicsom. A pályák tel-
jes hosszát tekintve Bánkúton 
található Magyarország leg-
nagyobb sípályarendszere: 
összesen hét sí- és egy szánkó-

pálya várja a téli sportok sze-
relmeseit. A fekete, a piros, és 
a kék pályák is várták a spor-
tolni vágyókat, így a profik 
mellett az amatőrök is gyako-
rolhattak. Már a nyitás utáni 
órákban több mint három-
százan hódoltak kedvenc téli 
sportjuknak.

A hó vastagsága miatt eddig 
csak a szánkópálya működhe-
tett, de a napokban annyi hó 

hullott, hogy a többit is meg 
tudták nyitni.

– Hétfőn harminc centimé-
ter hó esett. A mi szempon-
tunkból nagyon kedvező, hogy 
viszonylag nehéz, vizes a hó, 
ami jól taposható. Legalább 
25 centiméternyi természetes 
hóra szükség van ahhoz, hogy 
a pályákat meg tudjuk nyitni, 
ez most szerencsére összejött 
– nyilatkozta Nagy Norbert, 

a Bánkúti Síklub szóvivője. A 
körülmények tökéletesek, így 
a pályák hamar meg is teltek. 
A síelők mellett több snow-
boardos is megjelent a pályán, 
fotósunk szebbnél szebb ér-
kezéseket örökíthetett meg. A 
hétvégén újabb havazás várha-
tó, így a felvonók a következő 
napokban is biztosan működ-
nek majd.

Fotó: Mocsári László

Könyvújdonságok a Géniusztól 
2

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában január 31-én, 
vasárnap délután 4 órától a Bihari utcai imaházból közvetí-
tenek. Igét hirdet Gecse Attila lelkipásztor.

Február 2-án, kedden, 
Gyertyaszentelő Boldogasz-
szony ünnepén tartják a ka-
tolikus egyházban a meg-
szentelt élet (a szerzetesek) 
napját. Ezen a napon a mi-
norita, a jezsuita és a vasgyári 
(ferences kistestvérek) temp-
lomokban is hétköznapi mi-
serendet tartanak. Szerdán, 
3-án, majd a következő va-
sárnap, 7-én, Balázs-áldást 
osztanak minden templom-
ban, minden szentmise után.

Önkénteseket keres a 
Szendrői Ifjúságért Alapít-
vány nyári táboraihoz. Je-
lentkezni Benke András 
lelkipásztornál lehet: +36/30-
555-4264. A görögkatoliku-
sok idén online tartják meg 
a házasság hetét, így február 

10-én, szerdán este 6 órától az 
internet segítségével hívják 
találkozóra a házaspárokat.

Az Aliansz imaheti alkal-
makat is éppúgy elhalasz-
tották, mint az ökumenikus 
imahetet. Előreláthatólag 
május 17-22. között, pün-
kösd ünnepét megelőző hé-
ten tartják majd meg.

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban 
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük 
el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, 
együtt, egy e-mailben küldjék el! Beküldé-
si határidő: 2021. február 13. E-mail-cím: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejté-
sek beküldői között könyvutalványt sorso-

lunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 

Miskolci olvasónk levelében 
leírta, hogy idős házaspár-
ként együtt élnek feleségé-
vel. A mai nehéz helyzet-
ben bármikor elérheti őket 
is a jelenlegi járvány, így 
gondolniuk kell a vagyonuk 
sorsára. 

Egyiküknek sincs gyerme-
ke. Van viszont két lakásuk. 
Az egyik kizárólagos tulajdo-
nosa levélírónk, míg a másik 
kizárólagos tulajdonosa a há-
zastárs. Mindkét lakást szüle-
iktől örökölték. Kérdezi ezek 
után, hogy bármelyikük ha-
lála esetén a másik örökli-e az 

elhunyt lakását, vagy elhunyt 
szüleik révén, távolabbi roko-
nok is örökölhetnek?

A Polgári törvénykönyv 
rendelkezései alapján, ha le-
származó nincs, vagy nem 
örökölhet, az örökhagyó há-
zastársa örökli az örökha-
gyóval közösen lakott lakást 
és a hozzá tartozó berende-
zési és felszerelési tárgyakat. 
A törvény szerint az előző-
ekben nem érintett hagya-
ték felét az örökhagyó há-
zastársa örökli, a másik felét 
az örökhagyó szülei öröklik, 
fejenként egyenlő arányban. 
Az öröklésből kiesett szü-

lő helyén a másik szülő és az 
örökhagyó házastársa örö-
kölhet, fejenként egyenlő 
arányban. Ha leszármazó és 
szülő sincs, az örökhagyó há-
zastársa örököl egyedül.

Vannak azonban kivéte-
lek, melyek olvasónk eseté-
ben felmerülhetnek. A tör-
vény szerint ugyanis, ha nem 
az örökhagyó leszármazója a 
törvényes örökös, az örökha-
gyóra valamelyik felmenő-
jéről öröklés vagy ajándéko-
zás útján hárult vagyontárgy 
ági öröklés alá esik. Ebben az 
esetben pedig az öröklés út-
ján szerzett vagyonban nem 

a házastárs, 
hanem a 
szülők egyéb 
l e s z á r m a -
zottai, vagy-
is levélírónk, vala-
mint házastársa távolabbi 
rokonai is örökölhetnek.

Javaslom, hogy készítse-
nek végrendeletet, melyben 
vég aka ratukat kifejezik. Eh-
hez célszerű szakember, ügy-
véd közreműködését igénybe 
venni, hogy a bonyolult jogi 
feltételrendszer maradékta-
lanul érvényesüljön.

dr. Strassburger Gyula
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Házastársak öröklése 
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