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A társasjáték szó hallatán sokaknak juthat 
eszébe egy dobókocka, pedig a szerencsefak
tor nem mindig eleme a modern társasok
nak. Egyáltalán mit jelent az a szó, hogy mo
dern társas? Csak felnőtteknek ajánlható? 
Vagy inkább a gyerekek fogják élvezni? Az 
újonnan megjelenő játékok száma egyre nő, 
és egyre több a játékkedvelő ember. Összeál
lításunkat az 5. oldalon olvashatják.

Így játszunk mi:  
stratégiától a retróig

Egyedi palettájáról több mint két évtizede 
színezi a hazai klubzenei életet DJ tothpeti. 
A rádiós műsorvezetőként is ismert under
ground lemezlovas kazettákon (!) tanult meg 
keverni, nem véletlen tehát, hogy ma techni
kailag az egyik legfelkészültebb DJnek tart
ják. De milyen út vezetett a ’90es évek eleji 
sulidiszkóktól az underground bulikig?

Portré a 6. oldalon

„Hinnünk kell  
a zenei ízlésünkben”

MEGÉRKEZETT  
A HAVAZÁS

A Velünk a Város frakciója 
szerint Miskolc működte-
téséhez elengedhetetlenek a 
kormány által elvett milli-
árdos források.

Miskolc jelenlegi gazdasági 
helyzetéről, valamint aktuá
lis kérdésekről beszélt közös 
pénteki sajtótájékoztatóján 
Simon Gábor, a Velünk a Vá
ros frakcióvezetője és Varga 
László, az MSZP miskolci or
szággyűlési képviselője.

– A költségvetés megvi
tatásakor tulajdonképpen 
arról van szó, hogy milyen 
sűrűn jár majd a busz, villa
mos, lesze pénz elkotorni a 
havat a városban, összeszed
ni a falevelet, illetve le lesze 

nyírva rendesen nyáron a fű 
– fogalmazott Simon Gábor 
az alapvető városüzemel
tetési kérdések kapcsán. – 
Ezeket is a költségvetés ha
tározza meg, így az minden 
miskolci polgárt érint. 2019
ben láthatták a miskolciak, 
hogy mekkora az a tartozás, 
amit az előző városvezetés 
felhalmozott: például egy 
10 milliárd forintos összeg, 
amit nem fizettek ki, hanem 
görgettek maguk előtt, és 
egy 9 milliárd forintos folyó
számlahitel, amit a Holding
ra vettek fel, és amit a jelen
legi városvezetésnek kellene 
törlesztenie. Így indultunk, 
ez volt az alap.

Folytatás a 2. oldalon

A városoknak szükségük 
van a kompenzációra

Szerdáról csütörtökre vir-
radó éjjel leesett az idei első, 
komolyabb mennyiségű hó 
Miskolcon.

Szibériai hideg zúdult a 
Kárpátmedencére a hét má
sodik felében, néhány napig 
napközben is mínuszokra, éj
jel pedig akár mínusz 10 fok
nál is hidegebb időre kell szá
mítani. Olyan extrém februári 
fagy, mint amilyen mostaná

ban van, több mint hatvan éve 
nem volt. A tél legzordabb 
időszaka jön.

Veres Pál polgármester kez
deményezésére a városháza 
kapuit megnyitották a mele
gedni vágyók előtt, és igény 
esetén egy pohár forró teát is 
adnak az oda betérőknek. A 
nagy hidegre való tekintettel 
a Búza téri és a felsőmajláthi 
MVKvégállomásokra is be
mehet majd bárki melegedni.

A szakemberek arra is fi
gyelmeztetnek, hogy ha vala
ki a nyílt utcán ülő vagy fekvő 
embert lát, nézze meg, nincse 
szüksége segítségre, és ha kell, 
értesítse a mentőszolgálat 
munkatársait vagy a szociá
lis szolgálatokat. Az egyedül 
élő idősek szomszédságában 
lakókat pedig arra kérik, idő
ről időre „nézzenek rá” szom
szédaikra, hogy megye náluk 
a fűtés, és nem szorulnake 

esetleg segítségre. Az utakat, 
a buszmegállókat és a járdákat 
teljes kapacitással síktalanít
ják a városban, ennek ellené
re is nagyobb körültekintés
sel kell a következő napokban 
közlekedni. Fokozott óvatos
ságra inti a járművezetőket a 
Magyar Közút és a rendőrség 
is. A kemény fagy a mosta
ni előrejelzések szerint legha
marabb a következő hét végén 
enyhülhet.

Már csak szűk 150 millió 
forint hiányzik, és a ka-
zincbarcikai, SMA-val küz-
dő Zsombi megkaphatja a 
hőn áhított kezelést.

Rengeteg munkával sike
rült elérni, hogy Zsombit ma 
már nyugodtan fel tudják ül
tetni a szülei, és a kezeit ol
dalra tudja nyújtani. Az édes
anya, Burinda-Szűcs Szabina 
úgy fogalmazott, ez is óriá
si eredmény már, de mivel a 
kisfiú gerince gyenge, és van 
egy gerincferdülése is, ezért 
nem javasolt neki sokáig ül
dögélni. Sokkal komolyabb 
és gyorsabb fejlődést lehetne 
elérni a Zolgensmakezelés
sel – erre gyűjtenek több hó

napja. És most úgy tűnik, cél
egyenesbe értek.

– Remélhetőleg a napok
ban az utolsó Spinrazake
zelésen estünk túl. Ha ennél 
kellene maradnunk, akkor az 
azt jelentené, hogy élete végé
ig, négyhavonta ki kell ten

nünk ennek a megpróbálta
tásnak Zsombit... De tényleg 
reménykedünk, hogy hama
rosan összegyűlik az összeg.

Egy 730 millió forintos ke
zelésről van szó, lapzártánkig 
közel 590 milliónál járnak.

Folytatás a 6. oldalon

CÉLEGYENESBEN ZSOMBI
Igen nehéz évnek néznek 
elébe a Miskolc Holding 
Zrt. és tagvállalatai. 

Az alapvető közszolgál
tatásokat – tömegközleke
dés, távhő és vízszolgáltatás, 
közterületek karbantartása – 
viszont „ha törik, ha szakad” 
el fogják látni, még akkor is, 
ha némelyiknek átmenetileg 
változhat majd a színvonala 
– jelentette ki a Holding ve
zérigazgatója a Miskolc Te
levízió Miskolci Napló című 
műsorában.

Dukai Zoltán vezérigazga
tó, Simon Gábor felügyelőbi
zottsági elnök és Iván Tamás, 
az igazgatótág elnökhelyette
se felidézte többek között az 

idén 15 éves Holding létreho
zásának okait, céljait is.

– A Holding tevékenységét 
három fő csoportba lehet so
rolni, ezek: az önkormány
zati tulajdonú gazdasági tár
saságok stratégiai irányítása; 
az önkormányzati vagyon
kezelés, vagyis tipikusan az 
önkormányzati tulajdonú 
vagyonelemek, ingatlanok 
hasznosítása, és az önkor

mányzati közszolgálati funk
ciók – víziközmű és táv
hőszolgáltatás, közösségi 
közlekedés – ellátása. Ide tar
tozik még a pályázatokkal 
foglalkozó projektmenedzs
ment is – mondta Dukai Zol
tán. Simon Gábor hozzátette, 
a városi vagyonkezelő koráb
ban egy sokkal kisebb pro
jektszervezetként jött létre.

Folytatás a 3. oldalon

A helyzet ellenére is optimista
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Csak a szerencsének köszön-
hető, hogy nem történt sze-
mélyi sérülés, mikor az egyik 
húszméteres fát kidöntötte a 
viharos szél a múlt héten.

Minden valószínűség sze-
rint felgyorsul a Tátra és To-
rontáli utcai jegenyenyárfaso-
rok ügyének rendezése a múlt 
heti szélvihar után. Ahogyan 
arról korábban lapunk is be-
számolt, február 4-én közel 70 
kilométer per órás szél tom-
bolt Miskolcon, ami sok kárt 
okozott, tetőket, tűzfalakat 
bontott meg, és több fa is ki-
dőlt a városban. Egyikük a 
Tátra utca 1. szám előtti, húsz 
méter magas nyárfa volt, ami 
megadta magát, és az utca túl-
oldalán található családi ház 
udvarába dőlt.

– A fa leszakította az 
elektro mos vezetéket, és ma-
gával rántotta a közelben álló 
villanyoszlopot is, ami a Dr. 
Ámbédkár Iskola kerítésének 
egy részét is lerombolta – idéz-

te fel a történteket a terület ön-
kormányzati képviselője.

Bazin Levente emlékezte-
tett, a több mint hatvan, öreg 
jegenyenyárt számláló fasor 
jövője régóta téma úgy az ut-
cában, mint a polgármesteri 
hivatalban. Tavaly októberben 
bejárást is tartottak, ahol szak-
emberekkel – köztük Czifrusz 
Natália főkertésszel – próbál-
tak megoldást keresni a prob-
lémára, amivel kapcsolatban a 
lakosság is megosztott.

„A mostani baleset is mutat-
ja, hogy rendezni kell az ügyet, 

hiszen múlt héten csak a sze-
rencsén múlott, hogy szemé-
lyi sérülés nem történt” – tette 
hozzá.

Októberben még úgy tűnt, a 
hosszútávú megoldás az öreg, 
hatvan-hetven éves fák üteme-
zett kivágása és új típusú fasor 
telepítése lehet. A főkertész el-
mondása szerint meglehet, 
hogy a korábban tervezettnél 
gyorsabban kell cselekedni.

– Az őszi bejárás után meg-
kezdődött a fasor Fakopp mű-
szerrel történő vizsgálata, ezt 
a folyamatot most felgyorsí-

tottuk. Minden fa egészség-
ügyi állapotáról jegyzőkönyv 
készül, ezek tanulmányozása 
után egy szakmai bizottság-
gal együtt fogunk javaslatot 
tenni, hogy az adott egyedet 
érdemes-e megtartani, vagy 
szükséges a kivágás – mondta 
Czifrusz Natália.

Mivel a vizsgálat jelenleg is 
zajlik, nem tudni pontosan, 
hogy hány fát kell még a ve-
getációs időszak kezdete előtt 
kivágni. Ami azonban biztos: 
sem a Tátra sem a Torontáli 
utca nem marad fasor nélkül, a 
szakember ígérete szerint a vá-
ros már ősszel gondoskodik a 
fák visszapótlásáról.

„Oszlopos növésű fákban 
gondolkodunk. A juharok, a 
tölgyek és a szilek közt is van-
nak hasonló tulajdonsággal 
rendelkező fák. A fák fajtájáról 
való döntésbe az önkormány-
zati képviselőn keresztül a la-
kosságot is szeretnénk bevon-
ni” – tette hozzá a főkertész.

Tajthy Ákos

SÜRGETŐVÉ VÁLT A JEGENYEFÁK  
SORSÁNAK RENDEZÉSE

A VÁROSOKNAK SZÜKSÉGÜK  
VAN A KOMPENZÁCIÓRA 
A Velünk a Város frakciója 
szerint Miskolc működte-
téséhez elengedhetetlenek a 
kormány által elvett milliár-
dos források.

Folytatás az 1. oldalról
Simon Gábor szerint a világ-

járvány és az elvonások óriási 
veszteségeket hoztak a város-
nak.

– Míg egyes országok kormá-
nyai – Ausztria, Németország, 
Szlovákia – segítették a városo-
kat, hazánkban elkezdődött az 
önkormányzatok megnyúzása. 
Mivel nem lehet növelni a be-
vételeket, az elvonások komoly 
gondot jelentenek.

Simon Gábor elmondta, hogy 
a város szeretett volna hitelt fel-
venni a normális közállapotok 
fenntartásához, de ehhez nem 
kapták meg a szükséges kor-
mányzati engedélyt.

Ígéretet kaptak,  
pénz még nem

– Orbán Viktor miniszterel-
nök decemberben bejelentette, 
hogy januárban kompenzálják 
azokat az összegeket, amiket a 
tavalyi évtől kezdve megvontak 
az önkormányzatoktól – mond-
ta Simon Gábor, aki hozzátette, 
ebből egy forintot sem látott ed-
dig a város.

– A legutolsó kormányzati 
ígéret arról szól, hogy március-
ban döntenek majd a kompen-
zációról. Az önkormányzatok-
nak azonban február 15-éig be 
kell nyújtaniuk a költségvetési 

tervezetet – ez igaz Miskolc vo-
natkozásában is. A kérdés: ho-
gyan lehet költségvetést elfo-
gadni úgy, hogy nem tudni, a 
kormányzati kompenzáció mi-
lyen mértékű lesz, és egyáltalán 
mi valósul majd meg belőle.

Jelenleg a biztos bevételek 
alapján igyekeznek megfogal-
mazni a költségvetést.

– A kormánytól várt összeget 
céltartalékba helyezzük: csak 
akkor tudjuk elkölteni, ha meg-
történik a kompenzáció.

Simon Gábor azt is hozzátet-
te, hogy a város több eshetőség-
re is készíttetett forgatókönyvet.

– A legrosszabb lehetőség 
egyértelműen az, ha semmi-
lyen formában nem történik 
meg az elvonások kompenzá-
ciója a kormányzat részéről. 
Azonban van olyan forgató-
könyv is, ami sokkal biztatóbb 
lenne Miskolc szemszögéből 
nézve. A jelenleg rendelkezés-

re álló pénzösszeg nem hogy a 
város optimális működtetését 
nem fedezi, de a korábbi veze-
tés tartozásának a kifizetését 
sem teszi lehetővé. A legjobb 
jövőkép tehát az lenne, ha a fi-
deszes kormány kifizetné az 
előző, fideszes városvezetés ál-
tal felvett tartozást. Meglátjuk, 
hogy viszonyulnak ehhez.

Teljes kompenzáció
Varga László országgyűlé-

si képviselő szerint a kormány 
a járvány ideje alatt különböző 
módokon nehezítette a városok 
működését.

– 2020 mindenki számára 
kemény év volt. Amikor a má-
sodik veszélyhelyzetet is ki-
hirdette a kormány, lehetett 
látni, hogy az önkormányza-
tok eleve nehéz helyzete to-
vább romlik majd. Ennek 
kapcsán közös előterjesztés-
sel éltünk Szabó Sándorral, 

Szeged országgyűlési képvi-
selőjével: a látható elvonások 
kompenzációját kértük a kor-
mánytól. Szerettük volna, ha 
a kormány megérti, hogy az 
önkormányzatoknak nem ke-
vesebb, hanem több támoga-
tásra van szüksége ebben az 
időszakban, hiszen ők is a vé-
dekezés frontvonalán vannak.

Az előterjesztést november-
ben nyújtották be, napirendre is 
került a költségvetési bizottság 
decemberi ülésén, ahol azon-
ban a kormánypárti képviselők 
nem jelentek meg.

– Most hétfőn újabb ülés volt, 
ahová megint nem jöttek el a 
kormánypárti képviselők, így a 
kérdést most sem sikerült meg-
tárgyalni – tájékoztatott Var-
ga László, aki szerint a szüksé-
ges minimum, hogy a kormány 
teljes mértékben kompenzálja 
azokat az összegeket, amiket 
eddig megvont a városoktól.

Tavaly 118 ingatlan talált 
gazdára az e-lakáspályá-
zaton. Februárban újabb 
negyven önkormányzati 
bérlakás bérbeadását in-
dítja el cég.

A járvány okozta nehéz kö-
rülmények miatt 2020 tava-
szán az Ingatlangazdálkodási 
Igazgatóság a Miskolc Hol-
ding informatikusaival kö-
zösen egy elektronikus rend-
szer létrehozásával kínáltak 
megoldást a miskolciaknak 
arra, hogy a lakásokra jelent-
kezők a veszélyhelyzet keretei 
között személyes ügyintézés 
nélkül is egyszerűen és gyor-
san be tudják nyújtani pályá-
zatukat. Február 15-én újabb 
40 önkormányzati bérlakás 
bérbeadását indítja el cég. A 
pályázatra kiírt lakások kö-
zül tizennégyet piaci elven, 
míg huszonhatot költségel-
ven adnak bérbe.

A lakások bérleti díja – a 
fekvésüktől, építési techno-
lógiájuktól, illetve az épü-
let felújítottságától függően 
– piaci elvű lakások esetén 
690-905 Ft/m2/hó, míg költ-
ségelvű lakások esetén 395-
535 Ft/m2/hó között alakul 
– tájékoztatott dr. Kaposvá-
riné dr. Bornemisza Emese 
a Miskolc Holding Ingat-
langazdálkodási Igazgató-
ságának lakáshasznosítási 
vezetője.

A pályázattal kapcsolatos 
további részletek a Miskolc 
Holding Zrt. honlapján – az 
ingatlangazdalkodas.mis-
kolcholding.hu-n olvashatók, 
illetve a kérelmek is itt nyújt-
hatók be egy előzetes regiszt-
rációt követően. A pályázato-
kat február 15. és március 1. 
között lehet beadni, elbírálá-
sukra a pályázat lezárását kö-
vető hatvan napon belül ke-
rül sor.

Újabb lakásokra  
lehet pályázni 

Nem minden miskolci köz-
területen kell már maszkot 
viselni, csak a megállók-
ban, piacokon, az oktatási 
intézmények bejáratának 
10 méteres körzetén be-
lül, illetve az egyébként is 
kötelező más, jogszabály 
által szabályozott zárt te-
rekben kell felvenni.

Enyhültek a közterületi 
maszkviselés szabályai Mis-
kolcon február 9-e, kedd 
0 órától, így döntött Mis-
kolc polgármestere. Az eny-
hítés értelmében a maszk-
viselési kötelezettség az 
alábbi területeken marad kö-
telező: busz- és villamosmeg-
állók, a piacok, a vásárterek, 
a bölcsődék, óvodák, iskolák 
bejáratának 10 méteres kör-
zetén belül, illetve az egyéb-
ként is kötelező más jogsza-
bály által szabályozott zárt 
terekben (tömegközlekedési 
eszközökön, üzletekben, hi-
vatalokban, ügyfélszolgála-
tokon). A többi közterületen 
azonban a jövőben már nem 
előírás többé.

Veres Pál a döntést azzal in-
dokolta, hogy 2020 novem-
berében, amikor a szigorú 
maszkviselési rendelet szüle-
tett, több mint kétszer annyi 
megbetegedés volt, mint ma, 
amikor az oltás rövidesen 
lendületet kap, és december 
óta a megbetegedési tenden-
cia csökkenő. A polgármes-
ter úgy fogalmazott, hogy 
Miskolc tavasszal és ősszel is 
bizonyította, hogy fegyelme-
zett, bölcs és kitartó. Veres 
Pál bízik abban, hogy a mis-
kolciak az új, enyhébb sza-
bályokat is be fogják tartani 
maguk és a város érdekében.

Enyhébb szabályok

Czifrusz Natália és Bazin Levente. Fotó: Juhász Ákos 



Az idén tizenöt éves önkor-
mányzati vagyonkezelőt is 
„megtépázta” a világjárvány, 
a cég vezetése viszont azon 
dolgozik, hogy megoldást ta-
láljon a stabil működésre.

Folytatás az 1. oldalról
– A Miskolc Holding Zrt. 

első szlogenje az volt, hogy 
„Együttműködünk”, ami jelez-
te a szándékot: összehangol-
ni a városi cégek működését. 
A humánerőforrással, a köny-
veléssel vagy például az infor-
matikával kapcsolatos felada-
tokat valamennyi cég számára 
egy professzionális szervezet 
látja el a Holdingon belül, így 
ezekkel a tagvállalatoknak kü-
lön-külön nem kell foglalkoz-
niuk. 

Az elmúlt tíz évben a koráb-
bi városvezetés másképp kép-
zelte el a Holdingot, így beol-
vasztotta a vagyonkezelőbe a 
MIK Zrt.-t, vele együtt az in-
gatlangazdálkodási feladato-
kat, de ide került a korábbi 
Miskolci Városfejlesztési Kft. 
is, sőt még a csatornatisztí-
tást is a Holding végezte. Vé-
leményünk szerint azonban 
az eredeti koncepció a helyes, 
ezért az új cégvezetéssel egyet-
értettünk abban, hogy fokoza-
tos profiltisztításra van szük-
ség annak érdekében, hogy a 
Miskolc Holding Zrt. ismét 
menedzsmentszervezetként 

működjön – tette hozzá a fel-
ügyelőbizottsági elnök.

Ahogyan arról korábban la-
punk is beszámolt, a városi va-
gyonkezelőnél tavaly történt 
racionalizálás, a négyszáznegy-
ven fős szervezet ma már kö-
rülbelül háromszáz munkavál-
lalóval működik. Dukai Zoltán 
elmondása szerint ez azonban 
koránt sem azt jelenti, hogy fű-
nyíróelv alapján dolgoztak vol-
na. – A profiltisztítás részeként 
csupán helyre raktuk a dolgo-
kat: a csatornatisztítási üzletág 
visszakerült a MIVÍZ Kft.-hez, 
míg az energetikai üzletág üze-
meltetése ismét a MIHŐ Kft. 
feladata lett, ebből adódóan a 
Holdingban csökkent, az adott 
tagvállalatokban viszont nőtt a 
munkavállalók száma. A profil-
tisztítás részeként átszervezés is 
történt, így a felesleges pozíci-
ókat is meg tudtuk szüntetni – 
hangsúlyozta.

Az igazgatóság elnökhelyet-
tese az átalakítást indokolva 
kiemelte, a Miskolc Holding 
Zrt.-t annak idején a Debre-
ceni Vagyonkezelő működési 
elveinek megfelelően alakítot-
ták ki, amely a mai napig is a 
már említett menedzsment-
szervezetként működik. „A 
cívisváros eredményei alap-
ján úgy gondolom, normá-
lis igény, hogy mi is ebbe az 
irányba szeretnénk visszate-
relni a Holdingot. Tavaly több 

mint 500 határozatot hozott 
az új igazgatóság ennek szel-
lemében – hangsúlyozta Iván 
Tamás.

A profiltisztítást és az átala-
kításokat viszont már egy egé-
szen rendkívüli évben kellett 
elkezdeni. 2020-ban ugyanis a 
koronavírus-világjárvány mi-
att újra kellett gondolni a Hol-
ding költségvetését és a tagvál-
lalatok üzleti tervét is.

– Tavaly év elején még po-
zitív eredményekkel kalkulál-
tunk. A pandémia miatt ki-
alakult helyzet következtében 
azonban több mint négymil-
liárd forintos bevételkiesést 
szenvedtünk el még úgy is, 
hogy a változásokra év köz-
ben folyamatosan reagáltunk, 
csökkentettük a költségeinket 
közel 2,5 milliárddal, mellyel 
valamelyest tudtuk ellensú-
lyozni a járvány miatti kiesé-
seket. Az elmaradt bevételek 
nagyon hiányoznak a Holding 

kasszájából, jelenleg ezt pró-
báljuk kezelni – jelentette ki 
Dukai Zoltán.

Szükséges a segítség
Simon Gábor szerint ezt a 

helyzetet nehezítette tovább a 
járvány elleni védekezés költ-
ségei mellett az is, hogy a kor-
mány év közben milliárdokat 
vont el a településektől.

– A folyamat egyik legna-
gyobb vesztese országosan a 
közösségi közlekedés lehet. 
Nyugat-Európában ezt egy-
harmad arányban finanszíroz-
zák a jegyekből és bérletekből 
származó bevételekből, a má-
sik kétharmadot pedig az ön-
kormányzat és az állam egyen-
lő arányban „dobja össze”. 
Hazánkban 2010 óta folyama-
tosan csökken a közösségi köz-
lekedésre kapott állami forrás, 
tavaly pedig elvonták a koráb-
ban az ágazatnak ígért teljes 
támogatást. A járvány miatt, 

ahogy országosan, úgy Miskol-
con is csökkentek az MVK be-
vételei, a hiányt az önkormány-
zatnak kellett finanszírozni. 
Csak hogy érzékeltessem, míg 
2019-ben egymilliárd forinttal 
járult hozzá a város a tömeg-
közlekedés finanszírozásához, 
tavaly viszont már 2,5 milli-
árddal. A 2021-es városi költ-
ségvetés tervezése jelenleg is 
zajlik, a folyamat azonban igen 
nehéz, hiszen nem tudni, hogy 
a kormányzat milyen összeggel 
kompenzálja majd az iparűzési 
adó átalakítása miatt Miskol-
cot – mondta.

A felügyelőbizottság elnöke 
szerint az egyértelmű, hogy ezt 
a helyzetet más nagyvárosok-
hoz hasonlóan Miskolc sem 
fogja tudni kezelni kormány-
zati segítség nélkül.

„Nagyságrendileg a Hol-
dingnak és tagvállalatainak 
körülbelül 40 milliárd forintra 
lenne szüksége a biztonságos 

működéshez, és csak 34 milli-
árd bevétellel merünk számol-
ni. Hasonló összegre van szük-
sége az önkormányzatnak is a 
működéshez, ott 35 milliárd 
forint bevételt remélnek. Lát-
ható, hogy hiányzik majd' 10 
milliárd forint, ami rendkívül 
nagy összeg. Ennek áthidalá-
sa kis változtatásokkal már 
nem képzelhető el, komolyabb, 
strukturális változtatásokra 
van szükség ahhoz, hogy ez a 
két rendszer működhessen. Ezt 
két módon lehet megoldani: 
vagy a szolgáltatások színvo-
nalának csökkentésével – ami 
persze a legrosszabb forgató-
könyv – vagy a hiányzó összeg 
megszerzésével. Bízunk benne, 
hogy a kormány kompenzál-
ja Miskolc városának azt, amit 
korábban elvett, és akkor már 
csak a folyamatosan javuló el-
látási színvonal lehet majd na-
pirenden – zárta Simon Gábor.

Tajthy Ákos
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Vissza nem térítendő állami 
támogatás nyújtása he-
lyett újabb önkormányzati 
forrásokat nulláznak le: a 
kormány a napokban bér-
letidíj-mentességet jelentett 
be mások mellett azoknak 
a vendéglátósoknak, akik 
önkormányzati vagy állami 
tulajdonú ingatlant bérel-
nek.

A Magyar Közlöny febru-
ár 9-ei számában jelent meg a 
mentességről szóló kormány-
rendelet, e szerint egészen jú-
niusig elengedik az állami és 
önkormányzati tulajdonban 
lévő helyiségek bérleti díját. 
Egyebek mellett vendéglátó-
helyeket, kocsmákat, bárokat, 
mozikat, sportlétesítményeket 
és edzőtermeket, múzeumo-
kat, állatkerteket, szállodákat 
érint a döntés – a Közlönyben 
huszonöt tevékenységet sorol-
tak ide. A rendelet azt is tar-
talmazza, hogy azok a bérle-
mények esnek az enyhítés alá, 
amelyek 2020. november 4. 
előtt is megvoltak. Aki a feb-

ruár 10-ei hatálybalépés előtt 
már kifizette a bérleti díjat a 
júniusig tartó időszakra, annak 
a bérbeadó március 15-éig kö-
teles visszafizetni azt. A mun-
kahelyi éttermek, illetve büfék, 
a szálláshelyen található étter-
mek vagy éppen az iskolák, 
szakképző intézmények men-
zája, büféje ellenben nem ré-
szesül a mentességből. Ahogy 
nem terjed ki a rendelet hatá-
lya a Magyar Nemzeti Bankra, 
illetve annak többségi befolyá-
sa alatt álló gazdasági társaság-
ra sem.

Nulla bevétel
Vissza nem térítendő állami 

támogatás lenne a legnagyobb 
segítség – nyilatkoztak koráb-
ban lapunknak miskolci ven-
déglátósok. Többen azon aggo-
dalmuknak adtak hangot, hogy 
mire vége a járványnak, vállal-
kozások dőlhetnek be. Volt, aki 
amiatt van felháborodva, mert 
pont azokat nem engedik dol-
gozni, akik minden hónapban 
tisztességesen adóznak, ezzel 
fenntartva az ország működé-

sét. Sokak élete mehet tönkre a 
szektorban, mert jelenleg nulla 
forint a havi bevételük, és vala-
hogy ki kell fizetni az alkalma-
zottaik fizetését és az adókat, 
több százezer forintot havonta. 
„Elfelejtettek minket” – fogal-
mazott egyikük.

Városi segítség
A kormány most hozott egy 

intézkedést, aminek (ismét) 
az önkormányzatok a kárval-
lottjai, hiszen bevételektől es-
nek el. Ami részben segítség a 
vendéglátósoknak, az továb-
bi bevételkiesést jelent az ön-
kormányzatoknak. Jól illesz-
kedik abba a sorba, amiben 
elvonásokkal és más intézke-
désekkel a városi büdzsék ki-
seprésére, az önkormányza-
tok kivéreztetésére törekszik. 
Márpedig a koronavírus-vi-
lágjárvány tragikus gazdasági 
hatásai sajnos nem kerülték 
el őket sem. Miskolcon a pan-
démia miatti védelmi intézke-
dések és korlátozások a szol-
gáltatóipar szinte valamennyi 
szegmensét érintették, de leg-

nagyobb erővel – a turizmus 
mellett – a vendéglátás terü-
letén működő vállalkozásokat 
sújtották. A városvezetés ezért 
– lehetőségeihez és jogköre-
ihez mérten – eddig is igye-
kezett mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy segítsen 
túlélni a miskolci vállalkozá-
soknak ezt a nehéz időszakot: 
már az első hullámban felére 

csökkentették az önkormány-
zati ingatlanban működő, a 
járvány miatt nehéz helyzet-
be került vállalkozások bérle-
ti díját. Most februárban arról 
is döntött Veres Pál, hogy el-
engedik a városban működő 
éttermek, szórakozóhelyek, 
bárok által üzemeltetett te-
raszok után fizetendő közte-
rülethasználati díjat. Az en-

gedmény visszamenőlegesen 
januártól egészen december 
31-éig hatályos.

– Úgy gondoljuk, Miskolc-
nak – bár szintén nehéz hely-
zetben van – segítenie kell a 
leginkább rászoruló vállalkozá-
sokat, gazdasági szereplőket – 
indokolta a polgármester a vá-
rosvezetés döntését.

Kujan István

A helyzet ellenére is optimista a Holding vezetése

A korlátozások a szolgáltatóipar szinte valamennyi szegmensét érintették. Fotó: J. Á.

Iván Tamás, Simon Gábor és Dukai Zoltán

TÁMOGATÁS HELYETT MENTESSÉG

A járvány miatt Miskolcon is csökkentek az MVK bevételei, a hiányt az önkormányzatnak kellett finanszírozni. Fotó: M. L.



Egyedi palettájáról több 
mint két évtizede színezi 
a hazai klubzenei életet DJ 
tothpeti. A rádiós műsor
vezetőként is ismert under
ground lemezlovas kazettá
kon (!) tanult meg keverni, 
nem véletlen tehát, hogy ma 
technikailag az egyik legfel
készültebb DJnek tartják. 
De milyen út vezetett a ’90
es évek eleji sulidiszkóktól az 
underground bulikig? Egye
bek mellett erről és rádiós 
karrierjéről mesélt nekünk 
Tóth Péter.

„Többen mondták, hogy az 
én koromban már otthon kel-
lene MC Havert hallgatni, de 
ez soha nem fog velem megtör-
ténni” – hárítja el viccel provo-
kálásunkat Péter, amikor meg-
próbáljuk ráerőszakolni a hazai 
klubélet egyik nagy doyenjének 
titulusát. Jogos a tiltakozás, hi-
szen a legnagyobb világsztárok 
még bőven 50 fölött is tolják, 
semmit sem veszítve energiá-
jukból. – Hogy mi a titok? Ná-
lam mindenképpen az, hogy 
mindig az újat keresem, sok fi-
atalabb pályatársamnál előrébb 
járok zeneileg; pontosan tudom, 
mit akarok játszani. A mesterem, 
Török Jani mondta mindig: lehet 
öreg egy DJ 20, és fiatal 60 éve-
sen, a lényeg: hiteles tudj marad-
ni a közönséged előtt, és tudd 
szórakoztatni őket.

Nem csak léggitáron
Bevallása szerint „kontár 

fénytechnikusként” kapcsoló-
dott be gyerekkorában az ak-

kor még művelődési házakban 
tomboló klubéletbe. A kis Pe-
tikét egyedül Pokolgép-kon-
certre nem merte elvinni az 
apja, egyébként testközelből 
ismerhette meg a ’80-as évek-
ben zúzó zenekarokat. Klasszi-
kus gitáron tanult, de miután a 
zeneiskola nem tanította meg a 
színpadi zúzást, szabad perceit 
inkább Komjáthy György mű-
sorainak felvételére szentelte. 
Italo disco, soul és funky alakí-
totta a tini Péter zenei ízlését. 
Fejlődésének aztán nagy lökést 
adott, amikor meghallotta ze-
nélni Pogány Istvánt Barcikán, 
aki egy házilag barkácsolt ke-
verőn mixelt kazettáról, mag-
nóról! – Ez jelentős pont az 
életemben: itt tanultam meg a 
keverés alapjait, és ekkor érez-
tem először, hogy engem nem 
a mainstream tucatzenék érde-
kelnek.

Coco Jambo
Alig volt 16-17 éves, ami-

kor sorra készültek a diszkós 
kazettái, húsvéti locsolkodós 
pénzéből pedig megvette éle-
te első fényorgonáját és tü-
körgömbjét. A technikára is-
merősei is felfigyeltek, és már 
meg is volt az első meghívás 
egy iskolai buliba. – Egy al-
kalommal olyat tettem, amit 
minden lemezlovas gyűlöl: 
egy addig nem hallott Micha-
el Jackson-számot ajánlottam 
az éppen játszó Istvánnak. 
A következő héten meghall-
gatott buli előtt, borzalmas 
bosszú volt, nagyon béna vol-
tam, de jó zenéket játszottam, 

ezért magához vett és taní-
tott. Itt pecsételődött meg a 
sorsom.

A kazettákat idővel bakelit-
lemezek váltották, és mi is le-
hetett volna az első vinyl, ha 
nem Jaydee Plastic Dream-
sze? – Nagyon kevesen kez-
dik rétegzenékkel a diszkó-
zást, mindenkinek megvan a 
maga Coco Jamboja. Korom-
nál fogva rengeteg éra „folyt” 
át rajtam. Soulon és funkyn 
nőttem fel, de aztán felfedez-
tem, hogy a house a véremben 
van. Diszkós karrieremben 
egyszer bizonytalanodtam 
el, majdnem derékba is tör-
te azt, amikor 2010 körül be-
jött a David Guetta, Calvin 
Harris fémjelezte electronic 
dance music. A DJ-k hirtelen 
rocksztárok lettek. Az egésszel 
nem tudtam azonosulni, hir-
telen mindenki egyforma lett, 
egy sémára épültek a zenék. A 
2000-es évek más volt: szépen 
fel lehetett építeni egy estét, 
volt egy íve a bulinak, ma meg 
van, hogy este 11-kor már 
ezerrel megy a veretés. Ez el-
kezdett zavarni.

Beszippant a média
Kanyarodjunk el egy picit 

a zenétől, bár a rádiós karrier 
nem független ettől. 19 éve-
sen jelentkezett az akkor in-
duló Rádió Topba. Akkoriban 
a rádiós DJ is volt adásban, 
játszhatta kedvenc dalait. – 
Vittük a saját korongjainkat, 
zenéltünk, gyakorlatilag bár-
mit, ami a táskánkban volt. 
Saját bőrünkön tanultuk meg 

a kereskedelmi rádiózást. 
Mindenkinek volt egy stílu-
sa, gyakorlatilag pusztán a le-
játszott dalokból meg lehetett 
mondani, ki van adásban. Ma 
már zeneszerkesztő progra-
mokat használunk, a profesz-
szionalizmussal ez a varázs el 
is veszett.

Bárhogy is alakult át, a 
média világa Pétert is be-
szippantotta: előbb City és 
Nonstop Rádió, majd Rá-
dió Top, T-rádió, és aztán a 
Gaga, a Radio Express, a Ra-
dio 35 és a Rádió M tudhat-
ta munkatársának. Elkezdett 
egy fotósulit is, adott le képe-
ket a Barcikai Közéletnek és 
az egyetemi lapnak, a MERt-
nek. – Fiatalon igyekeztem 
mindent ellesni a kollégák-
tól; figyeltem, hogyan be-
szélnek, tanultam tőlük, és 
aztán elkezdtem kialakítani 
a saját stílusomat, megtalálni 
a saját hangomat.

Újra a diszkógömb alatt
A katonaság után nehezen 

indult újra a DJ-karrier, de 
egy rádiós reklámgyártásnak 
köszönhetően az ózdi Rio re-
zidense lett ’97-ben, megha-
tározó tag 23 éve, ezzel talán 
országos rekordot beállítva. 
Aztán amikor a Gagába került, 
egy éven belül a Bahnhoff és 
a Miskolci Eperkettő (Kettes 
Klub) lemezjátszóinál találta 
magát. Utóbbi 11 évig tartott, 
szinte minden este telt ház-
zal. – A közönség és a DJ kö-
zött erős a kölcsönhatás: ins-
pirációt nyerünk egymásból, 
én mindig velük bulizom, ha 
játszom. Mindig volt egy saját 
stílusom, és ezt nehéz össze-
egyeztetni azzal az elvárással, 
hogy azt játszd, ami közked-
velt. Sajnos azt látom, hogy egy 
szórakozóhelyen a DJ lett az 
utolsó a sorban, kvázi egy ki-
szolgálószemélyzet, egy zene-
gép. Ez nem voltam soha, és 

ehhez tartom magam. Hoz-
tam persze kompromisszumo-
kat, de az underground iránti 
érdeklődés pont abból fakad, 
hogy megvan a szabadságom.

A legfőbb inspirációt pár éve 
már Ibizáról (is) kapja. Évente 
egyszer eljárnak a buliszigetre, 
a trendek itt legalább fél évvel 
megelőzik a világot. A kevésbé 
ismert rétegzenék iránti szere-
lem fellobbanásaként olyan so-
rozatokat köszönhetünk neki 
és barátjának, Földi Olavinak, 
mint a Rezidencia, a barlang-
fürdős Aquatripek és az egye-
temi Groove-ok. – Jobban él-
vezem már ezeket a szűkebb 
körű bulikat, több időt szeret-
nék ennek a közegnek szentel-
ni, jobban megmutatni magam 
benne. Ha visszatér az élet, van 
ötlet, hogy mit szeretnék csinál-
ni. Egy biztos: szeretném ön-
magamat adni a lehető legkeve-
sebb kompromisszummal.

Kujan István

„HINNÜNK KELL A ZENEI ÍZLÉSÜNKBEN” 

„Szeretném önmagamat adni a lehető legkevesebb kompromisszummal” Fotó: M. L. 
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Február 15., hétfő: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 09:50 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Miskolci 
Napló (közéleti magazin), 19:00 
Híradó ism., 19:15 Időjárás-je-
lentés, 19:20 Honvéd7 (honvé-
delmi magazin), 19:35 Üzleti ne-
gyed, 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:25 Kilenc 
hónap (dokumentumfilm), 21:40 
Képújság

Február 16., kedd: 06:00 Az elő-
ző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Sport-
percek, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés, 19:25 Alu-
invent DVTK – BEAC kosárlab-
da-mérkőzés, 21:00 Híradó ism., 
21:15 Időjárás-jelentés, 21:20 
Képújság

Február 17., szerda: 06:00 Az előző 
esti adás ismétlése, 09:20 Képúj-
ság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjá-
rás-jelentés, 18:25 Egészség-
percek, 19:00 Híradó ism., 19:15 
Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro 
TV, 20:00 Híradó ism., 20:15 Idő-
járás-jelentés, 20:20 Madarat tol-
láról (dokumentumfilm), 20:50 
Képújság

Február 18., csütörtök: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Idő-
járás-jelentés, 18:25  Promenád 

(kulturális maga-
zin), 19:00 Hír-
adó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 
19:25 Egy nap a világ (útfilm-so-
rozat), 20:00 Híradó ism., 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:20 Hazatért 
falu (dokumentumfilm), 21:00 
Képújság

Február 19., péntek: 06:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 10:00 
Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 
Időjárás-jelentés, 18:25 Mis-
kolci Napló (közéleti magazin), 
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjá-
rás-jelentés, 19:25 Köztünk él-
nek ism., 20:00 Híradó, 20:15 
Időjárás-jelentés, 20:20 Csavar-
gók (dokumentumfilm), 21:30 
Képújság

Február 20., szombat: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 18:00 Krónika (heti hír-
összefoglaló), 18:25 Egészségper-
cek ism., 19:00 Krónika, 19:25 Így 
(nem) játszunk mi (a Körúti Szín-
ház műsora), 20:20 Költöző ma-
darak (dokumentumfilm), 22:00 
Képújság, 

Február 21., vasárnap: 07:00 Az 
előző esti adás ismétlése, 11:00 
Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 
Krónika, 18:25 Promenád (kultu-
rális magazin) ism., 19:00 Króni-
ka (ism.), 19:25 Bóta Cafe, 20:20 
Csodálattal és hálával (dokumen-
tumfilm), 21:45 Képújság

Házunk alatt található Mis-
kolc legnagyobb kenyér- és pék-
süteményboltja. Helyben nem 
sütnek, a raktár felőli lépcső-
házunkat mégis mindig a fris-
sen sült pékáru illata lengi be. A 
boltvezető, Starkné Sárika néni, 
mamám barátnője jóvoltából jó 
dolgom van, reggelenként sosem 
hiányozhat a békebeli, ropogós 
sóskifli a vastag fölös, hártyás 
kakaóm mellől. A hatalmas ko-
sarakban szállított kenyerük is 
kifogástalan, ám édesanyám 
az igazihoz ragaszkodik. Bár-
mikor képes kiállni a sort, hol a 
Szeles utcai Marinov, hol pedig 
a Papszer utcai Szvetozár pék-
ség előtt. Az ötvenhatos októberi 
forradalom idején kósza fegy-
verropogás hallatszik városszer-
te, mamám - mit sem törődve a 
rá leselkedő veszéllyel - az egész 
házunknak hoz kenyeret zöld 
lódenje alá rejtve.

A mindennapi kenyerünk 
kérdésében sosem alkuszunk. 
Még az átkosban sem. A pi-
rospozsgás héjú, soha ki nem 
száradó, jóízű kenyérért a vi-
lágvégére is elmegyünk. Elsza-
lajtanak. Rövidnadrágos gye-
rekként az apám Szeles utcai 
garázsával szemközti Marinov 
pékségbe egyedül járok. Pénte-
kenként még a lespárgázott, fel-
címkézett sóletot is idehordom. 

Másnap hazáig töprengek, mi-
től nehezebb a meleg fazék, 
mint a pénteki hideg volt.

Majd Miskolc régmúltján 
nosztalgiázó közösségi portálon 
véletlenül meglelem Marinov 
Jordán unokáját, Mikó Beátát. 
Óriási szerencsém van, a Cipru-
si Nikoziában élő unoka büszke 
a nagyapjára, nemcsak emlékét, 
de a vele kapcsolatos ereklyéket 
is megőrizte. A régen lebontott 
Szeles utca 16. szám alatti ház 
máig is ismerős a hozzám ha-
sonló szépkorúaknak. Ez Jordán 
bácsi műhelye. Beáta meséli, 
ősei az akkoriban nyomorúsá-
gos szegénységben tengődő Bul-
gáriából először Erdélybe, majd 
Miskolcra menekülnek a jobb 
élet reményében. Jordán mester 
öccsével, Miklóssal hamar felta-
lálja magát nálunk. Az enyhén 
savanyú komlós kenyerüknek 
városszerte híre megy. Végül 
olyan nagy a kereslet, hogy so-
sem hűlhet le a kemencéjük.

Beáta apró lánykorától be-
jár a műhelybe, élvezettel nézi, 
hogy a hatalmas péklapáttal 
besuvasztott nyúlós tésztaha-
lomból miként lesz nyálcsordí-
tó gasztronómiai különlegesség. 
Délidőben minden étkezéshez 
ott van az asztalán nagyapó 
ajándéka, a friss, minikenyér-
ke, csak neki.

Egy órán túl zoomolunk. 
Gyorsan megkapom Marinov 
Jordán pékmester fotóját. Szá-
momra is ismerős, hiszen 1973 
tavaszáig többször is látom 
a boltjában. Azt viszont nem 
tudtam, 1937 nyarán a bolgár 
király legmagasabb kitünteté-
sét is megkapta, s vele együtt 
ünnepel a helyi előkelőség, a 
helyi pékmesterek kamarája. 
Ezzel nem csak a munkásságát 
mesterségbeli tudását hono-
rálják. Marinov Jordán ekkor-
ra már a helyi bolgár kolónia 
első embere. A hozzánk tele-
pült bolgárkertészek és társa-
ik is minden vasárnap délelőtt 
együtt imádkoznak az ortodox 
szertartás szerint a Marinov 
úr lakásában kialakított szen-
télyben. Megalapítja a bolgár 
iskolát, tanítót fogad, és gon-
doskodik a teljes ellátásáról. A 
helyi kolónia között előforduló 
összetűzéseknél békebíró, min-
denki elfogadja a döntését.

Kevesen tudják manapság, 
hogy a repülőtér közelében ala-
kulnak ki az első bolgárkerté-
szeti ültetvények. Ők honosítják 
meg nálunk a paprika-, paradi-
csom-, padlizsánpalántázás és a 
különleges, savanyított káposz-
tával kapcsolatos újszerű fogá-
sokat. Az egészséges táplálko-
zás receptjeit, az uborkaleves és 

egyéb zöldséges ételek elkészíté-
sét viszont nem tudják elfogad-
tatni velünk. Máig se nagyon is-
merjük, milyen is a sült paprika 
paradicsommártással, viszont a 
miskolci Búza téri piacon kap-
ható savanyított káposzta a be-
települt bolgároknak köszönhe-
tő. Kapros és csípős.

Jordán úr maga is mene-
kültként kezdte, 11 esztendő-
sen Belényesen át jut el az új 
hazájába. Így aztán amikor 
1944 őszén beoson hozzá egy 
csontsovány, összefagyott fia-
talember, eszébe se jut megkér-
dezni, honnak került oda. Két 
meleg kenyérrel engedi az út-
jára. Később tudja meg, hogy 
néhány zsidó fiú a Deszkate-
mető egyik kriptájában bujdo-
sik a deportálás elől. Befogadja 
őket, a liszteszsákok mögé búj-
va, inasként vészelik át a város 
megszállását. Közülük az egyik 
fiatalember Jordán bácsi halá-
láig a pékségében dolgozik.

Volt péksége helyén Marinov 
Jordán megérdemelne egy em-
léktáblát. Egy nagy, kenyérfor-
májú márványlapból, hogyha 
meglátjuk, eszünkbe jusson az 
a fiatalságunkra emlékeztető, 
savanykás, komlóbarnás, fosz-
lós vekni, amelyhez hasonló 
már aligha lesz többé…

Szántó István

Jegyzet

Jordán bácsi foszlós, pirospozsgás, savanykás veknije



Aki valamelyik típusban ma-
gára ismer, annak megmutat-
juk, szerintünk melyik játék 
illik hozzá.

Mivel évente több száz új cím 
jelenik meg a társasjátékok vi-
lágában, így ágazatok alakultak 
ki: partijáték, családi játék, stra-
tégiai és logikai játékok, de van-
nak ügyességi, fejlesztő és más, 
izgalmas mechanizmusokkal 
működő társasok is. Hatalmas 
a választék. Mégis gyakori kép 
a hipermarketek játékszekciói-
nál, hogy a család tanácstalanul 
áll, nézeget, szemlélődik, majd 
végül beteszi a kosárba a Mono-
polyt, mert azt ismeri egyedül 
a játékok közül. Pedig rengeteg 
olyan társas van, ami kicsit mé-
lyebb élményt kínál, mint a ci-
linderes emberke és a játékpén-
zek. Gyakran előfordul az is, 
hogy a barátok lelkesen ajánla-
nak valamit, amiről csak a vas-
kos árcédula kifizetése után 
derül ki, hogy igazából nem is 
nekünk való.

Az alábbi cikkben erre a prob-
lémára keresünk megoldást: 
Puskás Csaba, a Gémeskút – 
Társasjáték Klub Miskolc alapító 
elnöke leírta azt a négy, jól meg-
különböztethető kezdőjátékos 
típust, akikkel eddig leggyak-

rabban találkozott. Emellett 
ajánlunk is passzoló játékokat az 
egyes típusoknak. Tehát, ha va-
laki magára ismer a leírtakból, 
azt is tudni fogja, hogy mivel 
érdemes indítani a barangolást 
a modern társasok szórakozta-
tó, de szerteágazó világában. A 
játékok kiválasztásánál fontos 
szempont volt, hogy hazánkban, 
magyar nyelven is beszerezhető 
legyen mindegyik.

Első típus
Alkalmi játékosok – nem el-

kötelezett társasjáték-rajongók, 
de szívesen játszanak, ha épp a 
buli úgy hozza.

Ajánlott játékok:
Robbanó cicák: könnyen ta-

nulható, fordulatos társasjáték 
2 – 5 játékos részére. Az átlagos 
játékideje rövid, csak 15 perc. 
Macskakedvelőknek és azok-
nak a játékosoknak kifejezetten 
ajánlott, akik szeretik az eny-
hébb stratégiai kihívásokat, és 
nem torpannak meg, ha kereszt-
be kell tenni a győzelemért néha 
a játékostársaknak.

Imagine: szintén nagyon ere-
deti játék 3 – 8 játékos részére, 
mely a működése tekintetében 
egy egészen kicsit hasonlít az 
Activityhez. Itt is feladványokat 
kell elmutogatnunk, de a lehető 

legújszerűbb módon, 61 átlátszó 
kártya segítségével, azokat egy-
másra pakolva, mozgatva. Az át-
lagos játékidő rövid, csak 15 – 30 
perc.

Jógi: szinte tanulni sem kell, 
mégis működik. Az alapöt-
let kellően őrült. Semmi másra 
nincs szükségünk hozzá, mint 
a végtagjainkra, egyéb testré-
szeinkre, esetleg egy közepes 
adag humorra. Gyakorlatilag 
egy szőnyeg nélküli, szólómódú 
Twister, ami igencsak nyakate-
kert helyzeteket szülhet. 3 – 12 
játékos részére ideális, játékideje 
nagyjából 15 – 20 perc.

Második típus
Elhivatottabb alkalmi játéko-

sok, akik szeretik a komolyabb 
kihívásokat.

Ajánlott játékok:
Kódfejtő: Asszociációs partijá-

ték, amelyben két csapatvezető 
küld a saját csapatának körön-
ként egy háromszavas üzenetet, 
amely mindig más sorrendben 
utal a négy kulcsszó közül há-
romra. A cél, hogy a mi csapa-
tunk értse az üzenetet, de az el-
lenfél ne tudja dekódolni. 3 – 8 
játékos részére kiváló, a játékidő 
30-45 perc.

Kartográfusok: briliáns tér-
képrajzolós taktikai játék. A já-

tékosok újabb és újabb kártyákat 
felfordítva és azokhoz alkal-
mazkodva rajzolnak a saját tér-
képükre. Ez a műfaj alapvetően 
egy gondolkodós, mégis köny-
nyed, relaxáló játékmenetet biz-
tosít. Ha nem célunk eltiporni a 
másikat, a térképünk színezésé-
vel is jól leköthetjük magunkat. 
1 – 100 játékos játszhat egyszer-
re, egy játék nagyjából 30-45 
perc hosszú.

Harmadik típus
Akik inkább kettesben játsza-

nak.
Ajánlott játékok:
7 csoda párbaj: letűnt civilá-

ziókat irányítunk három koron 
keresztül. A cél, hogy az ellen-
félnél ügyesebben lavírozzunk 
a gazdaság, a tudomány és a 

háború lehetőségei között, ma-
gunkhoz ragadva a végső győ-
zelmet. Közepesen bonyolult, 
mégis taktikus játék két fő részé-
re, ami nagyjából 30 perc alatt 
lejátszható.

Hanamikoji: japán gésák sze-
relmét kell elnyernünk külön-
böző ajándékokkal. A célunk, 
hogy ellenfelünknél több hölgy 
szívét hódítsuk meg. Remekül 
idézi meg a régi Japán hangu-
latát ez a szép kidolgozású kár-
tyajáték, ahol számolgatni és 
taktikus döntést hozni egyfor-
mán fontos. Nagyjából 15 perc 
alatt az is eldől, ki lesz a gésák 
kegyeltje.

Negyedik típus
Kezdő, de a kihívásokat ked-

velő családos játékosok

Ajánlott játékok:
Azul: Sintra Üvegcsodái: A já-

tékosok célja minél szebb üveg-
táblákat építeni. Hogyan alkos-
sunk maradandó csodákat úgy, 
hogy közben ne is pazaroljuk el a 
nyersanyagainkat? Ehhez meg-
felelő taktika és 30 – 45 szabad 
perc kell I. Mánuel király evorai 
kastélyában. Az Azult 2-4 játé-
kos játszhatja.

Stone Age – Találd meg az 
utad: egy kőkorszaki család 
túlélésért folytatott küzdelmét 
irányítjuk. Dönthetünk: nyers-
anyagokat gyűjtünk, vadászni 
indítjuk őket, vagy fejlesztéseket 
hajtunk végre. A győzelemhez 
több út is vezethet ebben a 2-4 
játékos számára ideális, nagyjá-
ból 1,5 órát igénylő játékban.

Bájer Máté

Rengeteg olyan társas van, ami kicsit mélyebb élményt kínál, mint a Monopoly. Fotó: J. Á.
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A Gémeskút – Társasjáték 
Klub Miskolc nagyjából 160 
regisztrált tagot számlál je-
lenleg.

A modernkori – főként fel-
nőttek szórakozását célzó – 
társasjátékok egyre több rajon-
gót gyűjtenek hazánkban is. 
Miskolcon már ötödik éve mű-
ködik a Gémeskút, ami fennál-
lása évfordulóját február 14-én 
szokta ünnepelni: félszáz em-
ber gyűlik össze Valentin-na-
pon minden esztendőben, 
hogy a szenvedélyüknek hó-
doljanak – legtöbben pedig a 
párjukat is elviszik, mivel kö-
zös érdeklődés a társasozás.

– Eleinte csak néhányan vol-
tunk, egy baráti kör – mesél az 
indulásról Puskás Tibor ala-
pító klubelnök. – Egy szeren-
csés egybeesés következtében 
épp akkor robbant be nálam 
a társasjátékozás-hobbi, ami-
kor a Kassai utcai közösségi 
térben megnyílt a lehetőség a 
környékbeliek részére külön-
féle programok szervezésére. 
Azonnal indítottam is egy Fa-
cebook-oldalt, hátha akad más 
is, akit érdekelne a lehetőség. 
Néhány hónap alatt húsz-har-
minc főre duzzadt a létszá-
munk.

A klub születésnapján min-
den évben valamilyen nagyobb 
szabású ünnepi alkalmat tarta-
nak tortával, pizzázással, vic-
ces kvízjátékkal. Most azon-

ban minderre nincs lehetőség, 
ahogy egy ideje a klubalkalma-
kat sem tudták megtartani.

– Sajnos teljesen el kell tekin-
tenünk a megszokott dolgaink-
tól. Egy ideig azon igyekeztem, 
hogy legalább a kvízjátékunk 
vagy némi online játék legyen 
erre az alkalomra, de megvi-
tatva a többiekkel arra jutot-
tunk, hogy a korlátozott lehe-
tőségek annyira lehangolóvá 
tennék az amúgy általában 
harsány nevetéssel kísért tár-
sasági élményt, hogy inkább 
elhalasztottuk.

Azért egy-két meglepetés 
még így is marad, többek kö-
zött klublogós pólókat sorsol-
nak Facebookon a sztorikat 
megosztó tagok között. Igény 
egyébként lenne a hétközna-
pokban is a klubtevékenységre.

– Ősszel még azt hittük, ez 
most rövidebb szünet lesz, lel-
kesebbek is voltunk, de csak-
hamar mindenkin csüggedt-
ség lett úrrá, és érzésem szerint 
ilyen csendes belenyugvással 
várja most mindenki, hogy mi 
fog történni.

Puskás Tibor elmondta, az 
első alkalom óta nagyjából 220 
ember fordult meg a Gémes-
kútnál, és több mint 350 féle 
játék volt ez idő alatt az aszta-
lokon.

– Manapság 160 regisztrált 
klubtagunk van, de körülbelül 
40 fős a "keménymagunk", eb-
ből a létszámból került ki az a 
20 fő, aki heti rendszerességgel 
megjelenik. Reméljük, ez a lel-
kesedés megmarad az újranyi-
tás után is.

B. M.

Szomorkás szülinap:  
ötéves Miskolc társasjátékklubja Kollégáink is gyakran  

veszik elő kedvenc társa-
saikat.

Társasjáték: sokaknak juthat 
eszébe a szó hallatán egy dobó-
kocka, pedig a szerencsefak-
tor nem mindig eleme a mo-
dern társasoknak. Egyáltalán 
mit jelent az a szó, hogy mo-
dern társas? Csak felnőtteknek 
ajánlható? Vagy inkább a gye-
rekek fogják élvezni, mint a Ki 
nevet a végén? esetében több-
nyire? Leginkább mindkettő. 
Egy biztos: az újonnan megje-
lenő játékok száma egyre nő, és 
egyre több a játékkedvelő em-
ber. Nem kivétel ez alól szer-
kesztőségünk sem.

– A márciusi leállás során 
megnéztem egy online bemu-
tatót, amit az egyik budapes-
ti társasjátékos kávézó tartott 
– emlékszik vissza a MIKOM 
ügyvezetője, Hatvani Olivér, 
aki a Flippergyár tulajdonosa-
ként csöppent a modern tár-
sasjátékok világába. – Hamar 
megtetszett a dolog. Elkötele-
zett híve vagyok a sportoknak, 
ami szerintem egy tőről fakad 
a játékossággal, így hamar be-
szippantott a modern társasok 
világa.

Hatvani Olivérnek több 
kedvenc játéka is lett az utóbbi 
egy év során.

– Számos nagyszerű társast 
kipróbálhattam, ezek közül 
nehéz abszolút favoritot mon-
dani, de talán a Mr. Jack Lon-
donban fogott meg leginkább. 

Ez egy kétfős játék, ami Sher-
lock Holmes világába kalau-
zol. Az egyik fél bűnözőt ala-
kít, ellenfele pedig nyomozót. 
A gyilkos célja, hogy kiléte az 
utolsó pillanatig homályban 
maradjon, és elvegyüljön a 
nyolc gyanúsított között.

A vágóként dolgozó Török 
Nórát a bátyja ismerteti meg 
újabb és újabb társasokkal.

– A rajongás gyerekkorban 
indult a memóriafejlesztő já-
tékokkal és a Gazdálkodj oko-
san!-nal. Általában bátyám kö-
veti, mik az új megjelenések, és 
ő szelektál.

Nóráék kedvenc társasa je-
lenleg egy western hangulatú 
partijáték.

– A Bang! szerintem nagyon 
izgalmas: több karakter ver-
seng titkos célokkal – bandi-
ta, seriffhelyettes, renegát –, és 

nem bízhatunk csupán a meg-
érzéseinkben, mert mindenki 
nyerni szeretne.

Ficsór-Kis Alicia, a Miskolc 
Televízió felelős szerkesztője 
inkább gyerekek szórakozta-
tása, fejlődése érdekében vesz 
játékokat, de úgy tapasztalja, 
a felnőttek is szívesen leülnek 
egy-egy partira.

– Két lányunk van, 6 és 12 
évesek. Most vannak abban a 
korban, hogy már lehet velük 
közösen is játszani. A Mono-
polynak számos változatát 
megvettük, de olyan kártya-
játékok is előkerülnek, mint 
például a Dobble. Bár vi-
szonylag kevés szabadidőnk 
van, heti kétszer minimum 
játszunk – ez az egyik olyan 
időtöltés a vacsora mellett, 
ahol együtt van a család.

bm

Így játszunk mi: stratégiától a retróig

HOGYAN VÁLASSZUNK:  
JÁTÉKOS TÍPUSOK ÉS JÁTÉKOK 

Az első alkalom óta nagyjából 220 ember fordult meg a 
Gémeskútnál

Ficsór-Kis Alicia, Hatvani Olivér és Török Nóra. Fotó: Ju-
hász Ákos 



A miskolci polgármesteri 
hivatal felhívja a tanár-, 
tanító- és óvóképző intéze-
tekben végzettek figyelmét 
arra, hogy a felsőoktatási 
intézmények 2021-ben is 
adományozhatnak arany, 
vas, illetve rubin díszok-
levelet azoknak, akik ok-
levelüket 50, 60, 65, 70 éve 
szerezték.

A díszokleveleket az ér-
dekeltnek kell igényelni, de 
az adományozást a pedagó-
gus utolsó munkahelye és a 
társadalmi szervek is kezde-
ményezhetik. Aranydiplo-
ma esetén a kérelemhez csa-
tolandó az 50 évvel ezelőtt 
szerzett oklevél fénymáso-
lata, a munkakönyv fénymá-
solata vagy munkahelyi iga-
zolás az ott eltöltött évekről, 
és egy rövid szakmai önélet-
rajz. Gyémánt-, vas- és ru-
bindiploma esetén az elő-
zőleg adományozott arany-, 
gyémánt- vagy vas oklevél 

fénymásolatát, valamint rö-
vid szakmai önéletrajzot 
szükséges csatolni.

A díszoklevél iránti ké-
relem az érintett felsőokta-
tási intézmény honlapjáról 
letölthető, vagy személye-
sen a polgármesteri hivatal 
szociális és köznevelési osz-
tályán (Miskolc, Petőfi S. u. 
39. sz.), Nagyné Tőszegi Évá-
nál érhető el (előzetes idő-
pont -egyeztetést alapján). 
A kitöltött kérelem a csatolt 
dokumentumokkal együtt 
ugyanitt adható le legké-
sőbb március 5-én, pénteken 
11.00 óráig.

A kérelmek a felsőoktatási 
intézményekhez közvetlenül 
is benyújthatók. A beadási 
határidők tekintetében a fel-
sőoktatási intézményeknél 
vagy honlapjukon tájéko-
zódhatnak.

Tovább információ: Nagy-
né Tőszegi Éva; Tel.: 46/512-
866 telefonszámon vagy a 
www.miskolc.hu honlapon.

Az enyhülő idő egyre többe-
ket csábít a kertekbe, és ha-
marosan elkezdődik a tavaszi 
dömpingmunka, a metszés. 
Ha metszés, akkor pedig je-
lentős mennyiségben keletke-
zik ág- és gallyhulladék.

Régi beidegződés, hogy a le-
vágott ágak és gallyak eltün-
tetésének leggyakoribb és leg-
jobbnak vélt módja a kertben 
való elégetés, azonban ezt a 
gyakorlatot már nem lehet kö-
vetni. Miskolcon 2020 szep-
temberétől tilos a kerti hulla-
dékok, így a fás növényi részek 
nyílt téri elégetése is. Ha a nyílt 
téri elégetés nem lehetséges, 
mihez lehet kezdeni a nyese-
dékkel? Ha van a háztartásban 
zárt égésterű tüzelőberende-
zés, célszerű a metszési hulla-
dékot 20-30 centiméteres da-
rabokra vágni, és fedett helyen 
a következő fűtésidényig vagy 
a nyári szalonnasütésekig tá-
rolni. A száraz tűzifának akár 
15MJ/kg fűtőértéke is lehet, és 
elégetésével viszonylag kevés 
szennyezőanyag kerül a leve-
gőbe. A fákról lekerülő szerves 
anyag azonban nem csak tü-
zelőként hasznosítható!

A nagyobb, darabos nyese-
dékből elkészíthető egy dom-
bos ágyás belső magja: az 50-
60 cm magasan feltornyozott 
ág-gallyrészeket 20-30 cm vas-
tagon kell lombbal befedni, 
melyre 20-25 cm trágya vagy 
komposztréteg kerül, és ezt 
egy 10 cm vastag kerti földré-

teg zárja. A komposztálás so-
rán a közepesen vastag, 8-10 
centiméteresre darabolt galy-
lyak, mint struktúraanyagok 
használhatóak. Lassabb le-
bomlásuk és szerkezetes tulaj-
donságuk miatt a komposzt-
halom belsejében biztosítják a 
megfelelő levegőellátottságot, 
és lassú szénforrásként segítik 
a lebontást. Ha baltával vagy 
metszőollóval túlságosan meg-
terhelő az aprítás, a különböző 
típusú aprítógépekkel is elvé-
gezhető az ághalmok eltünte-
tése. Ilyen gépek valamennyi 
nagyobb kölcsönzőben bérel-
hetők. A keletkezett apríték/
darálék sokféleképpen haszno-
sítható a kertben.

Talajtakaróként meggátolja a 
gyommagvak csírázását, meg-
őrzi a talaj nedvességét, előse-
gíti a talajéletet, csökkenti az 
eróziós hatásokat, lassú lebom-
lása következtében pedig fo-

kozatos tápanyagpótlást biz-
tosít. Használata fák, bokrok, 
sövények, lágyszárú évelők kö-
rüli területeken javasolt. Eltárol-
va és a vegetációs időszakban a 
komposztálóba helyezett zöld-, 
nyers hulladék mellé adagolva 
mint barna, széntartalmú anyag 
biztosítja a kiegyensúlyozott 
komposztálódást. A tavasszal 
keletkezett apríték ősszel szige-
telőanyagként felhasználható a 
fagyérzékeny kerti növények vé-
delméhez. A veteményes ágyá-
sok közötti járófelületre vagy a 
kerti utakra kiszórt több cen-
timéteres apríték meggátolja a 
terület elsarasodását és a talaj 
tömörödését. Ilyen célú haszno-
sítás esetén természetes a lega-
lább 2 évenkénti pótlás, hiszen 
a ledarált ágak idővel elbomla-
nak. Bár még nem túl gyakori-
ak a tetőkertek, de jó tudni, hogy 
az itt használt földkeverékekben 
könnyítő anyagként is alkalmaz-

ható az apríték, pótlásáról azon-
ban itt is folyamatosan gondos-
kodni kell. A vastagabb ágakból 
némi kreativitással ágyásszegély, 
rézsűfonat vagy komposztáló-
kasváz is készíthető.

Ha kevés az erő vagy az idő 
a keletkezett nyesedék feldol-
gozására, a kert egy félreeső 
sarkában felhalmozott ágakkal 
új élőhelyek létesíthetők, mely-
lyel például a sünök, énekes-
madarak, gyíkok megtelepe-
dését lehet elősegíteni, ezáltal 
a környezetünk biológiai sok-
félesége gazdagítható. Végső, 
de kevésbé környezettudatos 
megoldásként persze a ház-
hoz menő zöldhulladékgyűj-
tés vagy a hulladékudvarban 
történő leadás is megoldás le-
het… A témához kapcsolódó 
kérdéseikkel forduljanak bát-
ran az önkormányzat Öko-
menedzser Irodájához a hun-
gairy@miskolc.hu címen.

A nagyobb, darabos nyesedékből elkészíthető egy dombos ágyás belső magja. Fotó: hugelkultur.com.au
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Már csak szűk 150 millió 
forint hiányzik, és a kazinc-
barcikai, SMA-val küzdő 
Zsombi megkaphatja a hőn 
áhított kezelést.

Folytatás az 1. oldalról
– Úgy érezzük mi is, hogy 

ez már a célegyenes, bár még 
mindig nagy összeg hiányzik. 
Reméljük, hogy akár már pár 
héten belül megrendelhetjük a 
gyógyszert, hogy aztán elkez-
dődhessen az előzetes reha-
bilitáció, illetve a felmérések 
sora, az előkészítés. Ha bár-
milyen fertőzés, gyulladás van 
Zsombi szervezetében, akkor 

azt előbb ki kell kezelni. Ezek-
től függően akár 1-2 hónapot 
is igénybe vehet majd a kezelés 
– tekintett előre Szabina.

Hogy az összeg összegyűl-
jön, az egész ország meg-
mozdult. A labdarúgóink 
különösen aktívak voltak, 
köszönhetően Németh And-
rásnak és a Trollfocinak. Tá-
mogatásuk több tízmillió fo-
rintra rúg.

Legutóbb a MIHŐ egy 
munkatársa is felajánlotta 
féltve őrzött relikviáját. Orosz 
Tamás főelőadó érdeklődé-
sünkre elmondta, még 2000 
májusában, a sydney-i olim-

pia előtt Kazincbarcikán járt a 
férfipóló-válogatott. Akkori-
ban alakult a helyi vízisport-
klub, ennek apropóján tették 
tiszteletüket Kásásék a borso-
di városban. A klub alapítója 
volt Tamás, majd edzői és el-
nöki tisztséget is betöltött a 
csapatnál.

– Nagy örömmel fogad-
tuk olimpikonjainkat, akik 
nálunk hagytak egy dedikált 
labdát. Ezt azóta őrizgettem. 
Aztán ahogy megismertem 
Zsombi történetét, azonnal 
azon kezdtem el gondolkozni, 
hogyan tudnék segíteni. Így 
jött a licitálás ötlete.

A vasárnap este lezárt ár-
verés nyertese félmillió fo-
rintért szerezte meg a labdát, 
de a szervezők nagy örömére 
a harmadik helyezett licitáló 
is felajánlott 400 ezer forin-
tot a nemes ügynek. – Ön-
zetlenül próbáltunk segíteni, 
és bízunk abban, hogy minél 
hamarabb összejön a pénz. 
Mivel földik vagyunk, nagyon 
szurkolunk Zsombinak – tet-
te hozzá Tamás.

Szabinától megtudtuk, 
hogy a felajánlások nagyobb 
hányada kisebb összegű ado-
mány. – Óriási hálával tar-
tozunk mindenkinek, főleg 
amiatt, hogy a világjárvány 
közepette is megtalálják azo-
kat a forrásokat, amikből tud-
nak nekünk adni ha pár ezer 
forintot is.

A család tehát bizakodó, 
pozitívan tekintenek a jö-
vőbe, fegyelemre intik azon-
ban magukat. – Ha érez-
zük is, hogy mindjárt célba 
érünk, próbáljuk egy picit 
visszafogni magunkat, mert 
már hozzászoktunk ahhoz, 
hogy csak az a biztos, ami 
már megtörtént. Akkor fo-
gunk igazából örülni, ha 
rendelkezésre áll a megfe-
lelő összeg, és elkezdhetünk 
egyeztetni a kórházzal – fo-
galmazott Szabina.

Kujan István

Célegyenesben a gyűjtés Zsombinak

A segítség a napokban 
megérkezett rendkívüli hi-
deg miatt minden bizony-
nyal jól jön a nehéz sorsú 
embereknek.

A decemberben kiosztott 
160 köbméter után február-
ban további 200 köbméter 
tűzifát oszt ki a rászorulók-
nak a miskolci önkormány-
zat – tájékoztatta lapunkat a 
miskolci polgármesteri hi-
vatal sajtóosztálya. A segít-
ségre szükség is van, hiszen 
csütörtökön megérkezett a 
sarkvidéki hideg, néhány na-
pig napközben is mínuszok-
ra, éjjel pedig akár mínusz 
10 foknál is hidegebb időre 
kell számítani.

A városi kivágásokból ke-
letkezett, évi közel 400 köb-

méter fát, valamint a már 
korábban felhalmozódott 
tűzifát a nádasréti telephe-
lyén tárolja a Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. 
Ennek a feldolgozásában a 
hajléktalan munkavállalók 
is segítenek a közfoglalkoz-
tatás keretében. Ahogyan 
arról korábban beszámol-
tunk, Varga Andrea Klára, 
Miskolc alpolgármestere, 
Osváth Zoltán, a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft. 
igazgatója és Gúr Péter At-
tila, a Miskolci Egyesített 
Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény 
igazgatója még tavaly meg-
állapodott abban, hogy a 
város által kitermelt fát a 
MESZEGYI-n keresztül jut-
tatja el a rászorulóknak.

Tűzifával segítik  
a rászorulókat

Felhívás díszoklevél 
igénylésére

A család bizakodó, pozitívan tekintenek a jövőbe. Fotó: J. Á.

FÁS JAVAK A KERTBEN



A jövőben jól működő meg-
oldás lehet az online közve-
títés.

A Miskolci Nemzeti Szín-
ház (MNSZ) vonatkozásában 
a február szava mindenkép-
pen az online lenne – ha nem 
is gyakoriságában, de jelentő-
ségében mindenképp, hiszen 
az intézmény életében eddig 
egyedülálló dolog történt: újra 
lehet az előadásokra jegyet vál-
tani, azonban csupán online 
vetítésekre egyelőre.

– Nézőinktől számtalan jel-
zés érkezett hozzánk, hogy hi-
ányzik nekik a színház, igénylik 
az online előadásokat – mond-
ta lapunknak az új vetítési for-
ma kapcsán Papp Andrea, az 
MNSZ kommunikációs és 
marketingmenedzsere. – Mivel 
mindenképpen saját felületet 
szerettünk volna létrehozni az 
előadásaink közvetítéséhez, így 
a fejlesztés, tesztelés zajlott az 
elmúlt időszakban.

Cél: megtartani a nézőket
– Egyáltalán nem a gazdasá-

gi szempontokat vettük figye-
lembe az oldal létrehozásakor, 
a színház léte szempontjából 
azonban nagyon fontos, hogy 
e nehéz helyzet ellenére se ve-
szítsük el a közönségünket – 
fogalmazott Papp Andrea.

A fejlesztésre azért volt 
szükség, mert – a tervek sze-
rint – a nyitás után is közvetí-

tenek majd online előadásokat 
(főképp) a más városokban, il-
letve külföldön élők számára.

A nézők jegyváltás után a 
színházban korábban játszott 
darabokat tekinthetnek meg 
adott időpontban, rögzített 
felvételen. A repertoár össze-
állításánál törekedtek a sok-
színűségre: vígjáték, színmű, 
táncelőadás és a legkisebbek-
nek zenés mesejáték is szerepel 
a februári előadások között.

Anna és a stevia
Múlt szombaton az Édes 

Annát vetítették Rusznyák Gá-
bor rendezésében: hét óra előtt 
én is helyet foglaltam a képze-
letbeli nézőtéren. Felvillanyo-
zott a tény, hogy valamilyen 
formában ismét szerepet kap a 

mindennapjaimban a színház. 
Pontban 19.00-kor felgördült 
a függöny a nagyképernyőn. 
Kritikai szemszögből magáról 
a darabról nem szeretnék bő-
vebben írni. Rusznyák Gábor 
szerintem az untig ismert alap-
témákat is képes megújítani, új 
kérdéseket nyitni ott, ahol azt 
hittük, egyértelmű válaszok 
képeznek falat. Ez a darab kor-
talan. Nem érzem azt, hogy le-
kötnék az évszámok. Érdekes 
az is, hogy az elején jól elkülö-
níthető színnel, piros öltözék-
ben jelenítik meg a módosabb 
úri réteget, majd a cselekmény 
előrehaladtával ez is árnyaló-
dik. Tetszett, hogy a Vízy há-
zaspár kvázi felmenti Annát 
az bíróságon játszódó jelent-
ben. Tetszett a színészi munka 

is, ami így, hogy a kamera ál-
tal közelebbről látjuk az apró, 
ám az élményt mélyítő gesz-
tusokat, szuggesztív arcjátékot, 
még erősebb.

Mindezek ellenére ez az 
Anna valahogy keserédes ma-
radt számomra. Édeskés. En-
nek oka pedig nem az élmény-
ben keresendő. Az ok a globális 
hiány: a tudat, hogy lehetne ez 
másképp. Hogy üresen áll a né-
zőtér a teátrumban, leeresztet-
te bordó bársony szemhéját a 
színpad. Hogy jó így is, de már 
jobb lenne amúgy. Azonban ha 
az élő színház mellett jelenik 
majd meg az online közvetítés 
mint opció, akkor szerintem 
elmúlik ez a mellékíz, és sokkal 
édesebb lesz Anna is.

Bájer Máté
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Online színházidézés: töltjük, 
látjuk, visszamennénk

Múlt szombaton az Édes Annát vetítették Rusznyák Gábor rendezésében. Fotó: Éder Vera

A Herman Ottó Múzeum online játékra invitálja a négy fal 
közé szorult kicsiket és nagyokat az idei farsangi időszakban.

Felemás farsang címmel in-
dított interaktív, online játékot 
a Herman Ottó Múzeum. Az 
intézmény sajtóreferensének 
elmondása szerint a program 
célja, hogy népszerűsítsék a 
Görgey utcai székházukban 
működő képtárukat.

– A játék lényege, hogy a 
„felemás” szó minden létező 
értelmében parafrázisokat ké-
szíts az erre a célra külön létre-
hozott felületen megtalálható 
festmények alapján. Gondos-
kodtunk arról is, hogy ne ma-
radj inspiráció nélkül, ezért a 
múzeum Facebook-oldalára 
folyamatosan töltjük fel a sa-
ját értelmezéseiket, így a mú-
zeumi gárda már önmagában 
egy elég komoly felhozatalt 
hozott össze – mondta Nagy 
Attila. Hozzátette, a fotók csak 
inspirációként vannak feltölt-
ve, a versenyben, ami értékes 

nyereményekért zajlik, nem 
vesznek részt.

Nevezni február 17-e éj-
félig, stílszerűen a farsangi 
időszak végéig lehet a mú-
zeum honlapján. Nagy Attila 
kiemelte, nem csak ezzel az 
online programmal várják 
az érdeklődőket.

– A jelenlegi időszak köz-
ponti témája a farsang. Mivel 
a múzeum számos küldetése 
közül az egyik legfontosabb az 
ismeretek átadása, így régész, 
történész, néprajzos munka-
társaink a maguk tudomány-
területéről járják körbe a 
farsang és a maszkviselés ha-
gyományait, keletkezéstörté-
netét, ezúttal szintén online 
– tette hozzá. A „HOMline Far-
sang” névre keresztelt program 
ugyancsak a Herman Ottó Mú-
zeum honlapján érhető el.

Tajthy Ákos

ÁLL A BÁL  
A MÚZEUMBAN

„Túl sok az árnyék ebben a 
városban, ezért döntöttem 
úgy, hogy a fényről fogok írni. 
Miskolc ezernyi titkát csak el-
hullajtotta az emlékezet, hogy 
egyszer újra megtaláljuk őket. 
Amint felemeljük és mar-
kunkban tartjuk, máris fénye-
sedni kezdenek” – írja Miért 
Miskolc? című kötetében 
Fedor Vilmos. A lokálpatrióta 
63 válaszban indokolja meg, 
hogy miért szereti Miskolcot.

A turini békeszerződést a Di-
ósgyőri várban látta el kézje-
gyével Nagy Lajos királyunk. Az 
eredetileg Torinóban kötött bé-
keszerződést, mely a Magyar Ki-
rályság és a Velencei Köztársa-
ság között született, a magyarok 
legendás királya, a sok ország 
népének tiszteletét kivívó Nagy 
Lajos itt, e várfalak között látta 
el kézjegyével. Pompás öltözékű 
követek, szemet gyönyörködtető 
kincsek és egy ajándékba hozott 
kölyökoroszlán hirdette Velence 
nagyságát és behódolását Nagy 
Lajos előtt. E különleges törté-
nelmi pillanatnak köszönhető-
en Diósgyőr vára felkerült a vi-
lágtörténelem térképére.

Lajos király uralkodásának 
kezdeti éveitől érdekellentétben 
állt a Velencei Köztársasággal. 
Ennek oka az volt, hogy a ve-
lenceiek terjeszkedni akartak 

a dalmát partvidéken. Ugyan-
akkor a dalmát városok régi jó 
kapcsolatot ápoltak a magyar 
királyi udvarral. Érezvén a ve-
lencei fenyegetettséget, rendre a 
magyar királyhoz fordultak vé-
delemért. Még Könyves Kálmán 
idején megtapasztalhatták, hogy 
a magyarok, miközben fenn-
hatóságuk alá vonták a dalmát 
partvidéket, nem csorbították a 
dalmát városok önrendelkezési 
jogát. Így aztán, amint a velen-
ceiek részéről katonai mozgá-
sokat észleltek az Adrián, Lajos, 
több alkalommal is, kész volt 
seregével a segítségnyújtásra. 
Az első nagy hadjáratát 1357-
ben kezdte meg, amikor Velen-
ce szárazföldi birtokait feldúlta 
és elfoglalta, de tengeri erőivel 
nem bírt. A dalmát városok fel-
lázadtak Velence ellen, és meg-
nyitották kapuikat a magyar 

hadak előtt, akik Zarát vissza is 
vették a velenceiektől 1357-ben. 
A hadjárat a zárai békével zárult, 
melynek értelmében a velencei-
ek lemondtak Dalmácia nagy 
részéről, ugyanakkor kereske-
delmi jogaik nem sérültek a tér-
ségben.

A zárai békét azonban a ve-
lenceiek nem tartották be.

A magyar király, megértve a 
pápa kérését, Firenze és Pisa vá-
rosokkal együtt fellépett a béke 
fenntartása érdekében, és kétha-
vi fegyverszünetet kötött azért, 
hogy a határigazító bizottságok 
dolgozhassanak. De míg Lajos 
tartotta magát a fegyverszünet 
szabályaihoz, addig Velence ezt 
az időt újabb fegyverkezésre for-
dította. És ekkor már a háború 
elkerülhetetlenné vált.

Nagy Lajos – elősegíten-
dő a békét – levélben fordult szövetségeseihez, hogy mind-

addig, amíg Velencével a bé-
kekötés nem történik meg, 
ne háborúzzanak egymással, 
hanem az ellentéteket békés 
úton oldják meg. Az oly rég-
óta vágyva várt béke megkö-
tésének helyszínéül az ellenfe-
lek Turin városát jelölték meg. 
Itt történt meg a magyarok és 
a velenceiek békekötése is.

Velence két követét küld-
te Magyarországra, Dandolot 
és Fantinot, hogy jelen legye-
nek, midőn a király kézjegyé-

vel megerősíti a békeszerző-
dést. November 26-án került 
sor erre, amikor is a velencei 
követeket a magyar urak né-
pes hada fogadta. A velen-
ceiek átadták ajándékaikat, 
melyek közül kiemelkedő je-
lentőségűek voltak Remete 
Szent Pál ereklyéi, melyeket 
eddig Velencében őriztek. Hát 
így történt, hogy volt egy nap 
a Diósgyőri vár történetében, 
amikor egész Európa törté-
nelmére befolyással bíró ese-
mény helyszíne volt.

Ha valaki Diósgyőrben jár, 
jusson eszébe, hogy a magya-
rok legendás királya, a sok or-
szág népének tiszteletét kivívó 
Nagy Lajos, itt, e várfalak kö-
zött látta el kézjegyével ural-
kodásának egyik kiemelkedő 
jelentőségű dokumentumát, 
mely arról is rendelkezett, 
hogy Velence főterén, a Szent 
Márk téren minden délben fel 
kell húzni az Anjou-liliomos 
lobogót a magyarok királya 
előtt tisztelegve.

Fedor Vilmos

A velencei békekötés ünnepe a Diósgyőri várban. Fotók: Juhász Ákos

Miért Miskolc? 15. rész – Békekötés Diósgyőrben
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Telefon: 30/9450-228
E-mail:  

info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat-  
készítés,

kárpitjavítás
Méretpontos,  

minőségi üléshuzat.
Bagaméri üléshuzat:  

az autós hálás lesz érte!

Az akció érvényes: 2021. 02. 13-tól 2021. 02. 19-ig 
Star kéztörlő, két tekercs, 79,5 Ft/tekercs 199 Ft 159 Ft
Dove szappan, 100 g, 1990 Ft/kg 239 Ft 199 Ft
Signal fogkrém, 75 ml 349 Ft 299 Ft
Pur mosogató, 750-900 ml, 598,66-498,88 Ft/l 549 Ft 449 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer, 750 ml, 665,33 Ft/l 599 Ft 499 Ft
Bref WC-tisztító gél, 700 ml, 569,99 Ft/l 479 Ft 399 Ft
Dove tusfürdő, 250 ml, 2396 Ft/l 699 Ft 599 Ft 
Flóraszept fürdőszobai tisztító spray, 750 ml, 878,66 Ft/l 759 Ft 659 Ft
Flóraszept konyhai tisztító spray, 750 ml, 878,66 Ft/l 759 Ft 659 Ft
Palette hajfesték 799 Ft 699 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g, 1598 Ft/kg 949 Ft 799 Ft
Konix koromtalanító, 1 kg 999 Ft 699 Ft
Prelix jégoldó, 500 ml, 1798 Ft/l 999 Ft 899 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,6 Ft/tek 1099 Ft 999 Ft
Air Wick automatic ut., 250 ml, 3996 Ft/l 1299 Ft 999 Ft
Ariel mosópor, 2,7-3 kg, 740,37-666,33 Ft/kg 2499 Ft 1999 Ft

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

Könnyű betanított munka,  
targoncavezető  

és alapanyag-összekészítő
álláslehetőségek

Miskolcon és Tiszaújvárosban 
HETI BÉREZÉS MEGOLDOTT!

Havi kimagasló fix bér
Ingyenes buszjárat vagy munkábajárás támogatása

Hosszú távú munkalehetőségek
Azonnali beléptetés és kezdés

HÍVJ és visszahívunk!
+36 30 507 6371

3530 Miskolc, Széchenyi utca 26. 1. em.

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

Apróhirdetés
Gyümölcspálinka-gyártó (OKJ: 
31 541 04, eng. sz.: E-000683/2014/
A018), óvodai dajka (OKJ 32 140 
01, Nyt.sz.: E-000683/2014/A031) 
és gépkezelő (OKJ 32 582 02) OKJ 
tanfolyamokhoz csatlakozhat-
nak Miskolcon márciusig a Dekra 
Akademie Kft. szervezésében. Ér-
deklődni: 30/768-1234.
A Borsod Mentő Szolgálat akár 
6 órában a központi állomás-
ra, Miskolcra, vállalkozót vagy 
gyakorlattal rendelkező higéni-
kus munkatársat keres, nyugdí-
jasok előnyben.  Az pályázatokat 
a munkaero.borsod@gmail.com 
email-címen várjuk.
Kastélyok berendezéséhez vá-
sárlok festményeket, ezüstöket, 
porcelánokat, bronzokat, bútoro-
kat, katonai tárgyakat, hagyatéko-
kat stb.! Üzlet: +36-20/280-0151, 
herendi77@gmail.com

MIKOM Miskolci Kommunikációs Nonprofit Kft.

A hírportál
www.minap.hu

A téli autózás lényege: viszo-
nyulni a körülményekhez. Ez 
persze igaz a többi évszakra 
is, de a novembertől már-
ciusig terjedő időszakban 
jóval több kihívás akad, amit 
figyelembe kell vennie a gép-
járműtulajoknak. 

Szerdáról csütörtökre virradó 
éjjel leesett az idei első, komo-
lyabb mennyiségű hó. Ez nem 
csak a járdán közlekedők szá-
mára okozott némi nehézséget: 
egy-egy autós, aki rosszul vá-
lasztotta meg a sebességet, elen-
gedett curlingkőként csúszott 
az utakon. Mondhatni, tízezer 
ember káromkodta el magát 

egyszerre, amikor indulás előtt 
kinézett az ablakon. A reggeli 
rutinba ugyanis bekerül telente 
egy új pont az autóval közleke-
dők számára: a jég lekaparása a 
szélvédőről és az ablakokról. Ez 
viszont, ha masszívabb hó esik, 
inkább tűnik úgy, mint egy 
visszafelé lejátszott videó vala-
kiről, aki teddyhengerrel akarja 
fehérre festeni a kocsiját.

Persze, ha van rendes téli gu-
mink, nem hajtunk túlzottan, 
és jégfoltmentes a kilátás, ak-
kor is érhet minket kellemet-
len meglepetés. Igen, rólad van 
szó, akkumulátor!

Sokszor megkaptam tanács-
ként, hogy indítsam be a ko-

csit hideg napokon akkor is, 
ha nem akarok sehová menni. 
Azt mondták, hogy – főképp 
ha gyakran megyek kisebb tá-
vot városban az autóval – el-
lenőriztessem többször az ak-
kumulátor töltöttségi szintjét. 
Nézzem át a rögzítőbilincse-
ket, de nem árt az elektroszint-
re és az indítási képességre sem 
figyelni. Én ezeket régebben 
halk, de annál reménydúsabb 
imával váltottam ki. Sajnos. Pe-
dig az akkumulátornak nem is 
kell feltétlen a nagy hideg, hogy 
letérdeljen bennük a töltöttség. 
Nyáron például – amikor két 
hónapig kényszerültem ható-
sági karanténba – szintén meg-

tréfált a kocsi. Ezt persze nem 
írhatom a számlájára, hiszen 
nagyjából hatvan napig senki 
nem volt, aki beindítsa. Ilyen-
kor jön a sopánkodás, a telefon 
és a bikakábel. Sohasem baj, 
ha van ilyen eszköz a kocsink-
ban, mert bárhol akadhat egy 
jótét lélek autóstárs, aki segít a 
bajban, de az olcsóbb, vékony 
drótos változatot jobb kerülni, 
vagy kettőt fogni egymás mellé 
egyszerre. Kapható már a zseb-
bika is: ez az okos kis szerkezet 
több nagyáruházban is besze-
rezhető, és elfér a kesztyűtar-
tóban. Nagyjából ugyanúgy 
működik, mint a sima, kábeles 
társa, csak ezt nem kell rákötni 

egy másik autó akkumulátorá-
ra: indításrásegítő néven nagy-
jából 14 ezer forint fejében lehet 
a miénk.

És végül, ha már tényleg fel-
készültünk a télre, van egy utol-

só lépés, mind közül a legfonto-
sabb: egyeztessünk Murphyvel 
is, mert mégiscsak rajta múlik 
leginkább a nyugodt közlekedés 
egy havas-jeges téli napon.

Bájer Máté

A MEGFONTOLT TEMPÓN ÁT A ZSEBBIKÁIG 

Szerdáról csütörtökre virradó éjjel leesett az idei első, komo-
lyabb mennyiségű hó. Fotó: Juhász Ákos

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

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

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



Nagyobb lesz a küzdőtér
Még a hónapban megkez-

dik a Győri kapuban talál-
ható, a Miskolci Judo Club 
használatában lévő épület 
bővítését. A küzdőtér közel 
230 négyzetméteresre nő, az 
új épületrészbe pedig öltö-
zők és vizesblokkok kerül-
nek. Az emeleten iroda és 
egy közel 100 négyzetmé-
teres edzőterem kap helyet, 
és parkolót is kialakítanak 
az épület mellett. A kivite-
lezés befejezése őszre várha-
tó. A beruházás az Emmi és 
a MOB 16 kiemelt sportág 
sportinfrastruktúra-fejlesz-
tési támogatásából valósul 
meg. Az építtető és a pro-
jekt lebonyolítója a Nemzeti 
Sportközpontok.

Biatlonban és sífutásban 
is versenyzett

Két sportág nemzetkö-
zi versenyén is gyarapította 
tapasztalatát az elmúlt na-
pokban Büki Ádám, a Mis-
kolci Honvéd SE sportolója, 
aki január végén a lengyel-
országi Duszniki Zdrojban, 
a biatlon-Európa-bajnoksá-
gon vett részt a magyar vá-
logatott keret tagjaként. A 
20 és 10 kilométeres egyé-
ni verseny nem úgy alakult, 
ahogy a miskolci sportoló 
eltervezte, leginkább a lövé-
szettel akadtak problémák. A 
folytatásban, február 3-4-én 
Macedóniába vezetett Büki 
Ádám útja. A Mavrovo vá-

rosában megrendezett két sí-
futó versenyen eddigi máso-
dik, illetve harmadik legjobb 
idejét érte el a 10 kilométeres 
távon, a legjobb tízbe azon-
ban nem sikerült bekerülnie 
(mindkétszer tizenegyedik 
lett).

Kiverték a Tarpát
Bejutott a legjobb tizen-

hat csapat közé a Magyar 
Kupában a 111 éves DVTK. 
Zoran Zekic tanítványai ide-
genben léptek pályára kedd 
délután a megyei első osz-
tályban szereplő Tarpa lab-
darúgócsapata ellen. A pi-
ros-fehérek domináltak, a 
vezetést azonban egy ön-
góllal szerezték meg. Iva-
novski aztán még az első já-
tékrészben megduplázta az 
előnyt. A második félidőben 
sem fogyott el a lendület, és 
Grozav növelte a diósgyőri-
ek előnyét, ezzel kialakítva a 
3-0-s végeredményt. Érde-
kesség, hogy a csapat eddig 
gólt sem kapott a sorozat-
ban. Zoran Zekic vezető-
edző nem volt teljesen elé-

gedett a játékkal, hiányolta 
a minőséget, a ritmust, de 
örül a továbbjutásnak. A kö-
vetkező fordulóban, február 
23-án, a Mezőkövesd lesz az 
ellenfél, egy mérkőzés dönt. 
(A két csapat egyébként a 
bajnokság 23. fordulójában 
is találkozik egymással feb-
ruár 26-án.) A továbbjutó 
gárda a Puskás-Újpest győz-
tesével játszik a legjobb négy 
közé kerülésért.

Érmes atléták
Négy érmet, közte a gya-

logló Majoros Máténak kö-
szönhetően egy aranyat nyer-
tek a Miskolci Sportiskola 
versenyzői a múlt hétvégén 
a fővárosi BOK-csarnokban 
megrendezett fedettpályás 
U16-os atlétikai országos 
bajnokságon. Azonos hely-
színen és időben tartották a 
Magyar Atlétikai Szövetség 
Nyílt Fedett Pályás Verse-
nyét, egyben a Szuper Liga 3 
próbát, ahol a DVTK SE ver-
senyzői három érmet harcol-
tak ki, míg a sportiskolások 
egy ezüstöt hozhattak haza.

Fantasztikus egyéni csúcs-
csal kezdte meg idei fedett 
pályás szereplését Nemes 
Rita. A DVTK többpróbázó 
atlétája az év első versenyén 
magasugrásban indult el, és 
remek eredménnyel, 181 cen-
timéterrel, a második helyen 
végzett.

Nemes Rita számára kitűnő-
en indult a 2021-es esztendő. 
A fejlődése érdekében Mis-
kolcról a fővárosba költöző at-
léta Szabó Dezsőnek, az MTK 
edzőjének keze alatt dolgozik. 
A felkészülés októberben in-
dult, már az edzéseken sikerült 
megközelítenie egyéni csúcsa-
it, és a jó formát át tudta men-
teni versenyekre is: már az év-
nyitó megmérettetésen 181 
centiméterrel hatalmas egyéni 
csúcsot ugrott a diósgyőriek 
kiválósága.

Következett aztán a Budapest 
Régió Nyílt Fedett Pályás Baj-
nokság, ahol több számban – 60 
méteres gátfutásban és távolug-
rásban is – jócskán megdön-
tötte egyéni legjobbját és há-
rom harmadik helyet gyűjtött 
be Rita. Így pedig elmondható, 
hogy remek előjelekkel várja a 
folytatást, a közelgő Összetett 
Magyar Bajnokság rajtját.

Nem meglepő tehát, hogy 
elégedetten nyilatkozott a Mis-
kolc Televíziónak a DVTK re-
mek formában lévő atlétája. 
– Már az edzéseken érezhető 

volt, hogy nagyon sokat gyor-
sultam, ami gáton fél siker szá-
momra, hiszen ez az a verseny-
szám, amiben technikailag 
rengeteget kell még fejlődnöm. 
Nem igazán érzem ugyanis a 
gát feletti munkát, sokáig va-
gyok a levegőben. Ezen van 
még mit javítani tehát, de egy-
ben azt is jelenti, hogy tudunk 
még min csiszolni, tudok még 
miben fejlődni. Az eredmé-
nyem mindenesetre nagyon jó, 
most az a cél, hogy ezt a formát 
folyamatosan tudjam tarta-
ni, és minden versenyen ilyen 
gyors maradjak.

Még a nagyszerű egyéni pro-
dukciók közül is kiemelkedik a 
távolugrásban elért siker, ami-
ben azért szintén lát még fej-
lődési lehetőséget a sportoló. 
– Hosszú a rohamom, és még 

hozzá kell szoknom, hogy a vé-
gén ilyen sebességgel is meg 
tudjam csinálni a levegőben 
azt a munkát, amit meg kel-
lene. Ezek még nem annyira 
sikerültek, csodálkoztam is, 
hogy ezzel a rossz befejezés-
sel is ekkorát tudtam ugra-
ni. Az edzőm végig mondta, 
hogy nem fejezem be az ug-
rást, fogta is a fejét, és ő is úgy 
látja, hogy legalább 15-20 cen-
timétert „benne” hagyok az 
ugrásban. Itt is van még mit 
javítani. De nagyon örültem 
az eredménynek, hiszen tavaly, 
a szezon vége felé ugrottam 
hasonlót. Egy centivel meg-
döntöttem egyéni legjobbamat 
már az év első versenyén. Re-
mélem, hogy az év során még 
jobb eredmények is jönni fog-
nak.

Az összetett magyar bajnok-
sággal kapcsolatban azt mond-
ta, hogy jó mezőny lesz, és 
miután számolgatták a pont-
számokat, akár még az Euró-
pa-bajnoki szereplés is ösz-
szejöhet. – Ez a cél, szeretnék 
kijutni, dolgozunk ezen, és bí-
zunk abban, hogy miden ösz-
szejön.

A Szuperliga verseny is na-
gyon szép eredményekkel ért 
véget a diósgyőri atléta szá-
mára: 60 méter gáton egyéni 
csúcs lett a vége, távolugrásban 
– holtversenyben – első helyet 
ért el, súlylökésben pedig – sze-
zonbeli legjobbjával – a máso-
dik lett Rita. Összesítésben elért 
2656 pontja pedig a második 
legjobb eredményt jelentette. 
Következik tehát a már említett 
országos bajnokság.

Egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend Miskol-
con is a darts. 2019 óta a 
DVTK kötelékében mint-
egy negyvenen dobálják a 
tripla húszat.

Korábban is volt Mis-
kolcon dartsegyesület, de 
2019-ben a Diósgyőr saját 
szakosztályt indított a helyi 
játékosokkal. Ma már hú-
szan rendelkeznek verseny-
igazolással, tavaly óta a ma-
gyar szövetség által kiírt 
versenyeken is részt vesz-
nek. A megyei első és má-
sodik helyet az ő verseny-
zőik birtokolják – tudtuk 
meg a szakosztályvezetőtől. 
A sportág nagyon magával 
tudja ragadni az embert, ezt 
Kamenyiczki Tibor is korán 
megtapasztalta. – Eleinte 
csak barátokkal játszottam, 
aztán mivel jól ment, így 
versenyeken is elindultam. 
Sokat gyakoroltam otthon, 
és 2000-ben megyei bajnok 
lettem. Országos versenyt 
párban nyertem, de büsz-
ke vagyok egy nemzetközi 
megmérettetésen elért nyol-
cadik helyre is.

A diósgyőriek az indu-
lás óta rengeteg versenyt 
megjártak országszerte, de 

a klubtagok nyílt versenye-
ken is részt vehetnek. Heti 
két edzést tartanak, kedden 
és csütörtökön. A korona-
vírus az ő felkészülésüket is 
megnehezítette, most csak 
otthon tudnak edzeni. Még a 
rendszeres online versenyek 
sem tudják szimulálni azon-
ban a kiélezett versenyszitu-
ációkat. A klubnál minden-
esetre reménykednek, hogy 
hamarosan, akár már tavasz-
szal, minden visszatérhet a 
rendes kerékvágásba.

Kamenyiczki Tibor sze-
rint főleg egy-egy nagy hír-
verést kapó nemzetközi ver-
seny után növekszik meg az 
érdeklődés a darts iránt. Di-
ósgyőrben szívesen látnak 
mindenkit, aki tehetséget 
érez magában, náluk kipró-
bálhatja magát, és akár iga-
zolt versenyző is válhat be-
lőle.
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Egyre népszerűbb 
a darts Miskolcon

Miskolc American Futball 
Team néven indul a 2021-es 
Divízió I-es bajnokságban 
a Steelersből és Renegades-
ből verbuvált csapat. A cél: 
feljutni a HFL-be.

Jelentősen felforgatta a vi-
lágjárvány a magyar ameri-
kaifutball-bajnokságokat is 
tavaly: halasztott és elmaradt 
mérkőzések, csonka szezon, 
bizonytalanságok a lebonyo-
lításban, de nem is soroljuk 
tovább, jobb magunk mögött 
tudni a megpróbáltatáso-
kat, tekintsünk inkább előre! 
Így gondolkodtak a Magyar 
Amerikai Futball Szövetség-
nél is, bizakodásukat pedig 
jelzi, hogy a napokban el-
készítették a 2021-es felnőtt 
bajnokságok menetrendjét. 
Egy év kihagyás után újra há-
rom osztályban küzdenek a 
csapatok a címekért.

Az első vidéki HFL-győz-
tes csapat, a Miskolc Steelers 
ebben a szezonban közös csa-
patot indít a Miskolc Reneg-
adesszel a Divízió I-ben. Aggod 
Péter szakosztályvezető érdek-
lődésünkre felelevenítette: ta-
valy is sokat edzettek együtt, 
volt átjárás a két gárda között, a 
jó együttműködést pedig nem 
akarták veszni hagyni. De hogy 
a csapatot mindenki – steeler-
ses és renegadeses – egyaránt 
magáénak érezze, ezért nevet 
váltottak: idén Miskolc Ame-
rican Football Team név alatt 
játszanak. A szövetség kérésére 
aztán új logót is terveztek, ami 
némiképp hajaz a szintén nevet 
váltó Washington Football Tea-
mére (az „M”-ben beleláthatjuk 
a fordított „W”-t).

Aggod Péter azt is megosz-
totta velünk, idén lesz idő a 
fiatalokkal foglalkozni, a re-
mélt 2022-es HFL-szezonra 

felépítenének egy erős csapa-
tot. Charles Wort marad Mis-
kolcon, Vaszyl Jordannel pe-
dig tárgyalnak a folytatásról. 
Képben van egy amerikai és 
egy svéd edző idecsábítása is.

– Ha minden úgy alakul, 
ahogy szeretnénk, és a jár-
vány sem szól már közbe, ak-
kor újra megcélozzuk a HFL-t. 
Úgy éreztük, hogy ez idén még 
nagy megterhelés lett volna a 
csapatnak. Döntésünkben a já-
tékosok is mellettünk álltak.

A Divízió I-ben induló 
nyolc csapatot Keleti és Nyu-
gati csoportba osztották. A 
miskolciak értelemszerűen az 
előbbiben mérettetnek meg, 
méghozzá a Dabas Sparksz-
szal, a DEAC Gladiatorsszal, 
valamint az Eger Heroesszal. 
Minden csapat öt mérkőzést 
játszik a bajnokságban: cso-
porton belül mindenki játszik 
mindenkivel, plusz a másik 
csoportból még két csapattal. 
Az elődöntőkbe az első ket-
tő jut be, a Keleti csoportelső 
fogadja a Nyugati csoport-
másodikat és fordítva. A két 
elődöntő győztese csap össze 
aztán a Pannon Bowlon.

Aggod Péter szerint a már-
ciust még kivárják a kez-
déssel, és minden bizonnyal 
húsvét után, április elején 
indulhat a bajnokság. A ver-
senynaptárt és a pontos me-
netrendet hamarosan elké-
szíti a szövetség.

K. I.Április elején indulhat a bajnokság Ilyen lehet a Miskolci Judo Club megújuló épülete

Új névvel és új logóval

Sorra dönti meg egyéni csúcsait

RÖVIDHÍREK

Nemes Rita lát még fejlődési lehetőséget. Fotó: magánarhívum
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Eddig mintegy 12 ezer ember 
számára biztosított lakhatást 
és ezzel kenyérkeresetet 
az álláskeresők mobilitását 
ösztönző támogatás, amely 
folyamatosan igényelhető a 
kormányhivataloknál.

A program fejenként és havonta 
akár 100 ezer forinttal járul hozzá a 
lakásbérlés költségeihez az állandó 
lakóhelytől távolabb eső települé-
sen. Segítségével a kiemelten támo-
gatott fiatalok, csoportos létszám-
leépítésben érintettek otthonuktól 
messzebb is munkát vállalhatnak. 
A programban fokozott figyelmet 
fordítanak a fiatalokra, hiszen a pá-
lyakezdők fizetésének aránytalanul 
nagy részét vinné el egy albérlet 
fenntartása. A másik kiemelt kör – a 
csoportos létszámleépítéssel érin-
tettek – álláskeresését jelentősen 
megkönnyítheti, ha otthonuktól 
távolabb is dolgozhatnak.

A támogatást a legalább 6 
hónapra szóló és heti legalább 20 
órás munkaviszonnyal rendelkezők 
vehetik igénybe, ha állandó lakóhe-
lyük legalább 60 kilométerre esik a 
munkavégzés helyétől. A támoga-
tás legfeljebb tizenkét hónapon ke-
resztül jár, személyenként havonta 
akár 100 ezer forintot is jelenthet. Ha 
egy ingatlant több közeli hozzátar-
tozó egyszerre vesz igénybe, és kö-
zülük legalább ketten megfelelnek 
a lakhatási támogatás feltételeinek, 
a juttatás havi összege akár 150 ezer 
forint, három hasonló támogatott 

esetében pedig mintegy 200 ezer 
forint is lehet. Az összegek a bérleti 
díjra és a kapcsolódó kiadásokra 
– például rezsire, közös költségre, 
lakásbiztosításra – fordíthatók. A 
lakhatási támogatás nem folyósít-
ható arra az időszakra, amelyben a 
támogatott rendszeres havi bruttó 
munkabére meghaladja a kötelező 
legkisebb munkabér háromszoro-
sát. A 2012 óta futó programban 
kifizetett összes támogatás a 8,5 
milliárd forintot közelíti. A legtöbb 
segítséget a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg, Békés és Hajdú-Bihar megyei 
vállalkozások munkavállalói kapták 
lakhatásukhoz.

Bodó Sándor, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (ITM)
foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkára hangsúlyozta, hogy 
a munkaalapú társadalom kiépí-
tésében elért eredményeket a 
koronavírus-járvánnyal szemben 
is sikerült megvédeni. 2020 vé-
gén ismét 4,5 millióan dolgoztak, 
az elsődleges munkaerőpiacon 
négyezerrel többen, mint egy 
évvel korábban. A foglalkoztatás 
bővítésében még vannak tarta-
lékok, annak hatékony eszköze 
lehet a munkavállalók országon 
belüli mobilitásának ösztönzése 
– tette hozzá.

FOLYAMATOSAN IGÉNYELHETŐ 
A LAKHATÁSI TÁMOGATÁS

Építkezik? Felújít? Hívja „MI – SITT”!

 Zsákos SITTszállítás Miskolcon és környékén  
az NHSZ Miskolc Kft. szolgáltatásaként

Lakásfelújítása során vállaljuk a bontási törmelék  
és egyéb építési hulladék elszállítását. 

Megoldást kínálunk azoknak a társasházaknak, belvárosi részeknek,  
szűk utcák lakóinak, ahol a konténeres szállítás nem lehetséges.

Áraink tartalmazzák a zsák kiszállítását és a hulladék elszállítását.
A zsákok teherbírása 20 kg. 1 zsák ára bruttó 650 Ft

Az Ön kényelme érdekében lift nélküli kézi lehordást is vállalunk,  
melynek díja bruttó 100 Ft/emelet/zsák.  

(A magasföldszint és a pince is emeletnek számít).
Már 15 db zsák fölött vállaljuk, hogy kérésére a zsákokat házhoz szállítjuk.

RENDELÉSLEADÁS: 46/500-234, INFO.MISKOLC@NHSZ.HU
A zsákok személyesen is átvehetők, valamint leadhatók telephelyünkön  

a 3527 Miskolc, Sajószigeti u. 31. szám alatt.

Telephely nyitvatartása: hétfő – péntek: 8:00 – 18:00  
 szombat – vasárnap: 8:00 – 16:00
Pénztár nyitvatartása: hétfő – csütörtökig: 8:00 – 15:30
 péntek: 8:00 – 13:30

A szolgáltatásról számlát állítunk ki, melynek díja elszámolható  
a támogatott lakásfelújítási program keretében.

Szolgáltatásaink: 
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók  • redőnyök, reluxák  
• rovarhálók  • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek   
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk 

Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!  
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás. 

Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft. 
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.  
Nyitva h, sz, p: 9-14 óráig, szo: 9-12 óráig, www.aluport.hupont.hu

Műanyag-nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

FŰTS BE A TÉLNEK,  
HŰTS BE A NYÁRNAK!  

Fűtés akár 50%-kal olcsóbban, mint gázzal.  
Kedvezményes „H” tarifa igényelhető.

Splitklímák telepítése, karbantartása, forgalmazása
Ingyenes helyszíni felmérés

!!!Otthonfelújítási támogatás igénybe vehető!!!

info@hibridklima.hu, www.hibrid-klima.hu

Tel.: 06-20/245 54 69

MINDEN  
AMI LAKÁSTEXTIL!

BÁRMILYEN FÜGGÖNYT 
ELKÉSZÍTÜNK!

MISKOLC, SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA 90. – TULIPÁN TÖMB
https://webaruhaz.gala-lakastextil.hu/ l www.gala-lakastextil.hu

 Nyitvatartás hétfőtől péntekig: 9–17:30, szombat: 9–13, vasárnap: zárva

TERMÉKEINK: 
l  bármi, ami függöny:  

fényáteresztő,  
dekor, blackout stb.

l szőnyeg
l ágynemű
l törölköző
l kádkilépő
l méteráru
l abrosz
l pléd
l ágytakaró
l  RASCH tapéta  

széles választéka

Minden hónap második és harmadik hétfőjén  

nyugdíjas-igazolvány bemutatása esetén 10%  

kedvezményben részesülnek nyugdíjas vásárlóink!

BORSOD KLÍMA 3516 Miskolc, Pesti út 84.
Nyitvatarás: hétfőtől péntekig 8-17 óráig,  

hétvégén: telefonon egyeztetett időpontban.
Elérhetőség: +36 30 261 1335. Email: info@borsodklima.hu

KLÍMASZERELÉS CSAK 
TISZTÁN ÉS ALAPOSAN!
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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 +36 70 199 1904-es 
telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A prob-
lémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

HETI HOROSZKÓP
Kos (március 21 - április 20) Nehezére esik megtenni vala-
mit, de már olyan régóta kerülgeti, és olyan sokszor kibújt 
alóla, hogy érzi, tovább már nem lehet halogatni a dolgot. Ha 

egyszer lekerül a vállairól a teher, Ön is jobban fogja érezni magát.

Bika (április 21 - május 20) Ne siettessen semmit, mert a hé-
ten minden pillanatnak fontos szerepe van. Próbáljon meg a je-
lenben élni, és csak arra figyelni, ami éppen történik, mert ezen 

a héten így értheti meg a legjobban a dolgokat.

Ikrek (május 21 - június 21) Próbál elmenekülni egy helyzet-
ből, de bármivel takargatja is a valóságot, előbb vagy utóbb 
szembe kell vele néznie. Bárhová megy is, a megoldatlan 

gondjait magával viszi, így jobb, ha ezek nélkül folytatja az utját.

Rák (június 22 - július 22) Segíteni akar valakinek, aki fon-
tos az Ön számára, de vigyázzon, nehogy közben az önmaga 
ellenségévé váljon! Ne feledje, hosszú távon másoknak is csak 

úgy tud segíteni, ha önmagát is a víz felett tartja! 

Oroszlán (július 23 - augusztus 23) Sokszor érezte már úgy, 
hogy csak egyetlen lépés választja el a sikertől, ezért most, 
amikor tényleg közel került hozzá, már szinte nem is meri el-

hinni, hogy ez végre Önnel is megtörténhet. Most már csak önbizalom kell.

Szűz (augusztus 24 - szeptember 23) Valaki a segítségét 
kéri, de bármennyire is szeretné, nem tudja megtenni érte azt, 
amire szüksége lenne. Irányt azonban mutathat neki, amerre 

elindulva, a saját munkájával sokat javíthat majd önmaga helyzetén.

Mérleg (szeptember 24 - október 23) Az utolsó pillanatban 
vág bele valamibe, és fél attól, hogy lemarad bizonyos lehetősé-
gekről vagy tapasztalatokról, amiket később már nem tud pótol-

ni. Lehet, hogy nehezebb utat kell járnia, de megtalálja a lépéseket.

Skorpió (október 24 - november 22) Valamiről már régen 
lemondott, de most kiderülhet, hogy nem Ön az, aki miatt nem 
váltak valóra a dolgok, és talán a lehetőség is még mindig nyit-

va áll. Most azonban, ha úgy akarja, már semmi nem állíthatja meg.

Nyilas (november 23 - december 21) Utólag könnyű okos-
nak lenni, és a héten rájön, hogy néhány dolgot másképpen 
tehetett volna a múltban, akkor most könnyebb lenne az éle-

te. Szenvedélyre vágyik a nyugalom helyett, a héten talán ez is összejöhet. 

Bak (december 22 - január 20) Úgy érzi, olyasmit kell el-
magyaráznia vagy megtanítania valakinek, ami nem feltét-
lenül szolgál a javára, és Önnek is csak fölöslegesen rabolja 

az idejét. A tudás azonban soha nem hátrány, előnye is származhat ebből. 

Vízöntő (január 21 - február 19) Egyre jobban zavarja valami, 
ami a kezdetekben még segítette. Most azonban már szeretné a 
maga útját járni, és úgy érzi, a korábbi, biztonságot adó korlátok 

csak visszatartják. Lehet, hogy itt az ideje átugrani őket.

Halak (február 20 - március 20) Kiderülhet, hogy régóta fél-
reért valamit, és most, hogy a dolgok megvilágosodnak, az 
Ön módszerei is megváltoznak, sokkal hatékonyabbak lehet-

nek. Úgy érzi, végre nem egy emelkedőn kell fölfelé kaptatnia.

Indiai termékenységi tánc, vallási ünnep, közösségi szellem és piaci hangulat. Színek igazi ka-
valkádja fogadhatná a Feledy-házba látogatót, már ha nyitva lenne a Miskolci Galéria háza. A 
korlátozások okán a kulturális intézmények továbbra is zárva vannak, de amint kinyílik a világ, 
a Feledyben szó szerint is kinyílik. A miskolci télből az indiai nyárba látogathatnak a művészet-
kedvelők.

Szeretett volna képzőművész 
lenni, de több sikertelen felvé-
teli miatt letett tervéről Veres 
Lajos egykor. Műszaki pályát 
választott végül, aminek kö-
szönhetően bejárta szinte az 
egész világot. Járt Kuvaitban, 
Izlandon, Kínában, valamint 
Marokkóban is. Indiát és Ne-
pált pedig már magánember-
ként hódította meg.

– Nincs két egyforma kultú-
ra. Mind más volt, és mind cso-
dálatos, ami viszont a leginkább 
megfogott, és elvarázsolt, az In-
dia. Kétszer is visszatértem oda 
– mondta a művész, aki sosem 
mondott le végleg a képzőművé-
szetről.

Veres Lajos Kunt Ernőtől ta-
nult rajzolni, valamint festeni is, 
így az élete szerves része maradt 

a művészet. Több csoportos és 
önálló tárlata is volt már. Leg-
utóbbi tavaly novemberben nyílt 
kiállítása a Feledy-házban, ám a 
pandémia miatt a közönség még 
nem láthatta. A műszaki terüle-
ten dolgozó, de festészettel is rég-
óta foglalkozó művész indiai és 
nepáli élményeit idézte fel alko-
tásain. A legtöbb festményen az 
embereké a főszerep, de Nepál és 

India természeti értékei is mély 
nyomot hagytak a művészben.

– Amikor Nepálban jártam, 
akkor tulajdonképpen az is a 
program része volt, hogy meg-
nézzük a napfelkeltét. Csodála-
tos volt, ezt is megörökítettem – 
emelte ki Veres Lajos, hozzátéve, 
hogy a természet szépsége mel-
lett az érintette meg leginkább, 
hogy milyen boldogok, kedve-
sek az ottani emberek, és milyen 
nagy a nyüzsgés.

A tavaly november közepén 
nyílt kiállítást várhatóan bárki 
láthatja majd, ha a korlátozások 
engedik.                                     MKJ

Könyvújdonságok a Géniusztól 
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A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
február 14-én, vasárnap 
délután 4 órától a perecesi 
római katolikus templom-
ból közvetítenek. A szent-
misét bemutatja: Berkes 
László plébános.

A Minorita templomban 
vasárnap, 14-én a negyed 
12 órai szentmisén lehet fel-
venni a betegek kenetét a 
betegek világnapja (febru-
ár 11) után. Szerdán, 17-én, 
hamvazószerda, a nagyböjt 
kezdete. Ezen a napon és a 
következő vasárnap min-
den szentmisén hamvazko-
dás lesz, de a járvány miatt 
a megszokottól eltérő mó-
don. Miután a pap imádság-
gal megáldotta a hamut, és 
meghintette szenteltvízzel, 
szó nélkül a templomban je-
len levő hívekhez fordul, és 

mindössze egyetlen egyszer 
mondja el mindenkinek a 
Római misekönyv formulá-
ját: „Térjetek meg, és higy-
gyetek az evangéliumban!”, 
vagy „Emlékezzél, ember, 
hogy porból vagy és porrá 
leszel!” Ezt követően a pap 
lemossa a kezét, felölti a szá-
jat és az orrot eltakaró masz-
kot, majd mindenkit meg-
hamvaz, aki eléje járul, vagy 
pedig ő maga megy a helyü-
kön maradó hívekhez.

A selyemréti református 
templomban újraindultak a 
bibliakörök, így a gyülekeze-
ti tagok szerdánként délután 
fél 5-től találkoznak. A 17-ei 
foglalkozás egyben a bűnbá-
nattartás alkalma is. Ugyan-
itt február 21-én, vasárnap 
böjtkezdő úrvacsorás isten-
tisztelet lesz, melyen megte-
rítik az Úr asztalát, és kiszol-
gáltatják a szent jegyeket.

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 17. E-mail-cím: 
megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejté-
sek beküldői között könyvutalványt sorso-

lunk ki. A nyereményt a Géniusz Könyváruház biztosítja. 

Miskolci olvasónk levelével 
fordult hozzánk, melyben 
leírja, hogy házastársa na-
gyobb adósságba került az ő 
tudta és hozzájárulása nél-
kül. Szeretné, ha az ő vagyo-
na nem lenne veszélyeztetve 
ezzel az ügylettel. Kérdezi, 
hogy házastársával köthet-e 
házassági vagyonjogi szerző-
dést, mely kizárja a felelőssé-
gét a tartozásért.

Házassági vagyonjogi szer-
ződést házasulók és házas-
társak is köthetnek. Lényeges 
szabály, hogy a szerződést csak 
személyesen lehet megkötni. 
A házastársak maguk hatá-
rozzák meg azt az időpontot, 

amelytől kezdődően a szerző-
dés rájuk nézve hatályos. Nyil-
ván ezt az időpontot a házas-
sági életközösség időszakán 
belül kell meghatározni. A 
házassági vagyonjogi szerző-
dés érvényességéhez szüksé-
ges, hogy azt közokiratba vagy 
ügyvéd által ellenjegyzett ma-
gánokiratba foglalják a felek. A 
jogi szakértő közreműködése 
biztosíthatja azt, hogy a házas-
társak megfelelő felvilágosí-
tás birtokában kössenek ilyen 
szerződést, miután a felek ér-
deke, hogy ismerjék azokat a 
szabályokat, amelyek vonat-
koznak erre a szerződéstípus-
ra. A házassági életközösség 
fennállása alatt a házastársak 

a szerződést módosíthatják és 
megszüntethetik. A szerződés 
módosítására és megszünte-
tésére a szerződés létrejöttére 
vonatkozó szabályokat kell al-
kalmazni.

A törvény kiemelten védi a 
hitelezőket. Ennek megfelelő-
en rendezi a házassági vagyon-
jogi szerződés kívülállókkal 
szembeni érvényességének 
kérdését. Harmadik személy-
lyel szemben a szerződés ak-
kor hatályos, ha azt a házas-
sági vagyonjogi szerződések 
országos nyilvántartásába be-
vezették, vagy a házastársak 
bizonyítják, hogy a harmadik 
személy a szerződés tartalmá-
ról tudott, vagy tudnia kellett. 

A közhiteles 
nyilvántartás 
megkönnyí-
teni kívánja 
a vagyonjogi 
szerződések fennál-
lásának bizonyítását. A hite-
lezők érdekeit védi a törvény 
azzal is, hogy kimondja, hogy 
a házassági vagyonjogi szer-
ződés nem tartalmazhat olyan 
visszamenő hatályú rendelke-
zést, amely bármelyik házas-
társnak harmadik személlyel 
szemben, a szerződés megkö-
tése előtt keletkezett kötele-
zettségét a harmadik személy 
terhére változtatja meg.

dr. Strassburger Gyula 
ügyvéd

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Házassági vagyonjogi szerződés

MISKOLCRA HOZTA INDIÁT 
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