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12 °C
Az egyre inkább meg-
erősödő déli széllel me-
legebb és nedvesebb 
levegő érheti el hazánk 
térségét

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró   329,82  +1,20

USA-dollár 296,81  +0,14

Svájci frank 299,17  +1,16

Angol font 382,50  +2,14

Román lej 69,32  +0,22

Ukrán hrivnya 11,87  +0,03

Horvát kuna 44,17  +0,10

Lengyel zloty 77,33  +0,45

Devizaárfolyam
(2019. 11. 01.)

A tartalomból
Agancserdő a Hegyközben 4.
Csak egy kis meleget szeretne 5.
A kócos favágó legény 8.
Finomságok birsalmából 12.

Innovatív 
kiállítás nyílt
MISKOLC. A Miskolcon készült 
IV. – nyitott műteremprogram 
keretében Szigeti Csongor in-
termédia-művész munkáiból 
tart bemutatót a Miskolci Ga-
léria. A kiállítás kurátora Éliás 
István volt, a tárlatot csütör-
tökön Viski Noémi desing- és 
művészetelemző nyitotta 
meg. A különleges műveket 
november 23-ig lehet megte-
kinteni.  BM

Szigeti G. Csongor  FOTÓ: ÁJ

Állatkerti 
halloween

Hetedik alkalommal ren-
dezett a Miskolc Állatkert 
és Kultúrpark Halloween 
estet. Idén is izgalmas 
kalandokban volt része 
azoknak, akik október 31-én 
ellátogattak a fáklyákkal és 
töklámpásokkal kivilágított 
állatkertbe. A látogatók 
testközelből ismerked-
hettek meg a hüllőkkel, 
kétéltűekkel és rovarokkal. 
Az etetések során elsősor-
ban az éjjel aktív állatok 
természetes viselkedését 
lehetett megfigyelni. 
 FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Fegyvereket 
foglaltak le
TAKTAKENÉZ, ERDŐBÉNYE. – Fegy-
vereket foglalt le a rendőrség 
egy taktakenézi és egy er-
dőbényei házban, és lőfegy-
verrel vagy lőszerrel vissza-
élés miatt őrizetbe vett egy 
57 éves férfit – közölte Szabó 
Csilla, a megyei rendőr-főka-
pitányság sajtóreferense csü-
törtökön. 

A rendőrség kedden a Ter-
rorelhárítási Központtal össze-
hangolva házkutatást tartott a 
két helyszínen. Vadászlőfegy-
vereket, kézi lőfegyvert, egy le-
fűrészelt csövű puskát és ezek-
hez tartozó lőszereket találtak, 
valamint foglaltak le.  MTI

Segítség a 
gyászmunkában
MISKOLC. Hogyan dolgozzuk 
fel hozzátartozóink, a hoz-
zánk közel állók halálát? A 
gyászmunkában lehetnek 
elakadások, ilyenkor a gyász-
terapeuta segíthet. Feketéné 
Trankusz Erzsébettel beszél-
gettünk. Kiderült, a szak-
ember szerint sokkal több 
embernek lenne szüksége se-
gítségre, mint ahányan hoz-
zájuk fordulnak. Az okokról is 
beszélt. /6.  HM

Térfigyelő segítségével fogták el a rablót  
A miskolci nyílt utcán 
tépte ki az aranyláncot 
áldozata nyakából.
MISKOLC. A Miskolci Járásbí-
róság nyomozási bírája elren-
delte a letartóztatását annak 
a férfinak, aki a gyanú szerint 
október 23-án Miskolcon, a 
nyílt utcán téphette ki a sér-

tett nyakából annak arany-
láncát. 

Gyorsan elkapták
A rendelkezésre álló adatok 
alapján a gyanúsított felszó-
lította az utcán tartózkodó 
férfit, hogy azonnal adja át a 
nyakában lévő aranyláncot, 
majd ezt követően egy hir-

telen mozdulattal ki is tépte 
azt. A sértett hiába próbálta 
visszakérni az ékszert, a férfi 
megütötte, melytől a földre 
esett, ahol tovább bántalmaz-
ta. Miután a férfi elmenekült 
a helyszínről, a sértett ezt 
követően vette észre, hogy 
hiányzik az addig zsebében 
található mobiltelefonja, sze-

mélyes iratai és a készpénze. 
A gyanúsítottat egy villamos-
megállóban, illetve a villa-
moson felszerelt térfigyelő 
kamerák felvételeinek segít-
ségével sikerült beazonosíta-
ni és elfogni.

A férfi körülbelül 225 ezer  
forint kárt okozott cselekmé-
nyével a sértettnek, aki 8 na-

pon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett a támadás követ-
keztében.  

A gyanúsított bűnösségé-
nek megállapítása esetén, 
rablás elkövetése miatt 2 
évtől 8 évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntethető. A 
bíróság ezért döntött letartóz-
tatásáról. ÉM 

Cintiánál 
nincs nap 
fahéjas 
forrócsoki 
nélkül
16. OLDAL

Ma 
TVműsor.hu 
magazin nal

Peka Mercédesz 
Viktória

Tarpa

Kovács Brigitta
Vatta

Tudjon meg többet  
a hölgyekről a 3. oldalon.

További képek és értékelés:

SZOMBATTÓL

VASÁRNAPTÓL

SZEMÜVEGLENCSE ÉS KERETAKCIÓ
AZ ARTS OPTIKÁBAN!
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Meghosszabbítva 

november 15-ig!

Jelentkezz be 

MOST!

INGYENES

LÁTÁSELLENŐRZÉS!

HIRDETÉS

35
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91

Elhunyt szeretteinkért 
gyújtottuk a gyertyákat

Tízezrek keresték és 
keresik fel megyeszerte 
hozzátartozóik sírjait a 
napokban.

MISKOLC. Mindenszentekkor 
rengetegen kelnek útra, hogy 
mécsest gyújtsanak elhunyt 
szeretteik, hozzátartozó-
ik sírjánál. Emlékezők ez-

rei látogatták meg tegnap is 
megyeszerte a temetőket, a 
többség koszorúval és virá-
gokkal érkezett.  

Az utakon fokozott figye-
lemre volt szükség, hiszen 
nagyon sokan ültek autóba 
november első napján, de a 
következő napokban is erős 
forgalomra kell számítani.  
A rendőrség idén is felhív-

ta a sofőrök figyelmét, hogy 
legyenek egymással türel-
mesek, tartsák be a forgalmi 
rendet. 

A sírkertek biztonságára 
nem csak a rendőrség ügyelt. 
Miskolcon a rendészet és a 
polgárőrség is jelen volt a te-
metőkben: nem csak a köz-
lekedést tartották szemmel, 
figyeltek a parkolókban és 

vigyáztak a látogatók bizton-
ságára.

A mindenszentek napja az 
üdvözült lelkek emléknapja, 
melyet a katolikus keresztény 
világ november elsején tart. 

A halottak napja november 
másodika, mely az elhunyt, 
de az üdvösséget még el nem 
nyert, a tisztítótűzben lévő 
híveké. /3.  ÉM

Tegnap szeretteinkre emlékeztünk a temetőkben  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS
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Életkor:
23 év
Magasság:
156 cm
Csillagjegy:
Nyilas
Kedvenc étel:
csirkemellből  
készült ételek,  
csoki
Kedvenc ital:
kávé
Kedvenc zene:
mindenfélét  
szívesen  
hallgat
Kedvenc parfüm:
Zara

Tarpán élek, Vásárosnaményban 
végeztem felszolgáló szakon. Sza-
badidőmben nagyon szeretek gör-
korizni, a családommal és a bará-
taimmal lenni. Azért jelentkeztem 
a Tündérszépek versenyre, hogy ta-
pasztalatokat és élményeket sze-
rezzek. Tavaly is részt vettem már 
két szépségversenyen, mindkettőn 
szép eredményt értem el.

– Jelenleg az Eszterházy Ká-
roly Egyetem végzős tanuló-
ja vagyok, emellett oktatá-
si ügyintézőként dolgozom 
Miskolcon. Szabadidőmben 
szeretek utazni, jókat enni, 
biliárdozni és a barátaim-
mal lenni. A versenyre azért 
jelentkeztem, mert szeret-
tem volna valami új dolgot 
is kipróbálni.

Névjegy

Névjegy

Peka 
Mercédesz
Viktória
Tarpa

Kovács 
Brigitta
Vatta

SZOMBATTÓL

HÍRPORTÁLUNKON

VASÁRNAPTÓL

HÍRPORTÁLUNKON

Életkor:
19 év
Magasság:
165 cm
Csillagjegy:
Oroszlán
Kedvenc étel:
töltött
káposzta
Kedvenc ital:
Cappy
Kedvenc zene:
minden 
jó zenét
meghallgat
Kedvenc parfüm:
Lacoste

Sírok, gyertyák, koszorúk
Van, akinek több nap 
végigjárni szerettei 
sírhelyeit.
MISKOLC. November első nap-
jának estéjén az emlékezés 
fényei világítják be a temető-
ket. A gyertya lángja az örök 
világosságot jelképezi a kato-
likus egyház szerint, más val-
lásokban pedig azért gyúlnak 
mécsesek, hogy megvilágít-
sák a vándorló lelkek útját. A 
régi szokások mára szinte ki-
bogozhatatlanul egybefonód-
tak, de egy dolog biztos: a fé-
nyek nem maguktól kerülnek 
a sírhelyekre. Rengeteg em-
ber ül autóba, vagy száll busz-
ra, villamosra, hogy gyertyát 
gyújtson szerettei emlékére, 
egy-egy szál virágot tegyen a 
sírokra. Ilyenkor szokás kicsit 
rendbe tenni a sírhelyeket. Ez 
szintén a népi hagyományra 
vezethető vissza: eredeti célja 
az volt a sírok megszépítésé-
nek, hogy a halottak szívesen 
maradjanak lakhelyükön.

Délután érkeznek a legtöbben
A Szentpéteri kapui temető-
ben már délelőtt feltorlódó 
kocsisor fogadta az autóval 
érkezőket. A bejárat melletti 
virágüzletek előtt hömpölygő 
tömegben volt, aki a kínála-
tot vette szemügyre, egyesek 
igyekeztek alkudozni a kissé 
kókadó fejű krizantémok árá-
ból, míg mások az órájukat 
nézegetve zsörtölődtek. Aki 
az utolsó pillanatokra hagy-
ta a vásárlást, annak bizony 
némi türelemre volt szüksé-
ge. Az árusok szerint sokan 
érkeztek a kora reggeli órák-
ban, hogy elkerüljék a tumul-

tust, tapasztalataik szerint 
azonban a legtöbben kettő óra 
után érkeznek. Akik csak egy 
temetőt látogatnak meg, azok 
nem siettek különösebben, 
ám volt, akinek a Szentpéteri 
kapu csak az első állomást je-
lentette a kegyeleti körúton.

– Sajószentpéterről utaz-
tunk ide, mivel azonban szer-
teágazó a család, több helyre 
is megyünk még – árulta el 
Paróczayné Kmeczkó Ildikó, 
aki idős édesanyját vezette 
karonfogva. – Innen Szikszó, 
majd Méra következik. A leg-
több sírra csak szálas virágot 
viszünk, de van, ahová nagy 
koszorúval készültünk. Min-
denhol gyújtunk egy gyer-
tyát, és elmondunk egy imát 
is. Megigazgatjuk a virágokat, 
friss vizet öntünk a vázákba. 

Bár a mindenszentek az 
elvesztett szeretteinkre való 
emlékezés jegyében telik, so-
kan az élő rokonokról, bará-
tokról sem feledkeztek meg.

Fontos az emlékezés
– Azért itt kezdtünk, mert 
anyukámék várnak minket 
ebédre Emődön, aztán kö-
zösen megyünk ki az ottani 
temetőbe – mondja Keresztes 
Zsolt, aki két kisgyerekével és 
a feleségével érkezett. – Ide 
apósom sírjához jöttünk. Hoz-
tunk egy koszorút és néhány 
mécsest is. Próbáljuk arra taní-
tani a gyerekeket, hogy fontos 
emlékezni, megadni a tisztele-
tet: hiába rohan a világ, ilyen-
kor meg kell állni kicsit.   

Várkoly Imre feleségével és 
fiával volt kint a Szentpéteri 

kapui temetőben. Számukra 
négy napig tart felkeresni sze-
retteik sírhelyeit.

– Az idő múlásával egyre 
többen távoznak el az élők kö-
zül, így a temetőket körbejárni 
is egyre hosszabb. Felsővadá-
szon, Ózdon és Abaújszántón 
is nyugszanak családtagjaink. 
Ellátogatunk Kazincbarcikára 
is, ahol az egész család össze-
jön, közösen emlékezünk.

Szűcs Rebeka az anyukájá-
val tölti a napot, együtt járták 
végig a sírhelyeket:

– Rendbe tettük nagybátyám 
sírját, gyújtottunk gyertyákat, 
csendben álltunk picit, aztán 
megálltunk azoknál a síroknál, 
ahol családtagok, ismerősök 
nyugszanak – mondta.

BÁJER MÁTÉ
mate.bajer@eszak.hu

Az Adorján család a miskolci Szent Anna temetőben  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

ÉPÍTKEZIK VAGY FELÚJÍT???

VÁSÁROLJA MEG

MINŐSÉGI NYÍLÁSZÁRÓIT 

MAGYAR GYÁRTÓTÓL!
Díjtalan felmérés és szaktanácsadás!

Ajtók, ablakok egyedi elképzelések szerint is.

Keresse bemutatótermünket Miskolcon ÚJ helyen: 
Miskolc, Auchan üzletsor, Pesti út 9. 

(Miskolc-Dél Auchan)
Telefon: +36-46/381-006 E-mail: miskolc@huntherm.hu

Telephelyünk: 3561 Felsőzsolca, Ipari Park, Turul u. 1. 
E-mail: megrendeles@huntherm.hu Telefon: +36-46/503-670 www.huntherm.hu

A NYÍLÁSZÁRÓK OTTHONA!

Nyári akció

50+5% kedvezmény!!!

Az akció november 31-ig érvényes!

Ka
zincbarcika, Építők útja 39.

Putnok, Bajcsy-Zs. út 4.

20 000 Ft
FELETT

5%
kedvezmény

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZÍNKEVERÉS

KAZINCBARCIKA, ÉPÍTŐK ÚTJA 39. PUTNOK, BAJCSY-ZS. ÚT 4.
BANKKÁRTYA- ÉS ERZSÉBET-UTALVÁNY-ELFOGADÓ HELY!

20 KM-ES 
KÖRZETBEN 
INGYENES 

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
Akció: 2019. 11.01-11.30-ig tart!

HIRDETÉSEK
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A Thália-háztól indultak
A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos program keretében 
rendeztek Tárlat Túrát Miskolcon: a séta a színészmúzeum-
ból indult, ahol a Bessenyei 100 című tárlat megtekintésével 
melegíthettek be a résztvevők.  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Vörös kóddal hívják fel 
a figyelmet a rendőrök
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Októ-
berben 40 ember halt meg az 
ország útjain közúti baleset-
ben. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a szabályokat betartva 
a tragédiák zöme elkerülhető 
lett volna – írja a police.hu. 

Kiugróan magas számok
– A vörös kód a kiugróan 
magas számokra hívja fel 
a figyelmet – tudtuk meg 
Varga Rudolftól, a megyei 
rendőr-főkapitányság sajtó-
szóvivőjétől. A megyében ok-
tóberben két halálos baleset 
történt Csobádnál és Bakta-
kéknél, de volt tíz sérülttel 
járó tömegszerencsétlenség 
is a 37-es úton, amikor egy 

ukrán rendszámú furgon fá-
nak csapódott – idézi fel a sta-
tisztikát a szóvivő.

Január 1-jétől október 16-ig 
már 396-an vesztették életü-
ket az útjainkon. A balesetek 
többsége kivédhető lett volna 
szabálykövető magatartással 
vagy nagyobb körültekin-
téssel, jobb vezetői tudással, 
illetve önkritikusabb viselke-
déssel. 

Fontos, hogy idegen kör-
nyezetben, rossz látási viszo-
nyok között, nem a megszo-
kott körülményeknél, vagy 
ha fáradt, feszült, óvatosab-
ban, lassabban, megfontol-
tabban vezessenek – hívja fel 
a figyelmet a rendőrség. PGY

Villanyoszlopnak ütközött egy kamion október elején Csobád közelében, 
a balesetben a sofőr meghalt  FOTÓ: ÉM
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MAGYARORSZÁG

Életkezdés Életkezdés Kiállítás  
2019. november 30.
Miskolc, Tudomány és Technika Háza

Dr. Hevesi Krisztina
szexuálpszichológus 

Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek…
Az előadás kezdete 15.00, Nagyterem
Elővételben 2019. november 29-ig!
Észak-Magyarország ügyfélszolgálatán, 
Miskolc, Zsolcai kapu 3. 

MAGYARORSZÁG

Belépő ára: 

1990 Ft

Elővételben

HIRDETÉS

34
37
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Agancserdő a Hegyközben
Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 8 
vadászterületen, mint-
egy 87 ezer hektáron 
folytat vadgazdálko-
dást.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Tizen-
egyedik alkalommal tartott 
mustrát az ÉSZAKERDŐ Zrt. 
a bőgési szezonban terítékre 
került gímszarvasbika-trófe-
ák bemutatására. A Hegykö-
zi Erdészet által szervezett 
programon, Senyőn mintegy 
130 agancsot láthattak a szak-
emberek.

Értékelések, elismerések
A szépszámú résztvevőt el-
sőként az ÉSZAKERDŐ Zrt. 
vezérigazgatója köszöntötte. 
Zay Adorján megköszönte a 
környékbeli vadásztársasá-
gok aktivitását, ugyanis csak-
nem harminc olyan bika volt 
a mustrán, ami nem az erdő-
gazdaság működési területén 
esett. Beszámolt arról, hogy a 
hibás kilövések száma hosszú 
évek óta idén volt a legkeve-
sebb a társaságnál. Bejelen-
tette, hogy az elmúlt szezon 
legjobb hivatásos vadászának 
járó díjat posztumusz a Hegy-
aljai Erdészet gyógyíthatatlan 
betegségben elhunyt munka-
társa, Pásztor János kapta.

Pecze István, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal vadászati és halászati 
szakügyintézője a szezont 
értékelve elmondta, hogy 69 
vadászterületről 524 trófea bí-
rálatát végezte el a vadászati 
hatóság, csaknem hetvennel 

többet, mint az elmúlt évben. 
A legnagyobb gímbika 12,48 
kilogrammos volt, 236,65 
pontot kapott a bírálaton. Tíz 
kiló feletti gím három, kilenc 
kiló feletti 11 volt a megyében. 
Az átlagsúly 5,28 kilogramm 
volt, ez kevéssel elmarad a 
tavalyi eredménytől. Kijelen-
tette: egyértelműen látszik, 
hogy a gím élőhelyeket hódí-
tott meg a megyében, a koráb-
bi, tradicionálisan szarvasos 
területeken pedig növekedett 
a számuk. 11 év alatt 3,5-szere-
sére növekedett a gímszarvas-
teríték a megyében.

Szentléleki Tibor vadászati 
osztályvezető emlékeztetett, 

hogy az ÉSZAKERDŐ Zrt. 8 
vadászterületen, mintegy 87 
ezer hektáron folytat vadgaz-
dálkodást. A mostani bőgés 
időszakában 103 gímbika 
esett a társaságnál, a trófeák 
átlagsúlya 5,36 kilogramm, az 
érmes arány pedig 37,9 száza-
lék. Az elmúlt 11 évben ez a 
második legjobb eredmény. 
Hét ezüstérmes bikát hoztak 
terítékre, a legnagyobbat a 
Hegyaljai Erdészet területén, 
ami 8,5 kilogrammos trófeát 
viselt, és 192 pontot kapott a 
bírálaton.

Végül Zay Adorján gratulált 
Rimaszécsi Lászlónak, a zrt. 
kerületvezető erdészének, 

aki a megyei koronglövő baj-
nokságon első, az erdőgaz-
daságok között rendezett or-
szágos kombinált lövészeten 
egyéniben második helyezést 
ért el.  ÉM

A trófeamustrán  FOTÓ: ÉSZAKERDŐ

Megújultak a Tiszai 
pályaudvar peronjai
Befejeződött a miskolci 
Tiszai pályaudvar pe-
ronjainak felújítása.
MISKOLC. A MÁV október 31-
én adta át az utazóközönség-
nek az idei, utolsó ütemben 
elkészült, 2-es és 3-as vágány 
közötti peront. A vasúttársa-
ság az 1960-as években épült 
betonszerkezetű perontető-
ket 2016-tól kezdte felújíta-
ni. Legelőször a D peronte-
tő készült el 2016-ban, ezt 
követte a C peron 2017-ben, 
idén pedig a MÁV „50 meg-
újuló állomás” elnevezésű 
felújítási és karbantartási 
programjában a B perontetőt 
is renoválták.

A munkálatok
A munkák során a perontető 
pilléreit, a födémszerkezetet 
megerősítették, a teljes felü-
lettisztítást homokszórással 

végezték el, majd lefestették 
a perontetőt. Rugalmas és ha-
tékony szigetelés készült a 
tetőfelületre, a vízelvezetési 
rendszer is megújult. Korszerű-
sítették a peronvilágítást, mint 
ahogyan a peronon lévő utas-
tájékoztató berendezéseket is.

Mindhárom kész
A B perontető felújítását a 
MÁV leányvállalata, a MÁV 
FKG Kft. végezte mintegy 250 
millió forintból. A most elké-
szült, 2-es és a 3-as vágány 
közötti peront október 31-én 
reggel nyitották meg az utas-
forgalom számára. 

A fejlesztés eredménye-
ként Miskolc-Tiszai pályaud-
var mindhárom perontetője 
egységes megjelenéssel, a 
kor elvárásainak megfelelő 
tájékoztató rendszerekkel fel-
szerelve az utasok kényelmét 
szolgálja.  ÉM

A megújult peron  FOTÓ: VAJDA JÁNOS

A jegyző távozott posztjáról
Közös megegyezéssel 
szűnt meg dr. Alakszai 
Zoltán munkaviszonya 
október 31-én.

MISKOLC. Dr. Alakszai Zoltán 
Miskolc Megyei Jogú Város 
jegyzője múlt hónap végével 
– közös megegyezéssel – tá-
vozott posztjáról. A jegyzői 
feladatok ellátásával Vargáné 
dr. Pápai Ildikó aljegyzőt bíz-
ta meg Veres Pál polgármes-
ter. Az önkormányzat kiírta 
a jegyzői állás betöltésére a 
pályázatot, és szintén pályá-
zat útján keres megfelelő sze-

mélyt a június 15-e óta betöl-
tetlen főépítészi funkcióra. 

Tizenhattal kevesebben
Mint megtudtuk, a miskolci 
Polgármesteri Hivatal köz-
tisztviselői közül – október 
14-e és október 31-e között 
– 16 munkavállaló távozott. 
Háromnak közös megegye-
zéssel, háromnak nyugdíja-
zás által, nyolcnak lemondás-
sal, kettőnek felmentés útján 
szűnt meg a munkaviszonya.  
A hivatal minden betöltendő 
köztisztviselői álláshelyre 
nyilvános pályázat kiírását 
tervezi.  SZB Dr. Alakszai Zoltán FOTÓ: ÉM

Egyértelműen 
lát szik, hogy a gím 
élő he lye ket 
hó  dí tott meg a 
me  gyében. 
PECZE ISTVÁN

Diósgyőri vár: második lett
Ezüstérmes lett a 
Diósgyőri vár Az év 
turisztikai attrakciója 
pályázaton.

MISKOLC. Sokáig vezetett, de a 
véghajrát követően végül is – 
szép sikert elérve – második 
helyen végzett Az év turisz-
tikai attrakciója pályázaton 
a Diósgyőri vár. A győzelmet 
a Tisza-tavi Mancs Pancsoló 
szerezte meg a végén mint-
egy 100 vokssal megelőzve a 
várat. 

A Szallas.hu portál által 
meghirdetett Az év szállá-

sa versenyben negyedik éve 
nemcsak a szálláshelyeket és 
a turizmussal kiemelkedően 
törődő településeket, hanem 
a turisztikai attrakciókat is 
díjazzák. A szállásportálon 
lehetett voksolni a különböző 
turisztikai attrakciókra októ-
ber 31-én délig. 

Ezt nyerték...
A Diósgyőri vár egyedi for-
matervezett díjat, oklevelet, 
saját weboldalra kihelyezhe-
tő digitális jelvény használati 
jogot, kiragasztható matrica 
használati jogot és értékes  
online megjelenést nyert.  SZB Ez is szép siker FOTÓ: ÉM
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Urbán Tibor festőművész, 
festmények, grafikák, képversek, 
művészkönyvek, tárgyak és instal-
lációk alkotója. A Miskolci Galéria 
több kiállításának művészeti ren-
dezője, de külső helyszíneken mű-
vészeti bizottságokban is dolgozik. 
Többszáz kiállításon szerepelt, 
számtalan elismerés birtokosa.

Gecse Attila lelkész, alapítója az 
Erzsébet Hospice Alapítvány-
nak. 1992 óta oktatói feladatokat 
is ellát. A pszichiátriai betegek 
lelki gondozása mellett a Bátor 
tábor gyászcsoport vezetője, 
a Lélekmadár tábor pasztorális 
lelkigondozója. A Perecesi Bá-
nyász Fúvószenekarnak is tagja.

A Miskolc Dixieland Band 
együttes 29 év alatt ÉMO 
egyik legismertebb jazz for-
mációja lett, stílusuk a XX. 
század swing stílusának be-
mutatása. A hazai fesztivá-
lok mellett számos küldöldi 

meghívást kaptak.  2005-ben A Miskolci Gyémántok, 
illetve a Múzsa Művészeti díjat kapták meg. 

Dr. Palotás Árpád intézetigaz-
gató, dékán, egyetemi tanár. 
Kutatási területe a tüzeléstech-
nika, ill. tágabb értelemben az 
energetika, különös tekintettel a 
környezetvédelemre. Kiemelke-
dő tudományos, kutatásfejlesztő 
tevékenységét számos szakmai 
díjjal ismerték el.

Csekéné Altrichter Judit 
tanár. Gyógypedagógiai 
tanárképző főiskolán végzett, 
gyermek- és felnőtt korú 
értelmi akadályozottsággal, 
súlyos- és halmozottan sérül-
tekkel foglalkozik, az ÉFOÉSZ 
„Paramuzsikusok ének-zeneka-
rának vezető tanára.

Zemplén Táncegyüttes, 
a régió hagyományait 
ápoló, kutató, feldolgo-
zó és saját koreográfiá-
kon keresztül bemutató 
együttese. A már világhí-
rű együttes, minden 

korosztályt bevonva egyedülálló képzési kulturális 
és szórakoztató tevékenységet folytat. 

Harsányi Attila színművész. 
2009-től a Miskolci Nemzeti Szín-
ház társulatának a tagja. 2017-
ben Básti Lajos-díjban részesült, 
2018-ban Jászai Mari-díjjal 
ismerték el kiemelkedő színpadi 
munkásságát. A színészi munka 
mellett színházi rendezéssel is 
foglalkozik (Cocteau, Mrozsek).

A Miskolc Steelers amerikai 
futball csapat már 14 éves 
múlttal rendelkezik. 2014-
ben jogot szerzett a HFL-ben 
(Magyar Amerikai Futball Liga) 
való indulásra. 2017-ben az első 
vidéki HFL bajnok a Miskolc 
Steelers lett. 2018-ban a má-
sodik helyezésük a sport iránt 
érzett szeretetet jelenti.

A Miskolci Csodamalom 
Bábszínház. Működését 
1986-ban amatőr csoport-
ként kezdte meg. Több 
mint két évtizedes fenn-
állása óta a klasszikus mese-
irodalom darabjai mellett 

magyar népmeséket és kortárs hazai, illetve külföldi 
szerzők műveit játszotta és játssza a társulat.

Kik nyerik a B-A-Z. megyei PRIMA Díjat 2019-ben? 
Kik kapják a háromszor egymillió  forintos PRIMA Díjat és a 
                   kettőszázötvenezer forintos Közönségdíjat?
Kik kapják Mancs gyönyörű bronz szobrát?

Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2019. november 7.-ig.

A VOSZ B-A-Z. megyei Szervezete elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA Díjat, 
amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sport életének legkiválóbb képvise-
lőit ismerjük el. A megyei PRIMA Díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva és 
közülük hárman kapnak PRIMA Díjat és egyvalaki Közönségdíjban részesül. A kiválasztot-
tak 2019. november 9-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA 
Díj Gálán vehetik át díjaikat.

PRIMA Díj 2019 

Hogy Ki a legérdemesebb a 
Prima Közönségdíjra, azt 
ön döntHeti el!

magyar oKtatás és Köznevelés magyar oKtatás és Köznevelésmagyar néPművészet és Közművelődés

magyar színHáz és Filmművészet magyar színHáz és Filmművészet magyar tudomány 

magyar sPort 

magyar zeneművészet 

borsod-abaúj-zemplén megye

magyar KéPzőművészet 

HIRDETÉS

34
37

20

Csak egy kis meleget 
szeretne anya és leánya
Marika egyedül neveli 
sérült lányát, már előre 
félnek a téltől.
KENÉZLŐ. Segítségért fordult la-
punkhoz a Kenézlőn élő Tóth 
Lászlóné Marika. Egyedül ne-
veli fogyatékos, állandó fel-
ügyeletre szoruló lányát, Esz-
tert, aki most 32 éves. Marika 
ügyesen beosztja kevés pén-
züket, mindenről gondosko-
dik, amire csak szükségük van, 
de amikor közeledik a tél, egy-
re többet aggódik. Bevételük-
ből ugyanis alig telik tüzelőre. 
2012-ben történt, hogy a telet 
szinte fűtés nélkül húzták ki. 
Beállított egy kályhát abba a 
szobába, amiben alszanak, és 
délután befűtött egy kicsit. A 
lakásuk egyébként gázfűtéses, 
és kártyás gázórájuk van. Min-
den hónapban töltöget rá vala-
mennyi pénzt, de ha jönnek a 
fagyok, biztos, hogy nem lesz 
elég a bevételük arra, hogy 
meleg legyen a lakásban. Pró-
bálnak spórolni, amennyire 
csak lehet, de Marika fél, hogy 
ha túl alacsony hőmérsékletet 
tart, lánya megfázik. Magát 
nem félti, mert mint fogalmaz, 
ő szívós asszony.

Oxigénhiány
Lapunknak elmesélte csöp-
pet sem könnyű életét. Két 
idősebbik gyermeke messze 
él tőle, 700 kilométerre. Ma-
rika őket is egyedül nevelte 
föl, és egyedül építette a há-
zat is, amiben most laknak. 
Majd megismerkedett Eszter 
édesapjával. De ezután sem 

lehetett igazán felhőtlen az 
élete, hiszen amikor kislá-
nyuk 24 hónapos lett, kide-
rült, hogy valami probléma 
van vele. Valószínűleg a szü-
letés utáni oxigénhiány miatt 
nem fejlődött úgy, ahogy a 
többi gyerek. Most tud ugyan 
járni, de csak segítséggel, az 
evés megy egyedül, de pe-

lenkázni kell. Kommunikálni 
sem könnyű vele, mert sok 
mindent megért ugyan, de 
beszélni nem tud. Nagyon 
szeret babákkal játszani, az 
újságokat nézegetni és tévéz-
ni. A zenés műsorokat kedve-
li, kedvenc énekesei is van-
nak, akiket már a dalok első 
sora után felismer.

Marika férje 40 éves volt, 
amikor a hatodik infarktus 
elvitte. Így az asszony ismét 
egyedül maradt, már 21 éve 
özvegy. 

A gyerek volt az első
A munkahelyét ott kellett 
hagynia, mert mint mondta, 
neki a gyerek volt az első, 
hiszen Eszter nem marad-
hatott felügyelet nélkül. 
Egyébként Sárospatakon 
dolgozott napi 4 órában ci-
pőfelsőrész-készítőként. 
Szerette a munkáját, a fő-
nöke kérte, hogy maradjon, 
de Marika nem akarta sérült 
lányát másra bízni. Amíg a 
férje élt, jobban boldogultak, 
jószágokat is tudtak tartani, 
ami szintén könnyítette a 
megélhetésüket.

Meglennének valahogy 
most is, ha télen nem ke-
rülne olyan sokba a fűtés. A 
hétköznapi szükségleteken 
kívül Eszternek pelenkára és 
gyógyszerre is szüksége van. 
A villanyórájuk is kártyás, 
épp azért, hogy ne keveredje-
nek adósságba. Marika abban 
reménykedik, hátha olvasó-
ink közül tud nekik segíteni 
valaki abban, hogy a téli, hi-
deg hónapokat könnyebben 
át tudják vészelni. Kérjük, 
aki tud nekik segíteni tartós 
élelmiszerrel, felnőttnek való 
pelenkával vagy anyagiakkal, 
a következő telefonszámon 
hívja Tóth Lászlóné Marikát: 
20/915-50-81.

HEGYI ERIKA
erika.hegyi@eszak.hu

Eszter a legjobban a babájával szeret játszani  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Háromgyermekes 
édesapa került bajba
Az édesanya a pszichi-
átrián, az apa egyedül 
maradt a gyerekekkel.
MISKOLC. Szomorú történetet 
osztott meg a közösségi olda-
lon Lengyel-Zsebesi Melinda, 
az Egy Esély Civil Szervezet 
elnöke. Egy Perecesen élő 
édesapa magára maradt ki-
csi gyermekeivel, akik 1, 2 és 
4 évesek. Az édesanyának 
ugyanis a legkisebb gyermek 
születése után olyan súlyos 
szülés utáni depressziója lett, 
hogy jelenleg a pszichiátrián 
kezelik. Az édesapának nem 
volt más lehetősége, otthagy-
ta a munkahelyét, hogy tud-
jon a kicsikre vigyázni.

– Se tüzelőjük, se tartós élel-
miszerük, se pelenkájuk. Az 
apa nem kért tőlünk semmit, 
nem panaszkodott, nekünk 
tűnt fel, hogy baj van, amikor 

bejött a szervezetünk által 
működtetett adománybolt-
ba. Két órát gyalogolt a gye-
rekekkel, mert nincs bérlete. 
Szervezetünk most pékárut, 
zöldséget és gyümölcsöt biz-
tosít számukra mindennap, 
és igyekszünk ellátni őket 
mindennel, amire csak szük-
ségük van – sorolja Melinda.

Egy kis felhívást is közzé-
tett: ha valaki segíteni tud 
bármiben (tartós élelmiszer, 
pelenka, bébiétel, tisztál-
kodószerek) leadhatja az 
adományboltban (Miskolc, 
Andrássy utca 31.), de pénza-
dományokat is várnak a szer-
vezet számlaszámára.

A jövő héten mi is meglá-
togatjuk a perecesi családot, 
hogy olvasóink jobban meg-
ismerhessék őket, és hogy 
megtudjuk, mire van még 
szükségük.  HE

Hétfőtől zárva 
lesz a selyemréti
MISKOLC. Megkezdődik a téli 
átállás, hétfőn tizenegy nap-
ra bezár a selyemréti strand-
fürdő. A hétfőn induló mun-
kálatok során a merev vázas 
sátor oldalfalait helyezik fel, 
emellett karbantartási mun-
kálatok kezdődnek. A gépé-
szet felülvizsgálata mellett 
a medencékben elvégzik az 
ilyenkor szokásos takarítást 
és fertőtlenítést, javítják a 
burkolatokat.

A strandfürdő november 
14-ig tart zárva. Az úszóbér-
leteket időarányosan meg-
hosszabbítja az üzemeltető 
Miskolci Fürdők Kft. A nyitás 
várható időpontja november 
15-e péntek reggel fél 5.  ÉM

Nógrádi György az 
egyetemen

Bűnmegelőzési Szabadegye-
tem indul novemberben 
a Miskolci Egyetemen. Az 
első előadó november 6-án 
16.00-tól Nógrádi György 
biztonságpolitikai szakértő 
lesz. FOTÓ: ÉMM
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Interjú: Feketéné Trankusz Erzsébet  gyászterapeutával

Egy gyászolónak is szabad örülnie
Mi segíthet a gyász-
munkában? Kell-e félni 
a haláltól?
MISKOLC. Hogyan dolgozzuk 
fel hozzátartozóink, a hoz-
zánk közel állók halálát? A 
gyászmunkában lehetnek 
elakadások, ilyenkor a gyász-
terapeuta segíthet. Feketéné 
Trankusz Erzsébettel beszél-
gettünk.

Hogyan lesz valaki gyász- és 
veszteségterapeuta?
A Napfogyatkozás Egyesü-
leten belül végeztem el a 
képzést. Egyrészt személyes 
motivációm volt, másrészt 
a munkám során gyakran 
találkoztam a veszteséggel és 
a gyásszal – nemcsak konk-
rétan a halál utáni gyászra 
kell itt gondolni, hanem más 
veszteségekre is – hiszen egy 
állás elvesztését, egy válást 
is hosszú gyászfolyamat kö-
vethet: hasonlóak a tünetek. 
Láttam, hogy nagyon sok 
embernek volna szüksége 
szakszerű segítségre. Mert 
bár sokak mellett ott a csa-
lád, barátok, ismerősök, és 
mindenki igyekszik segíteni, 
legtöbbször elmondják, hogy 
nekik mi tett jót, de nem 
biztos, hogy mindenkinél 
működik ugyanaz a módszer. 
Lehet, hogy valakinek segít, 
hogy naponta kijár a temető-
be, de más belepusztul. Min-
den embernek más és más a 
megküzdőstratégiája.

Mondja, a munkája során gyak-
ran találkozik a veszteséggel. 
Mivel foglalkozik?
Addiktív pszichológiai kon-
zulens tanácsadó vagyok, és 
a teológiai végzettségem is 
folyamatban van. Terapeuta-
ként együtt dolgozom pszi-
chiáterekkel is, mert vannak 
kompetenciahatárok, amikor 
fel kell, hogy ismerjem, nem 
elég az én szaktudásom, 
hanem mondjuk gyógyszeres 
kezelésre is szükség van, fő-
leg a gyász első szakaszában. 

Mondta, személyes okok miatt 
is választotta ezt a szakmát. 
Elárulja, miért?
16 éves koromban veszít-
tettem el édesapámat, ez 
nagyon nehéz időszak volt, 
legalább tíz év kellett, mire 
feldolgoztam a hirtelen 
halálát: tudom, mit jelent a 
gyerekek számára a veszte-
ség. Tudom, milyen cipelni 
a terhet, nem is tudatosul, 
hogy mennyi mindenre 
rányomja a bélyegét életünk-
ben ez a korai trauma. Főleg 
a bűntudatot hordozzuk 
magunkban, az érzést, hogy 
nem tettünk meg mindent 
szerettünk életben mara-
dásáért. Pedig feleslegesen 
szenvedünk, egy kis beszél-
getés nagyon sokat tudna 
segíteni. Épp ez a terápia lé-
nyege, hogy feltárjuk ezeket 
a problémákat. Egyébként 
gyerekek számára is megvan 
a képesítésem gyász- és vesz-
teségfeldolgozásra. Emellett 
önkéntes is vagyok a miskolci 
hospice-nál, együtt vagyok a 
betegekkel az utolsó pilla-
natukig, fogom a kezüket, 
bátorítom a hozzátartozókat. 

Mennyire van igény manapság a 
gyászterapeuta segítségére?
Magyarországon sajnos jóval 
kevesebben keresnek meg 
minket, mint ahány ember-
nek szüksége lenne rá. Na-
gyon visszafogottak vagyunk 
ezen a területen, annyira sze-
mélyesnek érezzük és éljük 

meg a gyászt, hogy nehezen 
fordulunk szakemberhez. 
Pedig sokszor nagy szükség 
lenne rá, hiszen mint említet-
tem, főleg a fiatal érintettek 
egy életen át hordozhatják 
ezt a terhet. Vannak városok, 
ahol alapítványokat hoztak 
erre létre, és több munkatárs 
is dolgozik megfelelő szak-
emberekkel. Egyesületünkön 
keresztül egyéni és csoport-
terápiára is van lehetőség. 
Én magam Miskolcon évente 
két csoportot vállalok, de 
minden jelentkezővel először 
egyénileg is elbeszélgetek. 
Van, akin az egyéni terápia 
segít, és vannak, akik csopor-
tos foglalkozásban 6-7 éve is 
együtt vannak: például egy 
miskolci csoport, akiknek 
a gyerekeik ugyanabban 
az időszakban voltak benn 
a kórházban, és közel egy 
időben mentek el.

 
Mennyi idő kell a gyászmunká-
hoz, a veszteség feldolgozásá-
hoz?
Megfelelő segítség mellett 
minimum egy év. Ennyi idő 
kell, míg minden szituációt 
megél a gyászoló: a teme-
tést, a karácsonyt, az első 
születésnapot, a halál első 
évfordulóját.

És itt a halottak napja...
Nehéz ilyenkor, mert a 
gyászoló nagyon intenzíven, 
1-2 napba sűrítve éli meg a 
gyászfolyamatot.

Honnan tudja egy barát, hozzá-
tartozó vagy mi magunk, hogy 
már kóros a gyász, és segítségre 
van szükség? 
Mint mondtam, a gyász-
feldolgozás nagyjából egy 
év, bár ez egyéntől függően 
hosszabb ideig is eltarthat. Ez 
idő alatt 4-5 fázis van, amin 
mindenkinek keresztül kell 
mennie. Az első a sokkhatás, 
azaz maga a haláleset. Ez ak-
kor is jelentkezik, ha sejthető 
volt, hogy bekövetkezik. A 
gyászolók többsége egészen 
a temetésig próbál talpon 
maradni, ez általában sikerül 
is. Utána jön az összeomlás, 
amikor szembesülünk, hogy 
az elhalt nincs, nem tudjuk 
megérinteni, keresni kezd-
jük, ezek az ösztönös, auto-
matikus cselekvések. Amikor 
végigmegy ezeken az ember, 
képes arra, hogy az életét 
újrakezdje, újrarendezze, 
örömet találjon benne, 
céljai legyenek, amikért 
érdemes élni. Ha nem 
tudja újraépíteni 
az életét, akkor 
elakadások vannak 
a gyászban, akkor 
van szükség 
a segítségre. 
Sokan szégyel-

lik, hogy szakemberhez kell 
fordulni. Ám ez normális és 
természetes folyamata lehet 
a gyásznak.

Milyen módon tud segíteni a 
szakember?
A gyászfeldolgozás elakadá-
sai lehetnek kórosak és nem 
kórosak. Ezeket kell felis-
mernünk. Például valaki azt 
mondja, hogy tíz éve meghalt 
a gyermeke, de a mai napig 
nem tud kimenni a temetőbe, 
ha kimegy, nagyon rosszul 
érzi magát, pszichoszomati-
kus tünetei vannak. Ez gyász-
elakadás, meg kell néznünk 
mi történt. A legtöbb esetben 
önvád, bűntudat van a háttér-
ben: úgy érzi a gyászoló, hogy 
nem védte meg, nem tett meg 
a szerettéért mindent, amit 
megtehetett volna. A bűntu-
datot nem tudják megbocsá-
tani maguknak. Ezt fel kell 
tudni ismernünk, sokszor az 
okok nem jönnek elő egysze-
rűen, mélyen le kell ásnunk, 
s meg kell találnunk, hogy 
hol van az elakadás. Ez több, 
hosszas beszélgetést igényel. 
A csoportfoglalkozás előnye 
egyébként, hogy a tagok egy-
mást is erősíteni tudják. Volt 
csoportom, ahol mindenki a 
házastársát vesztette el egy 
kivétellel: egy asszonynak a 
gyermeke halt meg. Fantaszti-
kus volt megtapasztalni, hogy 
mindenki mellé állt. A saját 
érzéseiket is felül tudta írni 
egy másik érzés, és egymást 
tudták erősíteni. Sokszor 
a csoportfoglalkozá-
sokra meghívok a 
régi csoportjaimból 
egy-egy embert, 
akik már előrébb 
tartanak a gyász-
munkában. Jó 
példa lehet a 
többieknek, 
hogy ő is volt a 
gödörben, s ki 
tudott jönni. 
Ez a fajta fog-
lalkozás nagyon 
fontos, de soha 
nem kezdek el 
úgy egy csopor-
tot, hogy előtte nem 
ültem le személyesen 

beszélgetni a jelentkezőkkel, 
és ne ismerkedtem volna meg 
az ő gyászukkal. Végighallga-
tom őket, voltak köztük, akik 
nagyon elzárkóztak a csoport-
terápia lehetőségétől, de kér-
tem adjanak neki egy esélyt, 
nézzék meg, s ha nem tetszik, 
marad az egyéni terápia. A 
legtöbben végül a csoportot 
választják. Sokukkal később is 
tartjuk a kapcsolatot. Bármi-
kor írhatnak, személyesen 
megkereshetnek. Én magam 
is szeretem követni a fejlő-
désüket, hiszen megnyugod-
hatok, hogy a terápia elérte 
a célt, amire tulajdonképpen 
szolgál.

Mi a része – a beszélgetéseken 
túl – ezeknek a terápiáknak? 
Egyszer olvastam, érdemes pél-
dául levelet írni az elhunytnak... 
Van, amikor elrendezetlenül 
maradtak dolgok az éle-
tünkben, vagy csak jólesne 
elmondani valakinek bármit 
is. Előfordul, hogy a temetés 
nem zajlott méltósággal, 
pedig ez fontos, mert a 
gyászfeldolgozás a temetés-
sel kezdődik. Fel szoktam 
ajánlani azt is, hogy menjünk 
ki együtt a sírhoz, és csinál-
junk egy utólagos búcsúzta-
tót. Nem egy esetben történt, 
hogy a gyászoló ott elmond-
ta, amit szeretett volna, és 
igen, az is segít sokszor, ha 
leírja, amit gondol, és így 
búcsúzik el méltón. Írhat 
levelet az elhunytnak, írhat 

naplót, felolvashatja neki, ez 
is segít. Mert aki meghalt, az 
az életünk része marad, ha 
fizikailag nem is, az érzel-
meinken, a gondolatainkon 
keresztül jelen van ugyan-
úgy, mint amikor élt. Sokan 
hazamennek és köszönnek 
neki, és én úgy gondolom, ez 
így normális az első időszak-
ban. Sokat segíthetnek példá-
ul a filmek is. Vannak, amiket 
meg lehet nézni – a gyász- és 
veszteségcsoportokban ezt 
gyakran szoktuk – ilyen fil-
mek például az Imával nyert 
csaták vagy például A viskó 
címűek. Mindenkinek más 
tud segíteni, mindenki meg-
találhatja azt, ami szól hozzá, 
amiből erőt tud meríteni. 
Ugyanígy hathat például a 
zene is. Kreatív dolgokat is 
végzünk. Valamikor mesete-
rápiát használunk, története-
ket, meséket dolgozunk fel, 
vagy rajzolunk, agyagozunk. 
Nemrég láttam a neten egy 
műkorcsolyázó fiút, aki a 
testvérét veszítette el. Úgy 
építette fel a kűrjét, hogy 
eltáncolta a testvéréhez való 
érzéseit. Számtalan formában 
lehet segíteni a gyászfeldol-
gozást, kinek mi működik. 

Hogyan tudunk mi magunk 
segíteni valakinek vagy saját 
magunknak a gyász feldolgozá-
sában?
Ki kell mozdulni otthonról. 
Sokan bezárkóznak, nincs 
céljuk, nincs jövőképük. Ezt 
a lépést nekik kell megtenni. 
Sokan azt gondolják, hogyan 
mehetnének el bárhová egy 
éven át, de ez nem így van. Ne 
maradjon otthon a gyászával, 
mert nem fog meg gyógyulni. 
Volt, aki csak a foglalkozások-
ra jött el a gyász elején, azt is 
úgy, hogy nagyon mellette állt 
a testvére, de aztán ráérzett 
a lényegére, s később már 
egyedül is jött. A gyászban és 
veszteségben élőket abban is 
kell segítenünk, hogy elhigy-
gyék, nekik is lehet  örömük. 
Ne legyen lelkiismeret-furda-
lásuk miatta.

Mindenkin lehet segíteni?
Az a tapasztalatom, hogy igen. 
Ha van egy közösség, ahol 

nem úgy néznek rám, hogy 
eltelt fél év, miért nem vagyok 
már jól, akkor igen. Itt meg-
értik, mellette tudnak állni, 
és ott a visszajelzés, hogy az 
érzés, amit megél, teljesen 
normális. A gyász- és vesz-
teségterápia nagy segítség, 
mégis kevesen veszik igény-
be, mert tabuként kezeljük a 
gyászt, a halált. Az én nagy-
mamám még otthon halt meg, 
akkor még természetes volt a 
folyamata a gyásznak. Most a 
halál kórházakba jön el, pedig 
fontos lenne a haldoklónak, 
hogy ne legyen egyedül, hogy 
a hozzátartozói, a családtagok 
ott lehessenek vele végig. 
Talán a gyászfeldolgozás is 
könnyebb lenne, ha szembe-
sülnénk a halál pillanatával. 
Így sem spórolnánk meg a 
gyászmunkát, azt végig kell 
csinálni, nem kóros folyamat. 
De tudni kell, hogy mikor 
válik azzá, és mikor van már 
szükség szakember segítsé-
gére.

Mennyire viseli meg ez a fajta 
nyomasztó munka?
Nálunk is van szupervízió 
bizonyos időnként, mint a 
pszichológusoknál, meg-
beszéljük egymás közt a 
felmerülő problémákat. Ám 
valamilyen szinten lehetet-
len, hogy ne viseljenek meg 
bennünket a hallottak, hiszen 
a gyászolókkal együtt éljük át 
az érzéseket, és együtt jövünk 
ki a gödörből. Mint szakember 
azonban nem mehetek le a 
gödör aljára, mert nekem kell 
őket felhozni. A segítőnek az 
a szerepe, hogy oda tudjon 
nyúlni, ahol a gyászoló van, s 
ott tudjon segítséget nyújtani, 
ahol ő éppen tart. Szerencsére 
nagyon kiegyensúlyozott csa-
ládban élek, ami kompenzálja 
ezeket az érzéseket. Hazame-
gyek, s bár rengeteg embert 
hazaviszek a gondolataimban, 
nem erőn felül vannak jelen.

Folyamatosan érintkezik a ha-
lállal. Van-e önben félelem vele 
szemben?
Gyerekkoromban volt. Ma 
akár önkéntesként kísérem a 
hospice-ban a haldoklót, akár 
kórházi lelkészként – volt, 
aki kimondottan azt kérte, 
hogy én legyek mellette az 
utolsó percekben –  már úgy 
érzem, meghalni valójában 
annyit jelent, mint elalud-
ni. Semmi rettenetes dolog 
nem történik. Egyszerűen 
elgyengülnek, elalszanak. A 
legtöbb hozzátartozó utána 
azt fogalmazza meg, hogy 
a halott arcát kisimultnak, 
nyugodtnak látta, mosoly, 
derű, valamiféle békés állapot 
látszott rajta. Nincs bennem 
félelem. Nagyon örülök, hogy 

a gyermekkori félelmet 
sikerült feldolgozni, ezért 
tartanám fontosnak az is-

kolákban, óvodákban 
a gyászfeldolgozás ta-
nítását. A félelmeket 
fel kell oldani, mert 

hiába nem akarjuk 
elfogadni, de ez van: 
aki megszületett, az 
egyszer meg fog halni. 

HAJDU MARIANN
mariann.hajdu@eszak.hu

Feketéné Trankusz Erzsébet: gyermekként még féltem a haláltól, ma már nincs bennem félelem  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS
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Finomságok Vénusz gyümölcséből
Különleges savanykás 
íze miatt kedvelik a 
birs almát, amely be-
tegségek megelőzésére 
is hasznos lehet. 

MISKOLC. Egészségvédő hatá-
saiból kifolyólag az őszi idő-
szak igen értékes gyümölcse 
a Délnyugat-Ázsia kaukázusi 
területeiről származó birsal-
ma, amelynek szezonja egé-
szen november végéig tart 
hazánkban. Immunerősítő és 
potencianövelő tulajdonságá-
ra már az ókorban felfigyeltek 
a rómaiak és a görögök, ezért 
Vénusz szent gyümölcseként 
tartották számon. Fogyasztása 
csökkenti a felső légúti meg-
betegedések tüneteit, kiváló 
gyulladáscsökkentő és méreg-
telenítő, megszünteti a szék-
rekedést, elősegíti a fogyást, 
és külsőleg használva javítja 
a bőr feszességét. Mivel erős 
antioxidáns, a rákot okozó és 
a sejtek öregedését felgyorsító 
szabad gyökökkel szemben is 
felveszi a harcot. Nevét vas-
tag héjáról kapta, és enyhén 
savanykás íze miatt néhányan 
nagyon, mások egyáltalán 
nem rajonganak érte. Legtöb-
ben kompótnak, lekvárnak 
vagy birsalmasajtnak dolgoz-
zák fel – tudtuk meg a Vitalitás 
Magazin soraiból.

Citromlével fehérebb
A szóban forgó finomságok 
elkészítésének csínját-bínját 
nagymamáinktól tanulhatjuk 
meg a legjobban, ha még él-
nek. Mi a Búza téri piacon pró-
báltuk most pótolni a nagy-
szülők tudását, az őstermelők 
asztalánál. Rabóczki Gézáné 
a befőzés mestere, birsalma-

kompótot is gyakran készít, 
amelyet leginkább krumplis 
ételek, akár még paprikás 
krumpli mellé is ajánl.

– Általában meghámozom 
a gyümölcsöt, kivéve, ha na-
gyon szép a héja. Idén nem 

igazán volt jó termés, ezért 
inkább a megpucolást aján-
lom. Kiveszem a magházát, a 
gyümölcsöt összekockázom, 
majd citromlébe és pici cit-
romsavba áztatom, hogy ne 
barnuljon meg, hanem szép 

fehér maradjon a befőtt. Egé-
szen addig áztatom, amíg a 
teljes adagot fel nem dara-
boltam. Aztán szalicillel fel-
főzöm a vizet, belerakom az 
almakockákat, és a levébe egy 
pici fahéjat és szegfűszeget 

teszek. Az egészet 3-5 percig 
főzöm, dunsztolom. 3 liter lé-
hez körülbelül 30-40 deka cu-
korral ízesítem. Ha érettebb a 
gyümölcs, akkor kevesebbel – 
magyarázta az őstermelő.

Két évig is eláll
Az eredményes tartósításról 
és a helyes tárolásról is kér-
tünk tanácsokat a szakértő-
től.

– A fertőtlenítésről megosz-
lanak a vélemények, én nem 
szaliciles, hanem mosószeres 
vízben mosom meg az üve-
geket. A háromszori öblítést 
nagyon fontosnak tartom. Ezt 

követően az udvarra terítek 
ki egy erre a célra kiválasztott 
terítőt. Ott jól kiszárítom az 
üvegeket, és mivel használt 
tetőt teszek rájuk, celofánnal 
fedem be őket. Végül fehér ab-
rosszal lefedett, nagy, húsos 
ládákban tárolom a kompó-
tokat. A legjobb, ha spájzban 
tartjuk, ahol akár két évig is 
eláll. Felnyitás után érdemes 
hűtőszekrénybe is betenni – 
ajánlotta Rabóczki Gézáné.

Lekvárból lesz sajt
A következő pulthoz az íny-
csiklandozó, helyenként 
dióval ízesített birsalma-
sajt-csemegék vonzottak oda 
bennünket.

– A birsalmasajt készítése 
lekvárfőzéssel indul. A gyü-
mölcsöket nem tisztítom meg 
a héjától, csak feldarabolom, 
eltávolítom a magházat, és fél 
óra alatt megfőzöm. Amikor 
úgy látom, hogy már megpu-
hult, akkor kinyomkodom, 
hogy leellenőrizzem, nem ma-
radtak-e benne kemény foltok, 
aztán összeturmixolom. Egy 
kiló masszához 30 deka cukrot 
teszek. A lekváros üvegeket 
kimosom, majd fertőtlenítem. 
Ezek után már nem haszná-
lok hozzá celofánt, hagyom 
bebőrösödni, és jó erősen 
rátekerem a tetejét. A birsal-
masajt tulajdonképpen meg-
keményedett lekvár. Ehhez 
egy tepsibe töltöm a masszát, 
olajos magvakkal ízesíthetem,  
és szellős helyen szikkasztom. 
Ha az egyik oldala már megke-
ményedett, akkor átforgatom. 
Legalább két hét szükséges, 
amíg a birsalmasajt elkészül – 
mondja Szintai Károlyné.

DETZKY ANNA
anna.detzky@eszak.hu

Szintai Károlyné mutatja a birsalmasajtját  FOTÓ: VAJDA JÁNOS

Recept
Birsalmakompót
Hozzávalók:
3 db jól záródó, csavaros tetejű, 750 
ml-es befőttesüveg
– 1,5 kg birsalma
– 1,5 liter víz
– 1 üveg citrom leve
– 40 dkg cukor
– 5-6 db szegfűszeg

– 4-5 db fahéj 
– néhány darab citromhéj
Elkészítés: 
Töltsük bele a másfél liter vizet egy tálba 
és nyomjunk bele citromlevet, ami meg-
előzi a birsalma barnulását. A tisztított, 
meghámozott almaszeleteket ez után 
tehetjük a citromos lébe. Adjuk hozzá a 
fűszereket, a cukrot és a citromhéjat is. 

Forrásig melegítsük az egészet és még 15  
percig főzzük, amíg a birsalmadarabok 
félig megpuhulnak. Az üvegeket egyenle-
tesen elosztva minél jobban töltsük fel az 
almákkal a levük nélkül. Szűrjük le a főző-
levet, forraljuk és öntsük fel vele a kipor-
ciózott gyümölcsöt. Tegyünk késhegynyi 
nátrium-benzoátot az üveg tetejének 
oldalára és szorosan zárjuk le.
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A kócos favágó legény
MESE. Egyszer volt, vagy talán 
nem is, volt egy kerek erdő. 
Annak közepében állt egy ki-
csi házikó, ott lakott egy öreg 
nénike a favágó fiával. A fiút 
Kelekótya Gubancos Pezónak 
hívták. Azért ez volt a neve, 
mert mindenkit szeretett 
megviccelni, és azért volt gu-
bancos, mert amióta megszü-
letett, fésű nem látta a haját. 
Gondolhatjátok, mekkora gu-
banc volt a fején. De nagyon 
ügyes volt, nemcsak vágta a 
fát, hanem élethű állatokat is 
fabrikált belőle.

Egyszer az öreganyját is így 
viccelte meg, amikor a kútból 
húzta a vizet, és egy béka né-
zett vele szembe. Benne volt 
a vödörben, és olyan volt, 
mint az igazi. Úgy elhajította 
a vedret az anyóka, hogy csak 
úgy huppant. De az is vicces 
volt, amikor egy egeret fara-
gott ki, és a cicamica ráugrott. 
Így éldegéltek kettecskén, 
békében az erdő mélyében. 
Pezo sokat dolgozott, az er-
dőben vágta az öreg és beteg 
fákat, de a többit nem bántot-
ta. Egyszer hatalmas vihar ke-
rekedett, csak úgy ropogtak a 
fák, a szél csavarta őket jobb-
ra-balra, villámok cikáztak 
az égen. Az anyóka a fiával a 
házban várta, hogy vége le-
gyen a kegyetlen időjárásnak.

De egyszer csak kopog-
tattak az ajtón. Olyan ritkán 
járt ember azon a környéken, 
hogy megrémültek: ki lehet 
az? Kinyitották az ajtót, és 
egy ázott-fázott, vékonyka le-
ányka állt ott. Azonnal been-
gedték, az anyóka teát főzött 
neki. Kiderült, hogy a leányka 
eltévedt, amikor egy pillan-
gó után szaladgált. Trillának 
hívták, és a varázsló unokája 
volt. Ahogy a jó meleg kuny-
hóban a forró teával a kezé-
ben száradt a kis ázott Trilla, 
egyre szebb és fényesebb 
lett a ruhája, a haja, az arca. 
Mint a nap, úgy ragyogott. 
Az egész ház csupa fény lett. 

Majd Trilla megköszönte a 
kedvességet, és egy szempil-
lantás alatt eltűnt. Pezo még 
életében nem látott szebbet, 
el is szégyellte magát a gu-
bancos haja miatt.

Elhatározta, hogy megsza-
badul tőle, és mostantól 
fésülködni fog. Fából 
kifaragta a szépséges 
leánykát, majd neki-
látott a hajvágás-
nak. Az öreganyja 
sem ismert rá, 
olyan szép lett. 
Pezo csak nézte 
és nézte a faragott 
leánykát, addig 
nézte, míg egy csó-
kot nem lehelt rá 
a szép kis szobor. 
Pezo megijedt, de 
boldog is volt. Elha-
tározta, hogy felkutatja, 
hol lakik Trilla. Az anyóka 
megsütötte neki a hamuban 
sült pogácsát, és útnak eresz-
tette. Pezo csak ment és ment 
a pogácsával meg a kis szo-
borral a zsákjában, hegyen 
innen, völgyön onnan, 
és már olyan sokat gya-
logolt, hogy azt sem 
tudta, merre jár. Meg-
látott egy aranyszínű 
pillangót, gondolta, 
semmi vesztenivaló-
ja nem lehet, ha kö-
veti. És elindult egy 
ösvényen.

C s a k 
m e n t , 
m e n -
degélt, 
de any-
n y i r a 
fáradt lett, 
hogy leült egy 
fa tövébe és azonnal 
elaludt. Madárcsicser-
gésre ébredt, és egy gyé-
mántforrás csobogott 
mellette. Csupa 
csillogás volt 
az egész 
erdő, és ak-
kor megpil-

lantotta a varázsló házát. Egy 
virágoskert vette körül, Trilla 
benne szaladgált a pillangóval 
együtt. Gondolta, készít neki 
egy meglepetést, és nekilá-
tott pillangókat faragni. Egyik 
szebb lett, mint a másik, de 

ahogy kifaragott egyet, 
az rögtön elrepült. Már 

nagyon sok elkészült, 
ám egyik sem maradt 

nála, mind Trillához 
szállt. A leány cso-
dálkozott a sok kis 
szépségen, de va-
jon honnan jöttek? 

Egyszer csak felkap-
ták Trillát, és Pezo 
elé tették. Nézték, 
nézték egymást, de 
a leány nem ismer-

te meg a fiút. Gyor-
s a n beszaladt a 

házba.
A va-

r á z s l ó 
n e m 

t u d t a , 
mitől ijedt 

meg a kis 
unokája. Pezo 

faragott egy kis-
kutyát, ami életre 

kelt és a házikó ajta-
ja előtt csaholt. Faragott egy 
cicát, az pedig beugrott a ház 
ablakán. A legény nem tudott 
mit kitalálni, bekopogta-
tott, de a varázsló elküldte, 
mondván, palotapincsivé 
varázsolja, ha nem tűnik el... 
A lánykának is nagyon tet-
szett a legény, hát kinézett 

az ablakon, és ott volt előtte 
ő. A nagy Ő. Pezo az ablakban 
hagyta a kis szobrot, és elvit-
te magával Trillát, a varázsló 
pedig az életre kelt szoborral 
éldegélt tovább. Pezo gyorsan 
feleségül vette a szerelmét, és 
az öreganyjával meg a gyere-

kekkel boldogan éltek az 
erdő mélyén. Itt 

a vége, fuss el 
véle! 

 SZŐNYINÉ 
LIPPA MARIANN

Hogyan jutnak el a várba?

Keresd meg a 10 különbséget a két kép között! 

Kösd össze a számokat!

VARÁZSSZONYEG

GYERE VELÜNK A MESÉK 
BIRODALMÁBA!

A Természettár feladványa: Egészítsd ki a zöldségek neveit! Írd be a hiányzó betűket! 
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_ Ó _ _ P_ S   _ _ T _ K

_ A _ A _ _ _ É

_ A _ A _ _ _ S _ _

_ _ R _ _ R _ _ A
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Diósgyőri VTK: folytatódik-e a jóság? 
Szabolcsi együttest 
fogad ma a diósgyőri 
labdarúgócsapat, élvo-
nalbeli bajnokin. 

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB 
I. 11. fordulójában, ma 17.00-
tól Diósgyőri VTK–Kisvárda 
Master Good mérkőzést ren-
deznek a Diósgyőri Stadion-
ban. A hazai együttes jó elője-
lekkel várja az összecsapást, a 
legutóbbi fordulóban, a Paks 
ellen idegenben nyertek 2–1-
re, hétfőn a diósgyőri ultrák 
bejelentették, hogy véget 
vetnek a két hónapja meg-
hirdetett bojkottjuknak, és 
visszatérnek a lelátóra, szer-
dán a Magyar Kupában a leg-
jobb 32 közé jutott be a DVTK 
az NB III.-as FC Dabas 3–0-s 
idegenbeli legyőzésével. A 
jó eredmények és a bojkott 
lezárása után elkezdték vásá-
rolni a drukkerek a jegyeket a 
Kisvárda elleni találkozóra, és 
biztos, hogy többen lesznek 
kint a mostani a bajnokin, 

mint amennyi a tavalyi átlag-
nézőszám volt, és legalább 
kétszer annyian foglalnak 
helyet a lelátón, mint ameny-
nyien a legutóbbi, Puskás el-
leni hazai mérkőzésen jelen 
voltak. 

A negyedik a tizenkettedik
– Amikor munkába álltam a 
DVTK-nál, négy igazolást ve-
títettem előre, ebből három 
rövid időn belül realizálódott, 
Rui Pedro, Ivanovski és Iszlai 
megszerzésével, a negyedik 
pedig a Kisvárda ellen segít-
heti a csapatot a szurkoló-
tábor személyében, akik 12. 
játékosként lehetnek velünk. 
A diósgyőri labdarúgás egyik 
legfontosabb alkotóelemével, 
a drukkerekkel erősödhe-
tünk. És nemcsak én örülök 
ennek, hanem az egész stáb, 
a játékosok és mindenki, aki a 
klubnál dolgozik, hiszen ha a 
drukkerek a csapat mögé áll-
nak, akkor forró hangulat vár-
ható – mondta Feczkó Tamás, 
a DVTK vezetőedzője, aki arra 
a felvetésre, hogy diósgyőri 
edzői munkálkodását tekint-
ve ötven százalékra húzták 
fel a csapat eredményességét 
azzal, hogy nyertek Pakson, a 
kupában pedig száz százalék-
nál tartanak, így reagált: – Jót 
tett a csapatnak, hogy nyer-
tünk az előző bajnoki mérkő-
zésen, és hogy hét közben a 

kupában is magabiztos győ-
zelemmel léptünk tovább. 
Két hete már a Debreceni 
VSC vendégeként is rendben 
volt a csapat játéka, a cél az 
volt, hogy ezt vigyük tovább 
a Paks és a Dabas ellen úgy, 
hogy ez eredményességgel is 
párosuljon.

Felvetettük a szakvezető-
nek, hogy a Dabas ellen sok 
olyan játékosnak adott bizal-
mat, akik eddig kevesebbet 
játszottak, és arra voltunk 
kíváncsiak, hogy látott-e 
szerdán olyan teljesítményt, 

amivel valaki a bajnokikon 
szerepeltetett 11-12 fős ,,alap-
csapatba” bejátszotta magát.

– Úgy látom, hogy minden 
játékosunk becsületesen és 
jól dolgozik, ezért adtam meg 
a lehetőséget, az esélyt több 
labdarúgónak, és nem is kel-
lett csalódnom, azt a magas 
szintű munkát kaptam visz-
sza a kupamérkőzésen, amit 
az edzéseken is láttam. Több 
nagyon jó egyéni teljesítmény 
is volt szerdán, aminek én ki-
mondottan örülök, mert na-
gyon el kellett gondolkodnom 

a Kisvárda elleni kezdőcsapat 
összeállításán – mondta Fecz-
kó Tamás, aki arra a kérdésre, 
hogy a szerdai teljesítményé-
vel hány játékos verekedte be 
magát a bajnoki kezdőjébe, 
így felelt: – Nemcsak Daba-
son, hanem Pakson is sok jó 
egyéni teljesítmény volt.

Agresszív
A Kisvárda jobban kezdte a 
bajnokságot, mint a DVTK, 
és ennek köszönhetően job-
ban is állnak, 3 ponttal gyűj-
töttek többet a diósgyőriek-

nél. Azt kérdeztük Feczkó 
Tamástól, hogy mi kellene 
ahhoz, hogy szombaton es-
tére pontszámban azonosan 
álljon a két gárda.

– A Kisvárda nagyon agresz-
szív felfogásban játszó, a pár-
harcokat kereső csapat, akik-
nek remek játékosaik vannak 
a támadósorban, nem vélet-
lenül állnak az ötödik helyen 
a bajnokságban – válaszolta 
a DVTK szakvezetője. – Van-
nak kétségeim afelől, hogy ez 
látványos meccs lesz-e, úgy 
gondolom, hogy a küzdelem 
dominál majd, és mindkét 
oldalon kevés lehetőség lesz 
a kapuk előtt. Természetesen 
győzni akarunk, és akkor tud-
juk megnyerni ezt a meccset, 
ha kevés helyzetünkkel jól sá-
fárkodunk. 

A DVTK keretéből Makrai 
és Adukor sérülés miatt nem 
bevethető, de a Paks elleni 
meccsen orrcsonttörést szen-
vedett Ivanovski játékéra sor 
kerülhet, már csak azért is, 
mert Feczkó Tamás szavai 
szerint a légiós olyan típusú 
labdarúgó, aki törött lábbal is 
játszani akarna.  BCS

Akkor tudjuk megnyerni ezt a meccset, ha 
kevés helyzetünkkel jól sáfárkodunk.

Feczkó Tamás, a Diósgyőri VTK
NB I.-es labdarúgócsapatának vezetőedzője

a Kisvárda MG elleni bajnokiról

3
Lionel Scaloni szövetségi ka-
pitány kihirdette keretét az 
argentin labdarúgó-váloga-
tott soron következő, Brazília 
és Uruguay elleni mérkőzé-
seire. A névsorban ismét sze-
repel Lionel Messi, akit azért 
meszeltek el korábban három 
hónapra, mert a nyári Copa 
Américán a kontinenstornát 
rendező brazilokkal kapcso-
latban korrupciót emlegetett, 
valamint a játékvezetőket is 
szidta. 

Százszázalékos 
teljesítménnyel
TENISZ. Harmadik mérkőzé-
sét is megnyerte a már elő-
döntős és címvédő Babos 
Tímea, Kristina Mladeno-
vic páros a sencseni tenisz 
WTA-világbajnokságon, így 
százszázalékos teljesítmény-
nyel zárta a csoportkört. A 
magyar, francia duó tegnap, 
döntő rövidítésben, 4:6, 6:2, 
10–5-re bizonyult jobbnak az 
elsőként rangsorolt Elise Mer-
tens, Arina Szabalenka belga, 
fehérorosz kettősnél a Vörös 
csoport harmadik fordulójá-
ban lejátszott mérkőzésen.

Ivanovski (piros-fehérben) sérülése ellenére lehet, hogy játéklehetőséget kap  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

Várható kezdő
A DVTK várható kezdőcsapata: Da-
nilovic – Polgár, Brkovic, Karan, Tamás 
M. – Iszlai, Márkvárt – Shestakov, Rudi 
Pedro, Hasani – Ivanovski vagy Prosser.

A Ferencváros azért más „tészta”
Ezt is megélte a Mező-
kövesd: felsőházi rang-
adót játszik a zöld-fe-
hérek vendégeként. 

LABDARÚGÁS. Az NB I.-es lab-
darúgó-bajnokság 11. fordulója 
keretében, Budapesten, az Ül-
lői úti arénában ma 17 órakor 
kezdik a Ferencvárosi TC–Me-
zőkövesd Zsóry FC mérkőzést. 
Két jó formában lévő társaság 
méri össze tudását, a kilencven 
percet pedig háromesélyesnek 
nevezhetjük. A hazaiaknak és a 
vendégeknek is 22 pontjuk van, 
az FTC azonban egy mérkőzés-
sel kevesebbet játszott. 

Mindent visz majd 
A hét vége legnagyobb érdek-
lődéssel várt csatája alkalmá-
ból először játékra szólítottuk 
fel Kuttor Attilát, a borsodiak 
vezetőedzőjét, akit arra kér-
tünk, hogy bújjon kollégája, 
az ukrán Szerhij Rebrov bőré-
be és mondja el: mire hívta fel 
játékosainak figyelmét a me-
zőkövesdiekkel kapcsolatban. 

– A szerepcsere remek ötlet 
– nevetett az érintett, majd 
ezekkel a szavakkal utasítot-
ta vissza a „táncra” kérést: – 
Csak azért nem játszom ki a 
kártyáimat, mert a hálószoba-
titkok senkire nem tartoznak, 
ráadásul így már az osztás 
előtt ellenfelünkhöz kerülné-
nek az ászok. 

A Fradi az Fradi – folytat-
tuk, majd azt kérdeztük Kut-

tor Attilától, hogy a várható 
óriási nyilvánosság és figye-
lem felhajtóerőt jelent-e ta-
nítványai számára, amire ezt 
a választ kaptuk: 

– Ezt a meccset sem tartom 
fontosabbnak bármelyik má-
siknál, de az tény, hogy pub-
licitása miatt azért ez a csata 
kicsit más lesz. Erre a vizsga-
előadásra talán az egész ország 
kíváncsi, de a futballkedvelők 
körében a felek egészen bizto-
san mindent visznek majd. 

Csak a szezon végén
Apropó, vizsga. Egy ilyen fel-
lépésen nyújtott maradandó 
produkció bárki pályafutását 
sínre teheti, elegendő az egy-
kori mezőkövesdi Sigér Dávid 
esetére gondolni: a középpályás 
a matyóvárosból indulva már 
szinte szédületes karriert csinált 
– de vajon kihangsúlyozza-e pél-
dáját a fürdővárosiak trénere...

– Nálunk az öltözőben most 
nem arról szól a zene, hogy 
majd valamikor ki és hová iga-
zolhat – folytatta Kuttor Attila. 
– A fiúk a szezon végén válasz-
tanak a lehetőségeikből, ezért 
szombaton délután és este 
csak és kizárólag arról szól a 
történet, hogy a közönséget 
kiszolgálva minél eredménye-
sebben kell futballozni. 

A sikerességhez természe-
tesen hozzátartoznak a gólok, 
így azt is megtudakoltuk a 
szakvezetőtől, hogy lénye-
gesnek, uram bocsá’, döntő-
nek tartja-e az első találatot. 

– Az első mindig fontos, 
ezért igenis van jelentősége, 
mert ezzel befolyásolhatja a 
koreográfiát. Az előny azon-
ban még nem ad garanciát 
semmire. Volt már olyan, 
amikor megszereztük a veze-
tést, aztán ellenfelünk mégis 
fordított, de olyan is, amikor 
hátrányból indulva kerültünk 
fórba, ezért ha lehetne válasz-
tani, azt kérném az égiektől, 
hogy először nekünk sikerül-
jön a zöld-fehérek hálójába 
juttatni a játékszert. Itt mon-
dom el, mert a héten sokan 

és sokszor kérdezték tőlem, 
hogy milyen szellemű csapa-
tot rakok össze, azaz védekez-
ni fogunk, vagy támadni? Úgy 
válaszoltam, hogy mindig azt 
csináljuk majd a pályán, amire 
szükség lesz: ha lehetőségünk 
adódik rá, akkor rohamozunk, 
de a védőmunkában is helyt 
kell állnunk. Az az okoskodás 
pedig fel sem merül bennünk, 
hogy a hazaiak hármas terhe-
lése majd a malmunkra hajtja 
a vizet, ugyanis a ferencváro-
siak nagyon komoly kerettel 
rendelkeznek, ráadásul egy 
focistának az a jó, ha sok mér-
kőzésen szerepel. 

A vendégeknél Eperjesi, 
Sajbán Miklós, Szeles és Nes-
terov sérülés miatt nem sze-
repelhet.  KT

A kövesdiek (feketében) a Fehérvár elleni 0–0 után újabb rangadót 
játszanak  FOTÓ: VAJDA JÁNOS

Várható kezdő
A Mezőkövesd Zsóry FC tervezett 
csapata: Szappanos – Farkas D., Pil-
lár, Katanec, Silye – Pekár, Karnitzky, 
Berecz Zs., Cseri – Nagy D., Zivzivadze.  

NB I., 11. forduló
A program, szombat, 14.30: Puskás 
AFC–Budapest Honvéd FC, 17.00: 
Diósgyőri VTK–Kisvárda Master 
Good, 17.00: Ferencvárosi TC–Me-
zőkövesd Zsóry FC, 17.00: Kaposvári 
RFC–Újpest FC, 17.00: Zalaegerszegi TE 
FC–MOL Fehérvár FC, 17.00: Debreceni 
VSC–Paksi FC.

Labdarúgás: Magyar Kupa
A labdarúgó Magyar Kupában, miután szerdán este lejátszották az utolsó mecs-
cset is a 32 közé jutásért, megtartották az országos főtábla 3. fordulójának a sor-
solását. A 16 közé kerülésért zajló párharcokban még három megyei csapat érde-
kelt, akik az MK-forduló hivatalos játéknapján, december 4-én léphetnek pályára 
(ebben a körben is még egy meccs dönt a továbblépésről). 
Az MK, 32 közé jutásért megrendezett, még nem közölt meccseredménye:
Pápai Perutz FC (NB III.) – Vasas FC (NB II.) 3–4 (1–2, 2–2, 2–3) – hosszabbítás után 
A 16 közé jutásért zajló mérkőzések párosítása
WKW ETO FC Győr (NB II.) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I.)
MTK Budapest (NB II.) – Diósgyőri VTK (NB I.)
Ózdi Kohász SC (NB III.) – Kaposvári RFC (NB I.)
BSS Monor (NB III.) – Budapest Honvéd (NB I.)
Pécsi MFC (NB III.) – Kisvárda Master Good (NB I.)
Vác FC (NB II.) – Újpest FC (NB I.)
Dorogi FC (NB II.) – Debreceni VSC (NB I.)
Szarvasi FC 1905 (Békés megyei I.) – Zalaegerszegi TE FC (NB I.)
Dabas-Gyón FC (NB III.) – Puskás AFC (NB I.)
Békéscsaba 1912 Előre (NB II.) – Ferencvárosi TC (NB I.)
Credobus Mosonmagyaróvári TE (NB III.) – Paksi FC (NB I.)
Szeged-Csanád-GA (NB II.) – MOL Fehérvár FC (NB I.)
Dunaújváros-PASE (NB III.) – BFC Siófok (NB II.)
Lipót Pékség SE (NB III.) – Gyirmót FC Győr (NB II.)
III. Kerületi TVE (NB III.) – Vasas FC (NB II.)
Szombathelyi Haladás (NB II.) – Budafoki MTE (NB II.)

Labdarúgás: NB II.
Labdarúgó NB II., 15. forduló
Kazincbarcikai SC–Szeged-Csanád GA  (Putnok, vasárnap, 13.30)
Gálhidi György, a Kazincbarcikai SC vezetőedzője: – Úgy érzem, hogy a hét-
közi kupamérkőzésen remekül helytállt a csapat a Honvéd ellen, a védekezésünk 
nagyon rendben volt, és ha 0–0-nál, a hosszabbításban kihasználjuk az óriási 
lehetőségünket, akkor akár még bravúr is lehetett volna a vége. Egy 120 perces 
kupacsata mindig megterhelő, a szerdai is az volt, de már csütörtökön sem láttam 
azt az ,,ólmos” fáradtságot, fásultságot a játékosokon, vasárnap fizikálisan biz-
tosan rendben leszünk. A játékunkra igazából nincs nagy panasz a bajnokikon, de 
sajnos az utóbbi hetekben elmaradtak a győzelmek. Dolgoztunk, dolgozunk azon, 
hogy ez megváltozzon, hogy átlendüljünk azon a bizonyos holtponton. A Szeged 
ellen több futball kell majd attól, mint amit szerdán mutattunk, nyilván úgy, hogy 
a szív és a szervezettség maradjon meg. Támadásban sokkal pontosabbnak kell 
lennünk, többet kell birtokolnunk a labdát, és helyzeteket kell kialakítanunk a 
vendégek kapuja előtt, minél jobb százalékban kihasználva azokat. Kicsit most 
kevesebben vagyunk, de így próbáljuk megoldani a feladatot, ami nem más, mint 
a győzelem megszerzése.
A Barcikában Harangozó, Toma, Oltean és Oldal sérült, így velük nem számolhat 
a stáb.
A Kazincbarcikai SC várható kezdőcsapata: Fila – Iszák, Heil, Fótyik, Farkas – 
Berki, Krausz, Kercsó, Lakatos – Ádám F., Fekete.
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Már ,,csak” érdekes lesz 
a mostani ceglédi meccs
A diósgyőri női kosár-
labdacsapat vasárnap 
idegenben játszik baj-
noki mérkőzést. 

KOSÁRLABDA. Az Aluin-
vent-DVTK női kosárlabda-
csapata vasárnap folytatja 
menetelését, a piros-fehérekre 
18.00-tól NB I.-es mérkőzés vár, 
amelyet a 7. forduló keretében 
a VBW CEKK Cegléd vendége-
ként vívnak meg. A bajnokság-
ban ezt követően háromhetes 
szünet lesz, a válogatottak Eu-
rópa-bajnoki selejtezői miatt, 
és nagyon nem mindegy, hogy 
erre a meccsmentes időszakra, 
hogy ,,áll meg” a tabella.

Jobb eredményeket
A DVTK mostani ellenfelénél 
sokkal jobb eredményeket ért 
el ebben az évadban, hiszen 
a diósgyőriek eddig csak egy-
szer kaptak ki, a Győr vendé-
geként, ezzel szemben viszont 
a Zalaegerszeg, a Szekszárd, a 
TFSE, a Vasas és a BEAC csa-
patait legyőzték. A ceglédiek 
ez utóbbi két gárdán kívül a 
PINKK gárdáját múlták felül, 
viszont a Sopron, a Zalaeger-
szeg és a TFSE ellenében alul-
maradtak. Az Európa-kupában 
is harcoló – és ott 1 győzelem-
mel (a belga Namurt verték 
idegenben) és 2 vereséggel (a 

görög Olympiacostól vendég-
ként és a spanyol Valenciától 
otthon kaptak ki) álló – Pest 
megyei csapat elleni meccsen 
a DVTK győzelmi esélyeit jegy-
zik magasabban, de a mostani 
mérkőzés nem egy lesz a sok 
közül a diósgyőriek vezető-
edzője, Cziczás László számá-
ra, aki éppen a ceglédiektől 
érkezett Miskolcra.

– Mivel nem ez lesz az első 
meccsünk a volt csapatom, 
csapatunk ellen, hiszen ve-
lem együtt a keret több já-
tékosa is Cegléden játszott a 
két évvel ezelőtti idényben, 
ezért azt mondanám, hogy ez 
a meccs érdekes lesz, abból a 
szempontból, hogy a lelátón 
sok ismerősünk foglal majd 
helyet. Én ott tartok, hogy kü-
lön tudom választani ezt a két 
dolgot, hogy egykor ott dol-
goztam, most pedig egy másik 
csapatnál – mondta Cziczás 
László, az Aluinvent-DVTK ve-
zetőedzője, majd így folytatta: 

– Tudjuk, hogy a Cegléd jó csa-
pat, vannak jó légiósaik és jó 
képességű, magyar kiegészítő 
embereik. És bár tudtommal 
az egyik külföldijük sérült, et-
től függetlenül hazai pályán 
mindenkire veszélyt jelente-
nek, úgyhogy nagyon oda kell 
figyelnünk, mert szeretnénk 
megnyerni a meccset. 

Lepattanózásban
A DVTK sűrű programjában 
erre a bajnokira két Euró-
pa-kupa-meccs között kerül 
sor, és a diósgyőriek pauzája 
csak a jövő hét csütörtöki, 
PEAC-Pécs elleni, idegenbeli 
Ek-mérkőzés után kezdődik 
meg. Mivel most nem há-
rom, hanem négy nap telik 
el két tétmérkőzés, a Basket 
Landes elleni, 1 pontos, fájó 
vereség és a Cegléd elleni baj-
noki között, így egy nap teljes 
pihenőt kaptak a diósgyőri já-
tékosok a szerdai nemzetközi 
kupacsata után.

– Ráfért a játékosokra, mert 
nagy energiafelvétellel járó 
meccset játszottak szerdán 
– mondta Cziczás László. – 
Megnéztem, kielemeztem 
a Basket Landes elleni mér-
kőzést, amelyen sok hibával 
játszottunk, de a szívünk any-
nyira vitt minket előre, hogy 
ettől függetlenül akár meg is 
nyerhettük volna a meccset. 
Viszont a végjátékban néhány 
rossz döntés oda vezetett, 
hogy kiénekelték a szánkból 
a sajtot. Fájó, hogy ez így tör-
tént, de vasárnap ugyanazt az 
energikus játékot kell nyújta-
nunk, mint szerdán, és azon 
kell lennünk, hogy lepatta-
nózásban mi legyünk a job-
bak. Ugyanis amikor ez ment, 
akkor sikerrel abszolváltuk a 
meccseket.

A DVTK edzője változatla-
nul nem számíthat a sérült 
Medgyessyre, és a talpfájdal-
makkal küszködő Pusztai já-
téka is erősen kérdéses.  BCS

A koncentrálás 
hozta a sikert
Hazai bajnoki meccset 
játszott csütörtökön a 
Vegyész RC Kazincbar-
cika férfi röplabdacsa-
pata.

RÖPLABDA. A férfi röplabda NB 
I.-ben tegnapelőtt előreho-
zott mérkőzést vívott hazai 
környezetben a bajnoki cím-
védő barcikai együttes, az 
A-csoport 9. fordulójának ke-
retén belül a fővárosi MAFC-
BME ellen. Mivel a nyári holt-
szezonban mindkét gárda 
kerete jelentősen megválto-
zott – a budapestiek többek 
között norvég és bolgár légi-
óst szerződtettek –, még az is 
benne volt a meccsben, hogy 
a látogatók meglephetik a 
VRCK-t.

Hat nullás széria
Az első szettet jobban is kezdte 
az egykori BL-t nyert játékos-
sal, Nagy Péterrel a kispadon 
,,kiálló” MAFC (4–7), aztán 
Blázsovicsék egyre jobban 
felvették a ritmust, és átvet-
ték a kezdeményezést (13–10). 
Rendezettebben, precízebben 
röplabdáztak Árváék, ebben 
a felvonásban egyrészt az ő 
pontjaival haladt a Vegyész, 
másrészt Braga is beütötte 
azokat a labdákat, amiket ka-
pott. Eke jó szervája és Geb-
hardt N. megmozdulása után 
azonban feljött a budapesti 

együttes 19–18-ra, és ekkor 
meg kellett nyugtatnia csa-
patát Marek Kardosnak. A rö-
vidke szünet kizökkentette az 
egyetemistákat, Juhász P.-ék 
azonban újra formába lendül-
tek, és elsősorban Páez remek 
nyitásainak köszönhetően egy 
6–0-s szériát produkáltak, így 
vezetéshez jutottak.

A második felvonásban 5–5-
nél Páez egyéni alakítása, il-
letve egy Páez–Péter M. blokk 
hozott hazai pontot, ahol a 
vendégek trénere avatkozott 
közbe. A MAFC próbált a há-
zigazda nyomában maradni, 
de a kezdeményezést nem 
adta ki a kezéből a Barci-
ka (11–8). 12–12-nél volt az a 
pont, amikor Marek Kardos 
,,szólt bele” a meccsbe, de 
ekkoriban zavar volt a VRCK-
nál (14–16). Árva sáncolt, pa-
csizott egyet a szakvezetővel, 
ez jelezte, hogy a hazai játé-
kosokban megvan az akarat 
– és a tudás is – a fordításra. 
17–17-től megint az történt a 
pályán, amit a VRCK akart, a 
vendégek csak követni tudták 
az eseményeket, igaz, 24–17-
ről felkapaszkodtak 24–21-re, 
ám Páez kibabrált velük egy 
áthúzással.

Nem hittek benne
Ekkor már tisztán lehetett 
látni, hogy a Vegyész kiváló 
napot fogott ki, és ha nem 
is hiba nélkül, de koncent-

ráltan, a taktikát betartva 
röplabdázik, ennél fogva el-
képzelhetetlen volt bármi-
lyen fordulat. Ismét 5–5-ig 
volt partiban a BME, majd 
9–5-re ugrottak meg Bragáék. 
10–9-re feltornázták magu-
kat Csomáék, de Páez megint 
,,áthúzott”, jogosan örült a 
venezuelai feladó. 16–10-nél 
még megpróbálta megtörni a 
Barcikát Nagy Péter, de iga-

zából már nem hittek abban 
a játékosai, hogy itt még bár-
mit is kereshetnek. 23–13-nál 
már tíz ponttal vezetett a Ve-
gyész, érthetően a közönség 
is boldog volt. Ez a különb-
ség a végéig meg is maradt, 
az észak-borsodiak egységes, 
kiegyensúlyozott játékot hoz-
va szerezték meg idei ötödik 
győzelmüket, és nyerték meg 
az első igazi rangadójukat.  MI

Medgyessy sérülése miatt most is Szűcs R. (fehérben) lehet a ,,fő” irányítója a DVTK csapatának  FOTÓ: ÁDÁM J. 

A VRCK (sárgában) sáncmunkában is ellenfele fölé nőtt  FOTÓ: ÁDÁM J.

Kosárlabda: a női NB I. állásaASasmmm sAKMSMa sKAS
  1. Sopron Basket 6 6 – 474–323 12
  2. Aluinvent-DVTK 6 5 1 488–385 11
  3. AKSC Szekszárd 6 4 2 458–389 10
  4. Uni Győr MÉLY-ÚT 6 4 2 470–422 10
  5. NKE-FCSM Csata 5 4 1 413–387 9
  6. TFSE-MTK 6 3 3 477–489 9
  7. VBW CEKK Cegléd 6 3 3 417–440 9
  8. PEAC-Pécs 6 2 4 445–451 8
  9. Zalaegerszegi TE NKK 6 2 4 438–477 8
10. Vasas Akadémia 6 1 5 435–501 7
11. ELTE BEAC Újbuda 6 1 5 372–475 7
12. PINKK-Pécsi 424 5 – 5 302–450 5
A PINKK-Pécsi 424–NKE-FCSM Csata mérkőzést november 6-án játsszák.

Spanyol siker
A nemzetközi porondon, a női kosár-
labda Európa-kupa H-csoportjában, 
amelynek a kvartettjében a diósgyőri 
együttes is szerepel, szerdán késő este 
rendezték meg a 3. forduló második 
meccsét: Cadi La Seu (spanyol) – 
PEAC-Pécs 89–57 (22–16, 24–19, 19–
11, 24–11). A csoport állása: 1. Basket 
Landes (francia) 3 mérkőzés/6 pont, 
2. Cadi La Seu 3/5, 3. Aluinvent-DVTK 
3/4, 4. PEAC-Pécs 3/3.

Kosárlabda: NB I./B
Férfi kosárlabda NB I./B Piros csoport, 6. forduló
MEAFC-Miskolc–Vasas Akadémia  81–68 (17–25, 19–14, 21–14, 24–15)
Miskolc, 300 néző. V.: Varga-Záray, Gergely Cs., Makrai.
MEAFC-Miskolc: Homoki (10), Takács D. (13/9), Kozák M. (19/3), Kozák B. (10), 
Lippai (14). Csere: Sándor B. (5/3), Tóth B. (3), Béres (5), Asszú (2), Gadus (–). 
Edző: Drahos Gábor.
Drahos Gábor: – Az első tíz perc védekezése kuka volt, onnantól kezdve viszont 
három negyeden keresztül úgy domináltunk, ahogy azt előzetesen elterveztük, 
kevés ponton tudtuk tartani az utóbbi hetekben egyre jobb formába lendülő 
Vasast. Ahogy az ezen a szinten a mi csapatunktól várható, brutálisan egységes 
csapatjátékkal tudtuk meglepni az ellenfelünket. Nagyon kellett ez a győzelem 
a fiúk önbizalmának, hogy ne csak mi edzők higgyük el, hogy amerikai légiósunk 
nélkül is komoly eredményre lehetnek képesek. Ugyanezzel az elszántsággal na-
gyon-nagyon keményen készülünk, hogy a keddi hazai Hepp-kupa-meccsen visz-
szavágjunk a Salgótarjánnak a bajnoki vereségért. 

Férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoport, 7. forduló
Knipl-Bonyhádi KSE–Tiszaújvárosi Phoenix KK 87–77 (28-21, 23-20, 24-20, 12-16)
Bonyhád, 100 néző. V.: Szalai, Kapusi, Csák.
Tiszaújvárosi Phoenix KK: Kovács Z. (13/3), Martin (29/9), Orliczki (3), Szilasi 
(10/3), Szabó N. (12/3). Csere: Pöstényi (3/3), Lajsz (6), Molnár B. (–), Eremiás 
(1). Edző: Szendrey Zsombor.
Szendrey Zsombor: – Továbbra sem találjuk a formánkat idegenben, nagyon 
gyengén játszottunk, de igazi irányító hiányában ez utóbbi nem is meglepő. Az 
agresszív letámadással szemben nem tudtuk végigvinni a támadásainkat, és pró-
bálkoztunk védekezésváltásokkal, valamint más taktikai elemekkel, de igazából 
csak szenvedtünk 40 percen keresztül. Sok eladott labdánk is volt, az egyetlen 
pozitívum az, hogy 24 támadó lepattanót szereztünk.

Női kosárlabda NB I./B Zöld csoport, 5. forduló
Tatai SE–Aluinvent-DVTK U23  (Tata, vasárnap, 13.00)
Vaszi Ádám, az Aluinvent-DVTK U23 edzője: – Ugye a csapat tulajdonképpen 
a DVTK junioregyüttesével azonos, és mivel ezen a héten az U18-as bajnokság-
ban nem volt mérkőzés, így mindenki friss lesz, lehet ezen a mostani mérkőzésen. 
Emellett jó hír, hogy mindenki egészséges, és így azzal a céllal kelünk útra, hogy 
begyűjtsük a győzelmet Tatán, mert szeretnénk egy kis önbizalmat szerezni a jövő 
heti juniorforduló előtt.

Röplabda: NB I. Liga
Női röplabda NB I. Liga, 4. forduló
MÁV Előre-Bericap–DVTK-Fux  (Székesfehérvár, szombat, 17.00)
Toma Sándor, a DVTK-Fux edzője: – A listavezetőhöz megyünk, amely egy 
ponttal áll előttünk, illetve másik két csapat előtt. A Békéscsaba elleni két Magyar 
Kupa-mérkőzés közül az elsőn, két szettben partiban voltunk, a második meccsen 
azonban már jobban koncentrált ellenfelünk, amely nagyon magas szinten edz, 
dolgozik. A két nap alatti két összecsapás sokat kivett a lányokból, a héten érezni 
és látni lehetett rajtuk a fáradtságot. A MÁV Előre egy egységes, jól mezőnyöző 
csapat, amely ellen az utolsó pillanatig nem lehet kiengedni. Náluk is van két kül-
földi röplabdázó, örülök, hogy tudtunk róluk videózni. A rákészülést nehezítette, 
hogy vannak betegeink, de szeretnénk a legjobb teljesítményt nyújtani.

Labdarúgás: fegyelmi határozatok
A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának 
fegyelmi bizottsága az elmúlt megyei I.-es és megye II.-es bajnoki fordulókban a 
felnőttmérkőzéseken kiállított játékosok ügyében úgy határozott, Dányi Róbert 
(Telkibánya) 4, Glonczi Róbert (Tiszalúc) 3, Lizák Bence (Szikszó) és Bubenkó 
András (Tiszakeszi) 2-2, El-Sherif Omar (Bőcs), Hallgató Márk Jób (Bánhorvá-
ti-KBSC), Szemere Norbert Dávid (Bánhorváti-KBSC), Bodnár Dávid (MVSC-Mis-
kolc), Sikur Péter (Edelény), Illovai Norbert (Sajóvámos), Vadász Zsolt (Sajóse-
nye), Szabó Márkó Sándor (Garadna), Hogya Tamás Ferenc (Pácin), Kis Tamás 
(Kisgyőr) és Szakács Dávid (Onga) 1-1 bajnokin nem léphet pályára. 
Egyéb fegyelmi határozatok
A Gönc sportszervezete, rendezési hiányosság miatt, írásbeli figyelmeztetésben 
részesült.   
A Mályinka és a Sajósenye sportszervezet U19-es csapatainak késése miatt írás-
beli figyelmeztetésben részesült. 
A megye II. osztály U19-es bajnokság Közép csoportjában elmaradt Mezőnagy-
mihály–Tibolddaróc meccs 3 pontját 3–0-s gólkülönbséggel a Mezőnagymihály 
javára igazolták, a Tibolddaróctól második ki nem állás miatt 3 büntetőpontot 
levontak.  

Totó, 44/1. hét
  1. Liverpool–Arsenal 5–5 X
  2. Wolfsburg–RB Leipzig 1–6 2
  3. Dortmund–Mönchengladbach 2–1 1
  4. Napoli–Atalanta 2–2 X
  5. Cagliari–Bologna 3–2 1
  6. Juventus–Genoa 2–1 1
  7. Lazio–Torino 4–0 1
  8. Sampdoria–Lecce 1–1 X
  9. Udinese–AS Roma 0–4 2
10. Sassuolo–Fiorentina 1–2 2
11. Valencia–Sevilla 1–1 X
12. Ath. Bilbao–Espanyol 3–0 1
13. Real Madrid–Leganes 5–0 1
+1. Chelsea–Manchester Utd 1–2 2
Totónyeremények
13+1-es: 2 darab,  2 095 890 forint
13-as: 9 darab,  201 405 forint
12-es: 112 darab,  12 140 forint
11-es: 928 darab,  645 forint
10-es: 4 614 darab,  250 forint
Góltotó
6-os:   nem volt
5-ös:   nem volt
4-es: 7 darab,  10 790 forint

Röplabda: jegyzőkönyv
Vegyész RC Kazincbarcika–MAFC-BME  3:0 (18, 21, 15)
Kazincbarcika, 600 néző. V.: Csizmarik, Kulcsár.
Vegyész RC Kazincbarcika: Páez 8, Blázsovics 11, Péter M. 2, Braga 13, Árva 12, 
Juhász P. 3. Csere: Vitko (liberó). Vezetőedző: Marek Kardos.
MAFC-BME: Hole 2, Eke 2, Cvetanov 5, Csoma 9, Szabó B. 5, Gebhardt N. 7. Csere: 
Bene (liberó), Bán 5, Kovács S. 1, Bakóczy. Vezetőedző: Nagy Péter.
Marek Kardos: – A látszat ellenére nem volt könnyű dolgunk. Ez az első alkalom 
másfél év alatt, hogy egy találkozón az első labdától az utolsóig koncentráltunk. 
Ha meg is torpantunk, maximum két-három pont erejéig, utána mindig sikerült 
rendezni a sorokat, majd mi léptünk meg ellenfelünktől. Ennek meglett az eredmé-
nye, ettől függetlenül minden játékelemben kell még javulnunk, főleg nyitásban. 
Nagy Péter: – Nagyon taktikusan nyitott a hazai csapat, melyekből közepes fo-
gadásokat tudtunk produkálni, ennek ellenére sikerült megbontanunk a Vegyész 
blokkját. Sok volt a részünkről a ki nem kényszerített hiba, és ez igazából meg is 
pecsételte a sorsunkat.
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Négy után nem jött az ötödik
A jégkorong Tipsport 
Liga 19. fordulója 
tegnap este a Tátra 
„lábához” szólította a 
Macikat. 

JÉGKORONG. A HK Poprad–
DVTK Jegesmedvék mér-
kőzésen mutatkozott be a 
diósgyőriek új igazolása, a ka-
nadai csatár, St. Pierre. 

Hazai vezetés  
A szokásos fogáskeresést 
követően 3:54-nél Láda B. 
feltartásért a kiállítás sorsá-
ra jutott, de négy az öt ellen 
ügyesen adták elő produkci-
ójukat a piros-fehérek, akik 
önfeláldozóan védekeztek és 
ha kellett, a korong útjába ve-
tődtek. A 7. percben egyenlő 
létszámnál a hazai harmadik 
sora hozta össze a poprádiak 
vezető gólját: Fabian átadását 
Mlynarovic közelről tette be 
a kapuba (1–0). A 12. percben 
Kozák buktatott, ment pihen-
ni (a százhúsz másodpercet 
ha némi szerencsével is, de 
túlélték), majd felvették az 
utazó sebességet a csapatok, 
és sok időt töltöttek a támadó 
harmadban. Aki tudott, lőtt 
közelről és a kék vonal tájé-
káról, újabb gól azonban nem 
született. A 20. percben Vast 
fegyelmezték kisbüntetéssel, 
mert akasztott, így áthúzódó 

mínusszal kezdték a második 
húsz percet a miskolciak. 

Beauvillier egyenlített
A védekezés magasiskolá-
ját mutatták be Vojtkóék és 
megőrizték ketrecüket, így 
a meccsben maradtak, és 
folytatták ádáz harcukat az 
egyenlítésért. A szlovákok a 
fizikai adottságukkal, a ma-
gyarok meg a technikás ho-
kijukkal igyekeztek kitűnni. 
A 30. percben jött az egyenlí-
tés, ezt a borsodiak képvise-

letében a második sor hozta 
össze. Vandane lövése után 
St. Pierre tette a játékszert 
Beauvillier elé, a csatár pe-
dig megtalálta a rést (1–1). A 
szakasz sportszerű játékának 
ékes bizonyítéka volt, hogy a 
játékvezetőknek senkit nem 
kellett kiküldeniük. A célzási 
arány (35–19) azért „beszélt”, 
poprádi fölényről árulkodott, 
így a 40 perc utáni 1–1-nek in-
kább a vendégek örülhettek. 

A hajrában buktak 
A kapu előtti forgalom nem 
párosult minőségi célzásokkal, 
bár a portások is gondoskodtak 
arról, hogy az izgalom foko-
zódjon. A felek bedobtak min-
dent, hogy célba érjenek, de az 
eredményjelző egyik irányba 
sem mozdult. A 46. perc elején 
Paukovcek és Galanisz került 
szóváltásba, ezt némi dulako-
dás követte, a játékvezetők pe-
dig igazságos döntést hoztak, 
idegeik megnyugtatása céljá-
ból 2-2 percre a zsűri melletti 
melegedőre küldték őket, így 
a pályán négy-négy mezőny-
játékos maradt, és mindjárt 
nagyobb felület jutott a táma-

dó szekciók számára. A 47. 
percben Ross kaszált egy na-
gyot, ennek következtében 30 
másodpercig háromra fogyat-
koztak a pirosak, de hozták a 
formájukat, sokat mozogva 
jól bekkeltek. Érett a hosz-
szabbítás: ezzel mintha elé-
gedettek lettek volna a felek, 
hiszen a ráadás ide és oda is 
ponttal vagy pontokkal járt. Az 
57–22-es célzási arány ugyan 
pályabillenést mutatott, ami-
kor az 59. percben Paukovcek 
pár méterről gondolta, hogy a 
rendes játékidőben lerendezi a 
meccset (2–1). Újítani már nem 
tudtak Vojtkóék, bár ennek ér-
dekében mindent elkövettek, 
végül négy győzelem után ve-
reséget szenvedtek.  KT

Beauvillier (fehérben) szerezte a Macik gólját  FOTÓ: ÉM-ARCHÍV

Újabb bravúrpontokra fáj a foguk 
A mezőkövesdi férfi 
kézisek a jó képességű 
tatabányaiakat szeret-
nék meglepni.   

KÉZILABDA. A férfi kézilabda 
NB I. keretében ma 18 órától 
a matyóvárosi sportcsarnok-
ban láthatják az érdeklődők 
a Mezőkövesdi KC–Grundfos 
Tatabánya KC találkozót. A 
hazaiak lendületben vannak, 
hiszen otthon megverték a 
Komlót, majd pontot szerez-
tek Vácott, és a 8. fordulóban 
újabb egységekre vágynak. 

Nagy kedvvel 
– A baranyaiakkal szembeni 
sikerünket követően várt ránk 
az alsóházi rangadó – mondta 
Buday Dániel, a borsodiak 
vezetőedzője. – A Duna-parti 
csatánkra jól felkészültünk, 
és jól is játszottunk. A fe-
szültség ugyan érezhető volt 
mindkét alakulaton, ennek 
számlájára írtam a saját hibá-
inkat. Az első félidő a váciaké 
volt, a második azonban a mi-
énk. A meccsen akadt néhány 
kulcsmomentum, ezekből 
néhányszor rosszul jöttünk 
ki, a kettő helyett ezért csak 
egy pontot termeltünk, bár 
gyorsan hozzáteszem: rivá-
listól, ráadásul az otthoná-
ban, így az ikszet előre is el-
fogadtam volna, mellesleg a 
22–22 igazságos képet festett 
az összecsapásról. Legutóbbi 

két fellépésünkön veretlenek 
maradtunk, ennek jegyében 
nagy kedvvel dolgoztunk a 
héten, és igyekeztünk a le-
hető legjobban az általában 
mindenkire veszélyes Tata-
bányára hangolódni. 

Jöhet az előadás 
A tréner a mai meccsről, an-
nak esélyeiről a következőket 
mondta: 

– Vendégünk számít a mér-
kőzés esélyesének, de a Kom-
ló is esélyesebb volt tőlünk. A 
Grundfos KC kicsit döcögősen 
kezdte a szezont, gondjai akad-
tak, hétből négyszer veszített. 
A pillanatnyi táblázatból per-
sze nem szabad kiindulni, jól 
tudjuk, hogy kiváló alakulatot 
fogadunk, több remek képes-
ségű sportolójuk van. Arra 

számítok, hogy saját birodal-
munkban megint kihozzuk 
magunkból a maximumot, a já-
ték minden elemében átlagon 
felülit produkálunk, és ebben 
az esetben csak a lefújás pilla-
natában tudjuk meg, hogy ez 

a bizonyos maximum az adott 
napon mire elegendő. A fiúktól 
azt kértem, hogy teljes erővel 
küzdve vigyék el a végjátékig 
a találkozót, és a hajrában ka-
száljanak bravúrpontot vagy 
-pontokat. Mellesleg úgy gon-
dolom, hogy a lélektani teher 
a Tatabányán lesz, mert őket 
nyomja a papírforma szerinti 
plusz, így sokkal többet buk-
hatnak, mint mi, akik hullám-
hegyen ülünk, és kellő önbiza-
lommal felvértezve alaposan 
megnehezíthetjük a dolgukat, 
sőt meg is tréfálhatjuk őket. Sé-
rültünk nincs, mindenki a ren-
delkezésemre áll, a formánk 
felfelé ível, így jöhet a nagy ér-
deklődéssel várt szombat esti 
előadás. A szurkolóktól azt ké-
rem, hogy ugyanolyan erővel 
biztassanak majd minket, mint 
a legutóbbi itthoni csatánkon, 
amelyen belehajszoltak minket 
a győzelembe.  KT

Labdarúgás: női NB I.
Női labdarúgó NB I., 9. forduló
Diósgyőri VTK–Szent Mihály Szeged-Fitsport  (Diósgyőr, szombat, 12.00)
Fórizs Sándor, a Diósgyőri VTK vezetőedzője: – Mivel a fiúk is hazai pályán ját-
szanak szombaton, ezúttal nem a stadionba, hanem az edzőközpontba várjuk a 
szurkolókat nagyon nagy szeretettel. Legutóbb magabiztos győzelmet arattunk 
idegenben a szegediek ellen, így hazai környezetben sem lehet más a célunk, 
minthogy jó játékkal begyűjtsük a három pontot.

Jégkorong: válogatottkeret
Öt újonc kapott helyet a jégkorong-válogatott keretében, amely a jövő héten 
Gdanskban szerepel nemzetközi tornán. Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány 
két kapust, kilenc hátvédet és 15 csatárt hívott be. Hat magyar klubból érkeznek 
játékosok, és három légiós is van a keretben, köztük Sebők Balázs, aki sérülés mi-
att kihagyta a divízió I/A-világbajnokságot. A meghívottak közül öten még nem 
szerepeltek címeres mezben: a hátvéd Tóth Gergely, a csatár Tóth Richárd, Ma-
joross Barnabás és Ritó László, valamint a kapus Adorján Attila – utóbbi kettő a 
DVTK Jegesmedvék játékosa. A férfiválogatott először játszik a tavaszi vb óta, és 
Gdanskban pénteken 15.00-tól az olaszokkal, szombaton 18.00-tól a japánokkal, 
vasárnap 13.00-tól pedig a lengyelekkel találkozik. 
A válogatottkeret
Kapusok: Arany Gergely (FTC-Telekom), Adorján Attila (DVTK Jegesmedvék). 
Hátvédek: Vokla Roland (Debreceni EAC), Vojtkó Mátyás (DVTK Jegesmedvék), 
Kiss Roland (Fehérvári Titánok), Stipsicz Bence (Hydro Fehérvár AV19), Szabó 
Dániel (Hydro Fehérvár AV19), Szabó Bence (Hydro Fehérvár AV19), Tóth Gergely 
(FTC-Telekom), Fejes Nándor (MAC Újbuda), Garát Zsombor (MAC Újbuda). Csa-
tárok: Sági Martin (Debreceni EAC), Ritó László (DVTK Jegesmedvék), Miskolczi 
Márk (DVTK Jegesmedvék), Tóth Richárd (FTC-Telekom), Erdély Csanád (Hydro 
Fehérvár AV19), Reisz Áron (Hydro Fehérvár AV19), Sárpátki Tamás (Hydro Fehér-
vár AV19), Szabó Krisztián (Hydro Fehérvár AV19), Szita Donát (Hydro Fehérvár 
AV19), Majoross Barnabás (MAC Újbuda), Nagy Krisztián (MAC Újbuda), Terbócs 
István (MAC Újbuda), Galló Vilmos (KooKoo), Sebők Balázs (KalPa), Horváth Bá-
lint (Tyringe SoSS).

Jégkorong: jegyzőkönyv 
HK Poprád–DVTK Jegesmedvék  2–1 (1–0, 0–1, 1–0)  
Poprád, 1782 néző. V.: Stano, Novák (Bogdán, Jobbágy). 
HK Poprád: Vosvrda – Kozák (1), Brejcak, Handlovsky (1), Paukovcek 1, Vandas 
– Erving, Ulrych, Takac, Zagrapan, Leclerc – Fabian (1), Tavoda, Mlynarovic 1, Bja-
loncik, Svitana – Nespala, Magovac, Kundrik, Palocko, Svitana – Rychlik (kapus). 
Vezetőedző: Peter Mikula. 
DVTK Jegesmedvék: Rajna – Ross, Vojtkó, Harrison, Vas, Részegh – Láda B., Vandane 
(1), D. Rodman, St. Pierre (1), Beauvillier 1 – Szirányi, Gőz, Miskolczi, Galanisz, Magosi – 
Kiss D., Farkas M., Lövei, Kiss P. – Adorján (kapus). Vezetőedző: Marcel Rodman. 
Kiállítások: 4 perc, ill. 8 perc. 
Peter Mikula: – A jó játékunk ellenére az utolsó percekig kellett várnunk arra, 
hogy eldöntsük a meccset. A jövőben ettől jobb helyzetkihasználásra lesz szüksé-
günk, a megszerzett három pontnak azonban természetesen örülünk. 
Marcel Rodman: – Csalódott vagyok a teljesítményünk miatt. Amennyiben Raj-
na nem véd ilyen jól, akkor nagyobb arányban kapunk ki egy olyan meccsen, ame-
lyen a harmadik harmadban egyenlő állásnál csak három kapura lövésünk volt. 
Most nem érdemeltünk pontot.

Martins (feketében) harca a labdáért a váciakkal  FOTÓ: TÓTH BALÁZS

Négy-négy résztvevő 
helye biztosra vehető
Tokió 2020: Budapes-
ten rendezik a 3x3-as 
kosárlabda utolsó kva-
lifikációs tornáját.

KOSÁRLABDA. Jövő áprilisban 
Budapest ad otthont a 3x3-as 
kosárlabda utolsó olimpiai 
selejtezőtornájának. A nem-
zetközi szövetség (FIBA) hon-
lapjának beszámolója szerint 
Japánban, Ucunomijában je-
lentették be a tokiói ötkarikás 
játékokon már biztos résztve-
vő, nemenként négy csapatot, 
a márciusi indiai selejtezőtor-
nán induló 20-20 válogatot-
tat, valamint a záró kvalifiká-
ciós viadal mezőnyét.

Ranglistán
A férfiaknál ranglistahelyezése 
alapján tokiói induló Szerbia, 
Oroszország, Kína, valamint a 
rendező Japán, míg a nőknél 
Oroszország és Kína mellett 
Mongólia és Románia. Indiában 
a nőknél a világbajnoki ezüstér-

mes magyarok a hollandokkal, 
az észtekkel, a fehéroroszokkal 
és Srí Lanka válogatottjával 
kerültek egy ötösbe. A húsz 
résztvevő közül mindkét nem-
nél három csapat szerez indu-
lási jogot a japán fővárosba. 
Amennyiben Indiában nem jár 
sikerrel Károlyi Andrea együt-
tese, egy hónappal később a 
budapesti hatcsapatos tornán 
is harcba szállhat az utolsó kvó-
táért, akárcsak a férfiválogatott, 
amely ugyancsak résztvevője a 
záróviadalnak.

A 3x3-as kosárlabdában - 
amely új számként szerepel a 
2020-as olimpia műsorán – tíz 
percig vagy 21 pontig tart a 
mérkőzés, amelyet egyetlen 
palánkra vívnak a háromfős 
(egy cserelehetőséggel rendel-
kező) csapatok. Minden dobás 
egy pontot ér, kivéve a körgyű-
rűn kívülieket, amelyekért két 
pont jár. A meccsenkénti egy 
időkérésnél csak a játékosok 
lehetnek jelen, a szövetségi 
kapitány nem. MTI

Közzétették az UEFA  
új sorozatának a vázát
Elkészült a lebonyo-
lítási rend az Európa 
Konferencia Ligában.
LABDARÚGÁS. Az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) 
közzétette a 2021-ben induló 
harmadik számú kupasoro-
zat, az Európa Konferencia 
Liga lebonyolítási rendjét. Az 
UEFA honlapján olvasható 
beszámoló szerint egyetlen 
csapat sem lesz automati-
kusan főtáblás, a selejtező 
bajnoki ágáról öt, a nem baj-
noki ágáról 17 együttes, az 
Európa-liga kvalifikációjának 
playoffköréből pedig tíz vesz-

tes érkezik. A részt vevő 32 
csapat nyolc négyes csoport-
ban szerepel majd, a győzte-
sek bejutnak a nyolcaddöntő-
be, míg a csoportmásodikok 
az Európa-ligából érkező cso-
portharmadikokkal vívnak 
rájátszást a legjobb 16 közé 
kerülésért. Az Európa Konfe-
rencia Ligában 15 hét alatt 141 
mérkőzést játszanak majd, a 
csütörtöki találkozókat 18.45-
ös és 21.00-s kezdési időpont-
tal rendezik meg. 

Arról egyelőre nem közölt 
információkat az UEFA, hogy 
melyik ország hány klubot in-
díthat majd a sorozatban. MTI

Kézilabda: a férfi NB I. állása
  1. Telekom Veszprém 8 8 – – 306–199 16  
  2. MOL-Pick Szeged 8 8 – – 295–191 16  
  3. HE-DO B. Braun Gyöngyös 7 5 – 2 211–185 10  
  4. FTC-HungaroControl 7 5 – 2 199–181 10  
  5. Csurgói KK 7 4 1 2 178–170 9  
  6. Balatonfüredi KSE 7 4 1 2 189–205 9  
  7. Dabasi KC VSE 8 3 1 4 203–2210 7  
  8. SBS-Eger 8 3 1 4 212–245 7  
  9. Grundfos Tatabánya KC 7 3 – 4 195–193 6  
10. Sport36-Komló 7 2 1 4 168–182 5  
11. Mezőkövesdi KC 6 1 2 3 142–175 4  
12. Budakalász 8 1 – 7 192–230 2  
13. Váci KSE 7 – 1 6 155–219 1  
14. Orosházi FKSE-LINAMAR 7 – – 7 177–226 0 

Goree (balra) magyar válogatottként juthat ki Tokióba  FOTÓ: HBN

Vasárnap: kupameccs 
A jégkorong Magyar Kupa második 
körében a DVTK Jegesmedvék ellen-
fele a Fehérvári Titánok csapat lesz. A 
párharc november 27-re kiírt mérkőzé-
sét a diósgyőriek kérésére előrehozták, 
így az első mérkőzést november 3-án, 
vasárnap 18 órakor kezdik a miskolci 
jégcsarnokban, a visszavágót pedig 
november 20-án, szerdán 18 óra 30 
perctől játsszák Székesfehérvárott.
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Társasforradalom: ez az új remény?
A társasjátékpiac na-
ponta bővülő kínálatá-
ban nem is olyan köny-
nyű eligazodni, mint 
elsőre hinnénk.

JÁTÉK. Kelj fel, és játssz! – 
mondta az egyszeri játék-
tervező, mi pedig hogyan is 
utasíthatnánk vissza egy át-
konvertált bibliai aforizmát, 
hiszen annyi okunk lehet le-
porolni a témában szerzett 
ismereteinket. Hallottunk az 
utóbbi évek társasjáték-forra-
dalmáról? Szeretnénk szintet 
lépni, és más területeken is 
kipróbálni a képességeinket, 
mint a kockadobás? Túl sok-
szor mondták a barátaink, 
hogy igazából nem is a Rizi-
kó meg a Monopoly a legjobb 
társasjáték, és rájuk akarunk 
cáfolni? Bármi is legyen az in-
dok, a lényeg egyszerű: kezd-
jünk játszani! 

Nem árt utánanézni
Persze ne szaladjunk fejjel az 
áruházi polcoknak, hiszen a 
„társasjáték-forradalom” nem 
azt jelenti, hogy minden 2010 
után kiadott játék megéri a ki-
adott pénzt! Sőt, nem is biztos, 
hogy érdemes szupermarke-
tekben kezdeni a készletfris-
sítést. Ha kezdők vagyunk a 
témában, nem árt utánanézni 
bizonyos dolgoknak: mit vá-
runk egy játéktól, hányan ját-
szanánk, milyen korosztály-
nak szóljon? Alapvetően mi a 
fontos a számunkra a logika, a 
stratégia vagy a folyamatosan 
változó kihívások? Manapság 
már rengeteg olyan oldal van, 
ami segít bizonyos keresési 
feltételek alapján kiválasztani 

a számunkra megfelelő ter-
méket. 

Hogy miben más a társas-
játék-forradalom legtöbb da-
rabja? Először is a trend nem 
a kisgyerekekre, mint cél-
közönségre épít elsősorban, 
viszont kínál lehetőségeket, 
amelyek mentén együtt szó-
rakozhat az egész család. A 
legtöbb játék olyan döntések 
elé állít, amelyek kihatással 
lesznek a végeredményre, 
vagyis pusztán szerencsével 
lehetetlen nyernünk. Létez-
nek logikai, stratégiai, ka-
land, kooperatív családi és 
pakliépítős játékok, továbbá 
parti és ügyességi játékok, va-

lamint ezeknek számos váll- 
és alfaja kialakult az évek 
során. Van, ahol alkudni kell, 
megvesztegetni legjobb lapja-
inkkal az ellenfelünket, hogy 
végül mi érjünk hamarabb 
a célba, máshol a megfelelő 
taktika kialakítása és a gon-
dos tervezés a kulcselem.

Hol, meddig és hányan?
Ahhoz, hogy a megfelelő já-
tékot megtaláljuk, három 
fontos kérdést kell feltenni 
magunknak: hol, meddig és 
hányan?

Ha nagyobb társasággal 
ülnénk tábla elé – mondjuk 
egy szülinapi buliban szeret-

nénk oldani a hangulatot –, 
akkor egy remek partijátékra 
van szükségünk. Ezek általá-
ban trükkösek, de könnyen 
tanulhatók. Rövidebb, csat-
tanós időtöltést kínálnak, 

megfelelő helyen igen nagy 
sikert arathatunk velük. Ha 
azonban komolyabb szórako-
zásra várunk, és van négy-öt 
egybefüggő óránk, akkor a 
bonyolult stratégiát követelő 

úgynevezett „gamer” játéko-
kat kell górcső alá venni.

Bárhogy is döntsünk, ér-
demes többfajta társassal is 
próbálkozni, mielőtt felad-
nánk ezt a kitűnő hobbit, és 
visszatérnénk a dobókockák 
egydimenziós világába.

A legnagyobb innováci-
ót azonban egyértelműen a 
kooperatív társasok jelentik. 
Ezek lényege, hogy a külön-
böző játékhelyzetek olyan 
kihívások elé állítanak min-
ket, amelyekkel egyedül kép-
telenség szembeszállni: nem 
egymás, hanem a játék ellen 
kell küzdeni, méghozzá szo-
rosan, csapatként együttmű-
ködve. 

A játék ellen
Tegyük fel, öt társunkkal ha-
jótörést szenvedtünk egy la-
katlan szigeten, és belátható 
időn belül jön egy vihar, amit 
képtelenség a trópusi pokol 
foglyaként túlélnünk. Éle-
lemre, tiszta vízre és tutajra 
is szükségünk van, azonban 
minden körben csak az egyik-
hez tudunk forrásokat gyűjte-
ni. Ha tutajt építünk, nem lesz 
vizünk, ha élelmet gyűjtünk, 
akkor meg úsznunk kellene. 
A megoldás a csapatmunka, 
ám a túlélés ösztöne sokszor 
a legnemesebb lelkeket is 
megtöri, így inkább egyéni 
akcióba kezdve a hajóroncsok 
között keresnek pisztolyt, 
konzerveket és egyéb tárgya-
kat, kivonva magukat a közös 
cselekvés alól. 

BÁJER MÁTÉ
mate.bajer@eszak.hu

Igazi közösségépítőek a társasjátékok  FOTÓ: DREAMSTIME

Társasjátékklub is van
Miskolcon is egyre több le-
hetőségünk van társasozni: 
nemsokára újabb game bár 
nyílik, így már három helyen 
játszhatunk majd barátaink-
kal a belvárosban – minde-
gyik hely több saját társasjá-
tékkal rendelkezik, amelyek 
kipróbálhatóak a vendégek 

számára. Akik nyugodtabb 
környezetre vágynak, vagy 
szeretnének játszani, de 
nincs társaságuk, azoknak 
érdemes ellátogatni a József 
Attila Könyvtárba, ahol a Gé-
meskút – Társasjáték Klub 
Miskolc várja az érdeklődőket 
minden csütörtök délután.

Klasszikus játékformák  
a szerencse igájában
A klasszikus játékok 
az évszázadok során 
nyerték el végleges 
formájukat.

JÁTÉK. Ha régen megnéztünk 
egy tipikus családi társas-
játékszettet, azt láthattuk, 
hogy a mechanizmus minden 
esetben igen hasonló volt: 
dobjál kockával és tegyél 
ezt, vegyél azt, menj vissza a 
START mezőre. 

Szerencse, balszerencse
Általában három fő típusát 
különböztetjük meg a hagyo-
mányos társasoknak. A libajá-
ték annyira klasszikus, hogy 
már Goethe egyik versében 
is szerepelt, mint az élet me-
taforája. A játéktér formáját 
tekintve spirálisan sorakozó 
mezők csigavonala. Célja a 
63-as, legbelső mező mielőb-
bi elérése. A dobókockán mú-
lik, mennyit lépünk előre, va-
lamint különböző szerencsés 
és balszerencsés mezők vált-
ják egymást, amik befolyásol-
ják a játék alakulását. A másik 
csoport, a kígyó- és létrajá-
tékok kasztja, amik nagyon 

hasonló mechanizmusra épí-
tenek: a létrán feljebb mász-
hatunk a célunk felé, de ha 
kígyóra lépünk, annak a há-
tán visszacsúszunk, és kezd-
hetjük újra a menetelést. A 
harmadik csoportba az olyan, 
már bizonyos mértékű stra-
tégiai elemeket felsorakozta-
tó körjátékok állnak, mint a 
Monopoly, annak Budapestre 
kalibrált változata a Capitaly, 
vagy a mára fogalommá vált 
Gazdálkodj Okosan. 

Ezeknek közös vonása, 
hogy a világukat nem a jól 
kiaknázott lehetőségek, 
hanem a hatoldalú isten-
ség, a dobókocka irányítja.  
Persze a klasszikusoknak is 
helyük van a polcokon, de 
ezek a játékok már nem ve-
szik fel a versenyt az inger-
doppingolt videójátékokkal. 
Kellemes emlékek, nosztalgi-
kus pillanatok kötődnek hoz-
zájuk, de már egyre kevesebb 
család ül le feléjük a vasárna-
pi ebéd után. Alapként kell 
rájuk tekinteni, kapuként egy 
olyan friss és izgalmas dimen-
zióra, ami a felnőttek és gye-
rekek számára is új távlatokat 
ígér.  BM

Bábuk és dobókockák FOTÓ: DREANSTIME

Bang! és Bang! Meghódította az 
egész világot az igazi kockajáték
A törvényen kívüliek 
között senki sem az, 
akinek mondja magát.
JÁTÉK. A vadnyugat legfőbb 
szabályai: a whisky mar, mint 
a csörgőkígyó, a négy ászt üti 
a csőre töltött Colt, akinek 
pedig nyúlszíve van, az ve-
gye fel a nyúlcipőt is. Fröcsög 
a vér, ropog a tűz, folyik a sör, 
sistereg a dinamit kanóca. 
A hely, ahol a halál házhoz 
jön. Ebbe a világba kalau-
zolja el játékosait a BANG!, 
ami a legsikeresebb western 
tematikájú játék. Vajon ké-
pes-e a seriff és hű helyette-
se rendet tenni a városban? 
Esetleg győznek a banditák?  
Az első számú izgalomfaktort 
a titok szolgáltatja: ki vadá-
szik kire? Megtaláljuk időben 
a szövetségeseinket, vagy 
rossz lóra teszünk? Titkos 
szerepeiknek megfelelően, 
kártyák kijátszásával kell 
teljesíteni a célunkat, és vé-
gezni az ellenségeinkkel. 

Hazudj, ha tudsz
Maga a játék könnyen ta-
nulható, 4–7 ember játsz-
hat vele egyszerre. Egy 
parti átlagos játékideje 
rövidebb, körülbelül 20–
40 perc, így kiváló péntek 
esti buliindítónak, ha-
veri összejövetelek 
kedvelt poén-
f a k t o r a 
lehet, 

de családi szórakozásnak sem 
utolsó. A gyártó 10 éves kortól 
bátran ajánlja mindenkinek a 
BANG!-et. Aki egy könnyed 
játékra vágyik, ahol a ravasz-
ság legalább olyan fontos, 
mint a taktika, azoknak min-
denképp érdemes elmerülni a 
vadnyugati hangulatban.

A gyártónak 2013-ban sike-
rült még pörgősebbé változ-
tatni az amúgy sem unalmas 
játékot. A BANG!  Kockajáték 
kártyák helyett hatoldalú, kü-
lönböző szimbólumokkal el-
látott dobókockákat használ 
központi elemként. A lényeg 
igazából nem változott: úgy 
kell egymásra lövöldözni 
az ördögszekeres 
főutcán, hogy 
s e n k i r ő l 

sem tudjuk pontosan, kicso-
da is valójában. A seriff kiléte 
adott egyedül, a többi játékos-
nak titkolnia kell a szerepét, 
miközben nullára csökkenti 
az ellenfelek életpontjait. 
Körönként több 
cselekvési le-
hetőségünk 
is van: a do-
bott szim-
b ó l u m o k 
t ü k r é b e n 
p u f f o g -
tathatunk, gyógyulhatunk, 

h a s z n á l h a t u n k 
Gatling-géppuskát 

vagy dinamitot. 

Karakterlapokkal
A cél az, hogy a lehetőségek 
megfelelő kombinálásával 
elérjük céljainkat. A bandi-
táknak a seriffet kell megölni, 
hogy szabadon rabolhassa-
nak, a seriff és helyettese pe-
dig próbálja megakadályozni 
ezt. A fekete ló a történetben 
a fejvadász, akinek mindenki 
mást ki kell iktatnia a győze-
lemhez, úgy, hogy utoljára 
a seriffel számoljon le egy 
párbaj során. Az identitás 
mellé kapunk egyedi karak-
terlapokat is, amik mind va-
lamilyen különleges képes-
séggel rendelkeznek. Ezek a 
karakterek nyilvánosak, csu-
pán azt nem tudni, milyen 
céllal vesznek részt a játék-
ban. Aki sikeres akar lenni a 
BANG!-ben, annak nem árt 
gyakorolni a pókerarcot. A 
leggyakoribb mondat ugyan-
is az lesz a játék során, amit 
hallani fogunk, hogy „miért 
engem lősz, hiszen én veled 
vagyok!” BM

Szerencse kell
FOTÓ: DREAMS

TIME

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

LABORA-
TÓRIUMI

ÜVEGCSE

A
MEGFEJTÉS

MÁSODIK
RÉSZE

VÁROS
FEJÉR

MEGYÉBEN

CIPÕ-
MÁRKA

MEGFEJTÉS
HARMADIK

RÉSZE

TRAUMA
N

É
...KÍVÜL,

AZONNAL

AGYVÉRZÉS

IDÕHÚZÓ-
HANG

EBBEN AZ
ESETBEN

SALLAI
KINGA KATA

TOVÁBBÁ

A
MEGFEJTÉS

ELSÕ
RÉSZE M

MEG-
SZIDÁ

ORTODOX
KERESZ-

TÉNY

TÁPLÁL-
KOZÁS

CSODÁLKO-
ZÓ HANG

HÉTFÕ A
NAP-

TÁRBAN

ÖREG A
KARALÁBÉ

TÜZELÕ-
ANYAG

EZ IS ÉS

MESTER-
SÉGES

TERÁPIA

EGYNEMÛ
ÖNERÕT!

UNITED
STATES

PILISI
SZAKADÉK

DAGONYA

ADA...,
HOLLAND
ÚSZÓNÕ

PÁRATLA-
NUL SIMA!

LEGJAVA

NEM
KÉSTEK EL

EGRY
VANDA

SZIDALMAZ

TRIESZT-
BEN VAN!

ÓDON,
RÉGI

LOS
ANGELES

BELLINI-
OPERA

HORVÁT
ÜDÜLÕ-

TELEPÜLÉS

NÉMET
NAGY-
VÁROS

KESKENY
NYÍLÁS

NÉMÁN
LERÓ!

KÁRTYA-
JÁTÉK

KORSZERÛ

...CSÖRTE,
ASSZÓ

KEREK ESZ-
TENDEJE

FIATALOS
KÖSZÖNTÉS

FOG-
ORVOSNÁL
MONDJUK

ÜRÜGY

ÉDESÍT

A SZÉLEIN
TÜNDÖKÖL!

OROSZ
KÁPOSZTA-

LEVES

FÉLIG
TELI!

SZIBÉRIAI
FOLYÓ

EGYSZERÛ
GÉP

NÉPI
ÛRMÉRTÉK

GAUSS

VALÓ-
SÁGOS,
HITELES N NANO-

13
eszak 

A szabály egyszerű. A sudoku-rejtvény üres 
négyzeteibe Önnek kell beírnia a hiányzó 
számokat úgy, hogy minden sorban, min-
den oszlopban és minden 3x3-as blokk-
ban egyszer és csakis egyszer szerepeljen 
minden szám 1-től 9-ig. A rejtvénynek 
csak egyetlen helyes megoldása van. Kér-
jük, hogy az e heti megfejtett és kivágott 
feladatot sorszámmal együtt (250–255) 
juttassák el a szerkesztőségünkbe (3526 
Miskolc, Zsolcai kapu 3.) névvel, címmel, 
telefonszámmal ellátva. Az előző héten 
helyes megfejtést beküldők között pénte-
ken sorsoljuk ki kategóriánként (kezdő és 
haladó) az egy-egy nyertest. A sorsoláson 
csak az vehet részt, aki a tárgyhét mind a 
hat sudoku-rejtvényének helyes megfejté-
sét beküldte. A feladat beküldési határide-
je: 2019. november 7. A nyertesek nevét 
a sorsolást követő hétfői lapszámunkban 
közöljük.
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A miskolci Béke Art-terem és Uránia 
Art-terem az Europa Cinemas 
mozi há ló zat tagja. 3530 Miskolc, 
Rákóczi u. 5. Tel./jegyrendelés: 
46/507-573
URÁNIA-TEREM
Jetikölyök 3D  mb., amerikai–
kínai animációs vígjáték, október 
31. – november 6. > 15.30 Helyár: 
1000 Ft
Drakulics elvtárs  magyar 
vígjáték, 95 perc, 2018., október 
31. – november 6. > 17.30, 20.00 
Helyár: 900 Ft

BÉKE-TEREM
A legfehérebb nap  izlandi–dán 
film. Helyár: 650 Ft, november 2–3. 
> 14.00 – Európai Panoráma
Lótolvajok  fel., norvég–svéd–
dán film, október 31. – november 
6. > 18.00 – Európai Panoráma. 
Helyár: 650 Ft
Monos  kolumbiai–argentin–
holland–német–svéd–uruguayi 
thriller, október 31. – november 6. > 
20.15 Helyár: 650 Ft
Párbeszéd   fekete-fehér magyar 
film, november 2-án > 16.00 – Mis-
kolc Filmklub. Helyár: ingyenes

CINEMA CITY
3525 Miskolc, Miskolc Plaza, Szent -
pá li u. 2–4. Jegyfoglalás: 46/416-
661
szombat
A Wall Street pillangói  mb. 110 
20:10 22:30 
Addams család mb. 87 10:20 
13:30 17:30 
Addams család 3D mb. 87 11:30 
15:30 
Álomnagyi  mb. 100 13:40 
17:50 
Clara – Egy tündéri kaland  mb. 
87 10:00 12:00 14:00 16:00 
Demóna: A sötétség úrnője  mb. 
119 10:00 15:00 
Demóna: A sötétség úrnője 3D  
mb. 119 12:30 17:30 
Drakulics elvtárs  er. 98 11:40 
13:50 16:00 18:10 20:15 22:20 

Gemini Man  mb. 117 20:00 
22:20 
Halálod appja  mb. 90 15:50 
18:30 20:30 22:30 
Jetikölyök  mb. 98 10:00 14:15 
Jetikölyök 3D  mb. 98 12:10 
16:20 
Joker  mb. 122 12:20 14:45 
17:15 19:45 22:15 
Szörnyen boldog Halloween  
mb. 88 11:45 
Terminátor: Sötét végzet  mb. 
128 10:00 12:40 15:15 17:50 
19:30 20:30 22:10 
Zombieland – A második lövés  
mb. 99 18:00 20:00 22:10 
vasárnap
A Wall Street pillangói  mb. 110 
20:10 
Addams család mb. 87 10:20 
13:30 17:30 
Addams család 3D mb. 87 11:30 
15:30 
Álomnagyi  mb. 100 13:40 
17:50 
Clara – Egy tündéri kaland  mb. 
87 10:00 12:00 14:00 16:00 
Demóna: A sötétség úrnője  mb. 
119 10:00 15:00 
Demóna: A sötétség úrnője 3D  
mb. 119 12:30 17:30 
Drakulics elvtárs  er. 98 11:40 
13:50 16:00 18:10 20:15 
Gemini Man  mb. 117 20:00 
Halálod appja  mb. 90 15:50 
18:30 20:30 
Jetikölyök  mb. 98 10:00 14:15 
Jetikölyök 3D  mb. 98 12:10 
16:20 
Joker  mb. 122 12:20 14:45 
17:15 19:45 
Szörnyen boldog Halloween  
mb. 88 11:45 
Terminátor: Sötét végzet  mb. 
128 10:00 12:40 15:15 17:50 
19:30 20:30 
Zombieland – A második lövés  
mb. 99 18:00 20:00

A feladvány Elis Juliana gondolatát 
rejti
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mezőgazdasági magazin 07.15 Egye-
nes beszéd 09.30 Jakupcsek plusz  
10.25 Mondd el Tatár Csillának!  
10.55 Élő építészet - 100 híres épület 
a világból 11.00 Ékszer TV 12.20 Életre 
fel 12.35 MI - Mesterséges Intelligencia 

 12.55 Kőbánya híradó 13.30 Fő az 
egészség 14.00 Ékszer TV 16.35 Haza-
húzó (45) 17.30 ATV Híradó 17.55 Du-
makabaré  18.40 ATV Híradó 19.00 
Civil a pályán 20.25 AradiVarga Show 

 21.25 Sas kabaré  23.30 Quimby: 
Aréna 2011 1. rész 01.25 Dumakabaré 

 02.10 Vidám vasárnap 03.50 Fő 
az egészség 04.20 Kőbánya híradó

06.00 Hírpercek 06.00 Talpra ma-
gyar - Reggel a Petőfi Rádióval Benne: 
06.30 Hírpercek 10’ 07.00 Hírek 07.30 
Hírek 08.00 Hírek 08.30 Hírek 09.00 
Hírek 10.00 Hírek 10.00 Eszembe ju-
tottál Benne: 11.00 Hírek 12.00 Hírek 
13.00 Hírek 13.00 Petőfi összes Ben-
ne: 14.00 Hírek 15.00 Hírek 16.00 Hírek 
16.00 Egész úton - Hazafelé a Petőfi Rá-
dióval Benne: 17.00 Hírek 18.00 Hírek 
19.00 Hírek - Petőfi Rádió 19.00 Minek 
nevezzelek? Benne: 20.00 Hírek 21.00 
Hírek  Rádió 21.00 Rontom Bontom 
Benne: 22.00 Hírek 00.00 Himnusz

07.00 Az előző esti adás ismétlése 
14.00 Képújság 18.00 Krónika (heti 
hírösszefoglaló) 18.30 Testközelből 
ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő 
magazin) 19.00 Krónika ism. (heti hír-
összefoglaló) 19.30 Sportpercek ism. 
(sportmagazin) 20.00 Krónika ism. 
(heti hírösszefoglaló) 20.25 Képújság 

6.00–10.00 Kontinentális reggeli 
(Benne. 6.00 Hírek + Református hí-

rek 6.20 Nem csak kenyérrel él az em-
ber 7.00 Régió krónika 7.20 Útravaló, 
8.00 Hírek + Református hírek 9.00 
Hírek + Református hírek 10.00 Hírek 
+ Református hírek 10.05 Magazin 
(ism.) 11.00 Hírek + Református hírek 
11.10 Református magazin 12.00 Ré-
gió Krónika 12.15 Aréna 13.00 Hírek + 
Református hírek 13.10 Mindenapi iro-
dalom 14.00 Hírek + Református hí-
rek 14.10 Református magazin 15.00
Hírek + Református hírek 15.10 Ma-
gazin (ism.) 16.00 Hírek + Reformá-
tus hírek 16.30 Régió Krónika 17.00
Hírek + Református hírek 17.10 Ma-
gazin (ism.) 18.00 Hírek + Reformá-
tus hírek 18.10 Magazin 19.00 Régió 
Krónika (ism.) 19.30 Esti nyugalom 
20.00 Hírek 20.10Református ma-
gazin (ism.) 21.00 Hírek 21.05 Min-
dennapi irodalom 22.00 Hírek + Re-
formátus hírek 22.10 Zenesáv 23.00
Hírek + Református hírek 23.10 Refor-
mátus magazin (ism.) 0.00–6.00
Éjszakai műsorok

4.00 Infó óra 5.00 Pulzus infó - egész-
ségtematikus magazinműsor 6.00 
Híróra  7.10 Hajrá diósgyőr! 7.30 Jó reg-
gelt borsod! - reggeli közérdekű műsor 
9.00 Rendelő - egészségtematikus 
műsor 11.10 Hajrá diósgyőr! 12.00 Ma-
gazin óra 13.00 Infó óra 14.00 15.00
Pulzus infó 16.00 Híróra - magazin
műsor 17.10 Hajrá diósgyőr!  18.00 
19.00 Rendelő 20.00 21.00 Pul-
zus infó 22.00 Infó óra 23.00 Híró-
ra 0.00 Zenei óra

csolya Világkupa 01.10 Labdarúgó köz-
vetítés 03.00 Labdarúgó közvetítés 

6.00 Troll ism  7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 
8.05 Magyarország élőben ism 9.00 
Hírek 9.05 Paletta ism 9.30 Globál 
ism 10.00 Híradó 10.30 Televíziós vá-
sárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 
Terc ism 12.00 Híradó 12.30 Garázs 
13.00 Hírek 13.05 Vetítő ism: Tiltott 
kastélyok - Keresdi Bethlenek  Ren-
dező: Major Anita 14.00 Hírek 14.05 
Troll ism  15.00 Híradó 15.25 Sport-
hírek 15.30 Plusz-mínusz ism 16.00 
Hírek 16.05 Riasztás ism  17.00 
Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 Palet-
ta ism 18.00 Híradó 18.25 Sporthí-
rek 18.30 Informátor ism  19.00 
Híradó 19.25 Sporthírek 19.30 Hírvi-
lág 20.00 Hírek 20.05 Panaszkönyv 
21.00 Hírek 21.05 Civil kör 22.00 Hír-
adó 22.25 Sporthírek 22.30 Heti ter-
ror ism  23.00 Hírek 23.05 Főhős 
ism  0.00 Híradó

5.00 Későn kezdő  Amerikai film 
8.10 Made in America  Amerikai víg-
játék 10.20 Kicsi kocsi - Tele a tank 

 Amerikai kalandvígjáték 12.20 
Vén csontok  Amerikai vígjáték 
14.15 Dumb és Dumber - Dilibogyók 

 Amerikai vígjáték 16.20 Gagyi ma-
mi  Amerikai-német akcióvígjáték 
18.20 Nekem 8  Amerikai akció-
vígjáték 20.20 A galaxis őrzői vol. 2. 

 Amerikai kalandfilm 23.00 Kont-
roll  Magyar thriller 1.20 Kiképzés  
Amerikai akcióthriller

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
06.00 Gyógyítás dimenziók 06.35 Új 

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti 
SportHíradó 06.40 Ma reggel 07.00 
Híradó 07.19 Ma reggel 08.00 Híradó 
08.19 Ma reggel 08.35 Világ 09.00 
Híradó 09.13 Ma délelőtt 09.30 Hírek 
09.35 Forint, fillér 10.00 Híradó 10.13 
Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 Esély 
11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 11.30 
Hírek 11.35 Ma délelőtt 12.00 Déli ha-
rangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemze-
ti SportHíradó 12.52 V4 Híradó 12.57 
Ma délután 13.00 Híradó 13.13 Ma 
délután 13.30 Hírek 13.35 Summa 
14.00 Híradó 14.16 Ma délután 14.30 
Hírek 14.35 Élő egyház 15.00 Híradó 
15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 
Esély 16.00 Híradó 16.14 Ma délután 
16.30 Hírek 16.35 Világ 17.00 Híradó 
17.15 Ma délután 17.30 Hírek 17.33 Itt-
hon vagy! 17.53 Ma este 18.00 Híradó 
18.29 Nemzeti SportHíradó 18.44 Ma 
este 19.00 Hírek 19.05 Summa 19.30 
Híradó 20.32 Ma este 21.00 Híradó 
21.25 V4 Híradó 21.30 VILÁGHíradó 
21.51 Ma éjjel 22.00 Híradó 22.36 Ma 
éjjel 23.00 Híradó 23.20 Angol nyelvű 
Hírek 23.32 Német nyelvű Hírek 23.40 
Orosz nyelvű Hírek 23.48 Kínai nyelvű 
Hírek 23.53 Ma éjjel 00.00 Himnusz

07.35 Boxutca 08.00 Szabad-
idő magazin 08.30 Kékek 09.00 
UTE Tv 09.30 Labdarúgó közvetí-
tés 11.20 U-17-es labdarúgó világbaj-
nokság 13.15 Játékoskijáró 14.15 Stú-
dió 14.30 Labdarúgó közvetítés 16.15 
Stúdió 16.30 Stúdió 17.00 Labdarúgó 
közvetítés 18.45 Stúdió 18.55 Forma-1 
USA Nagydíj – 3. szabadedzés 20.15 
Góóól! 21.45 Stúdió 22.00 Forma-1 
USA Nagydíj – Időmérő edzés 23.15 
Stúdió 23.20 Rövidpályás Gyorskor-

A műsorváltozás jogát a televízió- 
és rádiótársaságok fenntartják. Az 
esetleges eltérésekért felelősséget 
nem tudunk vállalni.

TV- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
06.55 Térkép
07.25 Szerelmes földrajz
08.00 Noé barátai
08.30 Divat & dizájn  
09.30 Őrangyal 
10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.55 Jó ebédhez szól a nóta
13.25 Partitúra 

magyar 
14.25 Doc Martin - V. évad 

angol tévéfilmsorozat
15.20 Elveszett paradicsom 

magyar Játékfilm
17.00 Gasztroangyal 

magyar 
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.40 SzerencsePerc 

magyar 
18.45 Szerencse Szombat  
19.40 Újratervezés 

magyar rövidfilm
20.00 A szeretet könyve 

amerikai filmdráma
21.50 A nekrológ 

román filmdráma
23.05 Kenó 

magyar 
23.15 Erdélyi történetek 

magyar Dokumentumfilm
00.10 Hogy volt?!
01.10 Új idők, új dalai
01.40 Rúzs és selyem
02.10 OJD – Irodalom és

könyv 26 percben
02.40 Mesterember
03.10 Magyar Krónika 

magyar 
03.35 Forint, fillér
04.00 Iskolapad

05.15 Alex felügyelő VI. 
Lengyel krimi-sorozat

06.00 Astro-Világ
07.05 TV2 ANIMÁCIÓ 

rajzfilmek
09.50 Trendmánia 

stílusmagazin
10.25 Babavilág 

magazinműsor
10.55 TechGuru 

okosmagazin
11.30 Autószerelők, avagy min-

den új egyszer régi lesz! 
autós magazin

12.00 Poggyász 
utazási magazin

12.35 SzÉpítők 
ingatlan-magazin

13.05 #KandászMamik - Szülő-
szoba és minden, ami csa-
lád 
magazinműsor

13.40 Csapdába csalva V. 
Német doku-reality sorozat

14.10 Az álmodó 
Amerikai filmdráma

16.20 Columbo: Rövid szivar 
Amerikai krimi

18.00 Tények
hírműsor

18.55 Hamis a baba 
Magyar akcióvígjáték

21.00 Halálos iramban 
Amerikai akciófilm

23.25 Börtönregény 
Amerikai akciófilm

01.25 A szökés (2017) 
Amerikai akciófilm-sorozat

02.25 A szökés (2017) 
Amerikai akciófilm-sorozat

03.15 Kegyetlen csillogás II. 
Amerikai filmsorozat

04.00 Mick kell a gyereknek! II. 
Amerikai vígjáték-sorozat

04.25 Alex felügyelő VI. 
Lengyel krimi-sorozat

M1   

ATV  

M4  

HÍR TV    

FILM+   

MR2-PETŐFI

09.00 Cili seriff és
a Vadnyugat 

09.25 Lilo és Stitch  
09.45 Jake és Sohaország 

kalózai 
10.10 Elena, Avalor hercegnője 
10.30 Kacsamesék 
10.55 Dzsungel könyve  
11.20 Loopdidoo 
11.35 JoNaLu
12.00 A bűvös körhinta
12.25 Gyerekjáték
12.30 Gyerekversek
12.33 Pom-Pom meséi I. 
12.40 Detti és Drót 
12.50 Kemy, a felfedező 
13.15 Jimmy Neutron kalandjai 
13.40 Nicky, Ricky, Dicky 

és Dawn 
14.10 Póló 
14.25 A kis herceg 
14.50 Hamupipőke 
15.50 Goldie és Mackó  
16.15 Cili seriff és a Vadnyugat  
16.40 Lilo és Stitch  
17.00 Jake és Sohaország 

kalózai 
17.25 Elena, Avalor hercegnője 
17.50 Kacsamesék  
18.15 Egy év Hoppifalván 
19.25 Alvin és a mókusok 
19.50 Chuggington pályaudvar
20.00 Chuggington pályaudvar 

- Válogatás I-IV. évadból
20.15 Violetta  
21.05 Karthago ? – Együtt

40 Éve!!! 
22.15 A vörös teknős 
23.40 Akvárium Stage Pass 
00.40 Amazónia - Dorothy 

Stang harca 
01.15 A vörös teknős 
02.35 Akvárium Stage Pass 
03.40 Amazónia - Dorothy 

Stang harca 
04.10 Violetta 

06.00 Top Shop
06.35 Kölyökklub 
09.35 KölyökKalauz 

Családi magazin
10.10 Top Shop
11.00 Brandmánia 

Márkákról, hirdetési iparról, 
nézői szokásokról, trendekről

11.35 Autogram 
Autósmagazin

12.15 Szuperzöld 
Környezetvédelmi magazin

13.00 Édesítő 
Női életmódmagazin

13.45 XXI. század – a legendák 
velünk élnek 
Szombaton is az RTL Klub 
műsorán!

14.20 Jófiúk 
Magyar vígjátéksorozat

15.40 Még zöldebb a szomszéd 
nője 
Amerikai vígjáték

18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
19.00 Fókusz Plusz 
20.00 X-Faktor 

Tehetségkutató show-műsor
23.00 Anyák elszabadulva 

Amerikai vígjáték
Négy anya elhatározza, hogy 
összehoznak maguknak egy 
vacsorapartit, ahol végre bo-
rozgathatnak és pletykál-
hatnak kicsit. A frissen el-
vált Jamie (Molly Shannon), a 
szuperanyu Melanie (Bridget 
Everett), a stresszbomba 
Emily (Katie Aselton) és a 
társadalmilag kirekesztett ba-
rátnője, Kate (Toni Collette) 
éjszakája katasztrofálisan in-
dul, de a karaoke és egy cuki 
bárpultosnak…

0.45 Jégvarázs 
Amerikai animációs ka-
landfilm

MISKOLC TV 

EURÓPA RÁDIÓ

 CSILLAGPONT     
RÁDIÓ 

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte és hozzájárul 
ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a Mediaworks Hungary Zrt. kezelje.  

Adatvédelmi tájékoztató: http://media works.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: boon.hu/jatekszabalyzatok

A pályázaton való részvétellel a beküldő kijelenti, hogy a Szervező Adatvédelmi Tájékoztatóját és a Játékszabályzatot megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a játék lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása céljából a 
Mediaworks Hungary Zrt. kezelje. Adatvédelmi tájékoztató: http://media works.hu/hu/content/adatvedelem Játékszabályzat: boon.hu/jatekszabalyzatok

Rejtvény
A megfejtéseket 2019. november 
7-ig le het beküldeni. Kérjük, a le ve-
le ző lap  ra ra  gasszák fel a rejtvény(ek) 
számát, az Észak-Magyarország-logót, 
valamint írják rá telefonszámukat! Be -
kül dési címünk: Észak-Magyarország 
(Rejt vény) 3526 Mis kolc, Zsolcai 
kapu 3., vagy rejtveny@eszak.hu. (A 
nyertesek névso rát lapunkban közöljük, 
külön értesítést nem kül dünk. A nyere-
ményeket – a Maxim Kiadó regényeit – 
szerkesztőségünkben vehetik át.)

Terjesztési ügyintézés
Kéz be sí té si panaszaikkal hív ják az 

alábbi ingyenesen hívható telefon-

számot: 06-80-442-444  

(h–p.: 7.00–17.00)

Meghallgatjuk

Köz ér de kű ész re vé te lei vel ke res se 
mun ka tár sun kat, Pap Gyulát hétköz-
nap 9–17.00-ig. 
Tel.: +36/20/460-3764.

magyarország

2019. október 30.: 
6, 7, 8, 13, 21, 25, 29, 32, 38, 44, 45, 
50, 51, 55, 56, 67, 68, 70, 75, 76 
2019. október 31.: 
2, 6, 10, 19, 21, 22, 26, 28, 31, 34, 39, 
46, 50, 51, 52, 62, 65, 75, 77, 79
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Gyógyszertárak
Gyógyszertári ügyelet:
Miskolc: 
Fehér Holló, Szemere u. 14.  
Tel.: 46/359-071
Szent Rókus, Csabai kapu 11/A  
Tel.: 46/560-246

Lelki segély
Haj  lék ta la nok Re gio ná lis
Disz pé cser szol gá la ta 46/323-260
Mis kol ci Lelkisegé ly Tel. Szolg.
116-123, ill. www.sos505.hu
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2019. NOVEMBER 2., SZOMBAT

MAGYARORSZÁG

2019. november 3., vasárnap

vígjáték 3.15 Menyasszony kerestetik  
Amerikai vígjáték

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
06.00 700-as klub  06.35 Új me-
zőgazdasági magazin 07.15 #Bochkor 

 08.55 Kultúrtipp 09.00 Superbook 
09.40 Ékszer TV 10.40 Élő építészet - 
100 híres épület a világból 11.00 Vidám 
vasárnap 13.00 700-as klub  13.30 
Ékszer TV 15.55 Életre fel 16.10 Gyó-
gyítás dimenziók 16.35 Hazahúzó (45) 
17.30 ATV Híradó 17.55 AradiVarga Show 

 18.40 ATV Híradó 19.00 Heti Nap-
ló Sváby Andrással  20.25 #Bochkor 

 21.50 Mondd el Tatár Csillának!  
22.20 Best of Jakupcsek  23.20 He-
ti Napló Sváby Andrással 

06.00 Hírpercek 06.00 Talpra magyar - 
Reggel a Petőfi Rádióval Benne: 06.30 Hír-
percek 10’ 07.00 Hírek 07.30 Hírek 08.00 
Hírek 08.30 Hírek 09.00 Hírek 10.00 Hí-
rek - Petőfi Rádió 10.00 Eszembe jutottál 
Benne: 11.00 Hírek 12.00 Hírek 13.00 Hí-
rek 13.00 Petőfi összes Benne: 14.00 Hí-
rek 15.00 Hírek 16.00 Hírek - Petőfi Rá-
dió 16.00 Egész úton - Hazafelé a Petőfi 
Rádióval Benne: 17.00 Hírek 18.00 Hírek 
19.00 Hírek - Petőfi Rádió 19.00 Minek 
nevezzelek? Benne: 20.00 Hírek 21.00 
Hírek - Petőfi Rádió 21.00 Rontom Bon-
tom Benne: 22.00 Hírek 00.00 Himnusz

07.00 Az előző esti adás ismétlése 
14.00 Képújság 17.00 Hívőszó (vallá-
si magazin) 18.00 Miskolci Napló ism. 
(közéleti magazin) 18.30 Egészségper-
cek ism. (egészségügyi magazin) 18.50 
Egészségére ism. (egészségügyi magazin) 
19.00 Promenád ism. (kulturális maga-
zin) 19.30 Gasztrokaland ism. (gasztro-

nómiai magazin) 19.45 Kedvenceink ism. 
(állatbarát magazin) 20.00 Köztünk él-
nek ism. (portré) 20.15 Köztünk élnek
ism. (portré) 20.30 Képújság

6.00–9.00 Kontinentális reggeli (Benne. 
6.00 Régió Krónika, 6.20 Nem csak ken-
yérrel él az ember, 7.00 Hírek + Reformá-
tus hírek, 7.20 Útravaló, 8.00 Hírek + Re-
formátus hírek 9.00 Hírek + Református 
hírek 9.05 Magazin (ism.) 10.00 Hírek + 
Református hírek 10.05 Magazin (ism.) 
11.00 Hírek + Református hírek 11.05 Re-
formátus magazin 12.00 Hírek + Refor-
mátus hírek 12.05 Magazin (ism.) 13.00
Kossuth Krónika 13.30 InfoRádió 14.00 
Hírek + Református hírek 14.05 Reformá-
tus magazin 15.00 Hírek + Református 
hírek 15.05 Magazin (ism.) 16.00 Hírek + 
Református hírek 16.05 InfoRádió 17.00 
Hírek + Református hírek 17.05 Maga-
zin (ism.) 18.00 Hírek 18.05 InfoRádió 
19.00 Hírek 19.30 Esti nyugalom 20.00
Hírek 20.05 Református magazin (ism.) 
21.00 Hírek 21.05 Mindennapi irodalom 
22.00 Hírek 22.05 Gramofon 23.00 Hí-
rek 20.10 Református magazin (ism.) 
0.00–6.00 Éjszakai műsorok

4.00 Infó óra 5.00 Pulzus infó - egész-
ségtematikus magazinműsor 6.00
Híróra  7.10 Hajrá diósgyőr! 7.30 Jó reg-
gelt borsod! - reggeli közérdekű műsor 
9.00 Rendelő - egészségtematikus 
műsor 11.10 Hajrá diósgyőr! 12.00 Ma-
gazin óra 13.00 Infó óra 14.00 15.00
Pulzus infó 16.00 Híróra - magazin 
műsor 17.10 Hajrá diósgyőr!  18.00
19.00 Rendelő 20.00 21.00 Pul-
zus infó 22.00 Infó óra 23.00 Híró-
ra 0.00 Zenei óra

SPORT7 23.30 Rövidpályás Gyorskorcso-
lya Világkupa 01.10 Labdarúgó közvetítés 
03.00 Bringasport magazin 03.15 Lab-
darúgó közvetítés

6.00 Civil kör ism 7.00 Híradó 7.30 Soro-
ló 8.00 Hírek 8.05 Magyarország élőben 
ism 9.00 Hírek 9.05 Paletta ism 9.30 
Őszintén ism 10.00 Híradó 10.30 Tele-
víziós vásárlási műsorablak 11.00 Hírek 
11.05 Civil kör ism 12.00 Híradó 12.30 
Plusz-mínusz ism 13.00 Hírek 13.05 Hát-
térkép ism  14.00 Hírek 14.05 Sza-
badfogás ism  15.00 Híradó 15.25 
Sporthírek 15.30 Heti terror ism  
16.00 Hírek 16.05 Troll ism  17.00 
Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 Paletta ism 
18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 
Globál ism 19.00 Híradó 19.25 Sport-
hírek 19.30 Napról napra 20.00 Hírek 
20.05 A nyolcas  21.00 Hírek 21.05 
Bayern show  22.00 Híradó 22.25 
Sporthírek 22.30 Hírvilág ism 23.00 Hí-
rek 23.05 Vetítő  0.00 Híradó 0.25 
Sporthírek 0.30 Soroló ism 1.00 Haza-
húzó 2.00 Civil kör ism 3.00 Szabad-
fogás ism  3.40 Televíziós vásárlá-
si műsorablak

5.40 Shaun, a bárány - A film  Angol-
francia animációs kalandvígjáték 7.00 
Az angyalok is esznek babot  Olasz–
francia–spanyol akcióvígjáték 9.20 Se-
gíts, mumus!  Amerikai vígjáték 11.30 
Pluto Nash - Hold volt, hol nem volt...  
Amerikai-ausztrál akcióvígjáték 13.25 
A galaxis őrzői  Angol-amerikai ka-
landfilm 15.50 A galaxis őrzői vol. 2.  
Amerikai kalandfilm 18.30 Gorilla bácsi 

 Amerikai vígjáték 20.30 Vasököl  
Amerikai akciófilm 23.00 Két kopper 

 Amerikai akcióvígjáték 1.15 Torrente 
5. - A kezdő tizenegy  Spanyol akció-

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti 
SportHíradó 06.40 Ma reggel 07.00 
Híradó 07.19 Ma reggel 08.00 Hír-
adó 08.19 Ma reggel 08.35 Család ’19 
09.00 Híradó 09.13 Ma délelőtt 09.30 
Hírek 09.35 Esély 10.00 Híradó 10.13 
Ma délelőtt 10.30 Hírek 10.35 Summa 
11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 11.30 
Hírek 11.35 Ma délelőtt 12.00 Déli ha-
rangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemzeti 
SportHíradó 12.52 V4 Híradó 12.57 Ma 
délután 13.00 Híradó 13.13 Ma délután 
13.30 Hírek 13.35 Kárpát expressz 14.00 
Híradó 14.16 Ma délután 14.30 Hírek 
14.35 Család’19 15.00 Híradó 15.13 Ma 
délután 15.30 Hírek 15.35 Világ 16.00 
Híradó 16.14 Ma délután 16.30 Hírek 
16.35 Életkor 17.00 Híradó 17.15 Ma dél-
után 17.30 Hírek 17.33 Forint, fillér 17.53 
Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nemzeti 
SportHíradó 18.44 Ma este 19.00 Hí-
rek 19.05 Itthon vagy! 19.30 Híradó 
20.32 Ma este 21.00 Híradó 21.25 V4 
Híradó 21.30 VILÁGHíradó 21.51 Ma éj-
jel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 
Híradó 23.20 Angol nyelvű Hírek 23.32 
Német nyelvű Hírek 23.40 Orosz nyelvű 
Hírek 23.48 Kínai nyelvű Hírek 23.53 Ma 
éjjel 00.00 Himnusz

05.30 Kékek 05.55 UTE Tv 06.25 Lab-
darúgó közvetítés 08.15 Múlt és Jelen 
08.45 Jövünk! magazin 09.20 Góóól! 
10.45 Rövidpályás Gyorskorcsolya Világ-
kupa 11.50 Jégkorong magazin 12.20 
UEFA Bajnokok Ligája magazin 12.50 
Forma-1 USA Nagydíj – Időmérő edzés 
14.15 Stúdió 14.30 Kézilabda közvetítés 
16.00 Stúdió 16.15 Stúdió 16.30 Lab-
darúgó közvetítés 18.15 Stúdió 18.30 
Góóól!2 19.30 Stúdió 20.10 Forma-1 
USA Nagydíj - Futam 22.10 Stúdió 22.30 

TV- és rádióműsor

05.50 Hajnali gondolatok
06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
07.00 Gasztroangyal  
08.00 Isten kezében
08.25 Kereszt-Tények
08.30 Katolikus krónika
08.55 Így szól az Úr!
09.05 Rome Reports

– Vatikáni híradó
09.25 Református riportok
09.50 Új nemzedék
10.20 Vallás és szabadság

magyar ismeretterjesztő so-
rozat

10.25 A sokszínű vallás
10.35 Evangélikus magazin
11.00 Az utódok reménysége
11.30 Önkéntesek
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
13.00 Jó ebédhez szól a nóta
13.35 Vad vidékek - Alaszka 

angol ismeretterjesztő so-
rozat

14.25 Édes anyanyelvünk
14.40 Siklós kincsei

magyar ismeretterjesztő film
15.10 Tokaji rapszódia 

magyar romantikus film
16.30 Hogy volt?!
17.25 Borbás Marcsi szakács-

könyve
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Családi kör  
19.45 Magyarország, szeretlek!
21.20 Örökké 

francia, belga Játékfilm
23.10 Kenó 
23.20 45 év 

angol filmdráma
00.55 Hogy volt?! –

archív válogatás

06.35 Kölyökklub 
09.20 Top Shop
10.10 Lifestyle 

Életmód- és stílusmagazin
10.45 HighLife 

Luxusmagazin
11.15 Kalandozó 

Utazós életmódmagazin
11.50 Édes Otthon 

Otthonmagazin
12.25 Az Év Hotele 

Hotelshow - A legjobb vidéki 
szálláshelyek

13.05 Lila füge 
Havas Dóra majdnem tökéle-
tes konyhája

13.50 Street Kitchen 
Gasztroshow Fördős Zével

14.40 Házon kívül 
Heti magazin

15.15 Nyomás utána! 
Olasz-amerikai  akcióvígjáték

18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 X-Faktor 

Tehetségkutató show-műsor
21.50 Másnaposok 3. 

Amerikai vígjáték
 Marshall (John Goodman), 
azaz a Főnök elrabolja a 
Farkasfalkát, és arra kénysze-
ríti őket, hogy szerezzék visz-
sza a 21 millió dollárnyi ara-
nyat, amit Mr. Chow (Ken 
Jeong) ellopott tőle. A négy jó 
barát, Phil (Bradley Cooper), 
Stu (Ed Helms), Alan (Zach 
Galifianakis) és Doug (Justin 
Bartha) újra pácban vannak. 
Meg kell találniuk Chow-t, aki-
vel Alan meleg hangvételű le-
velezést folytatott a börtön-
ből. Hamarosan meg is talál-
ják a fickót, ám a katasztrófa 
elkerülhetetlen.

00.00 Portré 
Riportmagazin

05.15 Alex felügyelő VI. 
Lengyel krimi-sorozat

06.00 Astro-Világ
07.05 TV2 ANIMÁCIÓ 

rajzfilmek
09.50 Design műhely Dorogi 

Gabriellával 
lakberendező- és átalakí-
tó műsor

10.20 Tűsarok 
női magazinműsor

10.55 Több mint TestŐr 
életmódmagazin

11.25 Super Car 
autós magazin

12.00 EB TV 
magazinműsor

12.30 Az Építkezők 
magazinműsor

13.05 Adri’s Kitchen 
főzőműsor

13.35 Szaffi 
Magyar rajzfilm

15.20 Jurassic
Park 
Amerikai
akció-kalandfilm

18.00 Tények
hírműsor

18.45 Sztárban Sztár
leszek! 
élő show-műsor

21.50 Amerikai pite –
A találkozó 
Amerikai vígjáték

00.20 Csak barátok 
Német-amerikai
romantikus vígjáték

02.20 Papírkutyák 
Magyar vígjáték

04.05 Mick kell a
gyereknek! II. 
Amerikai
vígjáték-sorozat

04.30 Alex felügyelő VI. 
Lengyel krimi-sorozat

M1   
ATV  

M4  

HÍR TV    

FILM+   

MR2-PETŐFI

09.00 Cili seriff és
a Vadnyugat  

09.25 Lilo és Stitch  
09.45 Jake és Sohaország 

kalózai 
10.10 Elena, Avalor hercegnője 
10.30 Vampirina 
10.55 Dzsungel könyve  
11.20 Loopdidoo - A nagy 

nyaralás 
11.35 JoNaLu
12.00 A bűvös körhinta
12.10 A bűvös körhinta
12.25 Baltazár-bazár
12.30 Gyerekversek
12.33 Pom-Pom meséi I. 
12.40 Detti és Drót 
12.50 Kemy, a felfedező 
13.00 Kemy, a felfedező 
13.15 Jimmy Neutron kalandjai  
13.40 Nicky, Ricky, Dicky 

és Dawn  
14.10 Póló 
14.15 Póló 
14.25 A kis herceg- 3.évad 
14.50 Diótörő és Egérkirály 
15.50 Goldie és  Mackó  
16.15 Cili seriff és a Vadnyugat  
16.40 Lilo és Stitch  
17.00 Jake és Sohaország 

kalózai 
17.25 Elena, Avalor

hercegnője 
17.50 Vampirina 
18.15 Macskafogó 
19.45 Chuggington pályaudvar - 

Válogatás I-IV. évadból
19.55 Chuggington pályaudvar - 

Válogatás I-IV. évadból
20.15 Violetta  
21.05 Filmklub 
23.45 Édes anyanyelvünk
23.50 Europe in Concert
00.40 Europe in Concert
01.30 Filmklub 
04.10 Violetta  

MISKOLC TV 

EURÓPA RÁDIÓ

 CSILLAGPONT     
RÁDIÓ 

KÖNYV-
jelző

Fallen too Far
Abbi Glines

A huszonnégy éves Rush 
Finlay számára ő az egyet-
len, akit nem kaphat meg. 
Apja bűntudatból tömte 
pénzzel, az anyja elkese-
redetten el akarta nyerni 
a szeretetét, és e mellé 
még elképesztő külsővel 
is megáldotta a sors. Épp 
ezért Rushnak senki sem 
mondott nemet. Eddig. 
Blaire Wynn édesanyja ha-
lála után elhagyta apró ala-
bamai farmját, hogy össze-
költözzön az apjával és új 
feleségével egy tengerparti 
házban, ami Florida egyik 
öblében terül el.  Blaire 
nincs felkészülve arra, 
hogy teljesen megváltoz-
zon az élete, és tudja, hogy 
sosem fog igazán beillesz-
kedni ebbe a csillogó világ-
ba. Aztán felbukkan a sze-
xi mostohatesó is, akivel 
egész nyáron egyedül kell 
maradnia, mivel az apja 
elutazott Párizsba a fele-
ségével. Rush épp annyira 
csodás, mint amennyire 
elkényeztetett. Teljesen el-
bűvöli a lányt, pedig tudja, 
hogy csak a bajt hozhatja 
rá, hiszen a fiú még sosem 
volt hűséges senkihez. 
Rush túlhajszolt és súlyos 
titkokat rejt. Blaire tudja, 
hogy talán sosem leplezi le 
ezeket, de ennek ellenére, 
már túlzottan beleesett. 

Piszkosul 
akarlak
HelenA HuntinG

Rian Sutter és a nővére 
az ingatlanszakmában dol-
gozik. Megveszik a házakat, 
majd felújítják, hogy aztán 
eladják a gazdag híressé-
geknek. A két nőnek most 
végre elegendő tőkéje van, 
hogy megvegyék a saját ten-
gerparti házukat. De amikor 
Rian önkéntelenül felkelti 
egy szexi idegen figyelmét, 
aki minden házat elhappol 
előle, drámaian megváltozik 
a helyzet... Pierce Whitfield 
mindennapjait általában 
nem a fúrás, konyhabú-
tor-szerelés, glettelés vagy 
a gyönyörű nők álmainak 
széttörése jellemzi. Ő csak 
egy pórul járt ügyvéd, aki 
egy kis időre távol akart 
kerülni a várostól, és meg-
egyezett az öccsével, hogy 
segít felújítani néhány házat 
Hamptonsban. Már az első 
találkozástól kezdve tagad-

hatatlanul vonzódik Rian-
hez. De amikor ugyanazt 

az első osztályú ingatlant 
akarják megszerezni, akkor 

a kezdeti szikrákból egy-
szerre tűzijáték lesz. Vajon 
képesek lesznek a szenve-
délytől fűtött vetélytársak 
lángra lobbantani bimbózó 
románcukat anélkül, hogy 
minden porig égne?

A Maxim Kiadó 
ajánlatából

Ma este is Luxemburg grófja 
Ma este a Miskolci Nemzeti Színház Nagyszínházában ismét a Luxemburg grófja című nagyoperettnek tapsolhat a nagyérdemű. 
Képünkön Seres Ildikó, aki Fleury, Angele barátnőjét és mentorát alakítja.  FOTÓ: BUJDOS TIBOR

Zselencz Lászlóval 
és Varga Miklóssal
Különleges zenei cse-
mege várja január 17-én 
este a klasszikus rock-
zene rajongóit az Ady 
művelődési házban. 

MISKOLC. A különleges rock-
zenei estén a debreceni P. 
Box együttes vendégei ezen 
az alkalmon Varga Miklós és 
Zselencz László lesznek. Az 
ő koncertjük előtt fellép az 
Ezüst nyár (Barta Tamás LGT 
emlékzenekara Gál Gáborral) 
és a Tunyó Emlékzenekar. 

Varga és Vikidál
P. Box egy magyar hard rock 
együttes, amit két ex-P. Mo-
bil-tag, Bencsik Sándor szó-
lógitáros és Cserháti István 
orgonista alapított 1980-ban.  
Bencsik és Cserháti mellett az 
eredeti felálláshoz még Varga 
Miklós énekes, Szabó István 
dobos, Sáfár József basszus-
gitáros tartozott. 1982-ben 
Varga Miklós elhagyta az 
együttest és helyére Vikidál 
Gyula került. A P. Box ismert-

ségének sokat használt az 
1983-ban bemutatott István, 
a király, amelyben a két legje-
lentősebb szerepet énekese-
ik kapták: Vikidál Koppányt 
alakította, Varga Miklós pedig 
a címszereplő énekhangját 
adta (2008-ban az együttes 
harmadik énekese, Koroknai 

Árpád is szerepet kapott a 
darabban). Az együttes 1986-
ban feloszlott, majd újjáala-
kult. 

Ebben az évben a debreceni 
formáció dobosa, Kiss Konrád 
magánéleti okok miatt távo-
zott a csapatból. Utódja Ko-
vács Tamás lett. ÉM

P. Box FOTÓ: ÉKN

Hol talállak? 
De miért nem?
MISKOLC. Tari Annamária pszi-
choterapeuta, pszichoanali-
tikus lesz a MűHa vendége 
november 7-én 19 órától. Az 
online tér mindent felgyorsít, 
az érzelmek is módosulnak. 
Az internet előtti időben a 
párkapcsolatok kezdeti sza-
kaszát mindenki szerette: 
volt benne kíváncsiság, ér-
deklődés, fantázia, vágyako-
zás, de emellett volt benne 
biztonságérzés is, hogy van 
a másik. Most a 25 és 40 kö-
zötti emberek többsége, ha 
lehetne, ollóval nyírná le ezt 
a kapcsolatokról, mert arra 
vágyik, hogy a másik legyen 
meg, hogy kezdődjön el a 
kapcsolat. Vagyis inkább foly-
tatódjon...  ÉM

Tari Annamária FOTÓ: ÉM
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GYÁSZHÍR A boon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy

ID. PUKLUS FERENC
életének 78. évében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni teme-
tése 2019. november 6-án 13 órakor lesz a diósgyőri római kato-
likus temetőben.
351487  A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

KLING LAJOSNÉ 
          sz. Kecskés Valéria 

életének 94. évében elhunyt Temetése 2019. november 6-án 11 
órakor lesz a diósgyőri temetőben. Köszönetet mondunk azoknak, 
akik gyászunkban osztoztak. 
351783  A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy 

KÁRPÁTI BÉLÁNÉ 
sz. Bernáth Gizella

Miskolc, Kondor Béla utca 14. szám alatti lakos életének 84. évé-
ben elhunyt. Hamvasztás után 2019. november 8-án 14 órakor a 
Vasgyári temetőben helyezzük örök nyugalomra. 
349562  A gyászoló család

„Elment egy lélek ma ismét a földről, 
Kit szívünk többé el sosem feled, 
Csendesen figyelsz ránk már odaföntről, 
Legyen helyettünk Isten veled!”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

SÖTÉT KÁROLY 
a Lenin Kohászati Művek nyugalmazott 

gazdasági igazgatója 

92 éves korában, 2019. október 25-én elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása 2019. november 8-án 12 órakor lesz a Vasgyári 
temető ravatalozójában. 

350342  A gyászoló család

„Csillag volt, mert szívből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él, és örökre ott marad.”

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk,

BARNA LÁSZLÓNÉ
szül. Darvas Mária

volt tanítónő és testnevelőtanár

2019. október 24-én, 89 éves korában elhunyt. Hamvasztás utá-
ni búcsúztatása 2019. november 6-án 11 órakor lesz református 
szertartás szerint a miskolci Mindszenti temető ravatalozójában.

351240  Gyászoló szerettei

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva vettük tudomá-
sul, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház gazdasági igazgató helyettese,

TÓTH GYÖRGYNÉ SUTÁK ERIKA

visszaadta lelkét a Teremtőjének.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.

351814  Barátai és munkatársai

Hirdetni szeretne? 
Hívja hétfőtől péntekig 
8–16 óra között a 

06-46-
99-88-99
-es számot! 

Adjon fel apróhirdetést, 
gyászhirdetést, megemlékezést, 
köszönetnyilvánítást 
és keretes hirdetést!

ÚJ!

MAGYARORSZÁG
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A Szuperinfó Média Kft. gépkocsival,  
illetve kerékpárral rendelkező 
hírlapkézbesítő munkatársat keres 
az alábbi településekre kora reggeli munkára:
Aggtelek, Jósvafő, Szin, Szinpetri, Szögliget, Perkupa, 
Bódvaszilas, Bódvarákó, Komjáti, Tornaszentandrás.

Elvárásaink:
• megbízható pontos munkavégzés
• rugalmasság
• saját gépjármű, illetve kerékpár

Amit kínálunk:
• folyamatos munkavégzés biztosítása
• korrekt feltételek
• teljesítményarányos bérezés

Nyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok és megváltozott munkaképes-
ségű érdeklődők jelentkezését is várjuk.

Munkavégzés helye: A felsorolt települések

Érdeklődni munkaidőben 08.00–16.00 óra között a 
+36-30/817-0345-ös telefonszámon lehet.”

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez a Szuperinfó 
Média Kft. honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.”

MAGYARORSZÁG
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Válogatás
olvasóink

legjobb
receptjeiből!

*CSAK ELŐFIZETŐKNEK!

3990 Ft 
helyett 

1790 Ft* A megye kedvenc 
szakácskönyvét keresse 

kézbesítőinknél!

NOVEMBER 5-TŐL KAPHATÓ

A KÁRPÁT MEDENCE
ÍZEI OLVASÓINKTÓL
CÍMŰ SZAKÁCSKÖNYV

WWW.BOON.HU

Az AA – MED Kft. 
(Miskolc, Csabai kapu 9-11.) 

keres karbantartói állás betöltésére, 
B kategóriás jogosítvánnyal 

rendelkező munkatársat. 
Fényképes önéletrajzokat az 

aamed@chello.hu e-mail címre, 
vagy a 3523 Miskolc, Pf. 77-re várjuk.

„Elvitted a derűt, a fényt, a meleget,  
Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet.”

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek az Észak. 
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Kegyeleti hirdetéseket 
minden 

munkanapon 16 óráig 
fogadunk!

34
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ÁLLAT
27 hetes fiatal háztáji vörös tojó tyúkok, ak-
tív tojók 1200 Ft/db áron házhoz szállítva 
eladók. Érd: 06/70/298-8370.

*350448*

ÁLLÁST KÍNÁL
ÖNÁLLÓAN dolgozni tudó kőműveseket 
keresek! Érd.: 0620/598-6938 Vass Jó-
zsef

*348395*

A Pinkamenti Agrár Kft. fejlesztés alatt álló 
tejelő tehenészetébe 1 fő gyakorlattal ren-
delkező telepvezetőt keres. Munkavégzés 
helye: Vasalja (Vas megye). Érdeklődni a 
06/20/406-8123-as telefonszámon lehet.

*348706*

SZOLGÁLTATÁS
FÁK szakszerű kivágása, sövényvágás, 
bozótirtás, zöld hulladék elszállítása, fűka-
szálás. 20/433-3119

*344388*

PALATETŐK bontás nélküli felújítása 
új mediterrán zsindellyel ingyenes hely-
színi felmérés. Hívjon bizalommal. Tel: 
0630/908-7869

*351118*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS
NAGYKÁLLÓBAN 3 szobás, étkezős, szi-
getelt családi ház nagy fedett terasszal, 
2 db fűthető garázzsal eladó. 06/20/370-
3205.

*351256*

VEGYES
GYÜMÖLCSFA oltványok termelőtől kiváló 
minőségben: alma, őszibarack, cseresz-
nye (regina, cordia) 750-900 Ft-ig/db. Bá-
nyai, 70/703.7982.

*348671*

ALBÉRLETET KÍNÁL
GÁZOS, bútorozott garzon ki-
adó.30/719-5669

*351706*

ÉLELMISZER
OLASZLISZKÁN furmint bor 300 Ft/L 
áron csak egyeztetett időpontban eladó. 
Érd:0620/9238-265

*339285*

ÉTKEZÉSI II. osztály burgonya eladó 40 
Ft/kg áron ingyenes szállítással. Érd: 
06/30/976-4342.

*351013*

NÖVÉNY
PUCOLT diót vásárolok napi legmagasabb 
áron, érte megyek. Érd: 06/30/502-0615.

*350446*

DIÓT veszek házhoz megyek 800-
1400 Ft/kg, héjas 200-350 Ft/kg.Tel.: 
06/20/586-1594

*348726*

OKTATÁS
VADÁSZVIZSGA tanfolyam indul. Tel.: 
06/70/702-5405

*347515*

ÜZLET, IRODA
NAGYKÁLLÓBAN főútvonal mentén, autó-
pályához közel, 138 m2-es működő üzlet 
saját parkolóval hozzáépített mini garzon-
nal eladó. 06/20/562-4130.

*351259*

GÉP, SZERSZÁM
FELÚJÍTOTT MTZ 1025 (1999) eladó, új 
gumikkal 4,8MFt. 06309971282.

*350942*
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REGGEL DÉLBEN ESTE

Ma

Névnap

ORVOS-METEOROLÓGIA: KÖZLEKEDÉS-
METEOROLÓGIA:

Évforduló

Napkelte:

Napnyugta:

Holdkelte:

Holdnyugta:

REGGEL DÉLBEN ESTE

Időjárás 

idojaras.boon.hu

Ózd

Sátoraljaújhely

Tokaj

MISKOLC

Mezőkövesd

Tiszaújváros
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A borongós idő rontja az általános hangulatot, 
kedvetlenség, depressziós tünetek jelentkezhetnek 
az arra hajlamosaknál. A „rosszkedv” ellen hatékony 
lehet egy rövid séta, szabadtéri, mozgásos tevékeny-
ség, természetesen megfelelő, réteges öltözetben.

Ma gyenge esőtől síkos, csúszós 
utakra kell készülni. A nedves 
útfelszínen jelentősen nőhet 
a fékút.

2 °C
7 °C

Borongós, átlagosnál 
hidegebb idő

 kisebb esőkkel.

2 °C  6 °C
2 °C  5 °C 3 °C  5 °C

3 °C  6 °C

3 °C  6 °C
4 °C  6 °C

3 °C  7 °C

4 °C  6 °C

Élénk déli 
szél, enyhülés, 
felhős, kisebb 
esők.

Erősebb déli 
szél, borús, 
esős, hűvös 
idő.

Kevés nap-
sütés, majd 
újabb záporok.

Változékony, 
zömmel felhős 
idő záporok-
kal.

Nyugodtabb, 
változóan 
párás-felhős-
napos.

6 °C  12 °C 11 °C  13 °C 10 °C  16 °C 11 °C  14 °C 4 °C  12 °C

Szombat reggel boron-
gós, hűvös idő, elszórtan 
gyenge esők várhatóak. 
Hideg lesz, de fagy nem 
várható.

Napközben is marad a 
borús, évszakos átlagnál 
hidegebb idő. Egész nap 
előfordulhat gyenge, 
ismétlődő eső, szemer-
kélés.

Este, éjjel is borongós idő 
lesz jellemző szemerké-
léssel, időszakos, gyenge 
esőkkel. Kissé élénkül a 
déli légmozgás.

3 °C  6 °C  6 °C  

Horoszkóp
Ma a Vénusz 
átlépett a 
Nyilas jegyébe, 
és az ön kilen-

cedik sorsterületén vonul át, lehet, hogy 
most külföldre utazik. Az is lehet, hogy 
utazás közben megismerkedik valakivel.

A Vénusz 
ma belépett 
a Nyilas 
jegyébe, ez 

az ön nyolcadik sorsterületét jelenti. 
Az intimitás és a pénzügyek főszerepet 
kaphatnak a mai napon.

Ma a párkap-
csolati kérdé-
sek fontossá 
válnak, közeli 

személyes kapcsolatai boldoggá tehetik 
ezt a ciklust. Ha egyedülálló, akkor 
elhatározza, hogy társat keres magának.

A Hold a 
hetedik 
sorsterületén 
együtt  áll 

a Plútóval. Párkapcsolatát érzelmi 
szélsőségek jellemezhetik. Lehet, arra 
érez ösztönzést, hogy megváltoztassa 
környezetét.

A Hold–Plútó 
konjunkció az 
ön hatodik 
sorsterületén 

halad át, közben kvadrátot alkot a 
Marssal, balesetveszélyes helyzetre 
hívja fel a figyelmet ez a konstelláció.

Előfordulhat, 
hogy a pénz-
ügyei most 
változásokon 

mennek keresztül. Szerelmével vagy 
gyermekeivel hatalmi harcokba is 
keveredhet a mai napon.

Ha el tudja ke-
rülni az érzelmi 
küzdelmeket, 
átvészelheti 

ezt a mai napot. Közlekedés, éles szer-
számok – ezekkel legyen óvatos!

Önnek most 
hatalmas 
energiakész-
lete van, jó 

lenne, ha kemény fizikai munkát végez-
ne, vagy céljai megvalósítása érdekében 
vetné be.

Most igazán 
elemében 
van, bár 
kidombo-

rodik kissé csélcsap természete, mert 
nehezen birkózik meg a hétköznapok 
valóságával. 

Ez egy 
nagyon nehéz 
érzéseket 
közvetítő nap, 

de szerencsére a Neptunusz kisegíti ma 
önt ebből az ólmos hangulatból. 

A Vénusz a 
tizenegyedik 
sorsterületén 
vonul át, 

új barátságok kialakulása valószínű. 
Találkozhat valakivel, akivel közös az 
érdeklődésük. 

Az első 
sorsterüle-
tén hátráló 
Neptunuszt a 

Hold kellemesen fényszögeli. Bár önnek 
ez eleve nem ismeretlen érzés, de most 
a szokásosnál is adakozóbb.

Achilles, Viktor, 
Viktória, Tóbiás, 
Bató, Bogdán

1021 éve a halottak napja Lánykérési képszakadás
Az eljegyzésük a ne-
gyedik évfordulójukon 
történt Tihanyban. 
MISKOLC. Megannyi megha-
tó, érzelmes, vicces vagy ro-
mantikus képet és történetet 
ismerhettünk meg a 2018-as 
pályázat során, ezért úgy 
döntöttünk, hogy nem ma-
radhat el a folytatás. 

Hogy mi lehet a történe-
te egyik-másik különleges 
helyszínen készült esküvői 
képnek? Sorozatunkban erre 
keressük a választ. Ezúttal a 
Lobozar házaspárral ismer-
kedhetünk meg.

Londoni találkozás
Lobozar-Farkas Helga és Lo-
bozar Antal 2013. július 27-én 
találkozott először London-
ban. 

Akkor mindketten ott él-
tek, és elmentek egy londoni 
magyaroknak rendezett buli-
ba. Tóni odalépett a lányhoz, 
hogy „szia, Helga!”, holott 
még sosem találkoztak. Ki-
derült, hogy egy korábbi bu-
liban már látta őt leendő ked-
vese, és kinyomozta, hogy 
hogy hívják, így legközelebb 

megszólította – így indult a 
kapcsolatuk.

Az eljegyzésük a negye-
dik évfordulójukon történt 
Tihany ban. 

Egy romantikus vacsora 
közepette ereszkedett térdre 
Tóni szerelme előtt és kérte 
meg a kezét. Helga annyira 
megilletődött, hogy nem is 
emlékszik, mit mondott neki 
pontosan a párja, teljes kép-
szakadást élt át a meglepett-
ségtől, és hirtelen el is felej-
tett igent mondani. 

Persze ez nem maradt el vé-
gül, és 2019. augusztus 23-án 
Lillafüreden össze is házasod-
tak.

A fotózás is itt zajlott, mert 
mindketten imádják Lillafü-
redet, Miskolc talán legro-
mantikusabb helyszínének 
gondolják. 

A fényképeken pedig az 
egymás iránt érzett mély sze-
relmet akarták megörökíte-
ni. Szívük szerint mindegyik 
képpel neveztek volna, de ez 
lett a kedvencük.  BE

Mazsorettek a dobogón
Czinege Szonja és Paár 
Gréta képviselte hazán-
kat Szentpéterváron.
MISKOLC. Az idén harminc-
öt éves Miskolci  Majorette 
Együttes tagjai három ka-
tegóriában is dobogós he-
lyezésekkel tértek haza 
Oroszországból. A Majorette 
World Federation – Interna-
tional Grand Prix of Majorette 
Sport elnevezésű, kétévente 
megrendezett, nemzetközi 
sporteseményen tizenkét or-
szág negyvenhat csapata ver-
senyzett több kategóriában. 

Czinege Szonja „Senior 
mace solo” kategóriában vég-
zett a dobogó legtetején. A 
szóló mellett duóban is ered-
ményesek voltak a Miskolci 
Majorette Együttes verseny-
zői. A Czinege Szonja–Paár 
Gréta duó a dobogó máso-

dik helyén végzett. Czinege 
Szonja emellett bronzérmet 
szerzett „2 bot solo”, és ne-
gyedik helyezést érdemelt ki 
„Twirling” kategóriában.

– Nagyon elégedett vagyok 
Szonja és Gréta eredménye-
ivel, főleg annak tekinteté-

ben, hogy idén különösen 
erős mezőnyben kellett ver-
senyezniük – mondta a lá-
nyok felkészítője és szakmai 
irányítója, Grán Orsolya, aki 
jelenleg tizenkét ifjú hölggyel 
dolgozik minden korosztály-
ból.  NK

„Parádés ez az évadnyitás”
A Luxemburg grófja 
tetszett a legjobban 
októberben.
MISKOLC. A hónap előadása cím 
eldöntéséhez kérjük színházba-
rát olvasóink segítségét ebben 
az évadban is: kiadónk portál-
ján, a Borsod Online-on (www.
boon.hu) adhatják le a szavaza-
taikat arra a produkcióra, ame-

lyik abban a hónapban a leg-
jobban tetszett nekik a Miskolci 
Nemzeti Színház kínálatából. A 
legtöbb szavazatot kapott pro-
dukció viselheti a címet.

Októberben a Luxemburg 
grófja című operett gyűjtötte 
be olvasóinktól a legtöbb el-
ismerést. Olvasóink egyebek 
között így dicsérték az előa-
dást: „Parádés ez az évadnyi-

tás”, „Nagyon jó kikapcsoló-
lás volt”, „Kiváló rendezés! 
Pont annyira aktualizált-mo-
dernizált, amennyire kell”. 

A szavazók között páros 
belépőket sorsol ki a portál 
a Miskolci Nemzeti Színház 
előadására, a nyertesek név-
sorát a jövő héten közöljük.

A szavazás novemberben is 
folytatódik.   ÉM

Az ifjú pár a Hámori-tavon  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A miskolci lányok felkészítőjükkel  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Cintia kedvence a fahéjas forrócsoki
Cintia hernádnémeti diáklány, a fahéjas forrócsoki nagy 
kedvelője: a hideg hónapokban nem telhet el nap nélküle. 
Reméli, hamarosan lehet hóembert építeni.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
A skót a déli sörözésnél kérdezi a ba-
rátjától:
– Mi az, nem voltál tegnap a templom-
ban?
– Dehogynem!
– Akkor úgy látszik, sajnos nem vette-
lek észre.
– Nem is csodálom. Én gyűjtöttem az 
adományokat.

További viccek humor.boon.hu

A tiszafán
Kiser Péter sajószögedi olvasónk macskája már rájött arra, 
távlatokban érdemes szemlélődni. Ezért is választotta a 
tiszafát leshelyül, hogy a magasból cserkéssze be a vadász-
területet.  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

www.boon.hu
További képek  

és videók

Szeretnél te is profi 
fotósorozatot? 
Szívesen állnál a 
megyei napilap 
fotósának kamerája elé? 

Jelentkezz 
nap lányának!

Küldj magadról egy teljes alakos 
fotót a boon@inform.hu-ra, 
mindenképp add meg a neved és 
a telefonszámod is, hogy fotósunk 
fel tudja venni veled a kapcsolatot.

magyarország
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