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12 °C
Erősödik a nappali 
felmelegedés, 
erős melegfronti 
hatás terheli a 
szervezetünket

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
A halloweenparti is belefért 3.
A koncertek hónapja volt 5.
Ez volt a hír akkoriban 7.
Hatvan év után újra együtt 8.

A napokban: 
Nők magazin
MISKOLC. Hétfőtől kezdik kéz-
besíteni az újsággal együtt 
nyújtott terjesztéssel az 
Észak-Magyarország Nők 
című magazinját. A mostani 
magazinunkban többek kö-
zött olyan, megyénkben élő 
nőkről is olvashatnak, akik-
nek volt egy álmuk, és azt 
valóra váltották. A sikerhez 
vezető út ugyan különböző, 
de a szereplőkben közös az: 
mindannyian sokat tettek 
eredményességükért.  ÉM

A magazin címlapja

Jubileumot 
ünnepeltek

Az Új Szövetség Gyülekezet 
most ünnepelte fennál-
lásának 20. évfordulóját. 
Több országból, köztük 
Angliából és az USA-ból 
is érkeztek vendégek az 
eseményre, amelyet szom-
baton tartottak Nagyváthy 
utcai gyülekezetükben, és 
amelyen Veres Pál miskolci 
polgármester (jobbra) is 
beszédet tartott: elmond-
ta, hogy fontosnak tartja 
a közösségeket a város 
életében. FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Örül a jelölésnek 
a zeneművész
MISKOLC. Prima Primissima 
díjra jelölték Balogh Kálmánt, 
a világhírű miskolci szár-
mazású cimbalomművészt. 
Váratlanul érte, de örömmel 
és hálával fogadta a jelölést, 
mondta lapunknak. Megtud-
tuk, bár már régen elkerült 
Miskolcról, szívesen emlék-
szik vissza a Selyemrétre és a 
Huba utcára is. /4.   DA

MVK-válság: 
menedzselnék
MISKOLC. „Az MVK Zrt. veze-
tése nem képes úrrá lenni a 
mára tragikussá vált helyze-
ten” – jelentette be a hétvé-
gén a városháza. Veres Pál 
polgármester ezért úgy dön-
tött, hogy polgármesteri biz-
tosi pozícióra haladéktalanul 
válságmenedzsert nevez ki, 
akinek elsődleges feladata 
lesz a mára kaotikussá vált 
miskolci tömegközlekedés át-
szervezése. /4.  ÉM

Balogh Kálmán  FOTÓ: RAFFAY ZSÓFIA

Mellkason szúrta élettársát az aszalói asszony
A Debreceni Ítélőtáb-
la előtt az élettársát 
leszúró nő ügye.
DEBRECEN, ASZALÓ. B. Izabel-
la és élettársa Aszalón több 
hozzátartozójukkal éltek 
együtt, a családban közösen 
nevelték két gyermeküket. 
A pár között gyakoriak vol-

tak a veszekedések. Tavaly 
húsvéthétfőn mindketten 
alkoholt fogyasztottak, ittas-
ságuk miatt a nap folyamán 
többször veszekedtek, a vita 
alkalmanként tettlegességbe 
is torkollott. 

Délután a férfi az udvaron 
fát aprított, miközben két-
éves gyermeke is ott játszott. 

A kislány kiment az utcára, 
emiatt a férfi dühös lett, egy 
deszkával a kezében utána in-
dult, és hangosan szidalmaz-
ta a gyermeket. A nő kivette 
a férfi kezéből a fadarabot, 
azzal élettársa hátára ütött, 
ami miatt ismét veszekedtek. 
A nő a lakásba indult, az ajtó 
mellett meglátta a küszöbön 

lévő 31 centis kést, felvette, 
és a karján, valamint a mell-
kasán megszúrta vele a férfit. 
A férfi a helyszínen életét 
vesztette. 

Fellebbeztek
A Miskolci Törvényszék idén 
júliusban B. Izabellát em-
berölés bűntette miatt 8 év 

börtönbüntetésre és 8 év köz-
ügyektől eltiltásra ítélte. Az 
ítélet ellen a vádlott és védője 
felmentés érdekében jogos 
védelmi helyzetre hivatko-
zással, illetve minősítés vál-
toztatása érdekében enyhíté-
sért fellebbezett. A Debreceni 
Ítélőtábla a héten tárgyalja az 
ügyet. SZB

Egyre többen mondják 
ki a „boldogító igent”
A fiatalok örülnek a 
családi kedvezmények-
nek, sokan döntenek a 
házasság mellett.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. A sta-
tisztikai adatok szerint egy-
re nő a házasságkötési kedv 
hazánkban. Megyénkben 

is megfigyelhető az orszá-
gos tendencia. 2018 első fél 
évében 1534 házasságkötés 
történt Borsod-Abaúj-Zemp-
lénben, 2019 ugyanezen idő-
szakában már 1640. A köz-
vélekedés szerint ennek oka 
az állam családtámogatási 
kedvezményei. A lapunk által 
megkérdezett friss házasok 
azt mondták, nem a kedvez-

ményekre gondoltak, amikor 
az esküvő mellett döntöttek. 
Véleményük szerint a férj és 
feleség kapcsolat magasabb 
szintű kötődés, mint a barát 
és barátnői státusz. A szocio-
lógus véleménye szerint ve-
szélyeket is rejthet magában, 
ha az állam beleavatkozik a 
társadalmi folyamatokba. Az 
emberek akkor kötnek önként 

házasságot, és akkor vállalnak 
szívesen gyermekeket, ha ki-
számítható, stabil az életük, 
és jó az életminőségük. A ked-
vezmények miatt kötött há-
zasságok egy része is biztosan 
tartós lesz, de előfordulhat, 
hogy egy másik részüket csak 
a gazdasági megfontolás, a 
közös hitel tartja majd össze, 
érvelt a szakember. /3.  HE

Nem kedvezett az időjárás
Borongós időben kezdődött Miskolc egyik legkedveltebb hétvégi vására, ez azonban most sem tántorította el az embereket. 
A belvárosban megrendezett régiségvásárra, amit hagyományosan minden hónap első vasárnapján tartanak, most is nagyon 
sokan látogattak el.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Anett 
feltöltődött 
a hosszú 
hétvége 
alatt
16. OLDAL

SZEMÜVEGLENCSE ÉS KERETAKCIÓ
AZ ARTS OPTIKÁBAN!
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Nagy Roberta Sára
Debrecen

Tudjon meg többet  
Robertáról a 3. oldalon.

További képek és értékelés:

HOLNAPTÓL KAPHATÓ!
Előfizetőinknek: 1790 Ft
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BUDAPEST. A migrációt csak 
egységes európai fellépés ál-
líthatja meg, mivel az ember-
csempészet irányítói mindig 
megtalálják a korrumpálha-
tó hivatalnokokat – mondta 
Nógrádi György szombaton 
az M1-en. A biztonságpoliti-
kai szakértő szerint a háború 
sújtotta országokból érkezők 
személyazonosságát nem 
lehet teljes körűen ellenőriz-
ni, a kibocsátó országoknak 
pedig nem érdekük, hogy 
visszafogadják az Európából 
kiutasított menedékkérőket. 
Hangsúlyozta, hogy az olasz 
kormány politikai okokból 
nem akarja elismerni a mig-
ráció jelentőségét, a német 
vezetés számára viszont lét-
kérdés, hogy választ találja-
nak a sürgető problémára. MW

Egységes európai 
fellépés kell

Röviden

Soros retteg idelátogatni Belengette Johnson  
a brexit új határidejét

Remekül pörög a babaváró hitel

Az Egyesült Királyság 
már december 31-én 
is kiléphet az EU-ból. 
Skóciában több ezren 
tüntettek az ország 
függetlenségéért. 

NAGY-BRITANNIA. A brit mi-
niszterelnök szerint ha a 
kormányzó Konzervatív Párt 
megnyeri a decemberi előre 
hozott parlamenti választást, 
az év vége előtt véghezviszi 
a brexitet. Boris Johnson teg-
nap kijelentette azt is: Donald 
Trump amerikai elnök téved, 
ha úgy gondolja, hogy a brit 
EU-tagság megszűnésének 
feltételrendszerét rögzítő 
megállapodás akadályozza a 
brit–amerikai kereskedelmet.

Johnson mélységesen saj-
nálatosnak nevezte, hogy 
korábbi ígéretei ellenére az 
Egyesült Királyság nem lé-
pett ki az Európai Unióból a 
csütörtökön lejárt előző hatá-
ridőre, de ezért a parlamentet 
tette felelőssé. Hozzátette, 
csak az ő kormánya ajánl a 
választóknak kész brexitmeg-
állapodást, és ha a jelenleg 
kisebbségben kormányzó 

Konzervatív Párt abban a sze-
rencsés helyzetben lesz, hogy 
többséget szerez a december 
12-i választáson, akkor ezt a 
megállapodást december kö-
zepére életbe tudja léptetni.

Ha az EU-val elért brexit-
megállapodást valóban sike-
rül ratifikálni decemberben, 
az Egyesült Királyság elvileg 
már december 31-én kiléphet 
az EU-ból. Az Európai Unió 
által adott rugalmas határidő 
értelmében legkésőbb 2020. 
január 31-ig lehet kilépni a 
megállapodással rendezett 
módon az EU-ból.

Közben a skóciai Glasgow-
ban mintegy húszezren gyűl-
tek össze, hogy az ország füg-
getlenségéért tüntessenek. 
Nicola Sturgeon, a Skóciában 
kormányzó, függetlenségre 
törekvő Skót Nemzeti Párt 
(SNP) vezetője is jelen volt 
a megmozduláson, aki kije-
lentette: az ország nem en-
gedheti meg, hogy a brexit tel 
egyértelmű szándéka elle-
nére kirángassák az Európai 
Unióból. A de cemberi nép-
szavazás esély lenne arra, 
hogy kezükbe vegyék sorsuk 
alakítását.  MW

Nem az önzetlenség 
vezeti, hanem az egoiz-
mus – ismerte el a 
tőzsdespekuláns egy 
brit lapnak. 

NEW YORK. Valamit jól kell, 
hogy csináljak – ezzel indokol-
ta Soros György a Guardian-
nek, hogy olyan sokan támad-
ják. A milliárdos spekuláns, 
aki sokak szerint antidemok-
ratikus módon próbálja ráerő-
szakolni nézeteit a világra, a 
brit radikális baloldali lapnak 
elmondta, hogy annak idején, 
mikor „filantróp” (emberba-
ráti) tevékenységbe kezdett, 

egyszerűen nem elégítette ki 
az, hogy csak festményeket 
gyűjtsön. De nem is az altruiz-
mus (önzetlenség) vezette: 
„Nagy az egóm, és azzal elé-
gítem ki, hogy megpróbálom 
jobb hellyé tenni a világot” – 
jegyezte meg.

A magyar miniszterel-
nökről azt mondta, hogy a 
konfliktusuk nem személyes 
ügy, hanem ideológiai. Ellen-
tétes a jó társadalomról alko-
tott elképzelésük. Megjegyzi, 
míg Orbán Viktor a kormány-
fő, nem valószínű, hogy Ma-
gyarországra látogat, mivel 
attól fél, fizikai támadás érhe-
ti: „nagyon veszélyes lenne, 

mivel, akárcsak Trumpnak, 
neki is vannak vak követői”.

Az Egyesült Államokban 
Soros egyértelműen a balol-
dali Demokrata Párt támoga-
tója, harcol a megválasztott 
elnök, Donald Trump ellen. 
Angliában is a demokratikus 
népakarat, a népszavazás 
eredménye, a brexit ellen 
küzd. Szerinte „hozzájáru-
lása” nem pártpolitikai ér-
dekeket szolgál, hanem azt, 
hogy „oktassuk a brit közvé-
leményt”. A 90 éves pénzem-
ber birodalmát valószínűleg 
fia, Alex Soros fogja irányíta-
ni, ha ő már nem lesz az élők 
között.  MW

STOCKHOLM. A Svédország-
ba érkező bevándorlók felét 
kiutasítják az országból – 
mondta Kis-Benedek József 
nemzetbiztonsági szakértő 
tegnap az M1-en. Szerinte 
Svédországban az utóbbi idő-
ben sok törvényt szigorítot-
tak, komoly szűrésen esnek 
át a bevándorlók is. Vannak 
köztük terrorizmussal össze-
függésbe hozhatók, 2018-ban 
a 190 ezer megszűrt emberből 
20 ezret emiatt utasítottak 
el. Sok ember érkezik Szíriá-
ból, Irakból, Afganisztánból, 
Eritreából. A nagyvárosokba 
mennek, Malmö, Göteborg 
például már megtelt.  MW

Szigorítanak  
Svédországban

Továbbra is jelentős az 
érdeklődés a babaváró 
hitelek iránt. A bankok 
már több száz milliárd 
forint államilag támo-
gatott babaváró köl-
csönt folyósítottak.
MAGYARORSZÁG. A babaváró hitel 
kapcsán idén július elsejétől 
október 28-ig az összes folyó-
sítás elérte a 151 milliárd forin-
tot az OTP Banknál – áll az MTI 
összeállításában, amelyben 
több pénzintézetet is megkér-
deztek. Az OTP-nél több mint 
22 000-re nőtt az igénylések 
száma, és mintegy 16 000 hitelt 
már folyósított a bank. Az átla-
gos kölcsönösszeg 9,5 millió fo-
rintra rúgott. Az OTP-hez Buda-
pest és környékéről, valamint 
Északkelet-Magyarországról 
érkezik a legtöbb igénylés.

Az Erste Banknál október 
23-ig mintegy hatezer házas-
pár nyújtott be igénylést az 
államilag támogatott babavá-
ró hitelre. A folyósított köl-
csönök több mint 49 milliárd 
forintot tesznek ki. Az ügyfe-
lek összesen 56 milliárd forint 
államilag támogatott kölcsönt 
igényeltek. Mintegy negyedük 
(37 százalék) Budapesten igé-
nyelte a támogatást, több mint 
a felük (63 százalékuk) pedig 
vidéki városokban. Tízből ki-
lenc ügyfél a maximális össze-
get, 10 millió forintot vett fel. 
Az Erste tájékoztatása alapján 
a házaspárok felkészültségét 
jelzi, hogy a hiteligénylések 
mindössze 3 százalékát kel-
lett elutasítani. A támogatás 

megvonása jellemzően azért 
történt, mert az igénylők jöve-
delme nem felelt meg a felelős 
hitelezésről szóló jogszabályi 
követelményeknek. Az Ersté-
nél szeptember végéig folyó-

sított babaváró hitelek 83 szá-
zalékát sza bad  fel hasz ná lású 
kölcsönként vették fel az 
ügyfelek, míg 17 százalékot 
meglévő hitel kiváltására igé-
nyeltek. A pénzintézetnél arra 

számítanak, hogy a babaváró 
hitel iránt érdeklődők száma 
később is magas marad, az év 
végéig összesen 60-70 milliárd 
forint államilag támogatott 
kölcsön folyósítását várják. 

Az MKB Bank a babaváró 
kölcsönt szabad felhasználásra 
adja az ügyfelek számára, hitel-
kiváltási célt külön nem vizs-
gálnak, illetve erre vonatkozó 
információt sem kérnek be az 
igénylés során. A babaváró in-
dulása, azaz július elseje óta az 
MKB Bank több mint 600 szer-
ződést kötött közel 6 milliárd 
forint értékben, az átlagos hi-
telösszeg 10 millió forint körüli.

A Budapest Banknál október 
23-ig közel 1800-an igényel-
tek babaváró hitelt több mint 
17 milliárd forint értékben. 
Az ügyfelek túlnyomó több-
sége itt is a maximálisan igé-
nyelhető 10 millió forintos köl-
csönösszeget kérte, az átlagos 
hitelösszeg 9,74 millió forintot 
ér el, 20 éves futamidő mellett. 
A Budapest Bank eddig több 
mint 1300 babaváró szerző-
dést kötött, 13 milliárd forintot 
meghaladó értékben, a már fo-
lyósított összeg is mintegy 13 
milliárd forintra rúg. 

A hitelkérelem elbírálása-
kor a Budapest Bank minden 
esetben a vonatkozó jogsza-
bályokat, illetve a banki belső 
szabályokat veszi figyelembe. 
A pénzintézet a benyújtott 
kérelem után egy-két napon 
belül elbírálja az igénylést. 
A kölcsönösszeg folyósítása 
jellemzően a szerződés aláírá-
sát követő napon megtörténik.

A K&H Bank júliustól szep-
temberig tartó időszakban 
3557 babaváróhitel-igénylést 
fogadott be, 34,3 milliárd fo-
rint értékben. Az átlagosan 
igényelt hitelösszeg 9,7 millió 
forintot ér el.  MW

A hitelesek fele már nem is törleszt

Ismét összeül hét-
főn az Országgyűlés, 
napi rend szerint az új 
alkotmánybíróról és 
a legfőbb ügyészről is 
szavaznak.

BUDAPEST. Az Országgyűlés 
hétfőn kezdi következő kéthe-
tes ülését, a képviselők az első 
ülésnapon újabb kilenc évvel 
meghosszabbíthatják a jelen-
legi legfőbb ügyész, Polt Péter 
megbízatását, valamint al-
kotmánybíróvá választhatják 
Handó Tündét, az Országos Bí-
rósági Hivatal (OBH) elnökét.

Polt Péter jelenlegi legfőbb 
ügyész újraválasztására Áder 
János köztársasági elnök tett ja-
vaslatot. Handó Tünde, az OBH 
vezetője Stumpf István korábbi 
alkotmánybíró helyét veheti át 
a Fidesz–KDNP jelölése után. 
Szalayné Sándor Erzsébet pe-
dig a nemzetiségek jogai nak 
védelmét ellátó om buds man-
helyettesi posztot töltheti be 
megválasztása esetén.

A képviselők szintén az első 
ülésnapon tehetik fel azonna-
li kérdéseiket, amire ezúttal is 
hatvan perc áll rendelkezésre. 
A szavazások után hét javaslat 
általános vitáját bonyolítják le. 
Egyebek mellett szó lesz a tör-
vényszéki végrehajtással, az 
egészségüggyel, a szakképzés-
sel és az öntözéses gazdálkodás-
sal összefüggő változtatásokról.

A szerdai napirenden az 
Állami Számvevőszék és a 
Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság tavalyi beszámolói-
nak, valamint a hatóság jövő 
évi költségvetésének tárgyalá-
sa szerepel. A következő ülés 
november 11-én zárul, a képvi-
selők ekkor is azonnali kérdé-
seket tehetnek fel. MW

Fontos 
pozíciókról dönt 
az Országgyűlés

Átadták Budapesten a Parlamentben a Mindszenty-emlékérmeket
Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Kerényi Lajos piarista szerzetest (képünkön balra), 
Hollai Ferencet, a Katolikus Iparos és Munkásifjak Országos Egyesülete volt titkárát, a buda-
pesti Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolát és a Palaui Köztársaságban működő Mindszenty High 
Schoolt vasárnap Budapesten. Az elismeréseket Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a 
Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke adta át az Országházban. FOTÓ: MTI Skóciában húszezren tüntettek a függetlenség mellett FOTÓ: AFP

A felvett babaváró hitelek 46 
százalékánál már fel is füg-
gesztették a törlesztést, mi-
után azt olyan házaspárok 
vették igénybe, ahol a magzat 

már elérte a 12 hetes kort – kö-
zölte még korábban az Erste 
Bank. A második olyan gyer-
mek születésekor, aki a hitel 
igénylésének időpontjában 

még nem élt, a tartozás har-
minc százalékát elengedi az 
állam, a harmadik gyermek-
nél pedig a teljes megmaradt 
tartozást.

A pénzintézeteknél a legtöbben a maximálisan igényelhető 10 millió forintos kölcsönösszeget kérik FOTÓ: MTI
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Divat lett a menyegző
Rekordot döntött az 
idén a házasságkötések 
száma, a szociológus 
szerint ez veszélyes is 
lehet.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Egy-
re nő a házasságkötési kedv 
hazánkban. A statisztikai 
adatok szerint 2019 augusztu-
sáig olyan sokan mondták ki 
a boldogító igent, mint 1990 
óta még soha. Megyénkben 
is megfigyelhető az orszá-
gos tendencia. 2018 első fél 
évében 1534 házasságkötés 
történt, 2019 ugyanezen idő-
szakában már 1640. A közvé-
lekedés szerint ennek oka az 
állam családtámogatási ked-
vezményei.

Pásztor Zsófia és Rutkó Ro-
land az idén kötötték össze 
hivatalosan is az életüket. 
(Egyébként megnyerték la-
punk esküvőifotó-pályáza-
tát.) Elmesélték, hogy már 9 
éve egy párt alkotnak, így idő-
szerűnek látták az esküvőt. 
Mivel mindketten hagyomá-
nyos családból származnak, 
házasságpártiak.

– Úgy érezzük, most már 
egy családot alkotunk, hiszen 
férj és feleség vagyunk. A há-
zasság nyilván sok kompro-
misszummal jár majd, ezt ed-
dig is tapasztaltuk, de nagyon 
fontos az egymás iránti tisz-
telet és az őszinteség is – fo-
galmazott Zsófia. Hozzátette: 
a családi kedvezmények nem 
játszottak szerepet a dönté-
sükben, de nyilván számukra 
is kínálnak majd lehetőséget.

Egy életen át
Hegyi Hanga és Balog Béla 
júliusban mondták ki a boldo-
gító igent. Hanga is azt mond-
ta lapunknak, hogy amikor a 
házasság mellett döntöttek, 
egyáltalán nem gondoltak 
a kedvezményekre. Amikor 
megismerkedtek, hamar ki-
derült, hogy megtalálták éle-
tük szerelmét, és már akkor, 7 
évvel ezelőtt arról beszéltek, 
hogy majd egyszer férj és fe-
leség lesznek.

– Úgy gondolom, hogy a 
házasság magasabb szintet 

jelent a párkapcsolatban. Más 
az, amikor azt mondom va-
lakire, hogy a férjem, mintha 
azt, hogy a barátom. Amikor 
elkezdtük szervezni az eskü-
vőnket, csak arra gondoltunk, 
hogy egymással szeretnénk 
leélni az életünket. A háza-
soknak járó ötezer forint (há-
zaspáronként) egyébként sem 
annyira vonzó, hogy emiatt 
esküdtünk volna meg. Gyer-
meket pedig egyelőre nem 
tervezünk, mert először sze-
retnénk megteremteni hozzá 
a megfelelő feltételeket. Az 
állam ugyan ad támogatást 
a lakásvásárláshoz is, de épp 
emiatt annyira megugrottak 
a lakásárak, hogy ugyanannyi 
kölcsönt kell felvenniük a fia-
taloknak, mint a támogatások 
előtt – világít rá Hanga.

Veszélyes is lehet
Szabó-Tóth Kinga szocioló-
gus, a Bölcsészettudományi 
Kar tudományos és nemzet-
közi dékánhelyettese szerint 
azonban egyértelmű, hogy a 
házasságkötések számának 
növekedése az állam család-
támogatási kedvezményeinek 
köszönhető. Sok évre vissza-
menő tapasztalat, hogy a nők 
29, a férfiak pedig 32 éves ko-

rukban házasodnak, most ez 
korábban következik be.

– Úgy gondolom, hogy a 
társadalmi folyamatokba be-
avatkozni mindig nagyon 
veszélyes, és kedvezőtlen fo-
lyamatokat is elindíthat. Ezt 
tapasztaltuk akkor is, amikor 
az egyszülős családok ked-
vezményhez jutottak. Emiatt 
megnőtt a válások száma. 
Megfigyelhető, hogy ha az 
embereknek nem kell nehéz 
döntést hozniuk annak érde-
kében, hogy kedvezményhez 
jussanak, akkor azt a döntést 
meg is hozzák. Azonban a há-
zasságkötés esetében egyéb-
ként is nehéz egy életre szóló 
jó döntést hozni, elköteleződ-
ni, de ha ezt a kedvezmények 
miatt előbb kell megtenni, 
nem biztos, hogy szeren-

csés. Más országokat nézve 
az a tapasztalat, hogy ha 30 
év körül házasodnak össze a 
párok, akkor is megszületik a 
tervezett két gyermekük. Az 
emberek akkor kötnek önként 
házasságot, és akkor vállalnak 
szívesen gyermekeket, ha ki-
számítható, stabil az életük 
és jó az életminőségük. A ked-
vezmények miatt kötött há-
zasságok egy része is biztosan 
tartós lesz, de előfordulhat, 
hogy egy másik részüket csak 
a gazdasági megfontolás, a 
közös hitel tartja majd össze. 
Ez pedig nem szolgálja a tár-
sadalom érdekeit. A mai há-
zasságokat a belső kötődések 
tudják stabilan összetartani: 
a szerelem, a szeretet, az egy-
más iránti felelősség. Megér-
tem a kormányzati szándékot, 
hogy szeretné, ha több házas-
ság köttetne és több gyermek 
születne, de százszor is meg 
kell gondolni, milyen társa-
dalmi intézkedéseket vezet 
be. Attól, hogy a párok össze-
házasodnak, még nem lesz-
nek elkötelezettek a házasság 
intézménye iránt, nem fogják 
egymást jobban szeretni – fo-
galmazott a szakember.

HEGYI ERIKA
erika.hegyi@eszak.hu

Nőtt a házasodók száma az elmúlt évben  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Akár halloweenparti is 
belefért a hétvégébe
A temetőjárás mellett 
sok családban akadt 
idő a pihenésre is.
MISKOLC. Az államalapítás ün-
nepe óta, vagyis körülbelül 
két hónapja a mostani volt 
az első hosszú hétvége. A no-
vember 1–3. közötti időszak 
az év utolsó, klasszikus érte-
lemben vett hosszú hétvégé-
je, ami péntektől vasárnapig 
kínált plusz pihenési lehető-
séget, nyújtott apró oázist a 
munka sivatagjában.

Ki hogyan...
Ki-ki a maga lehetőségeihez 
mérten használta ki ezt az 
időt. Persze legtöbben a te-
metőket járták, elhunyt ro-
konaikról emlékeztek meg 
egy mécsessel, virággal vagy 
koszorúval. 

Mások már csütörtökön, 
október utolsó napján elkezd-
ték a hétvégét: a hallowee-
ni bulik Miskolcon is egyre 
népszerűbbek, rengeteg fiatal 
járta a várost elmaszkírozva, 
sietett az esti buliba művértől 

csöpögő sebhelyekkel, színes 
sminkekben.

– Csütörtökön egy bará-
tunkhoz voltunk hivatalosak 
halloweenozni – meséli Varga 
Zita, aki először volt ilyen jel-
legű partin. – Boszorkánynak 
öltöztem, a férjemnek pedig 
egy halálfejes sminket készí-
tettem. Nagyon jól éreztük 
magunkat, bár kicsit gyors 
váltásnak tűnt másnap teme-
tőbe menni. Szombattól pe-
dig a passzív pihenésé volt a 
terep.

Békési-Szabó Adrienn a 
gyermekeivel töltötte a szü-
netet.

– Kihasználtam, hogy a két 
idősebb gyerekemnek a múlt 
héten volt iskolai szünete, 
így az egész hetet kivettem 
én is. Sokat filmeztünk, és a 
hétvégére is közösen készül-
tünk: elmentünk bevásárol-
ni, sütit sütöttünk, amiből 
mindenki kivette a részét. 
Péntektől a párom is csatla-
kozott a kis csapathoz, így a 
temetőbe már együtt ment az 
egész család.  BM

A budapesti Noémi és Viktor a Diósgyőri várban jártak vasárnap FOTÓ: KI
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Életkor: 
17 éves
Magasság: 
165 cm
Csillagjegy: 
Rák
Kedvenc étel: 
borsóleves
Kedvenc ital:  
barackos tea
Kedvenc  
zene:  
Avicii –  
Tough Love
Kedvenc  
parfüm: 
hangulatfüggő

Roberta egy debreceni gimnáziumban 
tanul dráma tagozaton, s 12 évig ma-
zsorettezett. – A versenyen azért in-
dultam, mert szerettem volna kilép-
ni a komfortzónámból, és ki akar-
tam próbálni magam egy új területen. 
Szeretem, ha fotóznak és szép lehetek – mondta el la-
punknak a gimnazista lány. Hozzátette, édesanyja bizta-
tása nagyban hozzájárult a jelentkezéséhez. 

További képek 
és értékelés:

Névjegy

Nagy 
Roberta 
Sára
Debrecen

Az emberek akkor 
kötnek önként 
házasságot, ha ki-
számítható, stabil 
az életük.   
SZABÓ-TÓTH KINGA
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A cimbalom választotta őt
Prima Primissima 
díjra jelölték a világhírű 
miskolci származású 
cimbalomművészt. 

MISKOLC. Váratlanul érte, de 
örömmel és hálával fogad-
ta a jelölést Balogh Kálmán 
zenész, aki bár nemzetközi 
hírnévre tett szert, mégsem 
teljesen csak önmagának, 
hanem ahogy mondta, egy 
kicsit isteni beavatkozásnak 
is tekinti, hogy sikeres lett. A 
szavazás során ugyanebben 
a kategóriában a nádudvari 
Fazekas dinasztia, valamint 
a Téka Alapítvány tagjai lesz-
nek a kihívói.

Családi gyökerek
– Teljesen meglepődtem, 
amikor megtudtam, hogy 
Prima Primissima díjra je-
löltek népművészet és köz-
művelődés kategóriában. 
Nagyon örülök neki, rengete-
gen gratulálnak, amiért szin-
tén hálás vagyok. November 
6-án pedig majd izgalommal 
várom a szavazatokat. Talán 
annak tudható be a sikerem, 
hogy foglalkoztat a több-
színűség és a többrétűség. A 
zenéhez családi indíttatást, 
tehetséget, a sikerhez pedig 
isteni segítséget is kaptam. 
Ráadásul a cimbalom külön-
leges hangszer, mindenre ké-
pes, én pedig nyitott vagyok 
sokféle műfajra és más népek 
zenéjére is – osztotta meg ér-
zéseit a művész.

Szülővárosa volt az a hely, 
ahol kinyílt számára a világ, 
és azokkal a tanáraival talál-
kozott, akik megadták számá-
ra a kezdőlökést.

– Nagyon sokat kaptam Mis-
kolctól, hiszen ott nőttem fel. 
Ötéves koromban költöztünk 
a Selyemrétre. A közeli ven-
déglőben muzsikált az egyik 
bátyám, Balogh Gyula prímás. 
Sokszor láthattam élőben a ze-
nekarát, ami már korán meg-
fogott. Akkor még két esélyes 

volt, hogy fűtésszerelő mes-
ter édesapám nyomdokain 
szakmát tanulok, vagy zenész 
leszek. 14 éves koromban 
meglátogattam Budapesten 
Balogh Elemér nagybátyámat, 
aki fantasztikus cimbalmos 
volt, és nagyon megtetszett a 
hangszere. Később fölvettek a 
Bartók Béla konzervatórium-
ba és Gerencsér Ferencnél ta-
nulhattam. Közben a szüleim-
mel a Huba utcába költöztünk 
egy kertes házba. Édesapám 

minden pénteken Budapestre 
vitt, hogy Szöllős Beatrixhoz 
járhassak cimbalmozni. Aztán 
az Avasi Táncegyüttes zene-
karának lettem a tagja.

1977-ben nővéremmel a fő-
városba költöztem, fölvettek 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolára. Megalakult Gipsy 
Cimbalom Band zenekarom, 
és végzés után Budapesten, 
az országban és külföldön is 
elindultak a turnéim – mesél-
te Balogh Kálmán.

Nyitottságát adja tovább
A cimbalomművész számára 
a koncertezés mellett peda-
gógus hivatása is fontos.

– A hangversenyek révén 
nagy rutint szereztem a pó-
diumon. Szerdán például 60. 
születésnapom alkalmából 
adtam koncertet a Zeneaka-
démián. Szerencsésnek gon-
dolom magam, mivel aktív 
zeneművész vagyok a mai 
napig, de nem felejtettem el 
azokat a problémákat, ame-
lyekkel mint fiatal kerültem 
szembe. Ma azok a zenészek 
tudnak érvényesülni, akik 
több műfajban otthonosan 
mozognak, ezért egyfajta 
nyitottságot próbálok átadni 
a diákjaimnak és azt, hogy 
folyamatos fejlődésre töre-
kedjenek. Népicimbalom-is-
kolámban egykori tanítvá-
nyommal, Szabó Dániellel 
közösen ezen munkálkodunk 
– mondta.

DETZKY ANNA
anna.detzky@eszak.hu

Balogh Kálmán  FOTÓ: RAFFAY ZSÓFIA
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Válságmenedzser segíti 
a miskolci közlekedést
MISKOLC. „Az MVK Zrt. veze-
tése nem képes úrrá lenni a 
mára tragikussá vált helyze-
ten, sőt olyan járatritkítást je-
lentett be, amely összeegyez-
tethetetlen mind az utazók 
igényeivel, mind a társaság 
küldetésével. Veres Pál pol-
gármester úgy döntött, hogy 
polgármesteri biztosi pozí-
cióra haladéktalanul válság-
menedzsert nevez ki, akinek 
elsődleges feladata lesz, hogy 
a lakosság bevonásával tegye 
rendbe a mára kaotikussá vált 
miskolci tömegközlekedést” 
– tudtuk meg a városházától. 

Kérdésünkre azt a választ 
kaptuk, hogy később adnak 
tájékoztatást arról, hogy mi-
kortól él az intézkedés, és ki 
lesz a válságmenedzser. 

A polgármester – áll a közle-
ményben – a szakmai szerve-
zetekkel és szövetségekkel is 

együttműködve keres megol-
dást a tarthatatlan állapotokra, 
miután az MVK Zrt. az elmúlt 
napokban semmilyen ered-
ményre nem jutott a helyzet 
kezelésében, hiába ajánlott 
fel és biztosított a városháza 
minden segítséget. A felelős-
ségre vonás sem marad el, 
mert megengedhetetlen, hogy 
egy társaság ennyire alacsony 
színvonalon teljesítsen”. 

Mint ismeretes, Veres Pál 
polgármester azonnali intéz-
kedést kért múlt kedden az 
MVK Zrt. vezetésétől, mivel 
az évek óta fennálló sofőr-
hiány miatt kényszerből 
bevezetett őszi menetrend, 
járatritkítás káoszt okozott 
Miskolc tömegközlekedésé-
ben. A polgármester akkor 
ígéretet kapott a közlekedési 
vállalat vezetőségétől, hogy 
hétfőtől pozitív változások 
lesznek a menetrendben.

Járatok átszervezése
Az MVK Zrt. tájékoztatása 
szerint mától a 90-es, a 22-es 
autóbuszok és az ME járatok 
ideiglenesen megszűnnek. 
Az egyetemvárosba utazók a 
22-essel közel azonos időpon-
tokban induló 12-es, valamint 
a 2-es és 20-as autóbuszokat, 
az Újgyőri főtér útvonalon 
közlekedők pedig a 29-es já-
ratokat vehetik igénybe. A 
21B-s és 67-es járatok néhány 
időpontban nem közleked-
nek, helyettük a 21-es és a 19-
es buszok járnak.  SZB

A múlt heti járatritkítás káoszt 
okozott a közlekedésben  FOTÓ: ÁJ
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A Vienna Tenors és a Miskolci Szimfonikus Zenekar közös koncertje Emődön  FOTÓ: KÖVÉR TIBOR

A koncertek 
hónapja volt
Babakoncert, vendég-
szereplés, bérletes 
előadások: színes volt 
az október.

MISKOLC. Gazdag programkí-
nálattal örvendeztette meg a 
közönséget a Miskolci Szim-
fonikus Zenekar október-
ben. A hónap elején a zene 
világnapja alkalmából adtak 
koncertet, melyen Wolf Pé-
ter és barátai, Baráti Kristóf, 
valamint Balog József léptek 
föl. A karmester Antal Mátyás 
volt. Másnap a legkisebbeket 
várta egy kis zenés játékra az 
együttes a Ciróka Babakon-
certen. Forgatókönyvíró és 
műsorvezető: Bukáné Kas-
kötő Marietta, társszereplő 
Handa Eszter volt. Október 
12-én és 13-án a Vienna Te-

nors vendégszerepelt először 
Emődön, majd Miskolcon. 
Ezeken a koncerteken a mis-
kolci szimfonikusokat ismét 
Antal Mátyás vezényelte. 

Itthon és vendégségben
Október 17-én adta a Hangfor-
rás bérlet első koncertjét a ze-
nekar. Ezen az esten Fejérvári 
Zoltán zongoraművész volt 
a szólista, a karmester pedig 
Farkas Róbert. Október 20-
án a Musical és Miskolc Sym-
phonic gálán működött közre 
az együttes. Énekes szólisták 
voltak: Jancsó Dóra, Varga 
Andrea, Handa Eszter, Ka-
marás Máté, Cselepák Balázs, 
Szolnoki Péter, Csiszár Ist-
ván, vezényelt: Silló István. 
Október 27-én a fővárosban 
vendégszerepeltek a miskol-
ci szimfonikusok a Budapes-

ti Olasz Kultúrintézetben. A 
szólista Lakatos György fa-
gottművész volt, a karmester 
pedig Marco Balderi. Ugyanez 
a koncert másnap Miskolcon 
is felcsendült a Tűzvarázs 
bérlet második hangverse-
nyeként.  HE

Wolf Péter  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Hangforrás koncerten: Fejérvári Zoltán a zongoránál  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOSLakatos György  FOTÓ: ÁJ

Ciróka Babakoncerten  FOTÓ: ROGOSZ PÉTER Musical és Miskolc Symphonic  FOTÓ: BEREGI LÁSZLÓ
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HOLNAPTÓL KAPHATÓ
A KÁRPÁT-MEDENCE ÍZEI 

OLVASÓINKTÓL
CÍMŰ SZAKÁCSKÖNYV

1790 Ft*

3990 Ft 
helyett

KERESSE A KÉZBESÍTŐKNÉL ÉS
AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  

IRODÁNKBAN!
Miskolc, Zsolcai kapu 3. 

*csak megye kártyával rendelkező előfizetőknek
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Kétszáz forintért tüzeltek
Az 1956-os események 
kapcsán 17 megyénkbe-
li forradalmárt ítéltek 
halálra és végeztek ki.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc elbukott, a megtorlás 
már november 5-én elkezdő-
dött megyénkben is. Elfoga-
tóparancsot adtak ki a megyei 
munkástanács vezetői ellen, 
akiket a Szovjetunióba vagy 
Kárpátaljára hurcoltak, majd 
néhány héten belül hazaen-
gedték őket. Az első halálos 
ítéletet december 15-én haj-
tották végre az országban, 
elsőként éppen Miskolcon. 
Soltész Józsefnek például az 
volt a bűne, hogy Lillafüreden 
fegyvereket rejtegetett. A vá-
ros főterén lőtték agyon. Kis 
József történész, a B.-A-Z. Me-
gyei Levéltár igazgatója, aki-
nek három éve könyve jelent 
meg Miskolc 1956 címmel feli-
dézi: a sorkatonák nem vállal-
ták a kivégzését. Pártmunká-
sokból toboroztak karhatalmi 
alakulatot, ők fejenként 200 
forintot kaptak a sortűzért, a 
végén pedig egy liter pálinka 
is járt a „munkáért”.

Statáriális eljárás
Végül 17 megyénkbeli em-
bert végeztek ki, és 900-at 
állítottak bíróság elé. A meg-
torlás jócskán elhúzódott 
térségünkben is, volt, akinek 
ügyében 1960-ban, ’61-ben 
született ítélet.

Szintén Kis József idézte föl 
lapunknak két ’56-os mártír 
életét. Józsa György a Sátoral-
jaújhelyi 3-as számú Építőipari 
Vállalatnál dolgozott irodai al-

kalmazottként. 1956. október 
29-én lett tagja a sátoraljaújhe-
lyi nemzetőrségnek. A perira-
tok szerint több házkutatáson, 
kommunisták lefegyverzésé-
ben, titkos anyagok elszállí-
tásában vett részt. November 
4-én a szovjetek támadásának 
hírére Kummer Károly sátor-
aljaújhelyi nemzetőrparancs-
nok vezetésével a nemzetőr-
ség kivonult a közeli, kőkapui 
üdülőbe, hogy onnan vegyék 
fel a harcot az idegen csapa-
tokkal. A kommunisták ekkor 
szervezkedni kezdtek, ezért 
másnap visszatértek a város-
ba, három kommunistát letar-
tóztattak és a kőkapui üdülő-
ben tartották őket fogságban. 
Két nap múlva a munkásta-
nács közbenjárására szaba-
don engedték őket. A szovjet 

csapatok időközben körbe-
zárták őket, ezért november 
11-én letették a fegyvert. Józsa 
György, aki Kummer helyette-
se volt, géppisztolyát és a hoz-
zá tartozó tárakat hazavitte, 
majd a vele egy perben elítélt 
vádlott-társának adta át. Józsa 
Györgyöt 1957. február 7-én 
tartóztatták le. A Debreceni 
Katonai Bíróság Barta Kálmán 
hadbíró őrnagy vezetésével 
március 19-én statáriális eljá-
rás során fegyver- és lőszerrej-
tegetésért halálra ítélte. 1957. 
április 12-én végezték ki Mis-
kolcon.

14 év helyett halál
Bartha Béla a Lenin Kohászati 
Művekben dolgozott martin-
lakatosként. 1956. október 
21-én munkahelyi balesetet 

szenvedett, betegállomány-
ba került, így hazautazott 
Nyírlövő községbe. Az ottani 
munkástanács megbízásából 
többször járt Miskolcon, élel-
miszert szállított az Egyetem-
városba, a hallgatók megbízá-
sából pedig lőszert szállított 
a nyírlövői munkástanács-
nak. November 21-én az LKM 
munkástanácsa a rendőrségre 
delegálta, azonban büntetett 

előélete miatt elbocsátották. 
December 10-én a főutcán 
lévő Állami Biztosító épülete 
előtt csatlakozott egy kisebb 
tüntetőcsoporthoz, az élére 
állt és a nyomda elé vezette, 
hogy kinyomtassák követelé-
seiket. A tüntetők száma köz-
ben több százra nőtt, ezért 
karhatalmista, majd szovjet 
egységek érkeztek szétoszla-
tásukra. A szovjetek belelőt-
tek a tömegbe. Bartha Béla 
könnyebb sebesüléseket sze-
rezve maga is elmenekült, de 
nem adta fel. Másnap baráta-
ival megpróbálta mozgósítani 
a Dimávag munkástanácsát 
az előző napon foglyul ejtet-
tek kiszabadítása érdekében, 
azonban kísérletük ered-
ménytelen maradt. 1956. de-
cember 17-én tartóztatták le.

A megyei bíróság Kuhnyár 
László vezetésével gyorsított 
eljárás során 14 évre ítélte. 
Büntetését a másodfokon el-
járó Legfelsőbb Bíróság Vida 
Ferenc elnökletével jogerőre 
emelte. Az ítélet ellen a Leg-
felsőbb Ügyészség törvényes-
ségi óvást emelt, így a Leg-
felsőbb Bíróság Népbírósági 
Tanácsa Molnár László veze-
tésével büntetését halálra sú-
lyosbította. 1957. június 25-én 
Miskolcon akasztották fel, 
tudtuk meg a történésztől.  HE

A forradalom áldozatainak fotói a miskolci belvárosi református templomnál  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Gyásznapi 
számadás 

Az egykori szovjet politikai 
vezetés számítása bejött: a 
nyugati nagyhatalmak az 
elvi buzdítás ellenére nem 
nyújtottak a forradalmi ma-
gyar kormánynak segítséget, 
így november 4-én hajnalban 
a szovjet csapatok hadüzenet 
nélküli háborút indítottak 
Magyarország ellen. 

A Munkás-paraszt Vörös 
Hadsereg egységei bevo-
nultak, így az aránytalan 
túlerővel szemben egyedül 
maradt ország több napon 
át folytatott hősi forradal-
ma elbukott. A harcokban 
2652 magyar forradalmár és 
720 szovjet katona esett el. 
A forradalom következmé-
nyeként egyes adatok szerint 
mintegy 200 ezer magyar 
hagyta el az országot. A 
résztvevőket tömegesen bör-
tönözték be, majd sokukat 
kivégezték. A forradalom le-
verésével hatalomra jutó Ká-
dár-rendszer fennállásának 
majd 33 éve alatt a forrada-
lom tagadására és elkerülé-
sére építette egész politikai 
szisztémáját. A rendszer-
változás egyik mérföldkövét 
jelentette a tézis tagadása, a 
forradalom valós tartalmá-
nak elismertetése.

Emlékezésünkben mindezt 
számba vehetjük, honnan 
indultunk és hova jutot-
tunk. És milyen áron.

PAP GYULA

Emlékezők és visszaemlékezések a könyvtári polcokon
Gazdag irodalommal 
rendelkezik megyénk 
az 1956-os forradalom 
helyi eseményeiről.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. A II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár, mint a megye leg-
nagyobb közkönyvtára, jelen-
tős irodalommal – könyvekkel, 
dokumentumgyűjtemények-
kel, korabeli sajtószemlével 
– rendelkezik az 1956-os ma-
gyarországi forradalom tör-
ténéseiről. Némileg helyzeti 
előnyben is van az intézmény, 
hiszen azokon az októberi na-
pokon nagyon sok történés 
megyénkhez, megyénkbeli te-
lepülésekhez, itt élő és dolgozó 
emberekhez kötődik. A művek 
mindenki által közvetlenül 

hozzáférhetők, ha nem is a köz-
könyvtári polcokon, de raktár-
ból kikérve helyben olvasásra, 
tanulmányozásra. 

Dokumentumok
A dokumentumgyűjtemé-
nyek közül fontos a Rásó 
József által összeállított az 
1956 dokumentumai a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Levéltárban című gyűjte-
mény, illetve az Izsák Lajos, 
Szabó József és Szabó Róbert 
által összeállított 1956 vidéki 
sajtója szemelvénykötet. Ki-
fejezetten helytörténeti jelen-
tőségű Pataki József munká-
ja, amelyben a mezőkövesdi 
’56-os emlékmű dokumentu-
mait gyűjtötte egybe. Utánam 
néma csönd címmel Ungváry 
Rudolf írta meg a Miskolci 

Egyetem 1956-os diákparla-
mentjének történetét. 

Sokat lendített az emléke-
zésen a rendszerváltás, amely 
nyitottabbá tette az emléke-
zőket. 

A forradalom 60. évforduló-
jára készült el a 60 éve őrzött 
forradalmi emlékek a Miskolci 
Egyetemen: visszaemlékezé-
sek az 1956-os forradalomra 
és következményeire című, 
Kőmíves Tibor által szerkesz-
tett kötet. A dokumentarista 
feldolgozáson túl műfaji sok-
színűség jellemzi az emlékező 
irodalmat. Ilyen az Egyenes 
gerinccel: forradalmárok a 
Dudujka-völgyben című gyűj-
temény, amely értékes, irodal-
mi nívójú mementókat gyűj-
tött egybe. Hatvani Zoltán az 
Edelényi járásból szedte ösz-

sze és rendezte kötetbe a for-
radalomról és a megtorlásról 
megmaradt emlékeket, amely 
kötet aztán az ötvenedik év-
fordulóra látott napvilágot. 

Emődi Gyula kétrészes drá-
maverspárt alkotott Láng és 
hamu, 1956 címmel, illetve 
verscsokort írt Morális forra-
dalom, 2006 címmel. 

Az örökség hordozói
A könyvtár – Venyigéné Mak-
rányi Margit összeállításában 
– saját kiadású szöveggyűjte-
ményt is megjelentetett a kö-
zépiskolások számára „Hűség-
gel szeretnők ezt az örökséget 
hordozni” – az 1956-os forra-
dalom eseményei Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében cím-
mel. A könyv az 1956. októberi 
és az azt követő eseményeket 

mutatja be. A kiadvány anya-
gát túlnyomó részben a 
könyvtár birtokában lévő, a 

megyében megjelent újságok 
és apró nyomtatványok alap-
ján állították össze.  SZB

1956. október 23-án   FOTÓ: A MEGYEI LEVÉLTÁR TULAJDONA

HIRDETÉS

35
11

59

Megyénkbeli mártírok
Miskolci eseményekkel kapcsolatban kivégzettek: Soltész József (1927–
1956), Jakab András (1934–1957), Hullár Gábor (1924–1957), Oláh Miklós 
(1935–1957), Bartha Béla (1927–1957), Balázs Géza (1935–1957), G. Tóth László 
(1914–1957), Szász Zoltán (1930–1957), Komjáti Ferenc (1920–1957), Sikó Dezső 
(1930–1957), Nagy Zoltán (1926–1957), Lengyel László (1936–1957)
Ózdi eseményekkel kapcsolatban kivégzettek: Kanyó Bertalan (1900–1957), 
Kolozsi István (1913–1958), Magyar Zoltán (1933–1958), Varga Péter (1933–1958)
Sátoraljaújhelyi eseményekkel kapcsolatban kivégzettek: Józsa György 
(1933–1957)
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Sok helyen a település szépítésében szánnak szerepet a közhasznú munkásoknak (illusztráció)  FOTÓ: DREAMSTIME

„Még mindig jobb megoldás, 
mint hogy otthon ülnének”
Munkára fogják a jöve-
delempótlósokat. De 
mit kell csinálniuk?
ANNO. Közhasznú munka 
váltja fel a kormány dönté-
se értelmében 2000. május 
elsejétől a jelenlegi jövede-
lempótló támogatást. A hír-
ben az Észak-Magyarország 
is megtalálta a maga témáját: 
a lap 1999. október 28-i szá-
ma annak nézett utána, hogy 
mennyire felkészültek mun-
kaadóként a helyhatóságok.

Alsózsolca polgármeste-
re nem köntörfalaz: jelenleg 
250 munkanélküli él a tele-
pülésen, közülük százötven 
a jövedelempótlós. Az önkor-
mányzat nincs még felkészül-
ve rá, hogy közhasznú mun-
kát biztosítson a számukra.

Akik már leszoktak róla
Hidasnémetiben a polgár-
mester szerint még mindig 
jobb megoldás, ha a jövede-
lempótlósoknak dolgozniuk 
kell, mint hogy otthon ülné-

nek. Arra is felkészült, hogy 
lesz, akinek nem tetszik az új 
rendszer, „hiszen több olyan 
munkanélküli akad, aki már 
teljesen leszokott a rendsze-
res elfoglaltságról”.

Sátoraljaújhelyen az ön-
kormányzat már megkezdte 
azoknak a feladatoknak az 
összeírását, amelyeknek az 
elvégzésére az új rendszer-
ben lehetőség nyílhat – köz-
munkásokat elsősorban a vá-
rosi beruházásokon tudnának 
foglalkoztatni. Tervezik olyan 

brigád létrehozását, amelyik 
a helyi épületek homlokzatát 
újíthatná fel. Már ha lesz elég 
ilyen szakmunkás.

Elöl járnak a gondolkodás-
ban Cigándon. Közhasznú 
társaságot kívánnak létrehoz-
ni, ennek a dolga lenne a köz-
hasznú munkások szakmai 
irányítása. A temető, az utak, 
a parkok, a vízelvezetők gon-
dozása lenne a feladat. Nem 
ártana a központi támogatás 
mértékét 75 százalékról 90-re 
emelni – hangzik el.  ÉM

Ez volt a hír akkoriban
ANNO. Hetente jelentkező ösz-
szeállításunkban azt idézzük: 
miről írt egykor lapunk.

Az Észak-Magyarország 10, 
20, 30 és 40 évvel ezelőtti szá-
mait ütjük föl, azt keresve, mi 

volt a hír egykor a megyében, 
az országban és a világban, 
miről számolt be lapunk az 
akkori olvasóknak.

Ma október utolsó napjaira 
tekintünk vissza.

Nőtt a szőlőtelepítési 
kedv Tokaj-Hegyalján
ANNO. „Több jó napot, mint 
mennyi volt” – Vörösmarty 
Mihály e sorával jellemezte a 
magyar sajtómunkások szá-
mára Tokaj-Hegyalja jelenlegi 
helyzetét a szakújságírókat 
vendégül látó, 1971-ben ala-
pított Tokaj-hegyaljai Állami 
Gazdasági Borkombinát. Az 
információt 1979. október 
28-i számában osztja meg ol-
vasóival az Észak-Magyaror-
szág.

Lóból lehetne több is
A kérdések leginkább arra vo-
natkoznak, hogy mit tesznek 
az illetékesek a tokaji bor hír-
nevének megóvása érdeké-
ben, milyen fejlesztések segí-
tik ezt az ügyet (is).

Egyfelől vannak fejleszté-
sek, ezeknek is köszönhető, 
hogy nyolc év alatt kilencszáz 
hektárral növekedett az itte-
ni szőlőterület, s emelkedett 
a szövetkezeti nagyüzemek 
szőlőtermesztési színvonala, 
mely néhány éven belül „álla-
mi vállalati szintű lesz”. 

De sok a gond is: az itteni 
terepviszonyokra alkalmas 
munkagépek nem kapható-
ak a hazai kereskedelemben, 
a nehezen megközelíthető 
területek művelését nehezí-
ti, hogy csökkent a környék 
lóállománya, s hiányoznak a 
szükséges terepjáró autók. 

Az újságírók szakmai láto-
gatása a tolcsvai pincészet-
ben ért véget.  ÉM

Az érdeklődés tárgya: a tokaj-hegyaljai borszőlő  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

Jó vicc
A nyaralásból hazatérve az egyik ba-
rátnő elmondja a másiknak, hogyan 
nyúltak érte segítőkész férfikezek, ami-
kor csaknem belefulladt a tengerbe.
– Na, és kinek a kezét fogtad meg? –  
kérdezi kíváncsian a barátnő.
– Természetesen azt a kezet fogtam 
meg, amelyiken nem volt jegygyűrű – 
hangzik a válasz.
(A tréfás történetet az Észak-Magyar-
ország 1979. október 28-i számában 
találtuk.) 

Bútor Miskolctól 
Füzesabonyig
ANNO. „Ezen a héten gyártjuk 
le a gyár tízéves fennállása 
óta a tizenötezredik komp-
lett szobát” – nyilatkozza az 
Észak-Magyarország 1969. 
október 29-i számában az 
Avas Bútorgyár igazgatója. 

Még ebben a hónapban el-
készül a huszonnégyezredik 
szekrény is – folytatja a fel-
sorolást, hozzátéve: „ha az 
eddig gyártott szekrényeket 
és szekrénysorokat összerak-
nánk, az 76 kilométer hosszú 
lenne, ha úgy tetszik, Mis-
kolctól majdnem Füzesabo-
nyig érne”.  ÉM  

Börtön is járhat 
a kukázásért
ANNO. Elképzelhető, hogy 
visszavonják a közösség 
egy része által vitatott helyi 
rendeletet Tiszaújvárosban, 
ahol jelenleg tilos a kukázás 
– tudatja az Észak-Magyaror-
szág 1999. október 28-i szá-
mának egyik írása. A tetten 
érés esetén szabálysértési 
eljárás indul, és akár két hét 
börtönbüntetés is lehet a 
vége.  ÉM

 Műsoron kívül, Fodor Tamással
A legendás Stúdió K alapítója, a független színház ismert mű-
vésze, Fodor Tamás volt a miskolci színház és lapunk Műsoron 
kívül-sorozatának vendége 2009. október végén.  FOTÓ: ÉM

Legyen Sátoraljaújhelyen  
a bölcsészettudományi kar!
Állítsuk-e vissza Zemp-
lén megyét? Vagy ez 
most nem időszerű?
ANNO. Nem istenkísértés, ha 
felvetjük: főiskolát vagy főis-
kolai kart kellene Sátoralja-
újhelyre telepíteni. Az sem 
elképzelhetetlen, hogy a mis-
kolciak által áhított bölcsész-
képzés ebben a városban lel-
jen otthonra.

Az Észak-Magyarország 
1989. október 28-i számá-
ban egy terjedelmes írásban 
bukkanunk erre a felvetésre, 
amely mintegy annak a le-
vezetéseként fogalmazódik 
meg, hogy mennyire elha-
nyagolt a magyar vidék, s 
hogy e tekintetben nem lehet 
egy kalap alá venni a hazai 
városok fővárostól való elma-
radottságát például az elmúlt 

évek településpolitikájának 
káros hatásait nyögő zemplé-
ni Hegyköz sorsával. 

És ezt ki dönti el?
Az írás felveti azt is, hogy 
visszaállítható-e az önálló 
Zemplén megye, s bár ebben 
a kérdésben nem foglal ál-
lást, de választ várón ott az a 
mondat is: időszerű-e ez vagy 
nem időszerű.  ÉM

Új szlogen, logó: Miskolc 
a nyitott kapuk városa
ANNO. Tavaly már írt ki pá-
lyázatot a megyeszékhely 
önkormányzata a helyi szlo-
gen és logó megalkotására, de 
akkor nem járt sikerrel a kez-
deményezés. Nem úgy, mint 
most, amikor végre nyertest 
lehet hirdetni – újságolja el 
az Észak-Magyarország 1999. 
október 28-án.

A szlogen: A nyitott kapuk 
városa. Az embléma: egy sti-

lizált torony, egy szív és egy 
Miskolc-felirat.

Hátszél a döntéshez
Mindez egyelőre javaslat, a 
döntés a helyi közgyűlésé. 
Bár erős támogatást jelent-
het az előterjesztés számára, 
hogy a pályázatokat elbíráló 
zsűri elnöke volt Kobold Ta-
más polgármester is – derül ki 
a beszámolóból.  ÉM  

Miskolc egyik jelképe a nem stilizált, hanem valós torony is  FOTÓ: ÉM

„Nem vagyok konyhatündér”
Az egyszerűség és az 
összetartozás az első, 
az étel másodlagos.
ANNO. A Konyha oldal össze-
állításában szólaltatja meg az 
Észak-Magyarország Urbán 
Tibor festőművészt.

Kifli, a múlt homályából
Az 1999. október 30-i lap-
számban megszólaló művész 
felidézi: gyermekkorából az 
étkezések hangulatára emlé-
kezik elsősorban. Ma is benne 
él a felfogás: az egyszerűség 
és az összetartozás az első, az 
étel másodlagos.

Nem kényes rá egyébként, 
hogy mit eszik, az egyszerű-
ség vezérli – árulja el. Ebben 
a lapszámban az édes túróval 
töltött kifli receptjét osztja 
meg az olvasókkal, s azt is 
megtudjuk, a családi legen-
dáriumban ennek a fogásnak 
az eredete a múlt homályába 
vész.

Urbán Tibor a szakmájához 
közelebb álló témába is be-
levág. Az újságíró kérdésére 
arról fejti ki a véleményét, az 
élelmiszer már a művészet-
ben is helyet követel magá-
nak: alapanyag lett. Ő maga 
eddig nem használt a műve-
iben ételt, és nem is szándé-
kozik ilyet tenni, mert úgy 
nevelték: az étel szent. 

Ezzel együtt is azt mondja:  
most ez számít eredeti ötlet-
nek. „A mai posztavantgárd 
ételszobrai valami hasonlót 
képviselnek, mint a dada-
ista versek, amelyekhez az 
újságból kivágott szavakból 
találomra sorsolták össze a 
sorokat.” 

Megdöbbentés, provokáció
Szerinte az étel- vagy húsjel-
legű tárgyak bemutatásának a 
célja a kiállításon elsősorban 
a közönség megdöbbentése 
vagy pedig a kritikusok pro-
vokálása.  ÉM Urbán Tibor  FOTÓ: ÉM
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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

Tisztelt olvasónk!
Az Észak ezen oldalának a Fórum címet adtuk, mert itt elsősor-
ban az olvasóktól érkezett leveleket, fotókat helyezzük el. (Ter-
mészetesen kerülhetnek ide szerkesztőségi vagy egyéb cikkek, 
hirdetések is.) Nem garantáljuk, hogy minden beküldött írás és 
kép megjelenik. A mellőzés oka lehet helyhiány, a kép gyenge minősége vagy kicsi 
mérete, érdektelen tartalma. A szövegekkel kapcsolatban azt kérjük, hogy a fo-
galmazás legyen könnyen értelmezhető, és ne tartalmazzon másokra nézve sér-
tő, becsmérlő megjegyzéseket. Ha kézírás, akkor fontos, hogy nehézségek nélkül 
kiolvashassuk! A levelek közlése nem jelenti azt, hogy szerkesztőségünk egyetért 
azok tartalmával. Reagálásokat, eltérő véleményeket szívesen fogadunk – egé-
szen addig a határig, amíg úgy látjuk, hogy a levélírók nem önmagukat ismétlik, 
hanem új érveket, információkat sorakoztatnak fel, amelyek az olvasóink szá-
mára még érdekesek lehetnek. Fogalmazzanak tömören, úgy nagyobb esélye 
van a mielőbbi megjelenésnek. Az Észak a Fórum oldalon verseket és névtelen 
leveleket nem közöl! Alkalmanként – kifejezetten indokolható okból – a levélíró 
nevét nem hozzuk nyilvánosságra. Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel lehetősége 
érdekében mindig írják meg a címükkel együtt a telefonszámukat is! Megértésü-
ket köszönjük!  A szerkesztőség

Nagyáruházak? 
Nem az én világom
A technika fejlődésével sokat 
változott fiatalabb korom óta 
a világ. Nem minden válto-
zással értek mindig egyet, 
némelyeket nehezen tudok 
megszokni, elfogadni. Az 
vitathatatlan, hogy sok dolog 
megkönnyíti az életet, más 
viszont bonyolítja azt is, ami 
régen egyszerűbb volt. Egy 
ilyen kiragadott terület a napi 
bevásárlás. Nem szeretem a 
nagyáruházlánchoz tartozó 
boltokat. Már nincs energiám, 
türelmem fél napokat azzal 
tölteni, hogy megtaláljam 
azt az árut, amire szükségem 
van. Egyrészt az üzletek 
nagysága vagy az árubő-
ség miatt. De lehet azért 
is, mert legközelebb már 
nem biztos, hogy ugyanott 
rátalálok arra, amit keresek. 
És ilyenkor többnyire nem 
tartózkodik ott egy olyan 
alkalmazott, akitől segítséget 
lehetne kérni. Ezért inkább 
a lakóhelyemhez közelebb 
eső, kisebb boltokat része-
sítem előnyben, ahol egy 
helyen tudom beszerezni a 
megszokott, bevált árucik-
keket – lényegesen rövidebb 
idő alatt. És hazavinni sem 
megerőltető. Nem tetsze-
nek például a lopás (elvitel) 
ellen leláncolt/lelakatolt, 
,,rabságukból” pénzérmével 
kiszabadítható, nagy méretű 
bevásárló toli kocsik sem. 
Ember legyen a talpán, aki 
annak telepakolt tartalmát kis 
szatyrokban vagy a háztartá-
sokban általában használatos, 
kisebb terhelésre hitelesített 
bevásárlókocsiban haza tudja 
vinni. Ezek a toli kocsik csak 
a személyautóval rendelke-
ző vásárlóknak valók. Nem 
nekem találták ki. Azért 
ritkán előfordulok a nagyobb 

áruházakban is – leginkább 
leárazások idején. Legutóbbi 
vásárlásomkor kínos helyzet-
be kerültem. A pénztáros fia-
talember arra figyelmeztetett, 
hogy az egyik árucikkemet 
legközelebb kódoljam be. 
Csak álltam megszégyenülten 
a ,,tudatlanságom” miatt a 
sorban mögöttem álló, többi 
vásárló előtt. A jelek szerint 
a pénztáros sem tudhatta 
fejből, mert egy listán nézte 
meg. Csupán pár másodper-
cet vett igénybe az egész. 
De az unokakorú pénztáros 
fiatalember ezt szótlanul, 

minden megjegyzés nélkül is 
megtehette volna. Zavarom-
ban akkor nem kérdeztem 
meg tőle, hogy ezt nekem 
honnan kellett volna tud-
nom? És milyen árucikkekre 
vonatkozik az a kódolás, ami 
a vásárló feladata(?), mielőtt 
a kosarába teszi az árut? A vá-
sárlás alatt többször megszó-
lalt a bemondó, hol takarítást 
kért valamelyik osztályra, hol 
a kedves vásárlók figyelmét 
hívta fel az önkiszolgáló fize-
tési rendszer igénybevételi 
lehetőségére. De ki mondja 
meg, milyen cikket vásárolha-

tok ilyen módon? Lehet, hogy 
ki kellene képezni magunkat 
ahhoz, hogy ,,megtanuljunk” 
a mai kor követelményei-
nek megfelelően vásárolni? 
Másképp nem jutunk hozzá a 
megélhetésünkhöz szükséges 
beszerzésekhez, ellátáshoz? 
Ha így, ilyen irányba fej-
lődünk tovább, meglehet, 
megérjük, hogy már pénztá-
rosokra sem lesz szükség. A 
gépek veszik át felettünk a 
hatalmat. Ezt nem szeretném 
megérni. Ez már végképp 
nem lenne az én világom.

NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTŐSÉGBEN

Hatvan év után újra együtt
Itt az ősz, az iskolakezdések 
és az öregdiákok találkozó-
jának ideje.

Szeptember 7-én tartot-
tuk 60. érettségi találko-
zónkat az akkori nevén 
Közgazdasági Technikum, 
Ipari Tagozat IV. B osztály 
egykori diákjai. 39-en 
érettségiztünk, sajnos 16-

an már nincsenek közöt-
tünk.

Tizennyolcan jöttünk 
össze ezen a napon, hogy 
felelevenítsük egykori kö-
zös élményeinket. 

Néma felállással adóztunk 
elhunyt diáktársaink és ta-
náraink emlékének. Ezután 
ki-ki elmondta, hogy azóta 

mi történt az életében, majd 
a közös ebéd elfogyasz-
tása után jó hangulatban 
elköszöntünk egymástól 
és megállapodtunk, hogy 
jövőre újra találkozunk.

Tisztelettel:
ZÁBORSZKI ISTVÁNNÉ ÉS DABASI 

HALÁSZ ZSIGMONDNÉ
SZERVEZŐK

Hatvan éve érettségiztek  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUMPostánkból

Rossz helyen az 
okososzlop
Nemrég jelent meg cikkük a 
városunkban ,,elszaporodó” 
okososzlopokról. Mi is Diós-
győrben kaptunk egy ilyen 
oszlopot, sajnos azt már a 
tervező/kivitelező nem nézte 
meg, hová rakja ki. A cikk 
említi, hogy éppen kiemelt 
turisztikai övezetekbe kerül 
az oszlop. Lássuk be, ez nem 
egy szépséges látnivaló, 
hanem egy, talán hasznos, de 
nem épp kellemes látvány. 
Pláne nem, ha a város egyik 
híres látványképébe ront 
bele. Ezt sikerült a Diósgyőri 
várnál elérni. 

Nem illik oda
A védett gesztenyefa sétány 
végén a Déryné-házzal egy 
csodás kép, sokan fotózzák. 
Most ebbe sikerült középre 
beleépíteni az okososzlopot, 
ami egyáltalán nem illik a 
látványba. A tervező/kivite-
lező ha pár méterrel odébb 
teszi, esetleg a padokkal egy 
vonalba vagy a másik oldal-

ra, akkor nem ront bele ebbe 
a csodás látványba. Ilyesmire 
miért nem figyelnek oda a vá-
ros építészeti osztályán? Épp 
a turisztikailag kiemelt terü-
leteinken fontos lenne, hogy 
az esztétikumra is ügyeljenek 
a ,,szakemberek”.

JANÓ KÁROLY

Okososzlop – az Erzsébet téren 
 FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Olvasói levél 

Nem csak egy 
szellemház van 
Miskolcon
Ma olvastam a miskolci 
szellemházról szóló cikket 
(Szellemház a Kurucz utcá-
ban című cikk október 25-i 
lapszámunkban jelent meg, 
és arról szól, hogy a hajdan 
jobb sorsot látott kéteme-
letes épület – valamikor a 
Háziipari Szövetkezet mű-
ködött ott – hosszú évek óta 
üresen áll – a szerk.) Tudok 
több ilyen épületről én is, és 
szeretném, ha a  Miskolcon 
élők tudnának róluk, mi lesz 
velük. Ilyen épület például 
– Hejőcsabáról Miskolctapol-
ca felé  haladva –  egy alap 
nélküli  betonhalmaz, ami az 
1990-es évektől áll ebben az 

állapotban. Mit lehet tudni 
róla? Biztos magántulaj-
donosa van. De nem lehet 
kényszeríteni arra, hogy 
felújítsa? Mi van a diósgyőri 
rendelőintézettel? Több 
ablaka nyitva van, mióta 
kiköltőztek belőle. Kié? Mi 
van a 2-es villamos végállo-
mása mellett lévő 4 emeletes 
épülettel, aminek a felét 
újították fel? Szintén nem 
tudni, mi a helyzet vele. Kié 
és mi lesz a sorsa? Öregek 
otthonának, de lakásnak is 
jó volna...
Üdvözlettel:

VARGA ANDRÁSNÉ

Tisztelt Olvasónk! 
Köszönjük levelét, igaza 
van, valóban több hasonlóan 
romos ház van Miskolcon. 
Megnézzük mindet, és 
beszámolunk arról, amit 
megtudunk. 

Olvasói levél

1959-ben végeztek 
a Nagyváthy úti 
iskolában.
Mi a régi Nagyváthy úti 
iskola 8/A osztály tanulói 
fehérasztalhoz ültünk a 
megyeháza éttermében. 
Az elmúlt 60 év alatt nem 
először hangzott el az 
osztálynévsor: Ács András, 
Bálint Katalin, Bíró Péter, 
Dócza Ilona, Dócza Kálmán, 
Fedor József, Fekete Edit, 
Fodor Sarolta, Garami Ilona, 
Grósz György, Gulassa Gab-
riella, Hajdú Etelka, Halász 
Valéria, Hejcei Katalin, Iván 
Adrienne, Juhász Csongor, 
Kertész József, Kiss Éva, 
Kollár Aranka, Kovács Etel-
ka, Kovács Katalin, Lukács 
Ilona, Mandász Mária, Mikó 

Béla, Nagy Mária, Papp Ilo-
na, Pócsik Ilona, Pöstyéni 
Irén, Radics Erzsébet, Szilas 
Csaba, Szilágyi Erzsébet, 
Szűcs Zsolt, Urbán Imre, 
Varga Ibolya, Varga Mária, 
Vaskó Gizella, Vaskó István. 
Virággal és mécsessel emlé-
keztünk kedves tanárainkra 
és 7 osztálytársunkra, akik 

már eltávoztak közülünk. 
Jobbulást kívántunk a be-
tegség miatt távollévőknek. 
Hosszú évek óta rendszere-
sen találkozunk, e jubiláns 
találkozón 18-an voltunk 
jelen. Sok-sok diákkori 
emléket felidézve az idő 
gyorsan röpült.

GRALLERT LÁSZLÓNÉ

HIRDETÉS

34
94

27

1959-ben voltak nyolcadik osztályosok  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A természet 
tréfája

Kerékgyártó Mihálytól Ózd-
ról kaptuk ezt a különleges 
paprikatermésről készült 
fotót. A természet tréfája. 
Ki mit lát bele? Talán anyát 
a gyermekével?
 FOTÓ: KERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY
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Az biztos, hogy ez a mérkőzés, 
és különösen a második félidő, 

jó reklámja volt az NB I.-nek.
Feczkó Tamás, a DVTK labdarúgócsapatának vezetőedzője

301
Hosszú Katinka 200 méter 
pillangón, 2:08.23 perces idő-
eredménnyel nyert pénteken 
az úszók oroszországi világ-
kupa-állomásának első nap-
ján, ezzel a vk-sorozat 2012-
es indulása óta kereken 300. 
egyéni aranyérmét gyűjtötte 
be. A háromszoros olimpiai 
bajnok a kazanyi versenyen 
szombaton a 400 méteres 
vegyesúszásban bizonyult 
toronymagasan a legjobbnak 
4:36.77 perces idejével.

Megvédte címét 
a Ferencváros
VÍZILABDA. Ferencváros férfi 
vízilabdacsapata címét meg-
védve hódította el az Euró-
pai Szuperkupát: a Bajnokok 
Ligája-győztes zöld-fehérek a 
szombati összecsapáson há-
rom góllal győzték le idegen-
ben az Európa-kupa-győztes 
francia CN Marseille együt-
tesét. A Ferencváros 1978, 
1980 és 2018 után negyedszer 
hódította el a trófeát. Férfi 
vízilabda Európai Szuper-
kupa: CN Marseille (francia) 
– FTC-Telekom Waterpolo 
11–14 (2–2, 6–2, 1–4, 2–6).

Egyre több és egyre feljebb
A Diósgyőr élvezetes 
bajnokin győzte le a 
Kisvárdát a visszatért 
DVTK-ultrák előtt. 

LABDARÚGÁS. A labdarúgó NB 
I. 11. fordulójában szomba-
ton kora este a Diósgyőri VTK 
együttese a Kisvárda Master 
Good csapatát fogadta. Meccs-
hangulatban. Köszönhető-
en annak, hogy a diósgyőri 
szervezett szurkolói csopor-
tok két hónapos bojkott után 
visszatértek az északi kapu 
mögötti lelátóra. Érkeztük-
kel nem csak létszámban lett 
több, közel kétezer fővel a 
piros-fehér tábor, a Diósgyőr 
legutóbbi hazai bajnokijához 
képest, hanem újra teremtő-
dött az az atmoszféra, amitől 
a DVTK különlegesnek számít 
a magyar labdarúgásban.

És nem mellékesen volt el-
lentábor is, a kisvárdai druk-
kerek is hallatták a hangjukat, 
a kb. félszáz vendégszurko-
ló végig aktív részese volt a 
meccsnek. 

A két csapat kezdője, a múlt 
heti bajnoki óta, a DVTK-nál 
változott kevesebbet, a pi-
ros-fehérek Paksi FC elleni, 
idegenbeli 2–1-es győzelmé-
hez képest mindössze egy 
játékos hiányzott. Az akkor 
ott orrcsonttörést szenve-
dett Ivanovski ezúttal csak a 
kispadra került, Hasani lett 
csapattag helyette. A szabol-
csi gárda kezdője, a Puskás 
AFC elleni hazai 1–0-s vereség 
után három helyen módosult: 
Berios, Kovácsréti és Hugo 
Seco maradt ki, a helyükön 
Hej, Tischler és Gosztonyi ka-
pott bizalmat.

 
Csapattárs helyett honfitárs
A mérkőzésből csak pár má-
sodperc telt el, amikor előny-
höz jutott a DVTK, a kisvár-
dai védő Melnyik, csapattárs 
helyett honfitársához, Shes-
takovhoz passzolt, az ukrán 
,,összjátékból” utóbbi, el-
lenfele nagy hibáját kihasz-
nálva, köszönte szépen és 
megszerezte a vezetést. Nem 
tudjuk, mi lett volna a  meccs 
tervezett forgatókönyve 
egyik és másik oldalon, de 
Feczkó Tamás meccs utáni 
nyilatkozata alapján az ele-
jén nyomás alatt akarta tar-
tani ellenfelét a DVTK, és a 
kikényszerített passzhiba ezt 
támasztja alá. A Kisvárdának 
viszont biztos, hogy új forga-
tókönyvet kellett alkalmaz-
nia, ami néhány perc alatt 
állt össze. Ugyanis kb. fertá-
lyóra elteltével, amíg a DVTK 
is beindulgatott a résekbe, 
a vendégek tulajdonképpen 
átköltöztek a hazai térfelére. 
A szabolcsi együttes játékosai 
igyekeztek a kapu elé gyömö-
szölni a labdát, a pressziójuk 
közben ügyes egy-egyezése-
ket mutattak be, a Diósgyőr 
viszont sokáig nem tudott tá-
madást építeni. Aztán amikor 
a félidő közepén eljutottak a 
várdai kapu elé, összehoztak 
egy kapufát Rui Pedro révén, 
és ettől talán egy picit óva-

tosabb lett az egyenlítésért 
küzdő együttes. Aztán sérü-
lés miatt jött egy kényszerű 
csere a Kisvárdánál, és Hugo 
Seco beálltával veszélyesebb 
lett a vendéggárda, már igazi 
gólszerzési lehetőséget is ösz-
szehoztak egy szöglet után, 
aminél a baj az volt, hogy 
egymást zavarták. Aztán a 
36. percben egy lövéssel már 
munkát is adtak Danilovic 
kapusnak, de összességében, 
ebben a játékrészben a hazai-
ak jól védekeztek, miközben 
az ilyenkor várható kontrák-

ból mindössze egyet tudtak 
felépíteni. 

Fordulás után
Úgy tűnt a második félidő 
elején, hogy az folytatódik, 
ami az első játékrész végén 
abba maradt. A Kisvárda nagy 
erőkkel ment az egyenlíté-
sért, és a korsó miután agyon-
járta az utat a kútig, összetört, 
megérdemelten egyenlítettek 
a vendégek. Kezdődhetett az 
,,új” meccs. A DVTK szakított 
defenzív játékával, nagyobb 
hangsúlyt helyezett arra, 

hogy támadásaik legyenek, 
és az első, nem is annyira 
nagy helyzet után visszavet-
ték a vezetést. A kezet érintő 
beadás miatt megítélt és ér-
tékesített büntetőt követően 
egyre jobb lett az addig sem 
unalmas mérkőzés. A Kisvár-
da újra nekiveselkedett, hogy 
egyenlítsen, de a Diósgyőr 
már nem csak a védekezés-
sel törődött, Prosser beállí-
tásával jóval veszélyesebb 
lett a támadójátékuk, és egy 
kifejezetten élvezetes meccs 
kezdett kialakulni. Mindkét 
csapat szeretett volna gólt 
szerezni, volt olyan, hogy bő 
egy percen belül ez előbb a 
vendégeknek sikerülhetett 
volna, ha nem ment nagyot 
Brkovic, majd a pályaválasz-
tónak is, de Prosser lövése a 
kapufát találta el. Mindkét 
edző cserékkel próbálta fris-
síteni csapatát, és azt, hogy 
a DVTK nem eredményőrzős 
focit akar játszani a személyi 
változtatások is visszajelez-
ték, hiszen támadók helyett 
támadók érkeztek. A két csa-
pat gólra törő játéka miatt elő-
fordult, hogy ketté szakadt a 
pálya, hogy az egyik és a má-
sik 16-osról nem tudott visz-
szazárni mindenki. A lüktető, 
jó iramú bajnokin, a rendes 
játékidő utolsó perceiben, az 
egyenlítés érdekében nagy 
erőket mozgósított a kisvár-
dai együttes, voltak is lehe-
tőségeik, egy 11-es gyanús 
szitut is összehoztak, de az 
izgalmas hajrában végül a ha-
zaiaknak sikerült újabb gólt 
elérniük.

A DVTK egy olyan mecs-
cset nyert meg, amelyben a 
vendégcsapat pontszerzése 
is benne volt. Ezen a napon a 
hazai együttes azért szolgált 
rá a győzelemre, mert elhit-
ték, hogy egy minőségibb 
kerettel szemben is sikeresek 
lehetnek, ha szervezetten, 
a csapategységet, taktikát 
szem előtt tartva futballoz-
nak, és mert nagyon akarták 
a győzelmet. Elérték, így volt 
miért, volt mit – és nem utol-
sósorban volt kivel – ünnepel-
ni a meccs után.  BCS

Diósgyőr–Kisvárda: a gólok története
3. perc: Melnyik a jobb oldalról keresztbe ívelt, éppen az ellenfél játékosa, Shes-
takov elé. A középpályás üresen indult meg a kisvárdai a kapu felé, majd a 16-os-
hoz érve középről, laposan a jobb alsó sarokba lőtt, 1–0. 
51. perc: A jobb oldalon Melnyik indult meg és adta be középre a labdát, a berob-
banó Bumba pedig 6 méterről fejelt a kapu bal oldalába, 1–1.
61. perc: Polgár jobbról érkező beadását a kapu előtt Protic próbálta menteni, de 
közben a kezéhez ért a labda, a játékvezető pedig 11-est ítélt. A büntetőt Iszlai 
végezte el, aki a kapu jobb oldalába bombázott, 2–1.
92. perc: Bacsa kapott labdát a jobb oldalon, betört a 16-oson belülre, ám a ke-
resztező Andersonon fennakadt, elesett. A játékvezető kivárt, de miután az alap-
vonali asszisztens szabálytalanságot jelzett, büntetőt adott. A 11-est Rui Pedro 
félmagasan a kapu bal oldalába vágta, 3–1.

Labdarúgás: NB I., 11. forduló
Puskás AFC–Budapest Honvéd FC  1–2 (1–1)
Gólszerző: Gyurcsó (22.), ill. Lanzafame (6.), Gazdag (72.).
Debreceni VSC–Paksi FC  3–1 (2–0)
G.: Szécsi (28.), Kusnyír (33.), Kundrák (60.), ill. Böde (81.).
Kaposvári RFC–Újpest FC  2–3 (1–2)
G.: Balázs Zs. (5.), Ádám M. (53.), ill. Zsótér (27.), Simon K. (43.), Nwobodo (49.).
Zalaegerszegi TE FC–MOL Fehérvár FC  3–3 (2–0)
G.: Bobál G. (6., 25.), Lesjak (93.), ill. Nego (51.), Hodzic (52.), Futács (83.).
Az NB I. állása
   1. MOL Fehérvár FC 11 7 2 2 23–11 23
  2. Mezőkövesd Zsóry FC 11 7 2 2 16– 9 23
  3. Ferencvárosi TC  10 7 2 1 14– 7 23
  4. Puskás AFC 11 6 2 3 19–12 20
  5. Budapest Honvéd 11 5 1 5 15–16 16
  6. Debreceni VSC 10 5 – 5 20–18 15
  7. Újpest FC  11 4 2 5 15–17 14
  8. Kisvárda Master Good 11 4 1 6 14–18 13
  9. Diósgyőri VTK 11 4 1 6 12–19 13
10. Paksi FC 11 3 1 7 13–22 10
11. Zalaegerszegi TE FC 11 2 4 5 17–16 10
12. Kaposvári RFC 11 2 – 9 9–22 6    
Az 1. fordulóból elhalasztott Ferencvárosi TC–Debreceni VSC meccset 2020. április 
7-én játsszák.
Az NB I. 12. fordulójának programja
November 9. (szombat), 
17.00: Zalaegerszegi TE FC–Mezőkövesd Zsóry FC
17.00: Kaposvári RFC–MOL Fehérvár FC
17.00: Puskás AFC–Újpest FC
17.00: Paksi FC–Kisvárda Master Good
19.30: Budapest Honvéd–Diósgyőri VTK
November 10. (vasárnap), 
17.15: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC

Shestakov lövésével szerzett vezetést a 3. perc elején a DVTK  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Labdarúgás: jegyzőkönyv
Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good  3–1 (1–0)
Diósgyőr, 4269 néző (a rendező által közölt adat). V.: Berke (Albert I., Medovarsz-
ki, Farkas Á., Ducsai).
Diósgyőri VTK: Danilovic (6) – Polgár (6), Brkovic (7), Karan (6), Tamás M. (6) – 
Márkvárt (6), Iszlai (7) – Shestakov (6), Rui Pedro (6), Korbély (6) – Hasani (6). 
Vezetőedző: Feczkó Tamás. 
Kisvárda Master Good: Felipe (6) – Melnyik (5), Kravchenko (6), Protic (6), Hej 
(6) – Lucas (6), Bumba (6) – Gosztonyi (5), Tsoukalas (6), Grozav (7) – Tischler 
(5). Vezetőedző: Dajka László.
Csere: Tischler helyett Hugo Seco (6) a 33., Shestakov helyett Prosser (6) az 51., 
Gosztonyi helyett Sassá (6) a 65., Korbély helyett Bacsa (-) a 70., Tsoukalas he-
lyett Anderson (-) 82., Hasani helyett Tabakovic (-) a 85. percben.
Sárga lap: Grozav a 64., Tsoukalas a 77., Karan a 91. percben.
Gólszerző: Shestakov (1–0) a 3., Bumba (1–1) az 50., Iszlai 11-esből (2–1) a 62., 
Rui Pedro 11-esből (3–1) a 92. percben. 
Feczkó Tamás: – Nagyon jól kezdtük mérkőzést, a cél az volt, hogy az első ne-
gyedórában nyomás alá helyezzük ellenfelünket, ez sikerült is, hamar megszerez-
tük az első találatot. Utána átadtuk a területet, hogy legyen helyünk kontrázni, de 
sajnos nem tudtuk végigvinni az ellentámadásainkat. A második félidőben pont 
akkor kaptuk a gólt, amikor sérülés miatt cserélni szerettünk volna, abból az akci-
óból egyenlített az ellenfél, de az ilyen előfordul. Viszont a csapat erejét mutatja, 
hogy ez a mérkőzés 12 percig állt döntetlenre. Nagyon jó és nagyon jól játszó csa-
patot sikerült legyőznünk, amit a tabellán elfoglalt helyezésük és a mai teljesít-
ményük is igazol. Az biztos, hogy ez a mérkőzés, és különösen a második félidő, jó 
reklámja volt az NB I.-nek, hiszen akadtak helyzetek egyik és másik oldalon is, végig 
izgalmas, kiélezett mérkőzés volt, amelyen akár nagyobb arányban is nyerhettünk 
volna, hiszen 1–0-nál is és 2–1-nél is közelről a kapufát találtuk el, de kifelé pattant 
a labda. Ettől függetlenül nem vagyunk elégedetlenek, ugyanis a legfontosabb az 
volt, hogy kijöjjenek a szurkolók, hogy megmutassuk nekik az igazi arcunkat, és 
úgy gondolom, hogy ez sikerült. Ha egy kisgyerek a labdarúgásról álmodik, biztos 
mindig arra gondol, hogy ilyen stadionban és ilyen szurkolótábor előtt szeretne 
játszani. A héten beszélgettem a klub tulajdonosával, Leisztinger Tamással arról, 
hogy biztos vagyok benne, hogy ötezer ember ki fog jönni, és hogy megduplázzuk a 
múltkori, hazai nézőszámot. Ez még nem jött el. De remélem, hogy majd rászolgá-
lunk arra, hogy ennél is többen látogatnak ki a hazai mérkőzéseinkre. 
Dajka László: – Érdekes dolgok kavarognak bennem, nem szeretnék a végered-
ménnyel foglalkozni, annak ellenére, hogy ez a döntő. Teljes rangú ellenfelei vol-
tunk a DVTK-nak, sőt helyenként jobban is játszottunk. Ez a meccs lehetett volna 
2–2, 3–2 a mi javunkra, 3–2 a DVTK-nak, ez most így alakult. Nálunk befújták a 
11-est, de a másik oldalon is volt ilyen szituáció. A mutatott teljesítmény miatt a 
játékosokat nem tudom elmarasztalni, viszont súlyos egyéni hibák döntötték el 
a mérkőzést. Úgy vélem, hogy ma bátrabban futballoztunk, domináltunk az első 
félidőben végig, a 3. percben bekapott gól után kerestük a lehetőségeket. Akik ma 
játszottak, megtettek mindent. Sajnos, volt egy eladott labda az elején, amiből 
gólt kaptunk, de aki hibázott, az mindent megtesz majd, hogy a jövő héten ez ne 
forduljon elő, az edzőknek összességében, csapatszinten kell néznie a teljesít-
ményt, és ma nem futballozott jobban az ellenfél, kétgólos különbség nem volt 
a két csapat között. 

Visszatértek
Több mint két hónapos bojkott után újra volt tábor a hazai 
ultraszektorban, a DVTK labdarúgócsapatának szombati 
bajnokiján.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Labdarúgás: edzőváltás
A labdarúgó NB I.-ben szereplő Paks vezetősége menesztette a csapat nyáron 
érkezett vezetőedzőjét, Sivic Tomislavot. A klub vasárnapi közleménye szerint az 
53 éves, szerb–magyar kettős állampolgárságú szakember mellett Szabó István 
pályaedző is távozik a klubtól. A paksi együttes új vezetőedzőjének személyéről a 
később születik döntés.  A Tolna megyeiek 11 forduló után 10 ponttal a 10. helyen 
állnak a 12 csapatos NB I.-ben, szombaton 3–1-es vereséget szenvedtek a Debre-
cen vendégeként. A Paks jövő szombaton a Kisvárdát fogadja.

Sivic Tomislav  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM
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Ritmikus gimnasztika: országos bajnokság
A Kazincbarcikai Városi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályának 
versenyzői – Mészáros Györgyné, Mészáros Judit, Szakács Eszter edzők felkészí-
tésével – október 26-án a Törökbálinton megrendezett Berczik Sára Emlék Kupa 
országos bajnokságon hat első, három negyedik és egy hatodik helyezést szerez-
tek. Eredmények: 
Gyermek 1. duó (szabadgyakorlat): 1. KVSE (Molnár-Berecz Petra Kornélia, 
Szabó Barbara) 8,20. Junior 1 duó (buzogánygyakorlat): 4. KVSE (Bakó Beat-
rix, Szala Fruzsina Sára) 8,10.  Junior 1 trió (buzogánygyakorlat): 1. KVSE (Bakó 
Beatrix, Boda Natália, Vasvári Alina) 8,10. Junior 2 duó (labdagyakorlat): 1. 
KVSE 1 (Knittel Inez, Viszóczky Flóra) 8,85, ...4. KVSE 2 (Molnár Anna Lara, Tábori 
Renáta) 6,90. Junior 2 trió (labdagyakorlat): 4. KVSE 1 (Kaulics Viktória, Knit-
tekl Inez, Viszóczky Flóra) 8,30, ...6. KVSE 2 (Molnár Anna Lara, Szala Fruzsina 
Sára, Tábori Renáta) 7,20. Serdülő trió (karikagyakorlat): 1. KVSE (Knittel Lara, 
Tóth Panna Boglárka, Vörös Luca Mária) 7,95. Serdülő duó (karikagyakorlat): 1. 
KVSE (Knittel Lara, Tóth Panna Boglárka) 9,50. Junior 2 csapat (labdagyakor-
lat): 1. KVSE (Bacsó Blanka, Kádas Petra, Kaulics Viktória, Poráczki Georgina) 8,15.

Az idei második vereség
Idegenben lépett pályá-
ra vasárnap az Aluin-
vent-DVTK élvonalbeli 
női kosárlabdacsapata.

KOSÁRLABDA. A női kosárlab-
da NB I. 7. fordulójában az 
elmúlt hét utolsó napján Ceg-
lédre szólította a sorsolás a di-
ósgyőri együttest. A piros-fe-
hérek közül több játékos nem 
ismeretlen helyre érkezett, 
hiszen korábban volt a CEKK 
kosárlabdázója, miként a ven-
dégek trénere, Cziczás László 
is dolgozott a hazai klubnál 
trénerként. A DVTK edzője 
változatlanul nem számítha-
tott a sérült Medgyessyre, így 
az irányító Szűcs R. volt.

Előny, aztán fordulat
Az első negyedben a második 
perc végén 2–5 volt az ered-
mény, majd Szirony és Goree 
hagyott ki hárompontos kí-
sérletet. A támadólepattanók 
terén beindult a házigazda, 
viszont a pontokban a Diós-
győr állt jobban, Pusztai trip-
láját és 4–12-t követően időt 
kellett kérnie Gabriel Car-
rascónak. Tizenegyből mind-
össze két dobása ,,ült” ekkor 
a Ceglédnek, ez magyarázat 
volt a hátrányukra, minden-
esetre Higgins higgadtan 
elhelyezett két büntetőt a 
kosárban. Kobolák duplájá-
ra Goree válaszolt (10–18), és 
ezután is sorjáztak a kosarak 
(14–22). Forogtak be a játéko-
sok a kispadról, és a negyed 
végén már tízegységnyivel 
állt jobban a DVTK (16–26).

A második felvonás elején 
Révész blokkolta Morrisont, 
ezen menet első pontjait Wal-

ker-Kimbrough szerezte a 12. 
perc közepén. 20–30-nál a Di-
ósgyőrt is megjárt Gorjanácz 
küldte a távolról a játékszert 
a DVTK gyűrűjébe (23–30), 
aztán Morrison harcolt ki 
faultot, de csak egy ,,büntit” 
értékesített. Lendületbe jött 
a házigazda (26–31), majd 
Walker-Kimbrough szerelte 
Swaniert. Higgins léptette 
még közelebb a Ceglédet, a 
15. percre szinte semmivé 
lett a biztos előny (30–31), 
sőt, Swanier kettesével már 
a CEKK vezetett (32–31). Szü-

netet is kért Cziczás László. 
Ez hatott a vendégekre, akik 
hamar visszafordították az 
állást a javukra (32–36), azon-
ban a játékrész végére megint 
fordulat következett (43–38).

Izgalmas végjáték
A Diósgyőr semmiképpen 
sem szerette volna, ha ilyen 
mederben folytatódik tovább 
a meccs, a szünetben átbe-
szélték miként és min kellene 
változtatni. Walker-Kimb-
rough hármasa hozta meg 
az egált (43–43), de a Cegléd 

érezte, hogy ez a nap, este 
az ő napjuk, estéjük lehet, és 
tartották magukat (49–47). A 
25. percben 29–14-re vezettek 
lepattanózásban, ami azért 
győztes faktor szokott lenni 
kosárlabdában (54–47). Zele 
hármas értékű dobása nem 
ért célt, Gorjanáczé viszont 
igen, aki negyedik ,,trokáját” 
dobta, Higgins meg az elsőt, 
amihez Swanier tett hozzá 
(62–53). Skoricék is hajtottak, 
akarták a győzelmet (62–61), 
így teljesen nyitott maradt ez 
a kérdés az utolsó negyedre.

Az utolsó tíz perc elején 
Goree tüzelt pontatlanul 
messziről, ugyanakkor Ká-
nyási, Morrison és Szűcs R. 
bevette a ceglédi gyűrűt, így 
62–69 volt az eredmény a 
32. percben. Gorjanácz lett 
közben a legeredményesebb 
gólszerző (20 pont), 69–71-nél 
még volt közel 6 perc a talál-
kozóból. A hazaiak újítottak 
(76–71), 35:59-nél időt kért az 
Aluinvent szakvezetője. 1:25 
perc volt még a meccsből, 
81–78 állt az eredményjelzőn, 
aztán megint Cziczás edző 
időzött. Ekkor 52 másod-
perc volt hátra a dudaszóig 
(83–80). Goree duplán követ-
kezett és 39:22-nél a CEKK 
vezetőedzője szólt csapatá-
hoz – meg persze így a másik 
oldal trénere is. 84–82-nél, 
39:48-nál a vendégek mutat-
tak T-betűt, visszaérkezve a 
pályára Walker-Kimbrough 
elrontotta a dobást, a Cegléd 
pedig begyűjtötte a labdát, s 
ezzel együtt a győzelmet is. 
Az Aluinvent-DVTK így el-
szenvedte második, egyben 
váratlan vereségét a bajnok-
ságban.  MI

Walker-Kimbrough (jobbra) 17 pontig jutott Cegléden  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

A KVSE országos bajnokságon járt versenyzői  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Kosárlabda: Jegyzőkönyv
VBW CEKK Cegléd–Aluinvent-DVTK  84–82 (18–26, 25–12, 19–23, 22–21)
Cegléd, 200 néző. V.: Frányó, Vida, Oláh.
VBW CEKK Cegléd: Swanier (9), GORJANÁCZ (29/18), Szirony (-), BREZINOVA 
(15/3), HIGGINS (19/3). Csere: Kobolák (2), Böröndy (4), Révész (4), Király (2). 
Vezetőedző: Gabriel Carrasco.
Aluinvent-DVTK: SZŰCS R. (13/3), Pusztai (3/3), Walker-Kimbrough (17/9), Mor-
rison (11), GOREE (17). Csere: Kányási (7/3), Skoric (8), Katona (-), Kiss A. (-), Zele 
(6). Vezetőedző: Cziczás László.
Kipontozódott: Zele, a 39. percben.
Gabriel Carrasco: – Köszönöm a játékosaimnak a kemény munkát, félre tudták 
tenni a hétközi mérkőzés negatívumait. Koncentráltan dolgozott a csapat, így si-
került nyerni.
Cziczás László: – Gratulálunk az ellenfélnek, néhány játékosuk ma ihletett for-
mában játszott. Mi elkövettünk számos buta hibát, ami ehhez a fájó vereséghez 
vezetett. Reményeink szerint a bajnokság hátralévő szakaszában ki fogjuk tudni 
javítani ezt a hibát. Nem lesz könnyű, de az Európa-kupa-meccs utáni válogatott 
szünet talán elegendő lesz arra, hogy sérültjeink felépüljenek.
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Babos ismét világbajnok 
lett tenisz női párosban
A magyar teniszező a 
kínai világbajnokságon 
francia párjával végzett 
az első helyen. 

TENISZ. A címvédő Babos 
Tímea és Kristina Mladen-
ovic nyerte meg a 14 millió 
dollár (4,2 milliárd forint) 
össz díjazású sencseni tenisz 
WTA-világbajnokság páros 
versenyét, mivel a vasárnapi 
fináléban két szettben legyőz-
te a cseh Barbora Strycovát 
és a tajvani Hszie Szu-vejt. A 
soproni teniszező sorozatban 
harmadik, francia társa máso-
dik vb-döntőjére készült, ket-
tejük idei legnagyobb sikere 
a Roland Garros megnyerése 
volt, míg az Australian Ope-
nen döntőt vívtak.

A túloldalon Hszie – a finálé 
többi résztvevőjéhez hason-
lóan – volt párosban világel-
ső, és 25 tornát nyert ebben 
a műfajban, köztük a 2017-es 
budapestit is. A szintén 33 
éves Srtycova jelenleg is vi-
lágranglista-vezető, és 27 tró-
feát gyűjtött. A két duó eddig 
egyszer találkozott egymás-
sal, idén a wimbledoni elő-
döntőben a későbbi bajnok 
tajvani–cseh duó bizonyult 
jobbnak 7:6, 6:4-re. Érdekes-
ség, hogy a soproni teniszező 
élete első páros tornagyőzel-
mét éppen Hsziével aratta 
2012-ben Birminghamben.

A vasárnapi csatában
A vasárnapi csatában az ötö-
dik vb-jén szereplő Babos 
társával rögtön elvette Stry-
cova adogatását, majd remek 
szervákkal megszilárdította 

az előnyt. Hszie is elbukta az 
adogatását, mire az ellenfél 
kikérte edzője tanácsait, de ez 
sem segített: nemsokára 4:0, 
majd 5:1 állt az eredmény-
jelzőn. Strycova – aki a négy 
játékos közül egyedüliként 
nem volt még világbajnok – 
tovább bizonytalankodott, 
így Babosék harmadszor is 
brékeltek, és 24 perc eltelté-
vel már szettelőnyben voltak. 
A folytatásban a rivális duó 
kihasználta első bréklabdá-
ját, de a magyar–francia pá-
ros 2:1-re fordított, majd a 26 
éves Babos hatékony hálójá-
tékával 4:2-re meglépett. A 
címvédő kettős 5:2-nél még 
vesztett egy gémet, aztán Ba-
bos könnyedén kiszerválta a 
mérkőzést, amely 1 óra 4 per-
cig tartott.

,,Még nem fogtuk fel Kiki-
vel, hogy ilyen nagy bajnokok 
közé kerültünk, megtisztelte-
tés itt állni. Köszönet minden-
kinek a csapatunkból a támo-

gatásért” – mondta a díjátadó 
ünnepségen a 23. páros trófeá-
ját begyűjtő Babos Tímea, mi-
után Mladenoviccsal együtt 
a magasba emelte a Martina 
Navratilova Kupát, amelyet a 
névadó csehszlovák–amerikai 
sztártól vettek át.

A veretlenül világbajnoki 
címet szerzett duó – amely 
kilencedik tornagyőzelmét 
aratta együtt – a trófea mel-
lé 700 ezer dollárt kapott. A 
részvételi díjjal és megnyert 
csoportmeccsekkel együtt 
Babosék összesen egymillió 
dollárt kasszíroztak (300 mil-
lió forint) Sencsenben.   MTI

Babos Tímea (balra) és Kristina Mladenovic a trófeával  FOTÓ: AFP

Eredmények
Női páros, elődöntő (szombat): Ba-
bos Tímea, Kristina Mladenovic (ma-
gyar, francia, 3.) – Samantha Stosur, 
Csang Suaj (ausztrál, kínai, 7.) 1:6, 6:4, 
10–8. Női páros döntő: Babos Tímea, 
Kristina Mladenovic (magyar, francia, 
3.) – Hszie Szu-vej, Barbora Strycova 
(tajvani, cseh, 2.) 6:1, 6:3.
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Megérdemelt pontszerzés az El-estől
Szombaton a Ferenc-
város vendége volt a 
mezőkövesdi csapat a 
labdarúgó NB I.-ben.

LABDARÚGÁS. A forduló rang-
adóját vívta a hétvégén ide-
genben a Mezőkövesd Zsó-
ry FC együttese (2. hely) az 
ellen a Ferencváros ellen (3. 
hely), amelynek a kör előtt 
ugyanannyi pontja volt, mint 
a dél-borsodiaknak (22–22), 
igaz, a fővárosi zöld-fehérek-
nek egyel kevesebb mérkő-
zésből. Ha bárki a két klub 
múltjából és költségvetéséből 
indult ki, akkor nem volt kér-
dés, hogy az Európa-ligában 
szereplő FTC a találkozó esé-
lyese, illetve amiatt is, mert 
hazai környezetben ,,ember-
emlékezet óta” nem kapott 
ki. A statisztika a kezdés előtt 
azt is mutatta, hogy az addigi 
tizenegy közös csatából nyol-
cat nyert a Ferencváros, kettő 
lett döntetlen, és csak egy ki-
lencven perc ért véget köves-
di sikerrel. A látogató viszont 
arra lehetett büszke, hogy a 
szezonban az addigi négy ide-

genbeli fellépést megnyerte, 
Kaposváron, Diósgyőrben, 
Kisvárdán, valamint az Új-
pesttel szemben is. Éppen a 
lila-fehérek elleni meccsen 
történtek miatt a hazai B-kö-
zépben nem foglalhattak 
helyet ferencvárosi drukke-
rek, míg a vendégszektorban 
nagyjából százan szurkoltak. 
Az előző heti kezdőhöz képest 
Kuttor Attila nem módosított, 
semmi oka nem volt rá.

Ziccer a hajrában
Érthető módon visszább hú-
zódott a hazai támadások 
indulásakor a Kövesd, de a 
labdát kapó, birtokló játékos 
mellé igyekeztek azonnal 
odaérni, megakadályozni a 
következő passzt. A 9. perc 
elején egy szögletet nem 
tudtak azonban jól levéde-
kezni Pillárék, így idejekorán 
előnybe került a házigazda, 
némileg ezzel az addigi terv 
módosítására kényszerítve 
a vendégeket. Sergii Rebrov 
alakulata vezetés esetén sem 
enged ki, saját stadionjában 
különösen nem, így az elkö-
vetkezendő percekben is Isa-

elék kezdeményeztek. A 17. 
percben Zivzivadze kapott 
labdát a Ferencváros 16-osán 
belül, szépen tört be, de nem 
tudott igazán pontosan lőni, a 
játékszer a jobb kapufa mellett 
csorgott ki a pályáról. Az ese-
mények inkább a fekete me-

zes vendégek térfelén zajlot-
tak, ami korántsem tartozott a 
,,meglepetés” kategóriába. A 
23. percben ígéretes jobb olda-
li támadás indult Pekáréktól, 
de nem lett veszélyes a kime-
netele, Dibusznak nem kellett 
közbeavatkoznia. A hátrány 
tudatában is azt a futballt pró-
bálta hozni a Kövesd, amely 
az eddigiekben eredményre, 
győzelmekre vezetett, birto-
kolni akarta a labdát, letámad-
ni, amit azért a bajnoki címre 
hajtó és magas szinten képzett 
ferencvárosiak ellen nem volt 
könnyű megvalósítani. Ebben 
a periódusban komoly hely-
zetek nem adódtak a kapuk 
előtt, jól szűrtek a középpályá-
sok, a védelmek, erre az egyik 
példa az volt, amikor Ziv-
zivadze lövése után zöld-fe-
hér blokkban halt el a labda. 
A küzdelem ugyan megvolt, 
de kissé statikussá és lassúvá 
vált a mérkőzés, a labdajára-

tás közepette Isael eresztett el 
egy löketet, de könnyen fog-
ta Szappanos. A 42. percben 
addigi legnagyobb ziccerét 
hagyta ki a Kövesd, amely lab-
dát szerzett a hazai tizenhatos 
előterében, Nagy D. remekül 
ugratta ki Zivzivadzét, aki 9 
méterről lőtt, de Dibusz óriási 
bravúrral hárított.

Korai egyenlítés
A szünetben nem volt csere 
egyik oldalon sem a folytatás-
ra, a Mezőkövesd letámadás-
sal nyitotta a második félidőt 
(is). Mindez mutatta, hogy 
gólt szeretne szerezni a ven-
dégcsapat, esze ágában sincs 
lemondani a pontszerzésről. 
A 49. percben el is jött ez a 
pillanat, Zivzivadze ezúttal 
megnyerte a párharcát Di-
busszal szemben. Megérezte 
a lehetőséget a vendégcsapat, 
kissé feszültebb is lett a han-
gulat, a látogatók egy 11-es 

gyanús szituációban rekla-
máltak, míg a másik kapunál 
Szappanos védte Blazic feje-
sét. A Ferencvárosnak kellett 
volna valamit újítania, el is 
foglalták a pozíciókat riváli-
suk térfelén, azonban a szer-
vezett Kövesd állta a harcot. A 
70. percben nem a legjobban 
mozdult ki a kapujából Szap-
panos, viszont Boli fejeséből 
nem lett nagyobb probléma. 
Váltakozva voltak labdael-
adások és labdaszerzések, 
Bereczék is gurigáztak az 
FTC büntetőterülete előtt, de 
helyzetet nem tudtak kialakí-
tani. Csupán negyedóra volt 
hátra a mérkőzésből, Serhii 
Rebrov már kettőt is frissített, 
majd aztán Kuttor Attila is ezt 
tette. Mezőnyfölényben, de 
különösebb eredmény nélkül 
futballozott a Ferencváros, 
nem úgy nézett ki, hogy a 
jól záró, magabiztos és meg-
ugrásra apelláló borsodiakat 
meg tudják bontani. A 92. 
percben Kharatin próbálko-
zása okozott még izgalmakat, 
a maradék ráadás százhúsz 
másodpercben is minden 
fővárosi kezdeményezést el-
fojtottak Katanecék, akik így 
teljesen megérdemelten sze-
reztek újra pontot a Ferenc-
várostól, csaknem három év, 
2016. december 3-a után.  MI

Zivzivadze (feketében) szerezte a pontot érő egyenlítő gólt  FOTÓ: MZSFC 

Labdarúgás: jegyzőkönyv
Ferencváros–Mezőkövesd Zsóry FC  1–1 (1–0)
Budapest, 7437 néző. V.: Pintér (Kóbor, Horváth).
Ferencvárosi TC: Dibusz (6) – Lovrencsics (5), Botka (5), Bla
zic (5), Civic (6) – Kharatin (5), Ihnatenko (6) – Zubkov (5), 
Isael (6), Tokmac (5) – Boli (5). Vezetőedző: Sergii Rebrov.
Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos (6) – Farkas D. (6), Pil
lar (6), Katanec (6), Silye (6) – Pekár (6), Karnitski (6), Be
recz (6), Cseri (6) – Nagy D. (6), Zivzivadze (7). Vezetőedző: 
Kuttor Attila.
Csere: Isael helyett Bőle (–) a 71., Ihnatenko helyett Leandro 
(–) a 75., Nagy D. helyett Takács (–) a 76., Tokmac helyett 
Varga R. (–) a 82., Cseri helyett Vajda (–) a 84., Takács he
lyett (–) Sajbán Máté a 88. percben.
Sárga lap: Ihnatenko a 45., Berecz az 50., Botka az 52., Ziv
zivadze az 53., Pekár a 60., Boli a 92. percben. 
Gólszerző: Ihnatenko (1–0) a 9., Zivzivadze (1–1) a 49. percben. 
Sergii Rebrov: – Minden mérkőzés nehéz, főleg most, ami
lyen hosszú sorozatban vagyunk. Voltak lehetőségeink, az 

első félidőben jobban is kihasználhattunk volna a helyze
teinket, háromnégy alkalmunk is lett volt a gólszerzésre. 
Megérdemli a Mezőkövesd, hogy a top háromban van, főleg 
a második félidőben nagyon szervezetten játszott. Gyorsan 
járattuk a labdát, a második félidőben már nem voltunk 
olyan aktívak. Szeretem az intenzív játékot, de ha heti 23 
meccset játszik valaki, nem könnyű folyamatosan intenzív
nek lenni. Az első félidőben befejezhettük volna ezt a mér
kőzést. Most úgy alakult, hogy a Fehérvár is döntetlent ját
szott, így az első három csapat 23 ponttal áll, nagyon szoros 
a mostani bajnokság.
Kuttor Attila: – Azt gondolom, hogy egy nagyon értékes 
mérkőzést játszottunk, amely után a pontszerzés a habot 
jelentette a tortán. Aminek én ugyanis nagyon örülök, az a 
mutatott játék és az a mentalitás, hozzáállás, amit bemu
tattunk egy, az Európaligában is vitézkedő csapat ottho
nában 1–0s hátránynál. Le a kalappal az együttesem előtt, 
büszke vagyok a játékosaimra.

A gólok története
9. perc: Az összecsapás első szögletét 
végezte el a Ferencváros: jobbról Isael 
ívelte a labdát az ötös környékére, és 
az ott álló Ihnatenko 6 méterről ellen
fele, Pillar mellől a hálóba helyezett, 
1–0.
49. perc: A vendégek végeztek el 
szögletet a jobb oldalról, Cseri kapta 
a labdát, majd beadta azt középre, és 
a kiválóan felemelkedő Zivzivadze 9 
méterről a Ferencváros kapujának bal 
oldalába fejelt, 1–1.

Tizennyolc után csak nyolcat
Hazai környezetben 
veszített szombaton 
este a Mezőkövesdi KC 
NB I.-es férfi kézilabda-
csapata. 

KÉZILABDA. A hazaiak arra ké-
szültek, hogy a Komló otthoni 
legyőzése után a 8. forduló-
ban meglepik az ugyancsak jó 
képességű játékosokból álló 
Tatabányát, ebből azonban 
– amint az később kiderült – 
nem lett semmit, pedig olyan 
első félidőt produkáltak, 
amelyre büszkék lehetnek. 

Élvezetes volt  
A meccs elején minden olyan 
elemet láttunk, amely ezt a 
sportágat jellemzi. Esett átlö-
vésből és szélről szerzett gól, 
egymást követték a kivéde-
kezett akciók és a lendítések, 
az eladott labdák és a parádés 

kapusalakítások. A borsodiak 
közül Mojsilov a háló előtt 
remekelt, támadásban pedig 
Jancsó, Horváth L. és Meny-
hárt vitte a prímet (9. perc: 
7–5). Jól blokkoltak a hazai-
ak, akik csak Balogh Zs.-vel 
nem bírtak: a jobb átlövő (aki 
kizárólag támadásban volt a 
pályán) összes helyzetét ér-
tékesítette és büntetőit is be-
dobta. Sportszerű mederben 
haladt a csata, kiállítás csak 
három akadt az egész talál-
kozón. Valamennyi poszton 
sokat dolgoztak a játékosok, 
Jancsó közben „szemtelen” 
gólokat adott elő, labdái a lö-
vés, az ejtés és a csavarás ele-
gyét adták. Folyamatosan az 
MKC vezetett (22. perc: 14–12), 
és csak azért nem harcolt ki 
nagyobb fórt, mert Balogh Zs. 
elemében volt. A támadások 
rendre találattal végződtek 
(az első félidő harmincöt gól-

ja a védőmunka hatékonysá-
gát kritizálta), ezt különösen 
Vladan Matic viselte nehezen 
és időt kért, de a szünet előt-
ti hajrában ezt tette Buday 
Dániel is. Gyakori cserékkel, 
nagy vállalkozó kedvvel és él-
vezetes kézilabdával zárult a 
kövesdiek szempontjából jól 
végződött szakasz. 

Nagy fordulat  
A második félidő nagy fordu-
latot hozott. A Grundfos csa-
pata rájött arra, hogy a győze-
lem megszerzése érdekében 
sínre kell tennie védekezését. 
A 42. percig 3–7-es szériával 
fordítottak a dunántúliak, akik 
pompás átlövéseket adtak elő, 
míg a piros-fehérek támadójá-
téka minden volt, csak haté-
kony nem. Mesterük tanács-
kozási szünetet kért, majd 
úgy igyekezett orvosolni a ba-
jukat, hogy egyenlő létszám-
nál  mezőnyjátékosra váltotta 
kapusát, így többször is heten 

rohamoztak hat ellen, de ez a 
szakmai húzás sem eredmé-
nyezett fordulatot (50. perc: 
22–29). Bozovic és Komogorov 
sorra bevágta labdáit, és ez 
megnyugtatta a Tatabányát, 
amely ekkor már a játék min-
den elemében felülmúlta a 
kedvét veszített Mezőköves-
det. Egy üres kapus gól érke-
zett, ebből a fajtából több is 
jöhetett volna, de a türelmes 
vendégek biztosra mentek: ha 
hozzájuk került a labda, akkor 
a gyors célzás helyett az épít-
kezést választották. A vége 
felé Menyhárt kárpótolta a 
nézőket, nagyon szépen kivi-
telezett kínai figurát mutatott 
be, de ez már csak szépségta-
pasz volt. Az MKC vereségét 
a kétszer tizenhét kapott gól 
mellett az okozta, hogy a szü-
net után csak nyolcszor tudta 
bevenni a vizitelő hálóját, de a 
vereség okozta fájdalmat azért 
tompította a több jó egyéni 
teljesítmény.  KT

Menyhárt jól játszott, hat gólt szerzett  FOTÓ: TÓTH BALÁZS

Kézilabda: jegyzőkönyv
Mezőkövesdi KC–Grundfos Tatabánya KC  26–34 (18–17)
Mezőkövesd, 620 néző. V.: Bíró, Kis O. 
Mezőkövesdi KC: MOJSILOV – JANCSÓ (4), Stankovic (3), Szőllősi O. (–), HOR
VÁTH L. (4/2), Halilbegovic (2), MENYHÁRT (6). Csere: Pásztor I. (kapus), KO
VÁCS B. (6), Gulácsi (–), Martins (–), Sárosi (–), Varjú (1), Radnic (–), Dávid M. 
(–). Vezetőedző: Buday Dániel.
Grundfos Tatabánya KC: BORBÉLY – Hornyák (1), Vranjes (1), Dénes J. (–), Ilyés 
(1), Bozovic (4), Ernei (1). Csere: Bartucz (kapus), Győri M. (2), BORZAS (3), Ancsin 
G. (3), BALOGH ZS. (11/3), SZÁSZ A. (4), Komogorov (3). Edző: Vladan Matic.
Kiállítások: 4 perc, ill. 2 perc.
Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3.
Buday Dániel: – Megérdemelten nyert a vendégcsapat. Negyvenkét percig na
gyon jól játszottunk, addig vitt minket a lendület és az akarat, sikerült eltüntet
nünk a két csapat közötti különbséget. Utána a rutin és a lövőerő döntött a tata
bányaiak javára. Küzdöttünk, hajtottunk, de a szünet után nem úgy ment a játék, 
ahogy akartuk. Egyébként gratulálok a csapatomnak, hiszem, hogy sok örömet 
szerzünk még a nézőinknek, ennek jegyében dolgozunk és megyünk tovább. 
Sibalin Jakab (másodedző): – Két ellentétes félidőt láttunk. Az első játék
részben a mezőkövesdiek nagyon jól kézilabdáztak, mi tizennyolc gólt kaptunk, 
ez nagyon sok volt. A szünet után már csak nyolcszor került a hálónkba a labda, 
ráadásul nagyon eredményesen támadtunk. 

Floorball: Magyar Kupa
Férfi floorball Magyar Kupa, 1. forduló (a 8 közé jutásért)
Kazincbarcikai Ördögök–SZPK-DESEF Komárom  2–21 (1–6, 0–6, 0–9)
Kazincbarcika, 30 néző. V.: Tóth K., Végh Á. 
Kazincbarcikai Ördögök: Hudák – Beges, Béres, Drótos Gyula, Druzsba, Firtkó, 
Groza, Icsó, Ignéczi 1 (1), Karácsony (1), Németh D., Klemencz, Papp, Szabó Á. (1), 
Török, Üveges, Drótos Gyöngyi (kapus). Csapatvezető: Szabó Ákos. 
Szabó Ákos: – Másfél harmadon át jól tartottuk magukat, és mezőnyben parti
ban voltunk, a technikásabb, nemzetközi ligában játszó ellenfelünkkel szemben. 
Aztán jöttek a fölösleges kiállítások, elveszítettük a fonalat, és el is fáradtunk. 
Gratulálok az SZPKnak! Őszintén szólva: számítottunk vereségre, és bár a gólkü
lönbség jelentős, mégsem kell szégyenkeznünk, mert egy nagyon jó csapat volt az 
ellenfelünk. Annak örülünk, hogy az ob II.es keret néhány tagja is pályára lépett, 
és megismerhette, hogy hol tart a hazai floorball elit.
Továbbjutott: az SZPKDESEF Komárom.

Jégkorong: Magyar Kupa
Jégkorong Magyar Kupa, 2. forduló, a legjobb négy közé jutásért, első mér-
kőzés
DVTK Jegesmedvék–Fehérvári Titánok  7–0 (3–0, 1–0, 3–0)
Miskolc, 911 néző. V.: Soós, Gangel (Pálkövi, Herczeg).
DVTK Jegesmedvék: Adorján – Szirányi 1 (1), Gőz (1), St. Pierre 1 (1), D.  Rodman 
(2), Magosi (1) – Láda B., Vandane 2, Beauvillier 1 (1), Részegh 1 (1), Vas J. (2) – 
Vojtkó, Ross, Galanisz, Miskolczi, Harrison – Kiss D., Kiss P. 1, Farkas M. (1), Lövei 
– Rajna (kapus). Vezetőedző: Marcel Rodman.
Fehérvári Titánok: Gyenes – Mangone, Szabó B., Balogh B., Dézsi, Zion – Hor
váth M., Kiss R., Campbell, Madácsi, Péter A. – Imre P., McCutcheon, Almási, Buzás, 
Nagy Á. – Erdély, Vas M., Császár, Kovács A., Vincze G. – Horváth D. (kapus). Veze
tőedző: Kiss Dávid.
Kiállítások: 2 perc, ill. 4 perc.
Marcel Rodman: – Örülök, hogy négy sorral játszottunk. Mindenki hozzátette 
a magáét a sikerhez. Néhányszor ugyan túlkombináltuk az akcióinkat, de végig 
kontrolláltuk a találkozót, és szép győzelmet arattunk.
Kiss Dávid: – Nehéz mérkőzés volt. A kiváló miskolciakkal szemben nem lehettek 
vérmes reményeink. A nagy különbség ellenére elégedett vagyok a fiúk teljesít
ményével.
A visszavágót november 20án, szerdán 18.30tól Székesfehérvárott játsszák.
A négyes döntőnek automatikusan tagja a címvédő Hydro Fehérvár AV19, míg 
a további két párharcban az Újpest a Ferencvárossal, míg a Debrecen a MAC Új
budával találkozik november 20án és 27én. Az már a soroláskor eldőlt, hogy az 
MKcímvédő fehérvári együttes az elődöntőben a DVTK Jegesmedvék–Fehérvári 
Titánok párharc győztesével találkozik.

Kosárlabda: NB I./B
Női kosárlabda NB I./B Zöld csoport, 5. forduló
Tatai SE–Aluinvent-DVTK U23  54–89 (13–27, 17–23, 15–23, 9–16)
Tata, 30 néző. V.: Nepp, Gaál N.
Aluinvent-DVTK U23: Frindt (36/24), Kecskés (20), Szegeczki (4), Hajdu (4), 
Bacsó (14/6). Csere: Tóth B. (2), Suhajda (4), Balázs L. (5/3). Edző: Vaszi Ádám.
Vaszi Ádám: – Örülök, hogy két fontos, magas játékosunk nélkül is könnyed győ
zelmet tudtunk aratani. A jó egyéni teljesítmények mellett mindenki hozzátette a 
mérkőzéshez a magáét. 
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Labdarúgás: megyei II. osztály, Északi csoport, 13. forduló
Mályinka–Alsózsolca  5–1 (2–1) 
Mályinka, 50 néző. V.: Farkas Zs.
Mályinka: Kakuk T. (Bogdán) – Var-
ga, Pál-Kutas, Simon, Tiba, Béres, 
Germuska (Jónás), Kakuk K., Lázi, Mé-
száros, Tóth (Schveiczer). Edző: Pál 
István. Alsózsolca: Stumpf – Tóth 
R., Balázs (Soltész), Porkoláb, Erdélyi, 
Orosz (Tóth I. M.), Balog (Bódi K.), Bódi 
G. (Tóth II. M.), Bordás, Horváth, Er-
dei-Nagy (Petercsák). Edző: Varacskai 
István. G.: Simon (2), Tóth, Germuska, 
Lázi, ill. Erdélyi. Jók: az egész csapat, ill. 
Erdélyi. Ifi: 5–5.
Bartók Zoltán technikai vezető: 
– A mai játékunk önmagáért beszél, 
miként az eredmény is! Megérdemelt 
győzelmet arattunk!
Varacskai István: – Akarat és alázat 
nélkül semmilyen osztályban nem le-
het a feljutásért játszani.

Szikszó–Rudabánya  2–4 (1–2)
Onga, 20 néző. V.: Leveleki.
Szikszó: Czimbalmos P. – Veréb (Ná-
nási), Sándor, Füleki G. (Budai), Ba-
logh, Füleki D. (Vigóczki), Czimbalmos 
D., Tahi, Horváth, Molnár (Parázsó), 
Buella. Edző: Parázsó Gábor. Rudabá-
nya: Gyurán – Tamaskó, Kálló J., Kálló 
L. (Dávid), Kiss, Kalocsai, Kovács, Káló 
K. (Csermely), Hankó G. (Lázi), Hor-
váth, Dányi. Edző: Kovács Gyula. G.: 
Molnár, Sándor, ill. Kiss (3), Horváth L. 
Jók: Molnár, ill. az egész csapat. Ifi: 9–1.
Parázsó Gábor: – Amíg az első 20 
percben figyelmetlenségből gólokat 
kapunk, addig nem fogunk mérkőzést 
nyerni!
Kovács Gyula: – Parázs mérkőzésen 
sikerült elhozni a 3 pontot. 

Sajósenye–Aszaló  0–13 (0–6) 
Sajósenye, 20 néző. V.: Tóth I. T.
Sajósenye: Váradi – Hankó A., Balog, 
Tóth, Hankó M. (Dobi), Hankó I., Han-
kó L. (Glonczi), Oláh, Budai (Nagy), 
Hankó R., Bari. Edző: Takács István. 
Aszaló: Balogh Z. (Váradi) – Szegő 
(Szajkó), Balogh B. (Bari), Dányi, Lázi, 
Szász, Meczkó, Ádám, Horváth, Kiss, 
Stefán (Burai). Edző: Hanyecz Béla. G.: 
Dányi (8), Lázi (4), Bari. Jók: senki, ill. 
Dányi (a mezőny legjobbja) és az egész 
csapat. Ifi: 1–4.
Takács István: – A mai mérkőzéshez 
nem sok közünk volt, melyet jól tükröz 
az eredmény is...
Hanyecz Béla: – Ilyen különbséggel is 
megérdemelten győztünk. A további-
akra sikereket kívánunk a hazaiaknak.

Parasznya–Varbó  2–1 (0–0)
Parasznya, 150 néző. V.: Belicza.
Parasznya: Árkocsevics – Schmidt, 
Dudás, Kolompár I. M., Nagy, Merucza, 
Szűcs, Atucsák (Tocsev), Kolompár II. 
M., Horváth, Madarász (Timbókovics). 
Edző: Bodnár József. Varbó: Molnár M. 
– Dányi (Varga), Nadanicsek J., Zsíros, 
Lázi, Gulyás, Kovács (Mácsi), Nadani-
csek P., Szabó (Szabados, Bene), Izsó 
(Mida), Ákos. Edző: Rákos Attila. G.: 
Dudás, Horváth K., ill. Nadanicsek P. 
Jók: az egész csapat, ill. Gulyás, Rákos, 
Zsíros. Ifi: 0–0. 
Bodnár József: – Ez a csapat vihar-
ban nő fel, és létezik! Igazi ,,Pittypa-
latty-völgyi el classicón” vért hányva 
nyertünk megérdemelten, egy jó Varbó 
ellen. Boldog születésnapot kívánunk 
Schmidt, Dorogi és Kolompár Miklós 
uraknak! 

Rákos Attila: – A jobb helyzetkihasz-
nálás döntött. Gratulálok a parasznyai 
csapatnak.

Szirmabesenyő–Szendrő  2–3 (0–1) 
Szirmabesenyő, 50 néző. V.: Fogarassy.
Szirmabesenyő: Binda – Jóner, Mis-
kolci, Konczvald, Kadlecsik, Erdei, 
Galamb (Simon), Nagy (Rusznák), 
Balogh, Szűcs, Lukács. Edző: Jóner 
Gábor. Szendrő: Kalocsai R. – Laka-
tos R., Ádám M., Ádám A., Bári, Mida, 
Beri, Stefán, Szabó, Lakatos J., Ádám L. 
(Veres). Edző Veres Lajos. G.: Nagy, Er-
dei, ill. Ádám A. (2), Ádám M. Kiállítva: 
Nyitrai (40.). Jók: Erdei, Kadlecsik, ill. 
Ádám M. (a mezőny legjobbja), Ádám 
A., Kalocsai. Ifi: 1–3.
Jóner Gábor: – Az egész őszünket a 
kukába dobhatjuk, mert csak az öl-
tözőben tudjuk a dolgunkat. Sajnos, 
a pálya más kávéház. Gratulálok a 
Szendrő győzelméhez.
Szaniszló Richárd elnök: – Gyen-
ge meccs, csapkodó játék, egy-két 
jó teljesítmény. Csak a győzelemnek 
örülhetünk. További sok sikert Jóner 
Gabiéknak! 

Sajóvámos–Bódvaszilas  4–1 (3–0) 
Sajóvámos, 70 néző. V.: Séra.
Sajóvámos: Stefán D. (Mitterpach) 
– Fejes, Hajkó, Mohácsi (Tóth), Varga 
(Szilágyi), Stefán M. (Gelyeta), Balogh, 
Hozdik, Sugár (Lengyel), Váradi, Apos-
tol. Edző: Tóth Barnabás. Bódvaszilas: 
Kavicsányi G. – Hankó (Váradi), Kiss, 
Takács, Galicza, Rémiás M., Varga, Bári, 
Rémiás T., Beri (Horváth), Csikó. Edző: 
Takács László. G.: Apostol (2), Sugár, 
Stefán M., ill. Galicza. Jók: Varga, Mohá-

csi, Apostol, ill. az egész csapat. Ifi: 3–8.
Tóth Barnabás: – Sportszerű mérkő-
zésen megérdemelt győzelmet arat-
tunk. Sok sikert a továbbiakban Bód-
vaszilasnak! 
Takács László: – A hazaiak a hibá-
inkat könyörtelenül kihasználták. 
Mezőnyben felvettük velük a játékot. 
Gratulálok nekik a győzelemhez!

Tiszalúc–Borsodnádasd  0–4 (0–2) 
Tiszalúc, 80 néző. V.: Tiszóczki.
Tiszalúc: Baranyi – Fekete, Dani, Lövei, 
Tálas, Nótár, Petruska, Glonczi I., Dju-
bók (Tóth), Glonczi I. K., Glonczi II. K. 
(Glonczi D.) Edző: Koczka Sándor. Bor-
sodnádasd: Konyha – Kertész, Amb-
rus, Sóskúti, Papp (Obbágy), Halász, 
Szabó, Csépányi-Barczi (Bíró), Danyi, 

Ficzere (Juhász), Török. Edző: Gyárfás 
Gábor. G.: Bíró (2), Ficzere, Sóskúti. Jók: 
Baranyi, Nótár, Petruska, ill. Kertész, 
Halász, Török, Sóskúti. Ifi: 3–2.
Fónagy László elnök: – Pontosság, 
alázat, fegyelem! Ezek hiányában nem 
várhatunk jó játékot... 
Gyárfás Gábor: – Az első félidőben 
szervezetten, magabiztosan, a má-
sodikban pontatlanul és kapkodva 
játszottunk. Ezért nem tudtuk hama-
rabb lezárni a mérkőzést. Pozitívum, 
hogy ismét nem kaptunk gólt, és ter-
mészetesen örülünk a 3 pontnak. A 
továbbiakban sok sikert kívánunk a 
hazaiaknak. 

Alsóvadász–Sajószentpéter   
 0–5 (0–1)
Alsóvadász, 40 néző. V.: Tóth J. 
Alsóvadász: Juhász (Budai) – Ganyi 
M. (Kótai), Vancza, Horváth R. (Glonczi 
T.), Putnoki, Kiss, Ganyi E. (Glonczi K.), 
Kohányi, Horváth D. (Szaniszló), Faludi, 
Dienes. Elnök: Szemán János. Sajó-
szentpéter: Ruszó K. – Ruszó Á., Sáfár, 
Balogh Zs. (Lövei), Balogh I., Balogh T., 
Antal, Kelemen K. T., Mata, Kálmán, 
Kelemen K. Edző: Balogh József. G.: Ba-
logh Zs. (2), Kelemen K. T. (2), Balogh 
T. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 0–5.
Szemán János: – A mérkőzésben 
nem volt benne egy ilyen különbségű 
vereség. A második félidőben játéko-
saink egymást múlták alul. Helyze-
tünkről mindent elmond, hogy eddig 
a szezonban nyolc kapus védett! No 
comment...
Balogh József: – Gratulálok a csapat-
nak. Végre bementek a helyzetek. A to-
vábbiakban sok sikert Alsóvadásznak!

Labdarúgás: megyei II. osztály, Keleti csoport, 13. forduló
Abaújszántó–Tiszaladány  
 2–1 (0–0)
Abaújszántó, 50 néző. V.: Fülöp.
Abaújszántó: Kiss – Haushel, Ká-
dár, Simon (Takács), Séra (Ulman), 
Monyók, Kovács, Budai (Erdei), Szőcs, 
Tóth K., Szoták. Edző: Gyulai József. Ti-
szaladány: Lánczi – Koncsol, Bódi  M., 
Lakatos R. (Paczári Gy.), Rikter, Liszkai 
K., Paczári T., Filetóth, Dínó, Balogh, 
Kassai (Gáspár). Csapatvezető: Liszkai 
Ferenc. G.: Szőcs, Monyók, ill. Filetóth. 
Jók: Kiss, Szoták, Ulman, Tóth K., ill. az 
egész csapat. Ifi: 0–5.
Konyecsnyik János csapatvezető: 
– A mai mérkőzésen nem játszottunk 
jól, de a helyzetek alapján többgólos 
győzelmet is elérhettünk volna. Nyög-
venyelős, de teljesen megérdemelt a 
sikerünk.
Liszkai Ferenc: – A vereségért nem 
adnak pontokat, a mai mérkőzés reális 
eredménye a döntetlen lett volna. A 
kihagyott helyzetek már fájnak.

Sátoraljaújhely–Tokaj  1–4 (0–2)
Sátoraljaújhely, 50 néző. V.: Nagy F.
Sátoraljaújhely: Gyöngyösi – Far-
kas J., Bódi R., Besztercei, Fedor, 
Kovács (Horváth Z.), Jáger, Reskó, 
Farkas A., Lukács, Kucsinka (Korpás). 
Asszisztens edző: Nagy Zsolt Csaba. 
Tokaj: Tóth Á. – Cseh A., Tóth D. (Fa-
zekas), Cseh K., Pásztor (Csócsics), 
Mihali, Szűkösdi (Vízkeleti), Gombos, 
Novák, Lukács, Imre (Bejó). Edző: Czine 
Máté. G.: Farkas A., ill. Pásztor, Novák, 
Gombos, Lukács. Jók: Fedor, Jáger, ill. 
az egész csapat. Ifi: 5–0.
Nagy Zsolt Csaba: – Egy ki-ki mecs-
csen maradtunk alul, amelyet az 

eredmény nem tükröz. Ameddig a 
helyzeteinket nem tudjuk belőni, addig 
sajnos így járhatunk.
Czine Máté: – Küzdelmes mérkő-
zésen, hullámzó teljesítménnyel, de 
végül magabiztosan győztünk, igazi 
férfimunka volt! Jó volt a játékvezetés.

Garadna–Pácin 8–3 (4–1)
Garadna, 150 néző. V.: Szoboszlay.
Garadna: Ruszin – Szita, Fülöp, Sab-
ján (Sóvári), Feka, Kovács B., Szabó N., 
Gregó, Ferenczi, Orosz, Molnár D. Edző: 
Berencsi László. Pácin: Sütő – Halász, 
Kóró, Lakatos S., Horváth N., Osztro-
ha (Szabó L.), Dakos, Ignáth, Paronai 
(Szabadka), Gombos, Árvai. Edző: 
Paronai Tamás. G.: Sabján (3), Ferenczi 
(2), Feka, Szabó N., Fülöp, ill. Dakos, 
Paronai, Szabó L. Jók: Molnár D. (a me-
zőny legjobbja) és az egész csapat, ill. 
senki. Ifi: 5–2.
Berencsi László: – Megköszönöm a 
múlt heti fiaskó után a csapat hoz-
záállását. Sok pozitív dolgot tudnék 
kiemelni, ami nem férne bele a nyi-
latkozatba, de a csapat hozzáállása 
példaértékű volt a mai napon. Gratu-
lálok az ifink győzelméhez is. Jó volt a 
játékvezetés.
Paronai Tamás: – Kellemes edzőpart-
nerek voltunk.

Mezőzombor–Szerencs 1–4 (0–2)
Mezőzombor, 120 néző. V.: Belicza.
Mezőzombor: Spisák – Klenyár A., 
Taksás, Takács, Pangyelka D. (Dovák), 
Lakatos J. (Pangyelka A.), Szabó L., 
Kiss T. (Glonczi), Nagy Cs., Lukács, Spé-
der (Rontó). Edző: Pangyelka András. 
Szerencs: Kristóf – Sohajda (Kiss M.), 

Kiss K. (Klaj), Ternyik (Lakatos), Nagy 
M., Jáger (Buri Sz.), Hajdu, Jakab, Ma-
tolcsi, Buri A. (Kiss D.), Berecz. Edző: 
Nagy László. G.: Rontó, ill. Ternyik (2), 
Klaj, Matolcsi (11-esből). Jók: Taksás, 
Spisák, ill. Ternyik, Jáger, Berecz, Kris-
tóf, Hajdu. Ifi: 0–9.
Pangyelka András: – Ennyi nem volt 
a két csapat között, hadilábon állunk 
a góllövéssel. Ma megvoltunk, de jövő 
héten? 
Nagy László: – Nyertünk! További sok 
sikert a hazai csapatnak.

Erdőhorváti–Sárospatak 0–2 (0–2)
Erdőhorváti, 150 néző. V.: Rendek.
Erdőhorváti: Olajos – Engel S. (Mata), 
Gálya, Makkai, Szutorcsik, Molnár M., En-
gel R., Kovács Á., Balogh (Sivák), Petró, 
Gulyás. Játékos-edző: Mata Sándor. Sá-
rospatak: Berki – Solymosi, Takács, Ke-
rékgyártó K., Poroszka (Balázsi), Bartha 
(Kiss M.), Fodor, Pápa (Köteles), Váradi 
I., Kerékgyártó Cs., Horváth Z. Edző: Be-
imli Zsolt. G.: Poroszka, Takács. Kiállítva: 
Gálya (53.). Jók: Olajos, Gulyás, ill. az 
egész csapat. Ifi: 4–6.
Mata Sándor: – Közel sem voltunk 
olyan fegyelmezettek, mint a múlt 
héten. Két rögzített szituáció után 
kaptunk gólokat, ami különösen bán-
tó, mert kis odafigyeléssel elkerülhető 
lett volna. 
Beimli Zsolt: – Rúgtunk két fantaszti-
kus gólt, és ennyi.

Karcsa–Megyaszó  9–3 (3–1)
Karcsa, 70 néző. V.: Balázsi.
Karcsa: Molnár D. – Kácsándi (Tiszai), 
Horváth M., Lakatos R., Bodnár N., Kas-
kó, Horváth A., Horváth G., Szemán, 

Bodnár M. (Rendes), Mika. Edző: Voj-
nár István. Megyaszó: Vadászi G. – Va-
dászi Cs., Morvai, Tamás, Radics A. (Bu-
dai), Radics J., Bodnár, Mika, Tamás, 
Radics R., Szabó. Csapatvezető: Morvai 
János. G.: Horváth G. (4), Mika (3), Mol-
nár D., Horváth A., ill. Bodnár, Radics J., 
Radics R. Kiállítva: Morvai (76.). Jók: 
Bodnár N., Kaskó, ill. senki. Ifi: 11–3.
Vojnár István: – Pályafutásom leg-
rosszabb mérkőzését sikerült meg-
nyernünk. Gratulálok az ifi nagyarányú 
győzelméhez.
Morvai János: – Elfáradtunk fejben, 
gratulálok a hazai csapatnak. 

Taktaharkány–Telkibánya  
 8–0 (2–0)
Taktaharkány, 50 néző. V.: Turnyánszki.
Taktaharkány: Lechner (Radics 
Sz.) – Radics R., Nagy Viktor (Bokor), 
Nagy Vencel, Rontó (Ruszó), Fazekas, 
Kajuha (Buri), Rabócz (Balogh), Va-
dászi, Demeter (Borbély), Hisák. Játé-
kos-edző: Fazekas Péter. Telkibánya: 
Szobota – Dudás G., Pelles G., Krajczár, 
Kuti M., Mata, Matisz, Dudás T., Kuti 
Zs., Veres, Szendrey. Csapatvezető: 
Kuti Zsolt. G.: Hisák (4), Fazekas (3), 
Balogh. Jók: az egész csapat, ill. senki. 
Ifi: 16–1.
Fazekas Péter: – Jó volt a hozzáállá-
sunk, ilyen arányban is megérdemelten 
nyertünk. Köszönjük a szurkolóinknak 
a biztatást ebben a mostoha időben.
Kuti Zsolt: – Köszönöm a megjelent 
játékosoknak a részvételt, valahogy 
kihúzzuk ezt a szezont. Hajrá TASE!

A Kenézlő visszalépése miatt a Pál-
háza szabadnapos volt.

Labdarúgás: megyei II. osztály, Közép csoport, 13. forduló 
Hernádnémeti–Bükkzsérc 3–1 (1–0)
Hernádnémeti, 120 néző. V.: Nagy L.
Hernádnémeti: Gyöngyösi M. – Almádi, 
Lipták, Gyurgyánszki (Novotny), Gyön-
gyösi G., Jávorszki (Debrődi), Kertész, 
Orosz, Pálinkás, Bernáth, Horváth (Do-
bos). Edző: Hideg László. Bükk zsérc: 
Szalay – Gáspár, Nagygyörgy, Szemán, 
Mikita, Makó, Karancsi, Madarász, 
Csiszár, Rémiás, Bernáth. Edző: Kovács 
József. G.: Bernát, Almádi, Dobos, ill. 
Mikita. Jók: az egész csapat, ill. Ágoston, 
Mikita, Madarász, Rémiás. Ifi: 6-1.
Hideg László: – Gratulálok a csapat-
nak. Ma mindenki a tudása legjavát 
adta a rangadónak nevezett mérkő-
zésen, úgy gondolom, hogy a játék 
minden elemében felülmúltuk ellenfe-
lünket. Gratulálok az ifi újabb győzel-
méhez. 
Kovács József: – Rossz előjelekkel 
érkeztünk a rangadónak nevezett mér-
kőzésre. Ettől függetlenül voltak jó pil-
lanataink, de sajnos, több volt a  rossz. 
Figyelmetlenségünket a hazaiak ki-
használták, győzelmük megérdemelt. 
A bajnokság vége még messze van, így 
aggodalomra semmi okunk. Megyünk 
tovább, készülünk a következő mérkő-
zésre! 

Tiszakeszi–Emőd  1–5 (0–3)
Tiszakeszi, 100 néző. V.: Jakab.
Tiszakeszi: Sófer (Kupcsik) – Lovász, 
Bubenkó II. (M. Varga), Soltész M. (Sza-
kál), Sepsi (Balogh), Rontó (Szomba-
ti), Rémiás, Soltész K., Egyed, Balázs, 
Paczók. Csapatvezető: Sepsi László. 
Emőd: Besenyei – Jakab Sz. (Németh 
G.), Petruska, Boszák (Lengyel), Né-
meth Cs. (Nagy), Petró (Reményi), 
Bodnár, Rémiás (Petruska), Jakab D., 
Fekete, Fodor. Edző: Vass László. G.: 

Egyed, ill. Rémiás (2), Petró (2), Jakab 
D. Jók: senki, ill. az egész csapat. Ifi: 2–0. 
Borza Gyula elnök: – A héten történ-
teket tükrözte a mai játékunk.
Vass László: – Rangadónak indult, de 
az 50. percre eldöntöttük a mérkőzést. 
Gratulálok a csapatnak! 

Vatta–Onga  5–0 (2–0)
Vatta, 80 néző. V.: Jakab.
Vatta: Bordás – Kálmán, Gellérfi, Sza-
niszló, Harsányi, Kerekes, Mészáros, 
Pelyhe (Mityók), Bakó, Erőss, Tóth (K. 
Tóth). Edző: Pelyhe László. Onga: Far-
kas – Hegedüs, Kerékgyártó, Kiss G., Bar-
na, Tóth, Palotás, Krajcz, Kiss Á., Száva L., 
Száva R. Edző: Simon Imre. G.: Kálmán, 
Bakó, Szaniszló, Kerekes, Mészáros. Jók: 
az egész csapat, ill. Farkas A. Ifi: 1–9.
Pelyhe László: – Ha megvagyunk, 
tudunk mi is gólokat lőni! Hoztuk a kö-
telezőt.
Simon Imre: – A mai napnak egyetlen 
pozitívuma volt: ki tudtunk állni tizen-
egyen... Gratulálok az ifi újabb győzel-
méhez. További sok sikert kívánok a 
hazai csapatnak. 

Cserépfalu–Sajószöged  2–7 (1–2) 
Cserépfalu, 100 néző. V.: Sántha. 
Cserépfalu: Németh B. – Keszthe-
lyi, Sasvári, Nagy T. (Balogh), Nagy 
G. (Cseh), Burcsák (Török), Szeberin, 
Mizser, Németh M., Fehér, Dongó. Edző: 
Csomós János. Sajószöged: Hornyák 
– Migyu, Tekse, Tóth (Kaszai), Farkas, 
Fekete (Nagy M.), Kovács, Nagy L., An-
tal (Kondor), Lados, Gyuricskó (Sebők). 
Edző: Antal József. G.: Szeberin (2), ill. 
Kovács (4), Sebők (2), Tekse. Kiállítva: 
Keszthelyi (73.). Jók: Szeberin, Németh 
M. ill. az egész csapat. Ifi: 2–3.
Csomós János: – Az első félidőben az 

ellenfelünk fölé tudtunk nőni, habár ők 
vezettek, de a helyzetek alapján akár 
mi is vezethettünk volna. A második 
félidő első 8 perce eldöntötte a mér-
kőzést, de tíz emberrel is gólt tudtunk 
szerezni. Úgy gondolom, a gólkülönb-
ség túlzott. Egy Kovács Péter volt a 
különbség a vendégek javára... 
Antal József: – Az első félidőben szen-
vedve is vezetni tudtunk. A második já-
tékrészben nagyot javultunk, és megér-
demelten győztünk, ilyen különbséggel 
is. Jó volt a játékvezetés.

Kisgyőr–Mályi  4–1 (3–1)
Kisgyőr, 50 néző. V.: Kopcsó. 
Kisgyőr: Batári – Csizmadia, Barsi, 
Filep, Sramkó, Takács, Juhász, Vitárius 
(Farkas), Kis, Lakatos (Székely), Gör-
zsöny. Edző: Török Márton. Mályi: Kiss 
– Fróna, Almási (Horváth V.), Pandu-
rics, Fojt, Dancs, Horváth I. D., Horváth 
II. D. (Lovász), Stumpf, Szmrek (Sza-
bó), Sápi. Edző: Balázs Péter. G.: Juhász, 
Filep, Lakatos, Kis, ill. Szmrek. Jók: Filep 
(a mezőny legjobbja) és az egész csa-
pat, ill. Szmrek, Sápi, Ifi: 1–0.
Török Márton: – A sok hiányzó ellené-
re kiválóan játszottunk. Győzelmünk 
egy percig sem forgott veszélyben. A 
továbbiakban sok sikert kívánunk a 
Mályinak!
Balázs Péter: – Nem bírtuk el a sok 
hiányzót. Gratulálok a kisgyőri csapat-
nak. 

Ónod–Bükkábrány  3–2 (2–2) 
Ónod, 100 néző. V.: Füleki. 
Ónod: Kónya – Borbély, Szakáczki, 
Burai, Dolyák, Urszin (Bódi M.), Papp, 
Krajnyák, Szalina, Tóth, Bódi D. Edző: 
Katona János. Bükkábrány: Lakatos – 
Suha, Tóth, Mizser, Kiss, Buzási, Pusoma, 

Nagy, Prodán (Rendes), Hócza, Kaló. 
Edző: Tóth Péter. G.: Dolyák (2), Urszin, 
ill. Hócza, Kaló. Jók: Dolyák, Papp, Szali-
na, ill. az egész csapat. Ifi: 7–2.
Krajnyák Attila csapatkapitány: – Jó 
kezdés után magunknak tettük nehéz-
zé a mérkőzést, de a végén mindenki-
nek a helyén volt a szíve, és így végre 
sikerült győzelmet aratnunk.
Tóth Péter: – A csapatot nem érheti 
szemrehányás: tisztességgel és becsü-
lettel küzdöttünk, de a hosszabbítás-
ban elbuktunk. Volt egy főnököm, aki 
azt mondta: mielőtt mondasz valamit, 
számolj el magadban tízig. Elszámol-
tam, és nem akarok a játékvezetésről 
mondani semmit! 

Tibolddaróc–Harsány  1–5 (1–4) 
Tibolddaróc, 100 néző. V.: Porcs.
Tibolddaróc: Sztodola – Balogh 
(Kiss), Cservák, Holicskó Gy., Szanyi, 
Pásztor, Balázs, Juhász, Nagy I. B., 
Fridel (Bodonszky), Holicskó G. (Nagy 
B.). Edző: Hallai Imre. Harsány: Bene 
– Szabó, Tyukodi, Simon (Pusztai G.), 
Balogh (Pusztai D.), Dévai (Lubinszki), 
Resetár, Gável, Farkas, Nagy N., Nagy G. 
Edző: Gável András. G.: Pásztor, ill. Tyu-
kodi (2), Farkas, Nagy, Gável. Jók: Cser-
vák, Pásztor, ill. Farkas, Tyukodi. Ifi: 7–4.
Hallai Imre: – A mai napon saját ma-
gunkat vertük meg. Fél óra jó játék 
és 1–0-s vezetés után jöttek a súlyos 
egyéni hibák, és negyedóra alatt négy 
kapott gól. További sikereket kívánunk 
a Harsánynak. 
Gável András: – Gratulálok a csapat-
nak a győzelemhez. A továbbiakban 
sok sikert kívánok a Tibolddarócnak.

A Mezőcsát visszalépése miatt a Me-
zőnagymihály szabadnapos volt.

Totó: 44/2. hét
   1. Ferencváros–Mezőkövesd 1–1 X
   2. Zalaegerszeg–Fehérvár 3–3 X
   3. Leverkusen–Mönchengladbach 1–2 2
   4. Dortmund–Wolfsburg 3–0 1
   5. E. Frankfurt–Bayern München 5–1 1
   6. RB Leipzig–Mainz 8–0 1
   7. Union Berlin–Hertha BSC 1–0 1
   8. Augsburg–Schalke 2–3 2
   9. Sevilla–Atl. Madrid 1–1 X
10. AS Roma–Napoli 2–1 1
11. Bologna–Internazionale 1–2 2
12. Torino–Juventus 0–1 2
13. Atalanta–Cagliari 0–2 2
+1. AC Milan–Lazio  lapzártánk után ért véget

Labdarúgás: megye II.–es tabellák
Az Északi csoport állása
   1. Aszaló SE 13 11 1 1 77–19 34
   2. Alsózsolcai KSC 13 10 1 2 70–18 31
   3. Sajóvámos SKE 13 10 1 2 51–21 31
   4. Borsodnádasdi LASE 13 9 3 1 45–12 30
   5. Parasznya SE 13 9 1 3 35–16 28
   6. Sajószentpéter SZSE 13 7 2 4 36–27 23
   7. Mályinka SE 13 7 1 5 42–22 22
   8. Varbói BSE 13 6 3 4 33–25 21
   9. Szendrő VSZSKE 12 5 3 4 35–39 18
10. Bódvaszilas KSE 12 4 1 7 18–34 13
11. Tiszalúc NKSE 13 3 3 7 24–33 12
12. Sajósenye SE 13 3 – 10 21–62 9
13. Alsóvadász SE 13 2 1 10 24–67 7
14. Rudabányai BLC * 13 2 1 10 19–81 6
15. Szirmabesenyői SK 13 1 2 10 21–41 5
16. Szikszó FC 13 1 2 10 16–50 5
* 1 büntetőpont levonva
A Bódvaszilas–Szendrő mérkőzést november 30-án játsszák. 

A Keleti csoport állása
   1. Sárospataki TC 13 13 – – 50–13 39
   2. Tokaj FC 12 10 – 2 62–16 30
   3. Abaújszántói VSE 12 9 1 2 46–9 28
   4. Sátoraljaújhelyi TKSE 12 6 1 5 26–26 19
   5. Karcsai LSE 12 6 – 6 43–32 18
   6. Szerencs VSE 12 5 3 4 46–18 18
   7. Taktaharkány SE 12 5 3 4 45–34 18
   8. Pálháza FC 12 5 3 4 31–29 18
   9. Garanda TSC 12 5 1 6 31–47 16
10. Pácin SE 13 5 – 8 42–45 15
11. Erdőhorváti SC 12 4 2 6 20–23 14
12. Tiszaladány KTPSIE 12 4 2 6 37–47 14
13. Mezőzombor FC 12 3 2 7 24–52 11
14. Telkibánya ASE 12 1 2 9 19–63 5
15. Megyaszó KSE 12 – – 12 15–83 0
16. Kenézlő SE  visszalépett

A Közép csoport állása
   1. Sajószöged KTK 13 10 1 2 65–22 31
   2. Bükkzsérc LE 12 10 – 2 69–18 30
   3. Emődi ÁIDSE 12 10 – 2 45–9 30
   4. Hernádnémeti SE 12 10 – 2 42–20 30
   5. Tiszakeszi KÜSE 12 9 – 3 44–23 27
   6. Kisgyőr KSE 12 6 2 4 33–29 20
   7. Cserépfalu KSE 12 6 – 6 44–38 18
   8. Vatta FC 12 4 2 6 27–49 14
   9. Harsány SE 12 4 1 7 29–35 13
10. Ónod SE 12 4 1 7 24–48 13
11. Mezőnagymihály KSE 12 3 1 8 22–41 10
12. Tibolddaróc SE 12 2 2 8 28–68 8
13. Mályi FC 11 2 1 8 21–38 7
14. Bükkábrányi SC 12 2 1 9 30–53 7
15. Onga SE 12 1 2 9 15–47 5
16. Mezőcsáti VSE  visszalépett
A Mályi–Harsány mérkőzést november 30-án játsszák.

A Rudabánya (pirosban) a Szikszó vendégeként nyert  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN  

További híreket olvashat portálunkon!
www.boon.hu



oldal Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

13
ESZAK

Sport  13
2019. NOVEMBER 4., HÉTFŐ

MAGYARORSZÁG

Labdarúgás: NB III. Keleti csoport, 13. forduló
Erzsébeti SMTK–Termálfürdő Ti-
szaújváros  2–2 (0–0)
Budapest, 200 néző. V.: Horváth.
Erzsébeti SMTK: Bonica – Nagy M., 
Kovács B., Lipcsei, Lázár, Slezák, Boda, 
Herczeg (Despotovic), Gubacsi, Túri, 
Oroszi (Kovács D.). Edző: Turi Zoltán. 
Termálfürdő Tiszaújváros: Tóth Cs. 
– Burics, Gelsi, Pap, Csicsek, Tóth M., 
Hussein, Bokros, Kulcsár (Orosz), Bene 
(Terdik), Molnár M. (Lippai). Edző: 
Gerliczki Máté. G.: Túri, Kovács B., ill. 
Hussein, Gelsi (11-esből). Kiállítva: Pap 
(54.). Jók: Túri, Kovács B., ill. az egész 
csapat.
Turi Zoltán: – Jó mérkőzést játszot-
tunk, fájó hogy a 92. percben, 11-esből 
egyenlített a vendégcsapat. További 
sok sikert kívánunk a Tiszaújvárosnak.
Gerliczki Máté: – Megleptek a hazai-
ak. A szerdai mérkőzésünk után kicsit 
tompábban játszottunk, éppen ezért 
azt hittem, hogy nagy nyomást fog-
nak gyakorolni ránk a meccs elejétől. 
Ehelyett kizárólag a játékvezetőre 
próbáltak nyomást gyakorolni, ami az 
55. percben gyümölcsöző lett. Nagyon 
büszke vagyok a csapatra, mert 10 
emberrel is méltó partnerei voltunk el-
lenfelünknek, és kétszer is egyenlíteni 
tudtunk. A szezonban ez volt a legfon-
tosabb pontunk.

Diósgyőri VTK tartalék–Ózdi KSC 
 3–0 (2–0)
Miskolc, 100 néző. V.: Erdélyi.
Diósgyőri VTK tartalék: Bukrán – 
Szűcs, Boros, Zsiga (Pogonyi), Óvári, 
Farkas (Budaházi), Vági, Orosz M., 
Szabó, Ternován, Kispál (Nagy Z.). 
Edző: Vég Csongor. Ózd KSC: Lékai – 
Czingráber, Pataki R. (Gál B.), Bogáti, 
Gábor, Lévai, Zöllei (Tóth G.), Pfister, 
Marczis, Gál Sz., Kozics. Edző: Várhidi 
Péter. G.: Boros (2), Óvári. Jók: Óvári, 
Boros, Szűcs, Orosz M., ill. senki.
Vég Csongor: – Két nehéz helyzet-
ben lévő csapat találkozott. Amíg a 
vendégeknél a klub körül kialakult 
helyzet volt a probléma, addig nálunk 
a minőségében jó, de eredménytelen 
játék. Ez a 90 perc nekünk arról szólt, 
hogy a srácok újra visszanyerjék a hitü-
ket. Rúgtunk három szép gólt, és végre 
lehoztunk egy meccset kapott gól nél-
kül. Bízom benne, hogy ez a győzelem 

átszakítja azokat a gátakat, amik ben-
ne voltak a fiúk lelkében. Gratulálok 
az ózdiaknak is, mert sportemberből 
jelesre vizsgáztak! 
Várhidi Péter: – Megpróbáltunk min-
dent a bajnokság tisztaságáért, de az 
érződik, hogy ez a játék edzés nélkül 
nem megy.

Debreceni VSC tartalék–Tállya KSE 
 0–3 (0–2)
Debrecen, 100 néző. V.: Gál.
Debreceni VSC tartalék: Hrabina – 
Damásdi, Jankelic, Sárosi N., Györgyi 
(Pintér), Újvárosi, Bévárdi (Tonhaizer), 
Bouoli, Kónya (Sármány), Lakatos, Be-
lényesi. Edző: Igor Bogdanovic.  Tállya 
KSE: Tarr – Ondó (Toldi), Minczér, 
Csicsvári, Németh B., Potyka, Ohár, 
Szegedi, Fenyőfalvi, Kelemen (Huszti), 
Sárosi M. (Bodnár). Edző: Uray Attila. 
G.: Ondó (11-esből), Minczér, Kelemen. 
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Igor Bogdanovic: – Nem erre számí-
tottam a meccs előtt, azért sem, mert 
a csapattal megvolt beszélve minden, 
és bíztam benne, hogy a pályán ez lát-

szódik. Gratulálok a Tállyának, további 
sok sikert kívánok nekik.
Uray Attila: – Az eredmény ellenére 
nagyon nehéz mérkőzés volt. Rúghat-

tunk volna több gólt is, de a Debrecen-
nek is megvoltak a lehetőségei. Nagy 
fegyverténynek tartom, hogy ezt a jó 
és szervezett csapatot meg tudtuk 
verni ebben a csodálatos létesítmény-
ben. 

FC Hatvan–Putnok FC 0–4 (0–1)
Hatvan, 100 néző. V.: Kovács.
FC Hatvan: Tajti – Zagiev (Torda), 
Bárkányi, Fék (Dolhai), Czibolya (Sza-
bó D.), Szabó R., Karácsony, Gál, Sárkö-
zi, Purzsa, Kitl. Edző: Török László. Put-
nok FC: Pomozi – Nyisalovits, Tóth Sz., 
Fazekas, Galambosi, Csirszki (Tucsa), 
Katona (Szilágyi), Mahalek, Illés R. 
(Nemes), Nyitrai, Arday. Edző: Kriston 
István. G.: Katona (3, egyet 11-esből), 
Illés R. Jók: senki, ill. Katona (a mezőny 
legjobbja) és az egész csapat.
Török László: – Továbbra is tartjuk a 
hazai formánkat... Gratulálok a Put-
noknak a győzelemhez.
Kriston István: – Gratulálok a csapat-
nak a győzelemhez. Sokat tettünk ma 
érte, hogy győztesen távozzunk Hat-
vanból. Fontos sikert arattunk.

További eredmények
Ceglédi VSE–Jászberényi FC 2–2
Gyöngyösi AK–Debreceni EAC 3–2
Füzesgyarmati SK–Sényő-Carnifex FC
 2–1
Eger SE–Balassagyarmati VSE 2-1

Labdarúgás: megyei I. osztály, 13. forduló
Cigánd–Gönc  5–0 (3–0)
Cigánd, 150 néző. V.: Losonczki.
Cigánd: Nagy I. – Pásztor, Oravecz, Csáki 
P., Kovács J. (Bodnáruk), Balogh, Popo-
vics (Jóni), Oláh, Horváth A. (Marozsán), 
Timkó, Chepa (Baráz). Edző: Nagy Gábor. 
Gönc: Jósvai – Géczi (Kiss), Tóth B. (Bod-
nár), Molnár I. (Szemán), Orosz, Lehoczki, 
Nagy R. (Csernyiczki), Mózes A., Mózes J., 
Konkoly, Fekete (Pápai). Edző: Vranyák 
György. G.: Kovács J. (2), Csáki P. (2), Oláh. 
Jók: Pásztor, Oravecz, Kovács J., Oláh, ill. 
Mózes A., Mózes J., Tóth B., Jósvai, Orosz.
Nagy Gábor: – Megfelelően állt a 
csapat a mérkőzéshez, nem éreztük a 
hiányzóink távollétét, és magabiztos 
győzelmet arattunk.
Vranyák György: – Az eredmény hűen 
tükrözi a mérkőzés képét, gratulálok a 
Cigánd csapatának, akik más célokért 
küzdenek, mint mi. Élmény volt egy ilyen 
sportközpontban játszani.

Edelény–Bőcs  3–1 (0–1)
Edelény, 150 néző. V.: Lipcsei.
Edelény: Gergely – Jancsurák, Loj (Ko-
vács), Márton (Dankó), Mészáros, Kótai, 
Fűzi (Bartók-Balogh), Kecskeméti, Tán-
cos, Tamás, Tátrai. Edző: Kócsi József. 
Bőcs: Mertus – Molnár (Lakatos), Sze-
gedi (Csóka), Irhás, Vadász E., Balázs, 
Matesz, Tóth B., Kerekes, Titkó, Szabó Zs. 
Edző: Zsiga Gyula. G.: Tátrai, Mészáros, 
Fűzi, ill. Matesz. Kiállítva: Matesz (82.). 
Jók: az egész csapat, ill. Balázs, Titkó, 
Kerekes. Ifi: 0–2.
Kócsi József: – Az első félidőben rossz 
felfogásban játszottunk, a vendégek 
megérdemelten vezettek. A második 
játékrész viszont már a miénk volt, és 
jól használtuk ki a helyzeteinket. Gra-
tulálok a csapatnak, további sok sikert 
kívánunk a Bőcsnek.
Zsiga Gyula: – Az első félidőben meg-
voltak a helyzeteink, hogy lezárjuk a 
mérkőzést. A másodikban amatőr gólo-
kat hoztunk össze, így hiába játszottunk 
jól, vereség lett a vége. Gratulálok a ha-
zai csapatnak.

Mezőkeresztes–Mezőkövesd tarta-
lék  1–3 (0–0)
Mezőkeresztes, 100 néző. V.: Veréb. 
Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á., 
Péter (Burka), Barzsó, Csirmaz (Har-
gitai), Ragó, Orosz, Hímer, Györki (Bon-
csér), Nagy Sz. (Oravecz), Kovács B. 
(Berlák). Edző: Kertész Péter. Mezőkö-
vesd tartalék: Fedinisinec – Rubish, 
Baranyi, Sike, Kalocsai (Gondos), Tóth D. 
(Urbán), Bálint (Fészki), Gíber (Havasi), 
Török, Varjas, Kantsavy. Vezetőedző: Vi-
telki Zoltán. G.: Györki, ill. Kantsavy (2), 
Kalocsai (11-esből). Jók: Györki, Kertész 
V., Orosz, Csirmaz, Ragó, Nagy Sz., ill. Ka-
locsai, Kantsavy, Rubish, Gíber. 
Kertész Péter: – Borzasztó átélni, hogy 
20 ember kemény  munkája megy tönk-
re egy rossz döntés miatt. Tudatosan és 
fegyelmezetten játszottunk egy jobb 
erőben lévő csapat ellen. Sajnos, nem 
vigasztal, hogy az ellenfél emberei is el-
ismerik, hogy nem volt büntető. 
Vitelki Zoltán: – Nagyon nehéz mérkő-
zés volt, és fontos volt, hogy magasabb 
tempóra váltsunk. Gratulálok a fiúknak.

MVSC-Miskolc–Gesztely 3–5 (2–3)
Miskolc, 150 néző. V.: Vinter. 
MVSC-Miskolc: Giák – Kövér, Péter I., 
Balog (Bódi), Figeczki (Bordás), Kele, 
Kovács B., Zouaoui, Sztankovics, Blaskó, 
Bakos. Edző: Pachinger János. Gesztely: 
Szegő – Suller, Gantner (Tamók), Dem-
kó (Bárdos G.), Erdélyi (Hajdú), Bárdos 
Sz. (Szűcs), Berta, Vadász (Lakatos), 
Tóth T., Nagy Cs., Bóta. Vezetőedző: Hu-
szák Géza. G.: Kele (2), Péter I., ill. Erdélyi 
(2), Vadász, Hajdú, Tamók. Jók: Kele, ill. 
az egész csapat. Ifi: 0–2.
Pachinger János: – A tartalékos véde-
lem problémáját nem tudtam megolda-
ni. A második játékrészre jól jöttünk ki, 
de a mérkőzés végén újra csődöt mond-
tunk. Gratulálok a vendégeknek.
Huszák Géza: – Gólgazdag, hektikus 
meccsen, a végjátékban mi voltunk a 
jobbak. Gratulálok a csapatnak.

Encs–Mád 3–1 (2–0)
Encs, 100 néző. V.: Németh.
Encs: Éliás – Molnár L., Tóbiás (Rakacz-
ki B.), Gergely (Mika), Havas, Rakaczki 
M., Kerekes, Kontra (Szakálos), Király 
(Hankó), Ferenci, Molnár J. Edző: Orlócz-
ki Tibor. Mád: Madarasi – Gáll, Soltész, 
Berecz, Kramcsák, Varga, Mirki, Sápi, 
Tóth J. (Somogyi, Sivák), Szűcs, Balog I. 
Csapatvezető: Szűcs Ádám. G.: Molnár 
J., Rakaczki M., Gergely, ill. Varga. Jók: az 
egész csapat, ill. senki. Ifi: 5–2.
Orlóczki Tibor: – 25 év után ültem újra 
az encsi csapat kispadján megyei I.-ben, 
akkor a bajnokságért küzdöttünk a 
Máddal, 2000 néző előtt, most meg ki-
esés ellen, 100 néző előtt. Magabiztosan 
győztünk.
Szűcs Ádám: – Akaratgyenge futballis-
tautánzatok vagyunk.

Bogács–Hidasnémeti 1–5 (0–2)
Bogács, 50 néző. V.: Kóródi.
Bogács: Szabó – Hudák, Czeglédi, Du-
dás (Petró), Fuckler, Gallik, Kovács I. 
(Holló), Dócs, Stefanecz, Darmos, Pap. 
Edző: Simon Imre. Hidasnémeti: Szal-
ma – Hegedűs, Homonnay (Baranyi), 

Lipusz (Gaál), Konya, Szurdok (Balint), 
Polényi (Fülöp), Márton, Bortnyák, Do-
rogi, Péter. Edző: Susnyak Ladislav. G.: 
Czeglédi, ill. Lipusz (2), Szurdok, Konya, 
Gaál. Jók: Czeglédi, ill. Lipusz, Szalma, 
Dorogi. Ifi: 7–0.
Simon Imre: – A játék képe alapján 
nem volt ennyi a két csapat között, de 
amit mi kihagytunk, azt ellenfelünk ki-
használta, így megérdemelten nyerték 
meg a mérkőzést.
Susnyak Ladislav: – Nehéz pályán, jó 
főpróba volt ez a jövő heti rangadó előtt. 
Reméljük, a hazai csapat okoz még pár 
meglepetést ebben a csoportban.

Sajóbábony–Bánhorváti-KBSC  
  2–0 (0–0)
Sajóbábony, 80 néző. V.: Rendek.
Sajóbábony: Málik – Madarász, Me-
zőssy, Molnár M. (Varga), Németh D., 
Balogh D., Titkó, Lakatos, Tóth I., Bodnár, 
Turcsik. Edző: Vígh Ferenc. Bánhorvá-
ti-KBSC: Botló – Kovács P., Pogonyi 
(Kréti), Máthé, Fehér, Horváth Sz. (Bics-
key B.), Lajkó, Ignácz, Takács, Kazvinszki, 
Lovasi. Játékos-edző: Mátyás József. G.: 
Turcsik, Mezőssy. Kiállítva: Takács (55.). 
Jók: Balogh D., Németh D., Bodnár, Tur-
csik, Mezőssy, Madarász, ill. Lovasi, Ko-
vács P.  
Vígh Ferenc: – Az egész mérkőzésen 
szervezetten védekező vendégeket csak 
nehezen sikerült feltörnünk. Bár igaz, 
hogy a 90 perc alatt a kapusunknak 
nem volt dolga, éppen ezért megérde-
melten tartottuk itthon a három pontot. 
Jó lett volna időben kezdeni, de akkor 
44-en lettünk volna a pályán, mert az 
eredetileg kiírt időpont után 5 perccel 
később ért véget az ifjúsági mérkőzés... 
Örömmel fogadtam a gratulációt a 
meccs végén... Ha lett volna...
Mátyás József: – Egy súlyos fegyelme-
zetlenségnek köszönhetően 10 ember-
rel már nem tudtunk partiban lenni a 
hazaiakkal. 3-4 hiányzóval ma ennyire 
voltunk képesek, de sajnos a jövő héten 
is ez lesz még mindig. Annyit még a mér-
kőzésről, hogy a rutinosabb játékosaink 
se tapasztaltak olyat, hogy a hazai csa-
patra 30 percet kell várni.

Felsőzsolca–Nyékládháza 5–0 (1–0)
Felsőzsolca, 100 néző. V.: Haraszin.
Felsőzsolca: Demcsik – Boczki, Szárnya, 
Szala (Tirk), Lippai, Hegedűs (Bóna), 
Boros, Molnár D. (Gáll), Varga B. (Kup-
csik), Kovács, Csendom (Valóczki). Edző: 
Sándor Zsolt. Nyékládháza: Zselenák 
– Terdik (Szilágyi), Lengyel (Szabó D.), 
Eperjesi, Tóth M., Nagy B., Varga (Zsadá-
nyi), Lélek, Lakatos, Vangor (Dervarics), 
Ganyi. Edző: Tóth Rajmund. G.: Kovács 
(5). Jók: az egész csapat, ill. senki.
Sándor Zsolt: – Az első félidő nehézkes 
játéka után a másodikban teljesen az 
ellenfelünk fölé nőve, megérdemelten 
nyertünk, egyszemélyes gólszerzővel, de 
végre csapatként működve. 
Tóth Rajmund: – Csak az tudja, hogy 
meddig mentünk, aki látta, hogy hon-
nan indultunk el. 

Diósgyőrben három gólt kapott az Ózd (feketében)  FOTÓ: KOZMA I.

A Felsőzsolca (fehérben) ötöt vágott a Nyékládházának  FOTÓ: KOZMA I.

Az NB III. Keleti csoport állása

   1. Füzetgyarmati SK 13 10 – 3 25–15 30
   2. Debreceni EAC 13 8 2 3 30–15 26
   3. Termálfürdő Tiszaújváros 13 7 3 3 24–15 24
   4. Ceglédi VSE 13 7 3 3 22–19 24
   5. Jászberényi FC 13 6 6 1 28–17 24
   6. Erzsébeti SMTK 13 5 6 2 23–16 21
   7. Sényő-Carnifex FC 13 4 6 3 24–21 18
   8. Putnok FC 13 4 4 5 19–16 16
   9. Balassagyarmati VSE 13 4 4 5 22–22 16
10. Tállya KSE 13 4 3 6 15–15 15
11. Gyöngyösi AK 13 4 3 6 19–25 15
12. Eger SE 13 4 1 8 14–25 13
13. Debreceni VSC tartalék 13 3 3 7 21–27 12
14. FC Hatvan 13 3 2 8 17–28 11
15. Diósgyőri VTK tartalék 13 2 2 9 11–28 8
16. Ózdi KSC * 13 1 8 4 9–19 0
* 11 büntetőpont levonva

A megyei I. osztály állása
   1. Cigánd SE 13 9 4 – 35–9 31
   2. Mezőkövesd Zsóry FC tartalék 13 9 1 3 38–23 28
   3. Sajóbábony VSE 12 8 3 1 35–12 27
   4. Hidasnémeti VSC-Polgári 13 8 3 2 40–24 27
   5. Edelényi FC 12 6 2 4 25–26 20
   6. MVSC-Miskolc 13 5 4 4 29–26 19
   7. Gesztely FCE 12 6 – 6 28–27 18
   8. Bánhorváti-KBSC 13 5 3 5 28–24 18
   9. Bőcs KSC 13 5 3 5 26–30 18
10. BTE Felsőzsolca 13 5 2 6 39–24 17
11. Mád FC 12 5 2 5 24–27 17
12. Mezőkeresztes VSE 13 5 2 6 20–26 17
13. Encs VSC 13 4 1 8 17–31 13
14. Nyékládházi DSE 13 3 1 9 20–40 10
15. Bogács Termálfürdő 12 1 1 10 17–37 4
16. Gönc VSE 12 1 – 11 17–52 3
Az elhalasztott Mád–Gönc, Bogács–Gesztely és Edelény–Sajóbábony mérkőzé-
seket november 30-án játsszák.

Labdarúgás: NB II.
Labdarúgó NB II., 15. forduló 
Kazincbarcikai SC–Szeged-Csanád GA  3–2 (2–2)
Putnok, 100 néző. V.: Takács T. (Csatári, Belicza).
Kazincbarcikai SC: Fila – Heil, Fótyik, Farkas A., Mikló – Iszák, Krausz, Géringer T., 
Kercsó (Fekete Á., 62.) – Lukács R. (Kanalos, 75.), Berki I. (Ádám F., 46.). Vezető-
edző: Gálhidi György.
Szeged-Csanád GA: Takács J. – Kárász, Moga, Deák I., Mohl – Jovanovic (Tóth M., 
77.), Oláh G., Germán T., Varga Sz. – Bitó (Orosz M., 83.), Gajdos (Dragóner F., 66.). 
Vezetőedző: Joao Janeiro.
11. perc: Iszák kapott labdát a 16-os előtt, és kapásból a kapu jobb alsó sarkába 
lőtt, 1–0. 
19. perc: Farkas A. lökte meg Bitót a 16-oson belül, amiért a játékvezető büntetőt 
ítélt. A 11-est Germán vágta a kapu bal oldalába, 1–1.
25. perc: Bal oldali beadás után Lukács R. fejelte a kapu bal alsó sarkába a lab-
dát, 2–1.
45. perc: Bitó adott be bal oldalról, a labdát 12 méterről Jovanovic pörgette a bal 
felső sarokba, 2–2.
92. perc: Jobb oldali, hazai szabadrúgás után kapu előtti kavarodás támadt, a 
tömörülésben Krausz kotorta közelről a hálóba a labdát, 3–2.
Jók: Fótyik, Iszák, Lukács R., Krausz, ill. Jovanovic, Mohl, Germán. 
Gálhidi György: – A szerdai kupamérkőzés rengeteget kivett a csapatomból, de 
szerencsére a második félidő elején átestünk a holtponton és jó teljesítményt 
nyújtottunk. Játékosaim dicséretet érdemelnek, ugyanis nehezen mozdultak a lá-
bak, ezért elsősorban önmagukat kellett legyőzni. Korábban is voltak idegenben 
bravúrjaink, de a három pontok rettenetesen hiányoztak, így roppant fontos és 
értékes győzelmet arattunk.
Joao Janeiro: – A mérkőzést nem a két csapat játéka döntötte el, és nem szeret-
nék olyan nyilatkozatot tenni, amelynek következtében megbüntetik a csapato-
mat. Így a mérkőzésről inkább nem mondok semmit.

További eredmények
Békéscsaba 1912 Előre–Budaörsi SC  1–0 (0–0)
Soroksár SC–Dorogi FC  1–3 (1–1)
Vasas FC–BFC Siófok  2–2 (1–1)
FC Ajka–FC Csákvár  0–2 (0–1)
WKW ETO FC Győr–Budafoki MTE  1–3 (0–1)
MTK Budapest–Szombathelyi Haladás  3–0 (0–0)
Nyíregyháza SFC–Gyirmót FC Győr  0–1 (0–0)
DA Tiszakécske LC–Szolnoki MÁV FC  1–1 (0–1)

Az NB II. állása
   1. FC Csákvár 13 10 – 3 24–18 30
   2. MTK Budapest 13 9 3 1 35–17 30
   3. Gyirmót FC Győr 14 9 2 3 22–10 29
   4. Budafoki MTE 14 9 1 4 29–16 28
   5. BFC Siófok 13 6 5 2 20–13 23
   6. WKW ETO FC Győr 14 6 4 4 19–15 22
   7. Dorogi FC 13 6 1 6 17–17 19
   8. Szeged-Csanád GA 13 5 4 4 20–15 19
   9. Vasas FC 13 5 3 5 24–21 18
10. Kazincbarcikai SC 14 4 6 4 18–17 18
11. FC Ajka  13 4 3 6 24–25 15
12. Békéscsaba 1912 Előre 13 4 3 6 13–18 15
13. Szolnoki MÁV FC 13 4 3 6 13–19 15
14. Soroksár SC 13 4 2 7 14–25 14
15. DA Tiszakécske LC 13 4 2 7 13–23 14
16. Nyíregyháza SFC 13 4 1 8 19–22 13
17. Budaörsi SC 13 3 3 7 13–20 12
18. Szombathelyi Haladás 14 2 6 6 16–23 12
19. Vác FC 13 1 2 10 8–27 5
20. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő  kizárva

Labdarúgás: U17-es vb
A magyar válogatott nem jutott tovább csoportjából a Brazíliában zajló U17-es 
labdarúgó-világbajnokságon, miután pénteken késő este kikapott Ecuador csa-
patától. A találkozón nem lépett pályára a magyar keret két diósgyőri tagja, Orosz 
Donát és Tóth Borisz. 
B-csoport, 3. forduló
Ecuador–Magyarország  3–2 (0–0)
Gólszerző: Vite (66.), Mercado (68.), Mina (86.), illetve Németh (50., 73.). 
A csoport másik mérkőzésén: Ausztrália–Nigéria 2–1 (1–1)
A B-csoport végeredménye:
 1. Nigéria 3 2  – 1 8–6 6
2. Ecuador 3 2 – 1 7–6 6
3. Ausztrália 3 1 1 1 5–5 4
4. Magyarország 3 – 1 2 6–9 1

Labdarúgás: női NB I.
Női labdarúgó NB I., 9. forduló
Diósgyőri VTK–Szent Mihály Szeged-Fitsport  3–0 (1–0)
Diósgyőr, 150 néző. V.: Takács.
Diósgyőri VTK: Schildkraut – Balázs Cs. (Gergely, 90.), Nagy F., Ónodi V., Boros 
K. – Kostova, Kaldaridou (Balogh, 85.), Vachter, Sandu – Barker, Bradic (Vig, 88.). 
Vezetőedző: Fórizs Sándor.
Szent Mihály Szeged-Fitsport: Skoric – Sweatman, Savanya, Szil, Papp – Kop-
rena, Bartalis, Lipták (Sajti, 87.), Herczeg – Vígh (Török, 76.), Micic. Vezetőedző: 
Hódi Mihály.
Gólszerző: Vachter, Sandu, Bradic.
Fórizs Sándor: – Nagyon örülök ennek a győzelemnek. Számtalan helyzetet ki-
hagytunk, a mérkőzés legjobbja az ellenfél hálóőre, Tamara Skoric volt. Ha nem ő 
áll a kapuban, akkor ennek a meccsnek 10–0 is lehetett volna a vége. Gratulálok 
neki, nagyon jól védett. A csapat jól játszott, összességében elégedett vagyok. 
Köszönöm a szurkolóknak, hogy a hirtelen jött hideg ellenére is ilyen sokan kilá-
togattak.
Hódi Mihály: – Korán vezetést szerzett a Diósgyőr, de aztán igyekeztünk tartani 
magunkat, köszönhetően kapusunknak. A jobbik csapat győzött ma.

Röplabda: NB I. Liga
Női röplabda NB I. Liga, 4. forduló
MÁV Előre-Bericap–DVTK-Fux  3:2 (-15, 23, 19, -17, 12)
Székesfehérvár, 100 néző. V.: Varjasi, Gyulai.
DVTK-Fux: Sitku, Topor, Leidgeb, Donaghy, Kovács E., Szajkó. Csere: Dömsödi (li-
beró), Bertók (liberó), Kundrák, Kiss E. Vezetőedző: Toma Sándor.
Toma Sándor: – A jó első játszma után sajnáltam, hogy a második szett elúszott, 
pedig vezettünk, csak becsúszott pár fogadási hiba. Ekkor nem tudtunk úgy nyitni, 
ahogyan elterveztük, viszont ellenfelünk – amely jól fogad és jól mezőnyöz – fel-
javult szervákban. A negyedik szettet aztán tudtuk hozni, de az ötödikben egy-
két fogadási hiba elvitte az esélyeinket. Ami pozitív volt, hogy nagyon akartak a 
lányok, remélem, a csapat mihamarabb átlépi önmagát, és hozzuk majd az ilyen 
mérkőzéseket is.

Sport. További sporthíreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu
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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 pén-
teken sorsoljuk ki kategóriánként (kezdő 
és haladó) az egy-egy nyertest. A sorso-
láson csak az vehet részt, aki a tárgyhét 
mind a hat sudoku-rejtvényének helyes 
megfejtését beküldte. A feladat bekül-
dési határideje: 2019. november 14. 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
3D Jetikölyök  mb., amerikai–
kínai animációs vígjáték, 92 perc, 
2019. Rendező: Jill Culton, Todd 
Wilderman. Szereplők: Albert Tsai, 
Chloe Bennet, Tenzing Norgay 
Trainor, október 31. – november 6. 
> 15.30. Helyár: 1000 Ft
Drakulics elvtárs  magyar 
vígjáték, 95 perc, 2018. Rendező: 
Bodzsár Márk. Szereplők: Walters 
Lili, Nagy Ervin, Nagy Zsolt, 
Thuróczy Szabolcs, Znamenák 
István, Szűcs Nelli, Borbély 
Alexandra, Balsai Móni, Rába 
Roland, Kerekes Éva, Trill Zsolt, 
Bödőcs Tibor, Nari Nguyen, Rezes 
Judit, Pálos Hanna, október 31. 
– november 6. > 17.30, 20.00. 
Helyár: 900 Ft

BÉKE-TEREM
A legfehérebb nap  izlandi–dán 
film, 109 perc, 2019. Rendező: 
Hlynur Palmason. Szereplők: 
Hilmir Snaer Gudnason, Haraldur 
Stefansson, Laufey Elíasdóttir, 
Sigurdur Sigurjónsson, Arnmundur 
Ernst Björnss, október 31. – 
november 1. > 16.00 – Európai 
Panoráma, november 4–6. > 
16.00 – Európai Panoráma. 
Helyár: 650 Ft
Lótolvajok  fel., norvég–svéd–
dán film, 123 perc, 2019. Rende-
ző: Hans Petter Moland. Szereplők: 
Tobias Santelmann, Jon Ranes, 
Bjorn Floberg, Danica Curcic, Sjur 
Vatne Brean, Gard B. Eidsvold, 
Pal Sverre Hagen, október 31. – 
november 6. > 18.00 – Európai 
Panoráma. Helyár: 650 Ft
Monos  kolumbiai–argentin–

holland–német–svéd–uruguayi 
thriller, 102 perc, 2019. Rendező: 
Alejandro Landes. Szereplők: Sofia 
Buenaventura, Julián Giraldo, 
Karen Quintero, Laura Castrillón, 
Moises Arias, Julianne Nicholson, 
október 31. – november 6. > 
20.15 Helyár: 650 Ft
Megszállottak  magyar film, 95 
perc, 1961. Rendező: Makk Károly. 
Szereplők: Pálos György, Pap Éva, 
Szirtes Ádám, Básti Lajos, Kállai 
Ferenc, Molnár Tibor, Makláry 
Zoltán, Pécsi Sándor, november 
3-án > 16.00 – Miskolc Filmklub. 
Helyár: Ingyenes!

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

 mb. 119 17:30 
Drakulics elvtárs  er. 98 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 14:15 
Jetikölyök 3D  mb. 98 16:20 
Joker  mb. 122 14:45 17:15 
19:45 
Terminátor: Sötét végzet  mb. 
128 15:15 17:50 19:30 20:30 
Zombieland – A második lövés 

 mb. 99 18:00

A feladvány Csepella Olivér gondolatát 
rejti

magyarország
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thriller 3.30 Élesítve  Angol-ameri-
kai akciófilm

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahú-
zó 05.55 ATV START 08.35 START 
plusz 09.10 Fórum 10.40 Ékszer TV 
12.00 ATV Híradó 12.30 Fórum 13.00 
Ékszer TV 15.40 Fórum 16.45 Világ-
híradó 17.00 Fórum 17.30 ATV Híradó 
17.55 A nap híre 18.45 ATV Híradó 19.25 
Egyenes beszéd 20.30 Jakupcsek plusz 

 21.30 ATV Híradó 22.00 Columbo 
 23.40 Hazahúzó 00.35 Élő építé-

szet - 100 híres épület a világból 00.50 
700-as klub  01.20 Egyenes beszéd

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 Hí-
rek 16.00 Egész úton - Hazafelé a Pe-
tőfi Rádióval Benne: 17.00 Hírek 18.00 
Hírek 19.00 Hírek - Petőfi Rádió 19.00 
Minek nevezzelek? Benne: 20.00 Hírek 
21.00 Hírek  21.00 Rontom Bontom 
Benne: 22.00 Hírek 00.00 Himnusz 

06.00 Az előző esti adás ismétlé-
se 13.00 Magazinok ismétlése 15.00 
Képújság 18.00 Miskolc Ma (híradó) 
18.17 Időjárás-jelentés 18.20 Program-
pont (programajánló) 18.25 Miskolci 
Napló (közéleti magazin) 19.00 Mis-
kolc Ma ism. (híradó) 19.17 Időjárás-
jelentés 19.20 Programpont ism.  19.25 
Üzleti negyed ism. (gazdasági magazin) 
20.00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20.17 
Időjárás-jelentés 20.20 Programpont 
ism. (programajánló) 20.25 Képújság

6.00–9.00 Kontinentális reggeli Ben-
ne. 6.00 Hírek + Református  ember, 
7.00 Régió Krónika 7.20 Útravaló 7.30
Rövidhírek 9.00 Hírek + Református hí-
rek 9.05 Apropó 10.00 Hírek + Refor-
mátus hírek 10.10 Magazin 11.00 Hírek + 
Református hírek 11.10 Református ma-
gazin 12.00 Régió Krónika 12.15 Aréna 
13.00 Hírek + Református hírek 13.10
Mindenapi irodalom14.00 Hírek + Re-
formátus hírek 14.10 Református ma-
gazin 15.00–18.00 Svédasztal 18.00 
Hírek + Református hírek 18.10 Maga-
zin 19.00 Régió Krónika 19.30 Esti nyu-
galom 20.00 Hírek 20.10 Református
magazin (ism.) 21.00 Hírek 21.10 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 Éjs-
zakai műsorok

4.00 Infó óra 5.00 Pulzus infó - 
egészségtematikus magazinműsor 
6.00 Híróra  7.10 Hajrá diósgyőr! -
dvtk magazinműsor 7.30 Jó reggelt 
borsod! - reggeli közérdekű műsor 
9.00 Rendelő - egészségtematikus 
műsor 11.10 Hajrá diósgyőr! - dvtk 
magazinműsor 12.00 Magazin óra 
13.00 Infó óra 14.00 15.00 Pulzus in-
fó 16.00 Híróra - magazin műsor 17.10
Hajrá diósgyőr!  18.00 19.00 Rendelő 
20.00 21.00 Pulzus infó 22.00 In-
fó óra 23.00 Híróra 0.00 Zenei óra

da magazin 21.55 Sporthíradó 22.30 
Labdarúgó közvetítés 00.20 U-17-es 
labdarúgó világbajnokság 02.10 Kézi-
labda magazin 03.10 Labdarúgó köz-
vetítés 

6.00 Bayer show ism  7.00 Hír-
adó 7.30 Napról napra ism 8.00 Hírek 
8.05 Informátor ism  8.30 Paletta 
ism 9.00 Hírek 9.05 Bayer show ism  
10.00 Híradó 10.30 Televíziós vásárlá-
si műsorablak 11.00 Hírek 11.05 A nyol-
cas ism  12.00 Híradó 12.30 Soroló 
ism 13.00 Hírek 13.05 Panaszkönyv ism 
14.00 Hírek 14.05 Terc ism 15.00 Hír-
adó 15.25 Sporthírek 15.30 Garázs ism 
16.00 Hírek 16.05 Vetítő ism: Emlékmű 
helyett - Vaszi Jánoska emlékére  Ren-
dező: Vörös T. Balázs 17.00 Híradó 17.25 
Sporthírek 17.30 Újranyitott akták  
18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 18.30 
Paletta 19.00 Híradó 19.25 Sporthírek 
19.30 Magyarország élőben 20.00 Hí-
rek 20.05 Főhős  21.00 Hírek 21.05 
Sajtóklub 22.00 Híradó 22.25 Sport-
hírek 22.30 Címlap 23.00 Hírek 23.05 
Magyarország élőben ism 23.30 Palet-
ta ism 0.00 Híradó 

5.00 Bazi rossz Valentin-nap  Ame-
rikai romantikus vígjáték 6.25 Made 
in America  Amerikai vígjáték 8.20 
Segíts, mumus!  Amerikai vígjáték 
10.30 Pluto Nash - Hold volt, hol nem 
volt...  Amerikai-ausztrál akcióvíg-
játék 12.25 Big Game: A nagyvad  
Angol-finn-német akciófilm 14.10 Ga-
gyi mami  Amerikai-német akcióvíg-
játék 16.10 Vasököl  Amerikai akció-
film 18.40 Halálos fegyver 3.  Ame-
rikai akcióvígjáték 21.00 Vírus  Ame-
rikai akciófilm 23.30 Tűzfal  Ameri-
kai thriller 1.40 Idegpálya  Amerikai 

 06.00 Híradó 06.30 Nemzeti 
SportHíradó 06.40 Ma reggel 07.00 
Híradó 07.19 Ma reggel 08.00 Hír-
adó 08.16 Ma reggel 08.56 Ma dél-
előtt 09.00 Híradó 09.13 Ma délelőtt 
09.30 Hírek 09.35 Ma délelőtt 10.00 
Híradó 10.13 Ma délelőtt 10.30 Hírek 
10.35 Kék bolygó 11.00 Híradó 11.13 
Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.35 Magyar 
gazda 12.00 Déli harangszó 12.01 Hír-
adó 12.39 Nemzeti SportHíradó 12.52 
V4 Híradó 12.57 Ma délután 13.00 Hír-
adó 13.13 Ma délután 13.30 Hírek 13.35 
Életkor 14.00 Híradó 14.16 Ma délután 
14.30 Hírek 14.35 Itthon vagy! 15.00 
Híradó 15.13 Ma délután 15.30 Hírek 
15.35 Kék bolygó 16.00 Híradó 16.14 
Ma délután 16.30 Hírek 16.35 Ma-
gyar gazda 17.00 Híradó 17.15 Ma dél-
után 17.30 Hírek 17.33 Summa 17.53 
Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nemze-
ti SportHíradó 18.44 Ma este 19.00 
Hírek 19.05 Világ 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 Né-
met nyelvű Hírek 23.40 Orosz nyelvű 
Hírek 23.48 Kínai nyelvű Hírek 23.53 
Ma éjjel 00.00 Himnusz 

06.00 Kékek 06.30 Sporthíradó 
07.00 Sporthíradó 07.30 Góóól!2 
08.30 SPORT7 09.30 UTE Tv 10.00 
Sporthíradó 10.30 Kézilabda közve-
títés 12.00 Rövidpályás Gyorskorcso-
lya Világkupa 13.00 Sporthíradó 13.30 
Startfejes magazin 14.00 Jövünk! ma-
gazin 14.30 UEFA Bajnokok Ligája ma-
gazin 15.00 Labdarúgó közvetítés 17.00 
Sporthíradó 17.15 3x8 17.45 Kosárlabda 
magazin 18.45 Forma-1 20.55 Kézilab-

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
06.40 Kenó  
06.45 Roma magazin 
07.15 Domovina 
7.45 Ridikül 
08.40 Sorsok útvesztője 

török tévéfilmsorozat
09.30 Rex felügyelő – Elit ala-

kulat 
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.55 Jó ebédhez szól a nóta 
13.30 A világ egy terített asz-

tal 
német ismeretterjesztő so-
rozat

14.05 Magyarország finom
magyar gasztroműsor

14.25 Jamie lefőzi Olaszorszá-
got 
angol ismeretterjesztő so-
rozat

15.15 Végtelen szerelem 
török tévéfilmsorozat

16.10 Rex felügyelő – Elit ala-
kulat 
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül 
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője 

török tévéfilmsorozat
19.35 A hegyi doktor 

német családi filmsorozat
20.30 Kékfény 
21.30 Megáll az idő 

magyar Játékfilm
23.05 Kenó 
23.15 Szabadok 

magyar kisjátékfilm
23.35 Hogy volt?!
00.35 Új idők, új dalai

09.00 Mickey egér játszótere  
09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
09.55 Helen sulija
10.10 Helen sulija
10.20 Super Wings A szárnyalók
10.35 Bubbi Guppik 
11.00 A kockásfülű nyúl 
11.05 Dörmögőék újabb kalandjai
11.15 Frakk, a macskák réme 
11.20 Mesék Mátyás királyról
11.30 Magyar népmesék  
11.35 Mikrobi 
11.50 Kérem a következőt!   
12.00 Üzenet a jövőből  
12.30 Hókusz-pókusz! 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 M2 matricák Baltazár-bazár
13.20 Ma-ma-mackók
13.35 Bobby és Bill  
14.00 Umizoomi csapat 
14.20 Rubi Szivárványiában
14.45 RoboVonatok  
15.00 Az ifjú Robin Hood kaland-

jai 
15.35 Kalózka és Kapitány ka-

landjai 
15.45 Sammy és barátai  
16.00 Gyerekversek
16.04 Hetedhét kaland
16.15 Bobby és Bill 
16.40 Láng és a szuperverdák  
17.00 Szófia hercegnő 
17.25 Dr. Plüssi 
17.50 Mickey egér játszótere  
18.10 Kutyapajtik 
18.35 RoboVonatok 
18.50 44 csacska macska 
19.15 Dózerkék
19.25 Rubi Szivárványiában
19.50 Super Wings A szárnyalók
20.05 Hevül a vegyület
20.15 Dokik  
20.40 Lola kicsi konyhája 
21.05 Én vagyok itt Zenés maga-

zin az A38 Hajóról 

04.00 Győzike 
Reality komédia

04.55 Top Shop
05.20 Barátok közt 

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli 

Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
12.00 Fókusz Plusz 

Magazin
13.10 Drága

örökösök 
Magyar filmsorozat

14.20 Nyerő Páros 
Próbára tesszük a szerelmü-
ket - Sztárpárshow

16.00 Elif – A szeretet
útján 
Török filmsorozat

17.10 Barátok közt 
Magyar filmsorozat

18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 Fókusz 

Közszolgálati magazin
20.05 Drága

örökösök 
Magyar filmsorozat

21.15 Nyerő Páros 
Próbára tesszük a szerelmü-
ket - Sztárpárshow

22.55 Barátok közt 
Magyar filmsorozat

23.45 XXI. század – a legendák 
velünk élnek 
Hétfő esténként az RTL Klub 
műsorán!

00.20 RTL Híradó – Késő es-
ti kiadás

00.55 Autogram 
Autósmagazin

01.45 Két kopper 
Amerikai akcióvígjáték

04.00 Győzike 
Reality komédia

04.55 Top Shop

05.15 Családi Titkok 
Magyar reality sorozat

06.10 Tűsarok – mini 
női magazinműsor

06.15 MOKKA 
magazinműsor

06.25 Benne: Tények Reggel
hírműsor

06.55 MOKKA 
magazinműsor

08.45 MOKKACINO 
magazinműsor

09.35 TELESHOP
10.45 Astro-Világ
12.00 Tények Délben

hírműsor
12.30 Esmeralda 

Mexikói romantikus film-
sorozat

13.35 Walker, a texasi kopó 
Amerikai akciófilm-sorozat

14.40 Walker, a texasi kopó 
Amerikai akciófilm-sorozat

15.40 Victoria 
Mexikói filmsorozat

16.45 Anya 
Török filmsorozat

18.00 Tények
hírműsor

18.30 Tények Plusz
19.20 Fuss, család, fuss! 

sportreality
21.05 Séfek séfe 

gasztronómiai tehetség-
kutató

23.00 Magánnyomozók II. 
Magyar doku-reality sorozat

00.15 Családi Titkok 
Magyar reality sorozat

01.20 Walker, a texasi kopó 
Amerikai akciófilm-sorozat

02.30 Tények Este
hírműsor

03.10 Zsaruvér VIII. 
Amerikai krimisorozat

03.55 Zsaruvér VIII. 

M1  
ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

MR2-PETŐFI

MISKOLC TV 

EURÓPA RÁDIÓ

 CSILLAGPONT     
RÁDIÓ 

Nyertesek
Keresztrejtvény: Varga Miklós, Köröm, 
Sudoku kezdő: Cservenyákné Forrai 
Erzsébet, Felsőzsolca, Sudoku haladó: 
Csipke Károly, Kazincbarcika

2019. november 1.: 
1, 2, 4, 11, 18, 24, 26, 31, 32, 35, 38, 
42, 48, 53, 58, 61, 71, 73, 75, 79 
2019. november 2.: 
1, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 35, 38, 
44, 47, 54, 60, 68, 69, 73, 75, 77
Az adatok tájékoztató jellegűek!

2019. november 2.:
11, 12, 49, 64, 68  Joker: 609884
Nyeremények: 5 találatos szelvény nem 
volt; a 4 találatosokra 1.656.205; a 3 
találato sokra 21.190; a 2 találatosokra 
1.425 forintot fizetnek. 
Az adatok tájékoztató jellegűek!

2019. november 3.:
3, 11, 13, 16, 24, 37
Nyeremények: 6 találatos szelvény nem 
volt; az 5 találatos szel vé  nyek re  
192.565; 4 találatosokra 4.275; a 3 
találatosokra 1.220 forintot fizetnek. 
Az adatok tájékoztató jellegűek!

2019. november 2.:
E hétre érvényes határszám: 41 
A nyerőszámok húzási sorrendben: 
41, 56, 65, 69, 37, 51, 46, 54, 45, 57, 
39, 16, 12, 47, 32, 4, 10, 58, 43, 40, 
13, 6, 62, 22, 74, 50, 36, 66, 35, 42, 
67, 71, 33, 49, 2, 34, 70, 61, 68, 18, 
31, 38, 64, 29, 19.  
Az Első képet a 24. kisorsolt nyerőszám 
után érték el. Az Első keretet a 37. 
ki    sor    solt nyerőszám után érték el. A 
Luxort a 45. ki   sor   solt nyerőszám után 
ér ték el. A nye remények: Jackpot nem 
volt. Luxor telitalálat 1 db 6.654.935 
forint. Első keret 1 db 950.705 forint. 
Első kép 107 db 6.665 forint. Keret 26 
db 73.130 forint. Kép 9526 db 1.125 
forint. A kö     vet   kező heti számsorsolás 
határszáma: 42. 
Az adatok tájékoztató jellegűek!

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
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MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kegyeleti hirdetéseket 

minden munkanapon  

16 óráig fogadunk!

A kegyeleti hirdetéseket  
az interneten 

is megtekintheti:   
boon.hu/gyaszhirek/

34
01

89

34
01

89

„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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GYÁSZHÍR A boon.hu/gyaszhirek/ internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk, 

DZSAMÁR SÁNDORNÉ
temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély gyászunkban osz-
toztak. 
350115  A gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

NAGY ISTVÁN 
volt LKM rendészeti vezető 

74 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2019. 

november 8-án 14 órakor lesz a Miskolc-diósgyőri katolikus teme-
tőben. 

351644  Gyászoló családja

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, 
Megpihent a kéz, mely értünk sokat dolgozott. 
Számunkra Te sohasem leszel halott, 
Szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.” 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

LESZÓ JÓZSEF 
nyugalmazott zászlós határőr 

életének 90. évében, 2019. október 28-án elhunyt. Búcsúztatása 
2019. november 7-én, csütörtökön 11 órakor lesz a Mindszenti 
temető ravatalozójában.  351731  A gyászoló család

„Váratlan percben életed véget ért, 
Mint vihar a rózsát tépte szét.” 

Fájó szívvel emlékezünk 

SPILLENGER LÁSZLÓ 
LACIKA 

1966–1969 november 4-re, halálának évfordulójára. 

350806  Szerettei

„Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet, 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek, 
örökké él, akit nagyon szerettek.” (Tóth Árpád) 
Fájó szívvel tudatom, hogy 

FOGAS ELEMÉRNÉ  
JOLIKA 

84 éves korában csendesen elhunyt. Temetés előtti búcsúztatója 2019. 
november 8-án 9 órakor lesz a miskolci Szent Imre-templomban. 
350882  Gyászoló családja

„Te légy, atyám, az oltalom, 
Terjeszd ki rám áldó kezed, Legyen áldott a Te neved.” 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze-
rették, hogy

JUHÁSZ ÉVA JOLÁN 
Kiss tábornok úti lakos tragikus hirtelenséggel, életének 76. évé-
ben elhunyt. Temetése 2019. november 6-án 15 órakor lesz a szir-
mai temető ravatalozójából. 

351443  Gyászolja fia és családja

„Álmodtunk egy öregkort, csodásat, szépet, 
De a kegyetlen halál mindent összetépett. 
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, 
Nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél. 
Egy reményünk van, mi éltet és vezet, 
Hogy egyszer majd találkozunk Veled.” 

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 
szeretett férjem, drága jó édesapánk és papókánk, 

KISS ISTVÁN 

Komlóstető utcai lakos 5 éve, 2014. november 4-én örökre itt 
hagyott bennünket. 

„Ma is, csakúgy mint réges-régen, 
Ő volna végső menedékem, 
Mindent, mi fáj, szívem tépi, 
Elpanaszolnék sorra néki, 
S fejem áldott keblére hajtanám, 
Ha élne most is az én Édesapám.” 

350159  A gyászoló család

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!

MAGYARORSZÁG
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FT 
+ EXTRA 
KEDVEZMÉNYEK

Szeretünk
olcsóbban
tankolni!

EVO 95 Benzin, EVO Diesel, XXL Diesel , autógáz 
üzemanyagokra és a pisztolyos AdBlue üzemanyagokra 6 Ft/liter kedvezmény. 

A Prémium EVO 100 Benzin Plusz, EVO Diesel Plusz, 102+ MOL Racing 
versenybenzin üzemanyagok árából 12 Ft kedvezmény literenként. 

A Gépi autómosó árából 10%-ot mosásonként, a töltőállomáson forgalmazott 
kenőanyagok, autókemikáliák, kiszerelt AdBlue termékek árából pedig szintén 
10%-ot spórolhatnak meg kedves előfizetőink.
Ha már legalább 1 éve napilap előfizető, vagy hűségnyilatkozattal, előre fizetéssel van 
meg a 12 hónapja, igényelje tőlünk MOL Partnerkártyáját 
a www.megyekartya.hu IGÉNYLÉS menüjében!

Nincs üresjárat! Kapcsoljon Ön is feljebb egy 
fokozattal és használja ki a lehetőséget!

www.eszak.hu
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Bazár

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

életének   79.   évében,   rövid   betegség   után   csendesen   elhunyt.   Drága
halottunktól  2019.  november  06-án,  szerdán  15  órakor  veszünk  végső
búcsút a Sajószentpéter-Dusnokpusztai  temető ravatalozójából.

A gyászoló család

ÁDÁM GYÖRGY
a Borsodi Hőerőmű Vállalat nyugdíjasa

"Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
azt csak az tudja, akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát,
csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesapát."

351578

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk

temetésén   megjelentek,   virágot   helyeztek   és   mélységes   bánatunkban
részvéttel osztoztak. A gyászoló család

KURUCZ ISTVÁNNÉ
sz. Barnóczki Éva

350986
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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.

ÁLLÁST KÍNÁL
FIGYELEM! Csőszerelőket, lakatosokat, 
betanított lakatosokat keresünk. Interge-
neral Gold Kft. 20/427-2278

*351119*

SZOLGÁLTATÁS
FÁK szakszerű kivágása, sövényvágás,bo-
zótirtás, zöld hulladék elszállítása,fűkaszá-
lás. 20/2677-676

*344450*

DÖNTHETŐ, nem dönthető favágást, 
ásózást, metszést, rotációzást, sövény-
vágást vállalok esetleg fáért cseré-
be.30/2349-843

*345831*

DIABETOLÓGIA magánrendelés Dr. 
Gondos Gabriella szakorvos Miskolc, 
Baross G. u.17. HÉTFŐ: 16-18 óráig Elő-
jegyzés: 0620/442-4032.

*341569*

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

*348671*

NÖVÉNY
PUCOLT diót vásárolok napi legmagasabb 
áron, érte megyek. Érd: 06/70/531-8625.

*350440*

DIÓFA oltványok több méretben, hiva-
talos debreceni faiskolából eladó. Tel: 
06308645475

*351831*

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

*348726*

RÉGISÉG
MINDENFÉLE régiséget veszek. 20/802-
1792

*349089*
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Ma a Dunántúlon hideg, itt keleten melegfronti 
hatásra számíthatunk. A kettős fronthatás 
megviseli szervezetünket, ehhez még hozzájárul az 
erős, időnként viharos délnyugati szél. Leginkább a 
fejfájás lesz jellemző, ingerlékenység jelentkezhet. 

Ma az erős, időnként viharos 
délnyugati szél okoz nehézsé-
get a közlekedésben.

10 °C
17 °C

Borongós, szeles, 
enyhe idő, kisebb eső.

11 °C  16 °C
10 °C  15 °C 11 °C  16 °C

10 °C  16 °C

10 °C  16 °C
12 °C  17 °C

11 °C  16 °C

12 °C  17 °C

Erősen felhős 
ég, futó zápo-
rok. 

Kissé hűvö-
sebb, felhős, 
csapadékmen-
tes idő.

Borult ég, 
kisebb eső, 
hűvös. 

Változó felhő-
zet, napsütés, 
száraz idő.

Ismét beborul, 
és jelentősebb 
eső is lehet.

6 °C  13 °C 9 °C  13 °C 8 °C  11 °C 5 °C  13 °C 6 °C  11 °C

Hétfőn reggel borongós, 
enyhe idő várható, élénk 
délnyugati széllel, néhol 
futó záporral. 

Napközben tovább 
erősödik a délnyugati 
szél. Sok lesz a felhő, 
alkalmanként kisebb eső 
is lehet. 

Az esti, éjszakai órákban 
csökken a felhőzet, 
mérséklődik a légmoz-
gás. Csapadék már nem 
valószínű.

11 °C  16 °C  10 °C  

Horoszkóp
Kiváló 
alkalom, hogy 
költségvetést 
készítsen vagy 

pénzügyi terveket. A rossz szokásoktól is 
könnyebb megválni ebben az időszak-
ban, mint egyébként. 

Mostanában 
kapcso-
lataiban 
viharfelhők 

gyülekeznek, pedig nagy szüksége 
lenne rá, hogy valaki meghallgassa és 
támogassa. 

A Vénusz 
a hetedik 
sorsterületén 
jár, jó lenne, ha 

pozitív beállítottságú emberekkel venné 
magát körül. Egy új barátság vagy roman-
tikus kapcsolat veheti ma kezdetét.

A retrográd 
Merkúr az ön 
ötödik sorste-
rületén halad 

át, önnek egy régi kedvese visszatérhet, 
beszéljék meg az akkori problémákat, 
hogy az már ne jelenhessen meg ismét. 

A Nap és a 
Hold között 
kialakult 
kvadrát miatt 

most alapvető konfliktusok merülhet-
nek fel az ösztönei és az érzései között. 

A Nap az ön 
harmadik sors-
területén halad 
át. Jelentős 

eltérés lehet most a személyes élete és 
a munkahelyi elvárások között. Nem kell 
most döntést hoznia, ráér később.

Ez a konstel-
láció kedvez a 
kozmetikai ke-
zeléseknek és 

kényeztetheti magát azzal is, ha néhány 
új ruhadarabbal tölti fel a szekrényét.

A Vénusz az 
ön második 
sorsterületén 
tartózkodik. 

A mai nap sikeres lehet befektetései 
számára, ha nem túlságosan nagy 
összeget fektet be. 

Ma lehet, 
hogy köny-
nyebben keres 
pénzt, mint 

általában, remek üzleteket köthet.

Ambíciói fel-
támadnak és 
kész a céljaiért 
keményeb-

ben dolgozni. Elképzelhető azonban, 
hogy heves szóváltásba vagy hatalmi 
harcokba keveredik.

A Hold az 
ön jegyén, 
azaz az első 
sorsterüle-

tén halad át, általános izgatottság 
lesz úrrá önön, keresi az új felfedezni 
valókat, megoldásokat és utakat. 
Minden ellen lázad, amit kellemetlen 
kötelességnek vél.

Kerülje most 
a komoly 
következmé-
nyekkel járó 

döntések meghozatalát. Ezzel szemben 
kiválóan alkalmas a mai nap a kreatív 
hobbikra, zenélésre, meditációra, és 
hogy önmagával foglalkozzon.

Károly, Karola, 
János, Karolina, 
Mózes, Sarolta, 
Lina

96 éve született Alfred Heine-
ken sörfőző. Retró parti a lagzin

Titokban utazott haza 
a lánykérésre a leendő 
vőlegény.
MISKOLC. Megannyi megha-
tó, érzelmes, vicces vagy ro-
mantikus képet és történetet 
ismerhettünk meg a 2018-as 
pályázat során, ezért úgy dön-
töttünk, hogy nem maradhat 
el a folytatás. Hogy mi lehet 
a története egyik-másik kü-
lönleges helyszínen készült 
esküvői képnek? Sorozatunk-
ban erre keressük a választ. 
Ezúttal a Hajdu házaspárral 
ismerkedhetünk meg.

 Hajdu Katalin és Hajdu 
Gábor régóta ismerte már 
egymást, Gabi ugyanis a lány 
bátyjának legjobb barátja. 
Közös történetük azonban 
egy szilveszteri partihoz 
köthető, amin mindketten 
részt vettek. A bulizó férfi-
aknak szkanderozni támadt 
kedvük, és Gabi azt mondta, 
ha ő nyer, Kati legyen a nye-
reménye. Természetesen ő 
nyerte a párbajt, és bár ak-
kor nevettek rajta, és nem is 
gondolták komolyan, de pár 
év múlva tényleg egymáshoz 
sodorta őket az élet, így Gabi 

végre megkaphatta a „nyere-
ményét”.

Az eljegyzés 2019 tava-
szán történt. Gabi külföldön 
dolgozik, és titokban jött 
haza, Kati nem sejtett sem-
mit. Elrejtőzött a kertjükben, 
hirtelen Kati elé repítette a 
drónját, amire szalaggal rákö-
tötte az eljegyzési gyűrűt. Ka-
tit nagyon meglepte a drón is, 
a gyűrű is, de igen lett a vége.

Az esküvőjük 2019. július 
13-án volt a Héti-tó partján. 
Nem szerettek volna hagyo-

mányos lagzit, ezért a vacsora 
után mulatós zenék helyett 
egy igazi retró bulit tartottak 
a ’80-as, ’90-es évek legjobb 
slágereivel és lézerfényekkel. 
Minden korosztály nagyon él-
vezte a diszkóhangulatot.

A fotózásnak nem volt külö-
nösebb koncepciója, próbáltak 
sokféle különböző képet ké-
szíteni: beltéri, kültéri, komoly 
és vicces fotók is készültek. 
Két kiskutyájukat is ünnepi 
ruhákba öltöztették, és ők is 
részt vettek a fotózáson.  BE

Biztonság és nyugalom
A napokban Ausztráliá-
ban versenyez Gercsák 
Szabina, a DVTK csel-
gáncsozója.

PERTH. A nyílt ausztráliai és 
óceániai Grand Prix-viadalon 
a tokiói olimpiai kvalifikációs 
pontokért küzdenek a judo-
kák.

Tavasz van
– Az óceántól 100 méterre van 
a szállodánk – mondta a Mis-
kolctól légvonalban mintegy 
14 ezer kilométer távolságra 
lévő 2 milliós Perth-ből Fló-
rusz János, a sportoló meste-
re. – A város, ahol nagyon sok 
magyar él, a parton mintegy 
100 kilométer hosszan terül 
el. Most tavasz van, a hőmér-
séklet 20 fok, a tenger pedig 
hideg, fürdeni nem lehet ben-

ne. Éttermekben és boltban 
már jártunk, az árak hasonló-
ak, mint otthon. Az élet nyu-
galmas, az emberek itt aztán 
tényleg nem hajszolják magu-
kat, a közbiztonság remek, a 
kereseti lehetőségek nagyon 
jók. Minket busszal visznek a 

szállodától az edzőterembe, 
és a szervezők transzfert is 
biztosítottak nekünk a repü-
lőtérről a hotelbe. A mezőny 
óriási: 55 ország 420 verseny-
zője van itt. Szabina hétfőn 
lép tatamira, remélem, hogy 
kitesz magáért.  KT

Van kedvence? Itt a helye!
A kisállatok fotóit adja 
közre lapunk. Sokan 
élnek a lehetőséggel.
MISKOLC. Felkínáltuk olva-
sóinknak, küldjék el házi 
kedvenceik képét szerkesz-
tőségünknek, és ezekből 
válogatjuk lapunk utolsó ol-
dalára a naponta megjelenő 
kisállatfotókat. 

Biztosak voltunk, hogy so-
kan tartanak kutyát, macskát, 
madarat, más házi kedvencet, 
és szívesen osztják meg ezeket 
a képeket olvasóinkkal, de arra 
nem gondoltunk, hogy ennyi-
re sokan küldenek fotókat. A 
képek és az ezeket kísérő leve-
lek rengeteg és feltétel nélküli 
szeretetről árulkodnak, jó ok-
kal gondolhatjuk: biztosan jó 

dolguk lehet ilyen gazdik mel-
lett a kedves jószágoknak is.

A fotók is jól sikerültek: lát-
ható, hogy mi ad okot erre a 
feltétel nélküli szeretetre.

Várjuk az olvasóink által 
küldött fotókat az alábbi pos-
tafiókunk címére: eszak@
eszak.hu. 

Kérjük, ne felejtsék megírni 
a kedvencük nevét is.  ÉM

Hajdu Katalin és Hajdu Gábor  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Flórusz János a tengerparton  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Anett szereti a természetet
Anett arlói lány. Szereti a természetet, főleg a hegyvidéket 
és az erdőket. A hosszú hétvége után feltöltődve veti bele 
magát a hétköznapokba.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
Rajzóra van az iskolában, azt kérdezi a 
tanár:
– Pistike, te mit rajzoltál?
– Egy tehenet, ami éppen a mezőn 
legel.
– Na de Pistike, teljesen üres a papírod, 
hol van itt a tehén?
– Az előbb mondtam: elment a mezőre 
legelni!

További viccek humor.boon.hu

A családi kis kedvenc 
„Mogyikának Alexa a gazdija, de az egész család kedvence. 
Ha rossz az idő, mindig felöltöztetjük, mert a kis csivavák 
nagyon fázósak. Imádjuk!” A képet és a szöveget Gregó Ist-
vántól kaptuk. Köszönjük!  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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