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14 °C
Többnyire napos, 
illetve fátyol
felhős, szűrt nap
sütéses idő lesz

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  332,56  +1,10

USA-dollár  300,20  +1,35

Svájci frank  302,26  +1,24

Angol font  386,30  +1,20

Román lej   69,83  +0,22

Ukrán hrivnya   12,22  +0,11

Horvát kuna  44,75  +1,19

Lengyel zloty  77,95  +0,32

Devizaárfolyam
(2019. 11. 07.)

A tartalomból
Szebb lett kívül-belül 5.
A fejedelem életútja 6.
Szép európai siker 9.
Hatvan év után találkoztak 11.

Gyermekek és az 
elmúlás tudata
MISKOLC. „Egy kisgyereknek is 
meg kell birkózni a halandó-
ság terhével. A szülők mutat-
nak ebben is példát a saját vi-
selkedésükkel, hogy hogyan 
lehet veszteségeket megélni, 
hogyan lehet az érzelmeket 
kifejezni ezzel kapcsolatban,  
és a gyerekek ezt megtanul-
ják. De a halál tabutéma, amit 
nem szívesen vesznek elő a 
szülők” – fogalmazta meg Pó-
csi Orsolya klinikai szakpszi-
chológus. /13.  ÉM

Pócsi Orsolya FOTÓ: BT

Még kiadó az 
Aranyszarvas

Az Aranyszarvas egyike 
Miskolc legrégebbi gyógy-
szertárainak, ezek 1762-ben 
nyíltak meg. A patinás 
patika 19. század végi bú-
torzata változatlanul meg-
maradt. A gyógyszertár 
kálváriája lassan húsz éve 
tart. Jelenleg a kiadó tábla 
lóg az ajtón. Ami biztos, 
csak az épület a Bigatton 
cég tulajdona, a műemlék 
bútorzat viszont Miskolcé. 
A helyzetet az is bonyolít-
ja, hogy a helyiséget egy 
ideje nem lehet patikaként 
működtetni. /4.  FOTÓ: KI

Autós szafarin 
járt Angolában
MISKOLC. A napokban a Dél-Af-
rika nyugati részén található 
Angolában járt Fazekas And-
rás. Családi látogatást tett 
a fővárosban, Luandában. 
Nem hagyta ki az egyik otta-
ni nagy látványosságot: autós 
szafarin vett részt feleségé-
vel, testközelből csodálták 
meg az egyik nemzeti park ál-
lat- és növényvilágát. /16.  ÉM

Egy egész élet 
panellakásban
MISKOLC. „A panellakótelepe-
ken kialakult közösségi lét-
nek vannak szabályai, amiket 
betartani néha könnyű, néha 
nehéz, de az biztos, hogy ha-
talmas tolerancia szükséges 
hozzá. Ez az, amit ennyi év 
alatt meg lehet tanulni, és be 
is lehet tartani” – állítja Júlia, 
a háromgyermekes édesanya, 
aki több mint 40 éve él panel-
lakásban. A panellét egy kü-
lönleges forma. /7.  ÉM

Fazekas András  FOTÓ: ÉM

Kidobta más szemetét, verést kapott érte
Vádat emeltek egy 26 
és egy 34 éves férfi el
len garázdaság miatt.
SZIKSZÓ. A vádlottak április-
ban a délutáni órákban Szik-
szón, egy élelmiszerbolt par-
kolójában az autójuk mellett 
energiaitalt fogyasztottak. 
Miután megitták, az egyik 

vádlott az üres italos dobozt 
az autó mellett a földre dob-
ta. Ezt látta a közelben par-
koló sértett, aki kiszállt az 
autóból, a vádlottak számára 
hallhatóan rosszallását fejez-
te ki a szemetelés miatt, az 
eldobott hulladékot felvette, 
és bedobta a közelben lévő 
szemeteskonténerbe, majd 

visszaindult. A vádlottak et-
től annyira felháborodtak, 
hogy először leköpték a férfi 
autóját, majd együttesen 
rátámadtak, trágár módon 
szidalmazták, letépték róla a 
felső ruházatát, megütötték 
és megrugdosták. A férfi a 
bántalmazás következtében 
felületi hámsérülést szenve-

dett el, azonban nem ment 
orvoshoz, és könnyű testi sér-
tés vétsége miatt nem terjesz-
tett elő magánindítványt.

Tárgyalás mellőzésével
Az ügyészség az új büntető-
eljárási törvény szerinti eljá-
rás keretében – figyelemmel 
arra, hogy a bűncselekmény 3 

évi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabban büntetendő, az 
ügy megítélése egyszerű, a 
vádlottak szabadlábon van-
nak – tárgyalás mellőzésével 
büntetővégzésben mindkét 
vádlottal szemben próbára 
bocsátás intézkedést indítvá-
nyozott pártfogó felügyelet 
elrendelésével.  ÉM

Hatékonyan pályáztak 
megyénk kistelepülései
A magyar vidék telepü
léseinek felzárkóztatá
sa a célja a Magyar falu 
programnak.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Feb-
ruár végén hirdette meg a 
kormány a Magyar falu prog-
ramot. Ennek első két pá-

lyázati felhívása a közösségi 
terek fejlesztésére és a helyi 
identitástudat erősítésére 
kínált lehetőséget a kistele-
pülések önkormányzatai és 
egyházközösségei számára. 
Az első kiírások keretében 13 
milliárd forintot osztottak ki 
közösségfejlesztésre, így több 
száz fejlesztés indult el or-

szágszerte. A program része-
ként az 5000 fő alatti telepü-
lések számára kiírt pályázati 
felhívás 6 milliárdos keretére 
461 nyertes pályázat jutott. 

Idén az önkormányza-
toknak lehetőségük nyílt 
továbbá köz- és belterületi 
eszközfejlesztésre, falu- és 
tanyagondnoki szolgálat mű-

ködtetésére, közfeladatot 
ellátó személy lakhatásának 
biztosítására, temetők, orvo-
si rendelők, orvosi eszközök, 
óvodák és óvodaudvarok fej-
lesztésére. Pályázati pénzt 
igényelhettek továbbá útkar-
bantartásra, járdaépítésre és a 
polgármesteri hivatal felújítá-
sára is. /3.  BM

Sakkparti a szünetben
Ha kicsengetnek, szívesen sakkoznak az iskola folyosóján a göncruszkai Talentum Református Tehetséggondozó Általános 
Iskola diákjai. A bábuk méretét látva nem csupán szellemi, hanem fizikai sportról van szó. Mai Gönci járás oldalunkon még sok 
érdekességet olvashatnak a térségről. /6.  FOTÓ: BUJDOS TIBOR
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Meghosszabbítva 

november 15-ig!

Jelentkezz be 

MOST!

INGYENES

LÁTÁSELLENŐRZÉS!

Béke Frida
Polgár

Tudjon meg többet  
Fridáról a 3. oldalon.

További képek és értékelés:
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Életkor:
17 év
Magasság:
168 cm
Csillagjegy:
Mérleg
Kedvenc étel:
brokkoli-
krémleves
Kedvenc ital:
víz
Kedvenc zene:
pop
Kedvenc parfüm:
Michael Kors: 
Wonderlust

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében születtem, Pol-
gáron élek. Tiszaújvárosban 
tanulok, ez veszi el a leg-
több időmet a mindennap-
jaimból, de emellett spor-
tolok is: atletizálok és kon-
dizom. Azért jelentkeztem 
a Tündérszépek versenyre, 
mert az ismerőseim mond-
ták, hogy próbáljam ki ma-
gam a szépségiparban.

Béke
Frida
Polgár

Névjegy

További képek 
és értékelés:Sikerrel pályázó falvaink

Utak, járdák és helyi 
emlékeket őrző épüle-
tek felújítására pályáz-
tak a legtöbben.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Az ön
kormányzatok kezelésében 
lévő épületek, utak és járdák 
felújítása mellett számos 
egyéb területen lehetett tá
mogatást igényelni a Magyar 
falu programban. Legutóbb 
az 5000 fő alatti lakosú kis
települések számára írtak ki 
alpályázatot a közfeladatot 
ellátó személyek lakhatásá
nak biztosítására. 

Érkeznek az orvosi eszközök
A Magyar falu program köz
vetett a célja a magyar vidék 
felzárkóztatása. Az önkor
mányzatok számára fejlődési 
lehetőséget kínál a program: 
a települések akár több rész
projektre is pályázhatnak.

– Három pályázatunk ka
pott pozitív elbírálást: a he
lyi identitástudat erősítése 
mellett az orvosi eszközök 
fejlesztésére és az önkor
mányzati utak felújítására 
nyertünk támogatást – meséli 
Seszták Ottó, Sajóivánka pol
gármestere. – A megvalósítás 
a jövő évben lesz. Kivétel az 
orvosi eszközök: minden pil
lanatban várjuk, hogy megér
kezzenek.

Seszták Ottó azt is elmond
ta, hogy a helyi identitástudat 
erősítésére nyert összeget a 
tárgyi emlékeket őrző faluház 
renoválására fordítják.

– Az önkormányzat tulaj
donában van egy faluház, 

ahol anno a nagytiszteletű 
úr összegyűjtött mindenféle 
érdekes régiséget. Ez a te
lepülés legöregebb épülete, 
folyamatos felújításra szorul 
– volt egy másik, még idősebb 
épület is, de az annyira  rossz 
állapotban van, hogy nem 
kaptunk rá támogatást.

A polgármester szerint a te
tőt fogják kicserélni, valamint 
új nyílászárókat is kap majd a 
faluház.

Sajóbábony is sikerrel pá
lyázott. Dr. Szilva István, 
Sajóbábony polgármestere 
elmondta, bizonyos átfutási 
idővel kell számolni a projek
tek kapcsán.

– Még nincsen kézzelfogha
tó eredménye a pályázatnak, 
de már megkaptuk a kiírt ösz

szeget. Közel 30 millió forin
tot nyertünk önkormányzati 
útfelújításra: ezt egy forgal
mas helyen, a településünk 
közintézményeinek környé
kén használjuk majd fel.

Dr. Szilva István szerint az 
időjárás miatt sem lehet még 
belevágni a kivitelezésbe.

– Az aszfaltkezelő üzemek 
november közepén bezárnak, 
így a megvalósítás a követke
ző év feladata lesz.

Sajóbábony polgármestere 
elégedett az elbírálás gyorsa
ságával is.

Arnóton sem tétlenkedtek
A nemzeti és helyi identitás
tudat erősítése elnevezésű 
pályázat már az elszámolási 
fázisban van: október eleje 

óta tekinthető meg az érté
kes helyi népi tárgyi emlé
keknek otthont adó új táj
ház – mondta el a település 
polgármestere, dr. Üveges 
István. – Szintén sikeresen 
pályázott az önkormányzat a 
járdafelújítás folytatására. Az 
Alkotmány utca egy részének 
újraaszfaltozása egyelőre tar
taléklistára került, de a Ma
gyar falu program keretében 
még két pályázat sikeressé
gében bízhatnak Arnóton: 
szeretnénk a polgármesteri 
hivatal épületébe klímabe
rendezést szerelni, másrészt 
a helyi evangélikus egyház a 
temetői járda továbbépítését 
tűzte ki célul.

BÁJER MÁTÉ 
mate.bajer@eszak.hu

Arnóton tájházat alakítottak ki a Magyar falu programon elnyert támogatásból  FOTÓ: ÉM

A technika nekik gyerekjáték
A Bársony János Általá-
nos Iskola hatodikosai 
látogattak el a Digitális 
Közösségi Alkotómű-
helybe. 

MISKOLC. „A Miskolci Szak
képzési Centrum Kós Károly 
Építőipari Szakgimnáziuma 
épületében szeptemberben 
átadott műhely létrehozásá
nak legfontosabb célja az volt, 

hogy az általános iskolások is 
megismerjék a modern tech
nológiákat. Ma már teljesen új 
szakmák születnek, melyek 
nagy része a digitalizációhoz 
kötődik” – hangsúlyozta Kiss 
Gábor, a Miskolci Szakképzési 
Centrum kancellárja. 

Csapatban jó alkotni
A hatodik, hetedik osztá
lyos tanulók kéthárom óra 
tanulással működőképes le

górobotokat tudnak összerak
ni, amiket felprogramoznak 
és a saját okostelefonjaikról 
tudnak irányítani. Ez szá
mukra is pozitív visszajelzés. 
A műhely megnyitása óta ez 
az első iskolás csoport, amely 
délelőtti foglalkozáson ve
het részt. Délután szakkörök 
lesznek, ahol már megjelenik 
a lézárvágó, a 3Ds nyomtató, 
drónok programozása vagy a 
háromdimenziós tervezés is. 
Jövő héttől már él az a web
oldal az interneten, ahol lehet 
jelentkezni pedagógusoknak 
és csoportoknak is helyfogla
lással(www.ajovodittkezdo
dik.hu). A szombat délelőt
tökre pedig családi programra 
várják az érdeklődőket, ami
kor a szülők gyermekeikkel 
együtt jöhetnek.

Öröm volt az építés
Nagyon örült a lehetőségnek, 
hogy megismerhet ilyen tech
nikákat és dolgozhat velük 
– mondta Skalitzki Dávid. Ro
botot eddig még nem épített, 
de az öccsével gyakran legó
zik. Az is tetszik neki, hogy 
csapatban dolgozhatnak, 
ahol mindenkinek meg van a 
maga feladata és segítik egy
mást. Konkrét elképzelése 
még nincs, hogy mit szeret
ne majd tanulni a középisko
lában, jelenleg a biológia áll 
hozzá a legközelebb.

Móricz Beatrix Dávid csa
patának tagja, aki elmondta, 
hogy mostanában már nem 
igazán szokott legózni, főleg 
robotokat építeni, és azt gon
dolta, ez távol áll tőle, de most 
nagyon tetszik neki a feladat. 
A technikai dolgok eddig nem 
voltak vonzóak számára, in
kább az irodalom és törté
nelem megy neki jobban, de 
azért nem tartja lehetetlen
nek, hogy megszeresse. NHKLegóból építettek robotot FOTÓ: BUJDOS TIBOR  

Kutyagumi: megoldás 
lehet a komposztálás
A kutya után maradó 
ürülék sok területen 
okoz nézeteltéréseket.
MISKOLC. A kutyaürülék hul
ladék, amely a hulladéktör
vény alapján szennyvíznek 
minősül. A hatályos jogsza
bályok szerint a közterület 
beszennyezése szabálysértés
nek minősül. Ennek elbírálá
sa pedig a megyei kormányhi
vatalok hatáskörébe tartozik. 
Amellett, hogy szennyező, 
bizonyos bélférgekkel fer
tőzött kutyák az emberre is 
veszélyes paraziták petéit 
üríthetik ki, amelyek legfő
képp a gyerekekre lehetnek 
veszélyesek. Bár manapság a 
gazdik egyre inkább figyelnek 
a kedvencük után maradt po
tyadék begyűjtésére, annak 
elhelyezése sem mindegy, 
hogyan történik. 

Folyamatos volt a kihelyezés
A városháza tájékoztatása 
szerint Miskolcon 2014től 
kezdődően folyamatosan 
helyezték ki a kutyások által 
sűrűn látogatott területekre a 
speciális szemeteseket. 2017
ben és 2018ban egyszerre 

nagyobb mennyiségű tároló 
került ki. Jelenleg mintegy 
150 darab kutyás piktogram
mal ellátott gyűjtő található a 
városban.

Nem lehet kukába dobni
A kutyafuttatók területére a  
helyszíni bejárást követően 
kerültek ki a hulladéktárcák. 
Azokat – az egyébként egyéni 
önkormányzati képviselők fi
nanszírozásában kihelyezett 
tárolókat –, amelyek nem a 
hivatalos kutyafuttatók terü
letén találhatóak, a képviselői 
igények szerint rakták ki.

Az olyan területeken, ahol 
nincs kihelyezett speciális 
tároló, a gazdi, amennyiben 
családi házban él, kénytelen 
hazavinni és komposztálni a 
piszkot, vagy kidobja a ren
des kukába – ez nem megen
gedett, mivel veszélyes hulla
dékról van szó. Arra azonban 
érdemes figyelni a kertes 
házaknál is, hogy ha kom
posztáljuk a kutyaürüléket, 
az soha ne kerüljön a vetemé
nyesbe! A helyes, ha keresünk 
egy speciális tárolót, és oda 
dobjuk ki a kutyus után ha
gyott „csomagokat”.  BM

A legjobb megoldás... FOTÓ: ÉM

Röviden

Koncert a Minorita 
templomban

MISKOLC. Szürkebarát koncer
tet rendeznek a miskolci Mi
norita templomban novem
ber 17én, vasárnap 12 órakor. 
Hangversenyt ad a Bartók 
Béla zeneművészeti egyetem 
Régizene Együttese (művé
szeti vezető: Kovács Attila), 
Ladjánszki László (ének) és 
Bódi Tamás (orgona), Vihula 
Mihajlo gitárművész, a Szent 
Ferenc Kórus, a Miskolci Car
dinal Mindszenty Kórus, va
lamint a Cantus Agriensis Ka
marakórus, Gergely Péter Pál 
vezényletével.  HE

Újabb rekordra 
készülnek
KAZINCBARCIKA. Magyarország 
legnagyobb mézeskalácsfaluját 
szeretnék elkészíteni Kazinc
barcikán. A rekordkísérlethez 
közel négyezer darab mézes
kalácsra van szükség. A szer
vezők azt kérik a helyiektől, 
süssenek minél többen: 10x10 
centiméter alapterületű, lega
lább 1,5 centi vastagságú, díszí
tés nélküli mézeskalácsokat, és 
azokat november 22ig adják le 
a Mezey István Művészeti Köz
pontban.  ÉM

Gergely Péter Pál  FOTÓ: ÉM
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Szellempatikává vált 
Lassan öt éve, hogy 
utoljára kinyitott a 
patinás Aranyszarvas 
Gyógyszertár.

MISKOLC. Nagy visszhangot 
váltott ki a Kurucz utcai szel-
lemházról szóló, október 
utolsó napjaiban megjelent 
cikkünk. Amellett hogy a té-
mával kapcsolatban az önkor-
mányzat is reagált, több olva-
sónk is klaviatúrát ragadott, 
kérve: járjunk utána néhány, 
hasonlóan romos és a város 
képét rontó épületnek, vagy 
éppen üzlethelyiségnek.

Varga Andrásné az elha-
gyott házak témájában szak-
értőnek számít, már több íz-
ben is küldött nekünk levelet, 
melyben minden alkalommal 
olyan épületek sorsa felől ér-
deklődött, melyek sorsa már 
hosszú ideje bizonytalan, jö-
vőjükről pedig semmit nem 
lehet tudni. (Az ő felvetésére 
jártunk utána a hosszú ideje 
romos Hámor étterem törté-
netének, illetve barangoltuk 
be a kultikus vendéglátóegy-
séget). Sajnos elhagyott ingat-
lan még bőven van, így úgy 
döntöttünk, a sorozatunkat 
folytatjuk: ezúttal az Erzsébet 
tér hajdan volt büszkeségét, 
az Aranyszarvas Gyógyszer-
tárat vesszük górcső alá.

Az egykori patikáról leg-
utóbb az elmúlt év májusában 
írtunk, és a helyzet azóta is 
ugyanaz. Az üzlethelyiség to-

vábbra is kiadó, ezt több tábla 
is hirdeti, tavalyhoz képest 
csak annyi változott, hogy a 
belső teret most már az ablak-
ra ragasztott papírlapok rejtik 
el a kíváncsi szemek elől.

Az Aranyszarvas egyike 
Miskolc legrégebbi gyógy-
szertárainak, ezek 1762-ben 
nyíltak meg, a 19. század végi 
bútorzata változatlanul meg-
maradt. A gyógyszertár kál-
váriája – melyről időről időre 
beszámoltunk – lassan húsz 
éve tart.

Korábbi cikkeink alapján 
tudni: az ezredforduló ide-
jén hosszú évekig zárva volt 
a helyiség, az épület ugyan-

is Bruno Bigattoné volt, a 
patikaprivatizáció során a 
működtetéshez szükséges 
személyi jogot viszont más 
nyerte. A felek vitája hosszú 
időre ellehetetlenítette a pa-
tikanyitást (ekkor rövid ideig 
az Erzsébet tér túlsó olda-
lán működött Aranyszarvas 
Egészségtár néven).

Bizonytalan jövő
2004-ben az akkori város-
vezetés járt közben az ügy 
rendezése érdekében, ezu-
tán nyolc évig üzemelt is a 
gyógyszertár. 2012-ben ide-
iglenesen bezárt, de a követ-
kező év elején ismét kinyitott 

még egy rövid időre, 2015 óta 
van zárva. Az üzletet hirdető 
Bigatton Kft. nem túl beszé-
des, ha a sajtó kérdezi: tavaly 
is csak annyit mondtak el la-
punknak, hogy ők továbbra is 
gyógyszertárként üzemeltet-
nék a helyiséget, ez azonban 
nem csak rajtuk múlik.

Ami biztos, csak az épület 
a Bigatton cég tulajdona, a 
műemlék bútorzat viszont 
Miskolcé. A helyzetet pedig 
információink szerint az is 
bonyolítja, hogy a helyiséget 
egy ideje nem lehet patika-
ként működtetni.

TAJTHY ÁKOS
akos.tajthy@eszak.hu

Az Aranyszarvas Gyógyszertár: jelenleg FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Könnyebben beazonosíthatók
Közösségi összefo-
gással vásároltak 
mikrochip-leolvasókat 
a mezőkövesdi állatba-
rátok. 

MEZŐKÖVESD. A városban sok-
szor keresik eltévedt kutyák 
gazdáit, illetve a kutyatartók 
a megszökött ebeket, ezért 
közösségi oldalon vetették föl 
az ötletet, ne csak az állator-
vosoknál lehessen leolvasni a 
chipelt kutyák adatait.

Néhány óra alatt
A kezdeményezésről és an-
nak sikeréről Martonosi Jú-
lia számolt be, aki szeptem-
berben vetette föl az ötletet 
egy Facebook-csoportban. 

Néhány óra alatt összegyűlt 
annyi pénz, amennyiből 
már három leolvasót is vásá-
rolhattak. Két vállalkozó is 
fölajánlotta, hogy üzletében 
– horgászbolt és vendéglátó 
egység – elhelyezhetik a le-
olvasókat, a harmadik hely-
színről egyelőre nincs végle-
ges megállapodás. Időközben 
az egyik legnagyobb állat-
eledeles bolt is jelezte, hogy 
immáron náluk is elérhető a 
mikrochipolvasás.

Az állatbarátoknak sikerült 
azt is elérniük, hogy a me-
zőkövesdi Mol benzinkút is 
rendelkezzen saját leolvasó-
val, a cég országos program-
jának részeként. A leolvasó 
már használható is a töltőál-
lomáson. Az állatorvosi ren-

delőkkel együtt Mezőköves-
den jelenleg hét helyen lehet 
beazonosítani a kóborló ebe-
ket.

Sokan segítettek
Martonosi Júlia szerint nem 
kellett más a sikerhez, mint 
egy ötlet, egy pici szervezés 
és annál nagyobb elszántság 
és tenni akarás. A sok kicsi 
sokra megy elve most is be-
bizonyította létjogosultsá-
gát, hiszen sokan voltak a 
felajánlók. Kiemelte, köszö-
net jár az adományért, a tá-
mogatás minden formájáért, 
a lelkesedésért és a javaslato-
kért is.  TB

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu

Nem lesz könnyű dolga 
a válságmenedzsernek
Rendbe tennék az 
MVK-t, de még nem tud-
ni, kinek az irányításával.
MISKOLC. Válságmenedzser 
segítségével tehetik rendbe a 
mára kaotikussá vált miskolci 
tömegközlekedést – jelentet-
te be múlt szombaton Veres 
Pál, Miskolc polgármestere. 
A városvezető azt követően 
lépett, hogy a káoszt okozott 
őszi szüneti menetrend után 
a Miskolc Városi Közlekedési 
Zrt. (MVK) bejelentette, a jár-
művezető-hiány miatt átme-
netileg több buszjárat meg-
szűnik. A polgármester akkor 
kijelentette, a probléma meg-
oldásához a szakmai szerve-
zetek segítségét is kérik majd.

A közlekedési cég hét köz-
ben az Egyetemváros közle-
kedésén néhány menetrendi 
módosítással ugyan némileg 
javított, ez viszont még nem a 
válságmenedzser intézkedé-
se volt. Érdeklődésünkre N. 
Szántó Rita, a miskolci város-
háza szóvivője azt mondta, az 
ezzel kapcsolatos tárgyalások 
folyamatosan zajlanak, amint 
ezek véget érnek, tájékoztat-
ják a sajtót.

Újra kell gondolni
A problémák akkor sem fog-
nak egy csapásra megoldód-
ni, ha a menedzser dolgozni 
kezd. A Városi és Elővárosi 
Közlekedési Egyesület (VEKE) 
– akiknek segítségére nagyon 
is számít az új miskolci város-

vezetés – miskolci szervezeté-
nek elnöke szerint a következő 
időszakban a vonalhálózatot 
és a tarifarendszert is újra kell 
majd gondolni, és ez egy hosz-
szabb folyamatnak lehet csak 
az eredménye.

– Az elmúlt években több 
vezérigazgató is nekilátott a 
hálózat megreformálásának. 
Börzsei Tibor idején, 2007-ben 
túlságosan lerövidítettek több 
járatot, így az utasoknak ma 
is szitokszó az átszállás vagy a 
csatlakozás. Kókai Ernő és De-
vecz Miklós idején már kértek 
segítséget tőlünk, ekkor vezet-
ték be több járatnál az ütemes 
menetrendet, és helyreállítot-
tak több csonka járatot. A Sing-
lár-korszakban viszont egyedi 
vagy ismeretlen igényekre 
alapozva készültek szerintünk 
indokolatlan menetrend-mó-
dosítások, melyeknek köszön-
hetően mára széttagozódott és 
követhetetlen lett a vonalháló-
zat – sorolta Fejér Balázs.

A VEKE helyi vezetője sze-
rint a szervezet nemcsak a 
sofőrhiány miatti krízishely-
zetet szeretné felszámolni, 
de a közép- és hosszú távú 
problémák megoldásában is 
szívesen segítene.

– Ehhez viszont nem csak 
utasszámlálásra lesz szük-
ség, szükséges megkérdezni 
az utasokat, hogy honnan és 
hová szeretnének utazni, és 
az igények tükrében kell egy 
egységes hálózatot létrehozni 
újra – tette hozzá.  TÁ
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ÜNNEPVÁRÓ

KUPONAKCIÓ
SZUPER HÉTVÉGI 

Vásároljon 11. 09-én, szombaton és 
11.10-én, vasárnap legalább 7 000 Ft  
értékben, és egy 700 Ft-os kupont 

adunk ajándékba!
Beváltható: 2019. 12. 31-ig.

2019.11.09-én, szombaton és 11.10-én, vasárnap legalább 7 000 Ft értékű vásárlás esetén 
1 db 700 Ft értékű kupont adunk bármely magyarországi, nyitvatartó Lidl-üzletben. 

Vásárlásonként 1 db kupon adható ki, így 1 db kupon jár 7 000 és 35 000 Ft értékű vásárlás 
után is. Minden vásárló kizárólag egy 700 Forint értékű kuponra jogosult. A kupon 

2019.11.09-től 12.31-ig váltható be bármely magyarországi, nyitvatartó Lidl-üzletben legalább 
700 Ft értékű vásárlás esetén.  Vásárlásonként 1 db kupon váltható be. A kupon elvesztése 
vagy megrongálódása esetében az nem pótolható. A kupon tulajdonosának azt tekintjük, 
akinek az a birtokában van. A kupon sokszorosítása tilos. Nem eredeti vagy sérült kupont 

nem áll módunkban elfogadni. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz vissza 
nem adható. A kupon más akcióval nem vonható össze. Kibocsátó: Lidl Magyarország Bt.

A 700 Ft értékű Lidl kupon 2019. 11. 09. és 2019. 12. 31. között váltható be bármely magyarországi nyitvatartó Lidl üzletben. Beváltás-

nál a vásárlás értékének legalább 700 Ft-nak kell lennie, 699 Ft értékű vásárlás esetén a kupon nem váltható be. Vásárlásonként 1 db 

kupon váltható be. A kupon elvesztése vagy megrongálódása esetén az nem pótolható. A kupon tulajdonosának azt tekintjük, akinek 

az a birtokában van. A kupon sokszorosítása tilos! Nem eredeti, sérült vagy megrongálódott kupont 

nem áll módunkban elfogadni. A kupon készpénzre nem váltható, értékéből készpénz vissza nem 

adható. Kibocsátó: Lidl Magyarország Bt.

Ft700értékű

BEVÁLTHATÓ: 2019. 12. 31-IGLIDL KUPON

ÜNNEPVÁRÓ KUPONAKCIÓ!
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Széles összefogással 
kívül-belül megszépült
Megújult az Ökumeni-
kus Segélyszervezet 
gyerekháza Boldogkő-
újfaluban.

BOLDOGKŐÚJFALU. A Biztos 
Kezdet Gyerekházat csütör-
tökön adták át. A hátrányos 
helyzetű Gönci járásban lévő 
településen a kívül-belül, 
több mint 50 millió forintból 
megszépült ház átadásán Lé-
vai Anikó, a segélyszervezet 
jószolgálati nagykövete azt 
mondta: ez az intézmény 
Magyarország egyik leghátrá-
nyosabb helyzetű településén 
segít, itt sok a munkanélküli, 
nagy a mélyszegénység, átlag 
fölötti a hátrányos helyzetű 
tanulók száma. Hozzátette, 
az édesanyáknak tanácsadás-
sal segítenek a gyerekneve-
lésben, itt együtt lehetnek az 
anyák gyerekeikkel.

Lehel László, a segélyszer-
vezet elnök-igazgatója arról 
szólt, hogy a boldogkőújfalui 
ház széles körű összefogással 
újult meg, az intézmény kis-
gyermekeknek és családjuk-
nak kínál esélyt a felzárkózás-
ra. A Biztos Kezdet Gyerekház 
részévé válik a szervezet or-
szágos „Kapaszkodó” gyer-
mekfejlesztő programjának, 
amelynek köszönhetően or-
szágszerte évente több mint 
kétezer gyermek kaphat 
esélyt a felzárkózásra.

Érték
A megújult épület átadóján 
Langerné Victor Katalin, a 

Belügyminisztérium társa-
dalmi felzárkózásért felelős 
helyettes államtitkára azt 
mondta: minden gyerek ér-
ték, aki megszületik, és min-
den gyereknek meg kell adni 
a lehetőséget a teljes életre. 
„Látnunk kell bennük az 
egészséges, életerős felnőt-
tet, aki biztosan áll a lábán, 
munkája van, és el tudja tar-
tani a családját. Ha viszont 
egy gyerek útja már születé-
sétől kezdve hiányokkal és 
buktatókkal van kikövezve, s 
nincs lehetősége biztos jövő-

re, akkor cselekednünk kell” 
– fogalmazott.

Az Ökumenikus Segély-
szervezet 2010 óta fejleszti a 
Biztos Kezdet Gyerekházak 
hálózatát. Jelenleg az ország-
ban 195 gyerekház van, ezek 
közül 110 hazai költségvetési 
forrásból működik, 85 pedig 
uniós támogatást kap a szol-
gáltatás kialakítására. A hazai 
támogatású gyerekházakat 
évente 2500 kisgyermek lá-
togatja rendszeresen a szüle-
ivel. A gyerekház szolgálta-
tásait várandós kismamák is 

igénybe vehetik, őket elsősor-
ban a szülésre és az anyaságra 
készítik fel.  MTI

Játék a megújult gyerekházban  FOTÓ: VAJDA JÁNOS

Koszorúzott a Munkáspárt
A nagy októberi szocialista forradalom 102. évfordulója 
alkalmából tartott megemlékezést a Munkáspárt megyei 
szervezete csütörtökön Miskolcon, a Hősök temetőjében a 
Szovjet emlékműnél. Az eseményen Fülöp Józsefné miskolci 
és megyei elnök mondott beszédet, majd az emlékműnél 
és Szabó Lajos ezredes sírjánál helyeztek el koszorút a párt 
tagjai.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Nyitott és konstruktív 
városvezetést akarnak
Velünk a Város néven 
alkotnak frakciót a 
Veres Pált támogató 
képviselők.

MISKOLC. Egy tizenöt tagú kép-
viselőcsoportot alapítottak 
meg azok a miskolci önkor-
mányzati képviselők, akik Ve-
res Pál polgármester mögött 
sorakoztak fel a választáson. 
A Velünk a Város nevet viselő 
frakció vezetője dr. Simon Gá-
bor lesz – tudtuk meg a tegna-
pi sajtótájékoztatón. Az is el-
hangzott, hogy két helyettes 
vezetője lesz a képviselőcso-
portnak Hegedűs Andrea és 
Badány Lajos személyében. 

A Velünk a Város frakció 
egységesen kíván fellépni 

Veres Pál polgármester tá-
mogatásában. Az eddigiektől 
eltérő, nyitott és konstruktív 
városvezetést akarnak meg-
valósítani, amelyben a párt-
politika a háttérbe szorul, és 
minden döntéskor a város és 
a városlakók érdekei játsza-
nak főszerepet. 

Szakterületek 
Simon Gábor lesz a frakció 
operatív vezetője, Hegedűs 
Andrea az oktatást, a fiata-
lok érdekeinek védelmét és 
a közművelődést tartja első 
számú szakterületeinek, míg 
Badány Lajos – mint eddi-
gi képviselősége idején – a 
városgazdálkodással, pénz-
ügyekkel szeretne foglalkozni 
– hangzott el.  SZB

Húszéves a ReCIK Alapítvány
Jubileumi szakmai 
konferencián értékelte 
eddigi húsz évét a Re-
gionális Civil Központ 
Alapítvány.

HERNÁDVÉCSE. A szervezet szé-
les körű tevékenységet végez 
Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye és az Észak-Ma-
gyarország régió nonprofit 
szervezeteinek fejlődése, a 
szektorok közötti együttmű-
ködés erősítése, a társadalmi 
felzárkózás és integráció ér-
dekében. Eddigi munkáját és 
a jeles 20. évfordulót egész 
napos szakmai konferenciá-
val ünnepelték meg novem-

ber 7-én, csütörtökön Hernád-
vécsén, a Hotel Vécsecityben 
együttműködő partnerek, 
támogatók és szakemberek 
részvételével.

Találkozási lehetőség
A szakmai programokat meg-
előzően dr. Hörcsik Richárd 
és Demeter Zoltán ország-
gyűlési képviselők, valamint  
Bánné dr. Gál Boglárka, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
közgyűlés elnöke mondott 
köszöntőt. 

Délelőtt a társadalmi esély-
teremtés eszközrendszere, 
a társadalmi innováció sze-
repe a felzárkózásban és 
a civilek szerepe a megye 

foglalkoz tatási helyzetének 
javításában témakörökben 
hangzottak el előadások. 
Szendrák Dóra, a ReCIK Ala-
pítvány ügyvezető elnöke 
beszélt összefoglaló jelleggel 
az elmúlt húsz évről, ame-
lyet filmve títéssel is illuszt-
ráltak. Végül a Dorko Band és 
Lakatos Ágnes szórakoztatta 
zenés, táncos műsorával a 
vendégeket. Délután pedig 
a munkaerőpiaci integráció 
és a társadalmi felzárkózás 
kihívásairól esett szó a pódi-
umbeszélgetésen. A nap vé-
gén a résztvevők a közösségi 
kávézóban találkozhattak és 
megtekinthették a helyi ter-
mékkiállítást.  DA

Kismotorok a polgárőröknek
Megyénkben négy pol-
gárőr-egyesület kapott 
robogót.
BUDAPEST. Az Országos Rend-
őr-főkapitányság Országos 
Baleset-megelőzési Bizott-
sága 50 darab, az Országos 
Polgárőr Szövetség pedig to-
vábbi 20 darab segédmotoros 
kerékpárt adott át a közel-
múltban Budapesten a köz-
területi járőrszolgálatot ellátó 
polgárőrszervezeteknek.

– Az elmúlt években több 
alkalommal is támogatta az 
OBB a polgárőrséget kerékpá-
rok és segédmotoros kerék-
párok beszerzésével, évente 
mintegy ötvenmillió forintos 
értékben – mondta beszé-
dében Kovács István rendőr 
vezérőrnagy, az országos 

rendőrfőkapitány gazdasá-
gi helyettese, aki kiemelte, 
hogy 2016 óta már több mint 
1280 kerékpárral és az általuk 
most átadott 50 darab segéd-
motoros kerékpárral együtt 
már több mint 200 robogó-
val támogatták a polgárőrök 
közterületi járőrszolgálatát. 
A járműveken túl 2015-ben 
5 millió forintnyi üzem-
anyag-utalvánnyal, 2016-ban 
a lovas polgárőröknek for-
mafelszereléssel, idén pedig 
a közterületi járőrszolgálatot 
segítő felszerelésekkel is se-
gítettek.

Az 50 darab, egyenként 640 
ezer forint értékű, négyüte-
mű, léghűtéses, 50 köbcentis 
Piaggio Liberty segédmotoros 
kerékpárokat közbeszerzési 
eljárás keretén belül vásárol-
ták meg.

– Kívánom – mondta Ko-
vács István –, hogy a most át-

adott járművekkel szolgálják 
a közrendet, közbiztonságot.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyéből a sárospataki, 
olaszliszkai, járdánházi, sza-
laszendi polgárőr-egyesüle-
tek kaptak robogót.  ÉM

A motorok átadásán  
 FOTÓ: HLADON SÁNDOR

Az intézmény kis-
gyermekeknek és 
családjuknak kínál 
esélyt a felzárkó-
zásra. 
LEHEL LÁSZLÓ

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu
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Röviden

Nem engedhetjük 
át a döntést
GÖNC. Göncön is megemlékez-
tek az 1956-os forradalom és 
szabadságharc hőseiről. Dr. 
Hörcsik Richárd országgyű-
lési képviselő beszédében 
úgy fogalmazott: „Az akkor 
elűzött diktatúra már nem 
térhet vissza, ma már mások 
a módszerek. Tudatosan fel 
kell tehát ismernünk azokat 
a veszélyeket, amik reánk le-
selkednek: a 63 éves forrada-
lom egyik fontos tanulsága az, 
hogy nem engedhetjük át a 
jövőnkről szóló döntést sem-
milyen okból senki másnak, 
hanem minden körülmények 
között megvédhetjük azt, ami 
igazán fontos számunkra.”  ÉM

Teremtés ünnepe 
lesz Zsujtán
ZSUJTA. A Teremtés ünnepére 
várják az érdeklődőket Zsuj-
tára, a település református 
templomába november 10-
én, vasárnap délelőtt 10 órá-
ra. Az ünnepi istentisztelet 
után a természet hangjait Se-
res Zsuzsanna brácsaművész 
tolmácsolja. Az ünnephez 
kapcsolódóan tekinthető meg 
Surányi Bálint természetfotós 
kiállítása is, aki a természet 
sokszínűségét mutatja be fo-
tói segítségével.  HE

Regécen alakuló 
ülést tartottak

REGÉC. Regécen szerdán tar-
totta alakuló ülését a kép-
viselő-testület. A újonnan 
megválasztott képviselők és 
a társadalmi megbízatású al-
polgármester esküt tettek, 
majd tájékoztatás hangzott 
el a legutóbbi ülés óta történt 
eseményekről és intézkedé-
sekről. Ezután a szociális célú 
tűzifa-támogatás helyi szabá-
lyairól szóló önkormányzati 
rendelet tervezetét tárgyalták 
meg a képviselők.  HE

Első helyezett a 
göncruszkai csapat
GÖNCRUSZKA. Sikeresen ver-
senyeztek a göncruszkai 
Talentum Református Tehet-
séggondozó Általános Iskola 
diákjai a Bolyai Matematika 
Csapatverseny megyei dön-
tőjében. A legjobb helyezést 
a 8. osztályosok érték el, akik 
megnyerték a megyei fordu-
lót, így ők képviselhetik me-
gyénket a fővárosi döntőben, 
újságolta örömmel lapunk-
nak Beidek Endre, az iskola 
igazgatója. A tehetséges 8.-
osok: Sohajda Sarolta, Bou-
kortt Meryem, Bártfai Dániel 
és Marci Kristóf.  HE

Dr. Hörcsik Richárd  FOTÓ: ÉM

A tűzifa-támogatásról is tárgyal-
tak  FOTÓ: ÉM

Az élvédők is lombot hajtanak
A göncruszkai iskola 
pedagógusa asztalos 
szeretett volna lenni. 
Nem adta fel álmát.

GÖNCRUSZKA. Hidi Kálmán 
gyerekkorában asztalosnak 
készült. Volt kis polca, gya-
luja és kalapácsa is, hogy el-
kezdhesse az ismerkedést a 
szakmával. Álmai kilencéves 
korában foszlottak szerte, 
amikor a jobb szemére meg-
vakult. Emiatt aztán nem 
választhatta az asztalosmes-
terséget. Hivatalosan nem, 
hobbinak viszont megma-
radt. Olyannyira, hogy azóta 
mesterien bánik a fűrésszel, 
gyaluval és kalapáccsal. 
Munkahelyén, a göncruszkai 
Talentum Református Tehet-
séggondozó Általános Iskolá-
ban az intézmény famunkáit 
is ő készítette. Amerre csak 
járunk az épültben, a szekré-
nyek, a lépcső menti kapasz-
kodók, az élvédők, a játszótér 
és az előtetők mind az ő ízlé-
sét, fantáziáját és keze mun-
káját dicsérik.

Kálmánt a napokban láto-
gattuk meg az iskolában. A 
szintén általa készített ha-
talmas asztalhoz ültünk le, 
amelyben felfedezhető az 
egykori fa alakja.

– Szeretem a természetes 
formákat – mondja elöljá-
róban a pedagógus, akinek 
tanítói végzettsége van, de 
szinte csak testnevelést ta-
nít az iskola nebulóinak. – Ez 
az asztal például egy hatal-
mas topolyafából készült. A 
Hernád partjáról vágták ki, és 
az egyik gyülekezeti tag aján-
lotta fel az iskolának – meséli 
Kálmán, hiszen itt minden 
tárgynak külön története van. 
Az asztal lapján ott a méhecs-
ke, az iskola védjegye, mivel 
az intézmény fenntartását a 
helyi református gyülekezet 
méhészete is segíti. A méhecs-
ke mellett egy sakktábla, hogy 

a gyerekek bármelyik szünet-
ben játszhassanak egy partit.

Iskolai játszótér
Az ügyes kezű testnevelőtől 
megtudjuk, hogy a kárpátaljai 
Nagydobronyból származik, 
arról a településről, amely ma 
a legnagyobb, tiszta magyar 
anyanyelvű település Kárpát-
alján. A tanítóképzőt Sáros-
patakon végezte. Szeretett 
volna továbbmenni testneve-
léssel, de a szeme miatt nem 
felelt volna meg a gyakorlati 
vizsgán. Diplomaszerzés után 
Hernádvécsén tanított 13 évig. 
Amikor az első osztálya el-
ballagott, nekik készített egy 
székelykapuszerű tablót, és 
ez volt az a feladat, ami miatt 
újra elkezdett asztalosmun-
kákkal foglalkozni. Később ta-
nított Novajidrányban is, majd 

Göncruszkára került. Akkor a 
felesége már egy éve itt dolgo-
zott, így a fenntartó gyüleke-
zet lelkésze, Sohajda Levente 
tudta, hogy Kálmánnak mi a 
hobbija, és kérte a segítségét 
az iskola játszóterének meg-
építéséhez. Ennek hét éve 
már, és azóta az iskola minden 
zugában ott vannak fából ké-
szült, gyönyörű munkái.

Égi madarak
Az iskola új szárnyában, amíg 
a néptáncteremben az alsósok 
táncolnak és énekelnek, meg-
csodáljuk a díszítőelemeket, 
melyeknek természetesen 
praktikus céljuk is van. A te-
rem melletti falrész lombkoro-
nás fái például festett, norvég 
zuzmóból készültek. A fák 
közötti fatörzsszeletek pedig 
a falvédő funkcióját töltik be.

– Komoly fejtörést okozott, 
hogy hogyan lehetne meg-
óvni a falak éleit. A gyerekek 
mindig sietnek, táskájukkal 
leverik az éleket. Úgy gon-
doltam, az egyszerű élvédő 
léc nem felel meg, hiszen egy 
idő múlva a fallal együtt levá-
lik. Így született meg az ötlet, 
hogy egy-egy élvédő legyen 
olyan, mintha egy fa lenne. 
Minden szinten más és más-
fajta fát faragtam, a lépcsők 
kapaszkodói pedig futó bo-
rostyánra hasonlítanak. A ker-
temből kivágott nyírfa tölti be 
az emeleten a korlát szerepét, 
az emeleti osztályteremben 
pedig dekorációként szolgál. 
Amikor kivágtam, rögtön azt 
mondtam, hogy ezt biztos, 
hogy nem fogom kidobni. 
Itt az iskolában megtalálta a 
helyét és a szerepét – sorolja 

Kálmán, majd az iskola új fő-
bejáratához invitál bennün-
ket. Az ajtó melletti falrészt is 
egy fa díszíti (természetesen 
ezt is ő készítette), de sokkal 
nagyobb és terebélyesebb, 
mint az eddigiek, ágai között 
fészkelő madárpárral. A bib-
liai mustármagpéldázat il-
lusztrációja: „Az Isten orszá-
ga olyan, mint a mustármag: 
mikor elvetik a földbe, kisebb 
minden magnál a földön, mi-
után pedig elvetették, meg-
nő és nagyobb lesz minden 
veteménynél, és olyan nagy 
ágakat hajt, hogy árnyékában 
fészket rakhatnak az égi ma-
darak”. (Mk 4,31-32)

HEGYI ERIKA
erika.hegyi@eszak.hu

Hidi Kálmán az általa készített asztalnál FOTÓ: BUJDOS TIBOR

Választás, sok meglepetéssel
Több korábbi polgár-
mesternek is búcsúznia 
kellett a Gönci járás-
ban.

GÖNCI JÁRÁS. Izgalmas csatá-
kat eredményezett az október 
13-ai helyhatósági választás a 
Gönci járásban. 

A legnagyobb közérdeklő-
dést kiváltó harc talán épp 
Göncön dúlt. Itt ugyanis 4 
jelölt indult, de a két, legtöbb 
szavazatot elnyerő jelölt kö-
zött csupán 3 szavazat volt a 
különbség. Sivák János, Gönc 
korábbi polgármestere 409 
voksot kapott, ellenfele, Vin-
ter István pedig 412-t. Sivák 
János a csekély szavazatkü-
lönbség miatt szerette volna, 
ha a szavazatokat újraszám-
lálják. A törvényes határidőn 
belül fellebbezést nyújtott be 
a helyi választási bizottság-
hoz, ezt azonban a területi vá-
lasztási bizottság elutasította. 
Sivák János ezután továbblé-
pett, és felülvizsgálati kérel-
met adott be a területi válasz-
tási bizottsághoz, melyet a 
Debreceni Ítélőtábla bírált el. 
Mivel az helybenhagyta a he-
lyi választási bizottság dön-
tését, Göncön Vinter István 
foglalhatta el a polgármesteri 
széket.

Többen leköszöntek
A járás másik városa Aba-
újszántó. Itt egyetlen jelölt 
indult, Sáfián Ádám korábbi 
polgármester, így neki a vá-

rosvezetői posztért nem kel-
lett megküzdenie senkivel.

Érdekesen alakult azonban 
Telkibányán a választás. In-
dult a korábbi polgármester, 
Kassai Zoltán is, de rajta kívül 
még ketten. Szabó Zoltán 150 
vokssal lett a település új pol-
gármestere, Baranyi Tiborné 
145 szavazattal a második, 
Kassai Zoltánt pedig 68-an 
szerették volna újra a polgár-
mesteri székben látni. Mind-
hárman független jelöltként 
indultak.

Vizsolyban a korábbi pol-
gármester, Bihi Miklós, aki 
2002 óta volt a település 
vezetője, nem indult. A két 
polgármesterjelölt közül dr. 
Palotás András Levente, a Fi-
desz–KDNP jelöltje szerezte 
meg a szavazatok többségét, 
ellenfele, Csákány András 
független jelölt volt.

Felsődobszán viszont a Fi-
desz–KDNP jelöltje, Luterán 
András maradt alul, aki 2010 
óta vezette a települést. Ő 179 
szavazatot kapott, ellenfele, 
Tóth László jócskán megelőz-
te, 319 vokssal lett Felsődob-
sza új polgármestere.

Perén is leköszönt a korábbi 
polgármester, Blaskó István. 
Bár indult a választáson, de 
a szavazatok többségét Hor-
nyik Bertalan szerezte meg, 
összesen 109-et, Blaskó Ist-
ván 73-at kapott. A harmadik 
jelöltre, Varga Imrére 8-an 
voksoltak.

Hidasnémeti polgármesteri 
székéért is hárman indultak. 
A győztes a korábbi polgár-
mester, Becse Csaba lett 309 
szavazattal, ellenfelei, Bo-
ros László 245 szavazattal és 
Rácz kevy Sándor Imréné 11 
szavazattal maradtak alul.  HE

A választáson (illusztráció)  FOTÓ: ÉM

A fejedelem életútja  
a regéci kiállításon
Szeifried Zoltán fes-
tőművész, grafikus Fe-
jedelmi élet nyomában 
című kiállítása nyílt 
meg Regécen.

REGÉC. Megnyitása óta már 
több időszaki kiállítás is he-
lyet kapott a tartalmi elemei-
vel Regéc várához kapcsolódó 
Látogatóközpontban. A szá-
mos érdekességet, élmény-
elemet bemutató komplexum 
legújabb tárlata október 5-én 
nyílt meg, tudtuk meg Ba-
kos Ferenc polgármestertől. 
A kiállításon Szeifried Zoltán 
festőművész, grafikus „Feje-
delmi élet nyomában” című 
alkotását tekinthetik meg a 
látogatók. A sok elemből álló, 
magával ragadó alkotás II. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem életút-
ját mutatja be 52 grafika segít-
ségével. A grafikai alkotások 
egyenként három-négy jele-
netet ábrázolnak a fejedelem 
életéből, így rendkívül gazdag 
élményt nyújtanak a látoga-
tóknak. Regéc számára külö-
nösen fontos a fejdelem em-
lékének őrzése. A „kis Ferkó” 
– ahogyan annak idején be-
cézték – még nem volt egyesz-
tendős, amikor édes anyjával, 
Zrínyi Ilonával és nővérével 
1677-ben beköltözött a csa-
lád tulajdonában lévő regéci 
várba, ahol gyermekévei első 
szakaszát töltötte. A fejede-
lem életútját bemutató tárlat 

november közepéig tekinthe-
tő meg Regécen.

Mindent festő és rajzoló
Szeifried Zoltán kisvárdai 
festő- és grafikusművész ön-
magáról azt vallja, hogy a 
képzőművészet terén ő tu-
lajdonképpen mindent festő 
és rajzoló alkotó, beleértve 
a technikákat és a megörö-
kítésre kiválasztott témákat 
is. Az olajfestés mellett alkot 
ceruzával, diópáccal, akrillal 
és tollal. A témaválasztást te-
kintve a művész elsősorban a 
magyar történelmi és egyházi 
személyiségeket, történése-
ket örökíti meg, de emellett 
az egyetemes keresztény té-
mákhoz is szívesen nyúl.  HE

Egy kiállított grafika  FOTÓ: MA

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu
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Akár egy életet is le lehet 
élni egy panellakásban
Panelban lakni élet
forma. Már csak attól 
egy közösség része lesz 
az ember, hogy ott él. 

MISKOLC. A közösségi létnek 
vannak szabályai, amit be
tartani néha könnyű, néha 
nehéz, de az biztos, hogy ha
talmas tolerancia szükséges 
hozzá. Ez az, amit ennyi év 
alatt meg lehet tanulni és be 
is lehet tartani – állítja Júlia, 
a háromgyermekes édesanya, 
aki több mint 40 éve él panel
lakásban. 

Téglából érkezett
Egészen pici gyermek volt 
még, amikor szüleivel beköl
töztek az 55 négyzetméteres 
első emeleti lakásba, ami 
akkor csoda volt számukra. 
Előtte egy másfél szobásban 
– téglaépítésű házban – él
tek hárman, ez ahhoz képest 
maga volt a mennyország, 
legalábbis az emlékeiben így 
él. Minden új volt, a környé
ken sorra húzták föl a tízeme
letes házakat. A szomszédok 
is újak voltak, és volt új kis 
pajtás is – mondta moso
lyogva Júlia, aki azt kérte, ne 

használjuk a teljes nevét, de 
azért szívesen mesél az újság 
olvasóinak ezzel kapcsolatos 
gondolatairól.

Egyre kisebb lett
Ők akkor – a hetvenes évek 
végén – teljesen átlagos csa
lád voltak, pont nekik ta
lálták ki ezt a konstrukciót, 
mármint a panellakást. Azóta 
persze nagyon sokat változott 
a világ, az igények is. Júlia fia
tal korában, a tanulmányai és 
egy szerelem miatt rövid idő
re elköltözött a „szülői ház
ból”, azaz a panelból, de pár 
évvel később visszatért. Az 
élet hozta így. Aztán sajnos a 
szülők elhunytak, és a lakás
ból örökség lett. Így most már 
a saját családjával, férjével és 
három gyermekével él ugyan
abban a lakásban. Időről időre 
mindig alakítottak egy kicsit 
rajta, tapétázás, festés, lami
nált padló, járólap, nyílás
zárócsere, új bútorok. Mikor 
mire volt szükség és anya
gi lehetőség. Minden újabb 
gyermek érkezésével is újra 
kellett tervezni, mivel egyre 
kevesebb lett a hely.

A lakás egy része északi 
fekvésű, a nappali mindig 

hidegebb, mint a többi helyi
ség. Nyáron kellemes, de té
len néha fáznak benne. Ez az 
első negatívum, amit említ, 
amikor arról kérdezem Júliát, 
mi az, ami miatt elköltözne. 
A következő a kert vagy egy 
nagy terasz hiánya. Ugyan 
ők szerencsések, mert van 
hétvégi telkük, ahová kime
hetnek, ha unják a „bezártsá
got”. Bár sokaknak nem is hi
ányzik a kert, és jól elvannak 
a négy fal között – fogalmaz
ta meg Júlia. Egy harmadik 
dolgot is mondott, az pedig a 
csend, ami nincs. Bár a náluk 
rohangáló kisgyermekeknek 
sem igen örülhetnek az alat
tuk lakók, de tény, hogy ők 
sem szívesen hallgatják va
sárnap délután a fúrót és a ka
lapácsot. Vagy időnként hét
köznap este a felettük lakók 
veszekedését. Nos, hát ez is a 
panel. Ezt kellett megszokni, 
de ennyi év alatt sem sikerült 
tökéletesen.

Modern irányzatok
Manapság gyakran hallani, 
az ismerősei körében is egy
re elterjedtebb, hogy teljesen 
átalakítják a panellakás belső 
elrendezését – hangoztatta 

Júlia, hozzátéve, hogy ők is 
gondolkoztak rajta, de ed
dig nem mertek belevágni. A 
nappaliból amerikai konyhás 
étkezőnappalit csinálnak, a 
konyha pedig hálószoba lesz. 
Látott már ilyet, és egész jól 
néz ki – állítja. 

Közösségi tér
Vagy az sem ritka manap
ság, hogy két egymás mellett 
lévő lakást vásárolnak meg és 
nyitnak egybe, így kaphatnak 
akár egy 90 négyzetméteres 
életteret. Bár erősen felmen
tek az utóbbi hónapokban a 
panelárak, még befektetés
nek sem rossz, ha valaki ké
sőbb kiadja albérletbe. Szó
val annak ellenére, hogy 
„elavultnak” mondják és so
kan értéktelennek is tartják, 
a tendencia nem ezt mutatja. 
Júlia mindent összevetve azt 
mondta, ők most már egy vi
déki ház vásárlásán gondol
koznak a gyerekek miatt, akik 
imádják a természetet és az 
állatokat, de addig is, amíg itt 
laknak, még jókat beszélget 
majd a lépcsőházban az ér
deklődő szomszédokkal.

NAGY-HANKÓ KRISZTINA
krisztina.hanko@eszak.hu

A sűrűn egymás mellé épített panelházak sajátos létformát kényszerítettek a bennük lakókra  FOTÓ: VAJDA JÁNOS

Előnyei is vannak

Nincsenek nem várt meglepetések
A paneleknél nincsenek olyan kellemetlen meglepetések, mint 
más szerkezetű épületek esetében. Ha elindul a bontás, nem 
fogunk a parketta alatt 50 cm salakfeltöltést találni szeméttel, 
nem szakad majd le a vakolat (vagy a mennyezet), nem fog ki
derülni, hogy a lakás egy részében nincs is fűtés, nem lesz ten
gernyi veszélyes hulladék, és semmilyen rejtélyes okból nem 
fog megrepedezni a hidegburkolat. 

Rendezett fűtőrendszer
Egy panelban jellemzően tiszta, átlátható a betonszerkezet, 
egy működő gépészettel. Nincs költség a kazánokkal, az egye
di fűtés kialakításával, nem kell kéményekkel vesződni, sőt 
amióta a radiátorok nagy részén egyedi fűtésmérőt helyeztek 
el, nagy fűtésköltség sincs.

Megfelelő hőszigetelés
Attól sem kell félni, hogy nem jó a hőszigetelés. A 2000ben el
indult panelprogram keretén belül az épületek jelentős részén 
külső hőszigetelést helyeztek el, sőt sok esetben a lakók úgy 
pályáztak a támogatásra, hogy a hőszigetelés és a nyílászáró
csere egy füst alatt történt meg.

Se penész, se pára
Ha mégis egyedileg kell cserélnünk az ablakokat, célszerű 
műanyag tokokat, kereteket betenni a felújításnál. Minden
képpen figyeljünk arra, hogy kis szellőzők legyenek a kerete
ken, nehogy bepenészedjenek a sarkok. Jó hír egyébként, hogy 
sem a penész, sem a párásodás nem jellemzőbb a panelekben, 
mint egyéb épületekben.

Pénztárcakímélő felújítás
Mindebből az is következik, hogy a panel felújítási költségei 
jól kalkulálhatók, a munka során nem jönnek olyan váratlan 
pluszkiadások, mint egy százéves épületnél. Beszereltethe
tünk klímát: erkélyes lakásoknál ez egyszerűen az erkélyre ke
rül, ha nincs erkély, a homlokzatra tehetjük (utóbbi megoldás 
településképi bejelentést és lakóközösségi beleegyezést igé
nyel). Egyes esetekben a készülék a lapos tetőre is helyezhető. 

Nem muszáj a szomszéd főztjét szagolnunk
Sokan tartanak az áthallásoktól, átszaglásoktól, de ez nem 
megoldhatatlan probléma. Beköltözés előtt érdemes a meleg
burkolat alá lépéshanggátló réteget tenni, a vizes helyiségek 
strangjaiba pedig – ha van lakóközösségi engedélyünk – ke
rülhet elszívóventilátor csappantyúval, így a szagok kevésbé 
áramolnak vissza. Vagyis ez sem nagyobb gond, mint a régi 
házak lichthófjában terjengő hagymaszag, ami ellen tenni sem 
tudunk igazán…

Falmozgatás? Lehetséges!
Bár valóban be kell tartani a szigorú szabályokat, a falakat is le
het mozgatni. Ahogy már említettük, a bontásnál mindig szük
ség van statikusra és bizonyos engedélyekre. Sok panelben a 
válaszfalaknak is van teherhordó szerepük, de akár egy főfalon 
is elhelyezhető nyílás, annak függvényében, hogy a lakás felső 
emeleten vane, bontottake már a szomszédok azon az olda
lon és így tovább. 

 Panelprogram futószalagon
Az elmúlt szűk két évtizedben futószalagon végezték a 
panelépületek fűtéskorszerűsítését. Miskolcon is házak sok 
tucatja volt felállványozva hónapokon át, hogy elvégezzék a 
külső szigetelést, a nyílászárók energiatakarékosabbra cse-
rélését. A fűtési rendszer pedig immár lehetővé teszi, hogy 
egyedileg mérjék a hőfelhasználást.  FOTÓ:  ÉM

Fél évszázad a „kocka” árnyékában 
Ötven év már biztosan 
eltelt azóta, hogy Mis
kolcon felépült az első 
panelház. 

MISKOLC. A második világhá
ború után némi idővel – el
sősorban szovjet mintára 
– a paneltechnológia sorozat
gyártása jelentette a leghaté
konyabb megoldást az égető  
lakásszükséglet megoldására.  

Az örökség
Számítások szerint ma 700 
ezer és 800 ezer közé tehető a 
magyarországi panellakások 
száma, azaz a lakosság mint
egy ötöde élhet ilyen körül
mények között. 

Egészen az 1950es végétől, 
1960as évek elejétől kezdő
dött meg a lakótelepek vas
beton tömbjeinek gyártása. 
Az első panelház egyébként 
1959ben épült Dunaújváros
ban, és egészen a 80as évek 
végéig nem álltak meg az 

építkezések. A dunaújvárosi 
példa után két évvel, 1961
ben jött a 15 éves lakásépítési 
program. A kezdeti kísérleti 
szakasz után pedig az állam 
megvásárolta a szovjet, illet
ve a dán sablonokat, és meg
kezdődhetett a tömeggyártás. 
1965ben adták át a Szentend

rei úti házgyárat, 1968ban a 
ferencvárosit. Előbbi a szov
jet típust építette meg, rög
tön a Flórián téren. Egyből 
kiderült, mennyire ócska sab
lonokról van szó, szűk, alig 3 
méter szélességű és szörnyen 
alacsony, maximum 2 és fél 
méteres belmagasságú pane

leket gyártottak. A dán minta 
ennél jóval több szabadságot 
adott, a ferencvárosi házgyár 
elsőként Zuglóban építette 
meg a lakótelepet. Itt már na
gyobb volt a belmagasság, és 
a szobák mérete sem szorítot
ta annyira össze a teret. Majd
nem 4 és fél méter szélességű 
is lehetett egy lakószoba. A 
lépcsőházak a homlokzatra 
néztek, úgyhogy természetes 
fény jutott a folyosókra, és a 
paneleket többféleképpen le
hetett variálni.

Házgyárak sora épült
A józan ész azt diktálta volna, 
hogy a dán mintát kövesse a 
magyarországi panelprog
ram. Követtük a szovjete
ket, és a ferencvárosi dánfé
le házgyár egyedül maradt, 
míg sorra épültek a szovjet 
panelüzemek Budapesten, 
Budafokon, Dunakeszin, Mis
kolcon, Szegeden, Veszprém
ben, Győrött, Kecskeméten és 
Debrecenben.  SZB

Közösségi tevékenység a szürkeség ellen  FOTÓ: ÉM
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MAGYARORSZÁG

ÁlompÁr 
Esküvői Kiállítás

A Kelet-Magyarország napilap ismét  
megrendezi a régió egyik legnagyobb  

esküvői kiállítását.

2020. január 25–26.
Nyíregyháza, Continental Aréna

Jelentkezzen kiállítónak!

Jelentkezés: 
rendezveny@mediaworks.hu 
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KÖNYV-
jelző

A rémálmok 
múzsája
Laini TayLor

Szárája hatéves kora óta 
uralta Könny lakosainak 
álmait a Rémálmok Mú
zsájaként. Eddig azt gon
dolta, hogy már ismer 
minden szörnyűséget, így 
többé semmi sem lepheti 
meg. Ám amikor lezuhant 
a citadellából, rájött, hogy 
tévedett. Sem ő, sem sze
relme, a jóképű, álmodozó 
idegen, Lazlo sem lehetett 
már ugyanaz, mint előtte.

Lazlo lehetetlen döntés
re kényszerül, miközben 
Szárája reménytelenebb
nek érzi magát, mint ed
dig valaha. És ez még nem 
minden, ugyanis hirtelen 
egy új ellenséggel is meg 
kell küzdeniük, valamint 
rá kell jönniük, honnan 
jöttek az istenek, és miért. 

Fehér rózsa
Eoin DEmpsEy

1943 decembere. Hitler 
hatalomra kerülése előtt a 
Gerber család nyári lakja 
visszhangzott a nevetés
től. Most, hogy mély hó
takaró borítja a Feketeer
dőt, a német, másként 
gondolkodó Franka Gerber 
egyedül van, és úgy érzi, 
kilátástalan az élete. 
Egy nap talál egy eszmé
letlen pilótát a hóban, aki 
Luftwaffeegyenruhát vi
sel, és az ejtőernyője libeg 
a szélben. Franka nem 
akarja, hogy a férfi meg
haljon, így elviszi a csa
ládja mindentől távol lévő 
faházába, annak ellenére, 
hogy gyűlöli a rezsimet, 
amit a katona képvisel. 

A Maxim Kiadó 
ajánlatából

 Feketeszárú 
cseresznye

A Feketeszárú cseresznye 
magja egy egészen jelen-
téktelen epizód. Egyetlen 
pezsgős éjszaka hangulata, 
amely nem akar elfakulni 
bennem. A háború dereka 
táján történt, hogy a sza-
badkai Pest szálló étter-
mében mulató társaságba 
keveredtem. Ennek az 
éjszakának királynője egy 
magas, karcsú fiatalasz-
szony volt – mondja az író, 
Hunyadi Sándor a művéről. 
Szőcs Artur rendezésében 
a Miskolci Nemzeti Színház 
Kamaraszínházában néz-
hető meg a darab szomba-
ton este.  FOTÓ:  BUJDOS TIBOR

Időutazáson Miskolcon
Képeslapok segítenek 
megismerni a me-
gyeszékhely múltját, 
jelenét. 

MISKOLC. Képes időutazás Mis
kolcon címmel hétfordulós 
helyismereti játékot hirdetett 
a II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár. A hét hó
napon át tartó játékban részt 
vehet mindenki, aki szereti a 
könyveket és érdeklődik Mis
kolc múltja és nevezetességei 
iránt. 

Hét könyvtárban
A 2019. október 1. és 2020. 
április 30. között zajló játék 
két részből áll: a II. Rákó
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár hét tagkönyvtárá
ban hónapról hónapra ren
dezett hét képeslapkiállítás 
megtekintéséből és az ezek

hez kapcsolódó kérdések 
megválaszolásából. A rész
letes játékszabályról bárki 
tájékozódhat a könyvtár in
ternetes honlapján: https://
www.rfmlib.hu/hu/content/
kepesidoutazasmiskolcon.

Szótárak az olvasóknak
A II. Rákóczi Ferenc Megyei 
és Városi Könyvtár előfize
tője az Akadémiai Kiadó két 
szolgáltatásának, a szótár
csomagnak és a MeRSZnek, 
így olvasóik korlátozás nélkül 
hozzáférnek a kiadó szótára
ihoz, valamint alap és refe
renciaművek folyamatosan 
bővülő elektronikus gyűjte
ményéhez.

A fenti adatbázisokhoz a 
könyvtárban ingyenes hozzá
férést kérhetnek a beiratko
zott olvasók, így otthonról is 
használhatják ezt a szolgálta
tást. A kódokat emailben igé

nyelhetik a simonm@rfmlib.
hu email címen vagy szemé
lyesen a könyvtár központi 
épületében (Miskolc, Görgey 
A. u. 11.) kérheti az I. és a II. 
emeleten a könyvtárosoktól.

A könyvtárban kiállítás 
nyílt II. Rákóczi Ferenc erdé
lyi fejedelemmé választásá
nak 315. évfordulója alkalmá
ból. A tárlat megtekinthető 
a könyvtár földszintjén. Az 
ugyancsak nemrég megnyílt 
Tudománytörténeti kiállítás 
a könyvtár második emeletén 
várja a látogatókat. 

November 13án, szerdán 
délután 2 órakor érzékenyítő 
foglalkozás lesz a könyvtár
ban kisiskolásoknak Ismerd 
meg, próbáld ki a látássérül
tek világát! címmel a Vakok 
és Gyengénlátók BorsodAba
újZemplén Megyei Egyesüle
tének programjaként. 

November 14én, csütör
tökön délután fél 5től Ifjú 
szívekben élek – In memori
am Ady Endre címmel Jónás 
Zoltán irodalmi estje lesz. 
Közreműködik Petró Balázs  
hegedűn.  SZBA fejedelem  FOTÓ: ÉM
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Szép európai siker, hazai földön
A DVTK női kosárlabda-
csapata győzelmével 
életben tartotta to-
vábbjutási reményeit. 

KOSÁRLABDA. A női kosárlabda 
Európa-kupa csoportköré-
nek 4. fordulójában, tegnap 
este a H-csoportban magyar 
meccset rendeztek: a PEAC-
Pécs együttese az Aluin-
vent-DVTK-t fogadta. A két, 
nagy hagyományokkal ren-
delkező csapat mostani ösz-
szecsapásán a vendégeknek 
volt nagyobb veszítenivaló-
juk, ugyanis a piros-fehérek-
nek nyerniük kellett ahhoz, 
hogy versenyben maradjanak 
a csoportból való továbbju-
tásért. A baranyaiakat ilyen 
teher nem nyomta, nekik a 
presztízs miatt kellett harcol-
niuk ezen a napon. 

Nagyot változott
A két csapat fordított páro-
sításban lejátszott meccsén, 
nem egészen egy hónapja a 
Diósgyőr 27 ponttal nyert az 
akkor irányítóhelyen jelentős 
gondokkal küszködő pécsi-
ek ellen. Azóta ez a helyzet 
nagyot változott, a baranya-
iaknál ezt, a sérülés miatt 
megüresedett helyet az azóta 

szerződtetett rutinos francia 
irányító, Diémé foglalta el. 
A másik oldalon, a DVTK-nál 
viszont sérülés miatt nem 
számíthattak az első számú 
játékmesterre, Medgyessyre, 
aki jelen volt ugyan a mér-
kőzésen, de csak a kispadról 
nézte a társait, illetve az őt 
helyettesítő Szűcs R.-t, aki 
Pécsről érkezett a tavalyi 
évadban a piros-fehérekhez.

Az utolsó két másodperc
Az első negyed eleje szoros 
volt (4–4), a sok apró hiba kö-
zepette, úgy tűnt, hogy egyik 
csapat sem tud elszakadni 
a másiktól, Szűcs R. triplája 
is ezt támasztotta alá (9–9). 
Aztán a meglehetősen rende-
zetlenül védekező vendégek-
kel szemben Horobets hár-
masával megugrani látszott 
a hazai együttes (18–13), hát 
még akkor, amikor 16 másod-
perccel a játékrész vége előtt 
Hegedűs is eredményes volt. 
Kisebb csattanó maradt a haj-
rára, nem egészen 2 szekun-
dum alatt 4 pontot dolgozott 
le hátrányából a DVTK, nagy 
hazai fegyelmezetlenségek 
után, büntetőkből (20–17). 

A második menetet jobban 
kezdte a vendégegyüttes, a 
motivált Szűcs R. 4 egysége 

után Morrison középtávolijá-
val a meccs folyamán először 
vezetett a DVTK (22–23). Nem 
sokkal később fordult a kocka 
(26–23), majd vendégszépí-
tést követő, hazai időkérés 
után a távoli kísérletekkel 

operáló Diósgyőr részéről 
Kányási jegyzett egy troj-
kát (26–28). A folytatásban a 
PEAC próbált kapaszkodni, 
eredményesen, ugyanis a 
negyedhajrában négypontos 
hátrányt dolgozott le (32–32).

Fordulás után
Walker-Kimbrough és Goree 
pontos dobásával indult a har-
madik játékrész, majd a 24. 
percben utóbbi egy triplát is 
bevert (37–41), amit nem sok-
kal később Walker-Kimbrough 
,,másolt” (39–44). Harcosabb 
és pontosabb volt ekkoriban a 
DVTK, nemcsak a Pécsnél, ha-
nem első félidei önmagánál is, 
és védekezésben jóval zártabb 
(43–50). A negyed hajrájában 
egymás után gyűjtötte be a le-
pattanókat a Diósgyőr, és Goree 
ponterős játékával két számje-
gyű lett az előnyük (43–54). 

A zárómenetet 10 pontos fó-
rral kezdték a vendégek (45–
55), akik a remeklő Szűcs R. 
büntetőivel és Goree center-
góljával még jobban elmen-
tek. Uralta a meccset a DVTK, 
és amikor Walker-Kimbrough 
labdaszerzése után leindu-
lásos kosarat szerzett, hazai 
időkérés jött a 34. percben 
(48–63). Nem sokkal később 
újabb pécsi szünetelés kö-
vetkezett, de ez sem igazán 
használt, a fordulás után más 
fordulatszámon pörgő piros 
mezesek az alaposan belelen-
dült Walker-Kimbrough talá-
latával húszra kerekítették a 
fórt (51–71). A lefutott meccs 
utolsó perceiben a PEAC picit 
kozmetikázott, de ennek je-
lentősége már nem volt, má-
sodik félidei jobb játékával 
összességében magabiztosan 
nyert a Diósgyőr.  BCS

Örültünk volna, ha duplázzuk az elő-
nyünket a szünet előtt, de nem így tör-

tént, néha még jobb is, ha nem nyerünk.
Pep Guardiola, az angol Manchester City menedzsere, miután csapata 

Bajnokok Ligája-mérkőzésen döntetlent ért el az olasz Atalanta vendégeként 
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A Brazíliában jelenleg is zaj-
ló U17-es labdarúgó-világ-
bajnokságon Brazília Chilét, 
Franciaország pedig Auszt-
ráliát legyőzve jutott be a 
negyeddöntőbe. Franciaor-
szág 4–0-ra diadalmaskodott 
Ausztrália ellen, a házigazda 
brazilok pedig 3–2-re nyertek 
Chile ellen, és a folytatásban 
az Ecuador–Olaszország ta-
lálkozó győztesével játszanak 
majd az elődöntőbe kerülé-
sért.

Negyeddöntős 
Sencsenben
TENISZ. Babos Tímea második 
győzelmével bejutott a ne-
gyeddöntőbe a 100 ezer dollár 
(átszámítva 30 millió forint) 
összdíjazású kínai, Sencsen-
ben zajló kemény pályás női 
tenisztornán. A világranglis-
tán száznegyedik játékos – aki 
vasárnap ugyanott sorozatban 
harmadszor nyerte meg páros-
ban a WTA-világbajnokságot – 
csütörtökre virradóra 6:2, 2:6, 
6:0-ra megverte a holland Bi-
biane Schoofsot (a világrang-
listán 149. helyen áll). A talál-
kozó 1 óra 44 percig tartott.

A piros-fehérek szinte végig fölényben játszottak, és simán nyertek  FOTÓ: BCS

ERC: ki fut be a nagy hármasból?
Brit, lengyel és orosz 
ralis is odaérhet még a 
rali Európa-bajnokság 
trónjára.

RALI. A visszaszámlálás befe-
jeződött. A hétközi tesztek és 
kötelező adminisztratív, vala-
mint technikai átvételek után 
megkezdődik a Rally Hungary, 
a szakág Európa-bajnoki soro-
zatának szezonzáró versenye. 
Tizenhat évet kellett várni 
arra, hogy az ERC visszatérjen 
Magyarországra. A szakma 
és a szurkolók leginkább arra 
kíváncsiak, hogy a zempléni 
aszfaltos és helyenként mur-
vás pályákon a három esélyes 
közül ki szerzi meg a sorozat 
bajnoki címét. A legjobb hely-
zetből a brit Chris Ingram várja 
a Rally Hungaryt, aki az össze-
tett pontversenyben 19 pontos 
előnnyel vezet a lengyel Lu-
kasz Habaj és 28 egységgel az 
orosz Alexey Lukyanuk előtt. 

A viadalon azonban 39 pont 
gyűjthető, úgyhogy az elsősé-
get még mindhárman megsze-
rezhetik. 

Izgatott, kipihent, magabiztos
– Nem félek senkitől. Ma-
gamat szeretném legyőzni, 
amihez a legjobb formámra 
lesz szükség Magyarországon 
– jelentette ki Chris Ingram. 
– Óriási tisztelettel vagyok 
Lukasz és Alexey, valamint a 
navigátoraik iránt. Mindkét 
páros nagyon gyors, Alexey 
tapasztalt bajnok és retten-
tően gyors. Ezzel azonban 
nem szabad törődnöm. Csak 
a saját teljesítményemre 
koncentrálok. Túl vagyunk 
egy jól sikerült teszten, meg-
tettük a szokásos előkészü-
leteket. Izgatott, kipihent és 
magabiztos vagyok, ami sze-
rintem a legjobb kombináció 
egy ilyen futam előtt. 

A lengyel Lukasz Habaj 
nemcsak magára, a navigáto-

rára és a csapatára számíthat, 
hanem több ezer szurkoló-
ra is. Legalábbis a Zemplén 
környéki szállásfoglalásokból 
arra lehet következtetni, hogy 
a híresen sportbarát „polá-
kok” nagy számban érkeznek 
az északkeleti régióba.

Bizakodó orosz
– Egyelőre jobb, ha nem is 
gondolok a bajnoki címre, 
arra koncentrálok, hogy a le-
hető legtöbbet kihozzam eb-
ből a versenyből, aztán majd 
meglátjuk, hogy ez mire lesz 
elegendő – szögezte le a len-
gyel ralis. – Ha mégis össze-
jönne ez a szenzációs siker, 
az tökéletes koronája lenne 
a körülöttem dolgozó embe-
rek, a csapat sokéves kitartó 
munkájának. Emellett talán 
a hazámban is jelentősen 
népszerűsítené a ralisportot. 
Talán a siker titka a nyugalom 
lehet. Amennyiben higgadt 
tudok maradni, elérhetem 

azt, amire évek óta fel vagyok 
készülve. 

A három bajnokaspiráns kö-
zül az orosz Alexey Lukyanuk 
gyűjtötte a legkevesebb pon-
tot, de egy jó magyarországi 
hajrával még ő is befuthat az 
ERC trónjára. 

– Egyszerű a képlet. Az 
utolsó versenyen jobban kell 
szerepelnem, mint a két ri-
válisom, vagyis meg kell őket 
előznöm. Aztán majd kide-
rül, hogy mi történik mögöt-
tem – árulta el a Rally Hun-
garyval kapcsolatos tervét 
az orosz ralis. – Mint mindig, 
most is igyekeztünk a lehe-
tő legtöbb adatot beszerezni 
az adott helyszínről. Edzet-
tünk, felkészültünk, biztos, 
hogy kemény csata vár ránk 
Magyarországon. Próbáltunk 
felkészülni az extrém időjá-
rási körülményekre is. Bízunk 
benne, hogy ebből a szem-
pontból egyáltalán nem érhet 
majd meglepetés.

A Rally Hungary pénteken 
délután a nyíregyházi rajtce-
remóniával kezdődik, ahon-
nan a mezőny a Rabócsiring-
re autózik, hogy megkezdje 
a hárompontos száguldást. 
Szombaton és vasárnap to-
vábbi 13 mért szakaszt teljesí-

tenek, ezután Nyíregyházán 
köszöntik majd a célba érke-
zett egységeket. Az ERC-fu-
tam során nagyságrendileg 
nyolcszáz kilométert autóz-
nak a párosok, amelyből 220 
kilométert tesz ki a gyorsasá-
gi szakaszok mennyisége.  ME

Lukasz Habajt sok lengyel szurkoló kíséri el a szezonzáróra 
 FOTÓ: MAGÁN ARCHÍVUM

Kosárlabda: jegyzőkönyv
PEAC-Pécs–Aluinvent-DVTK
 60–77 (20–17, 12–15, 13–23, 15–22)
Pécs, 300 néző. V.: Baki (török), Prpa (szerb), Mavisu (török).
PEAC-Pécs: DIÉMÉ (13/3), Szabó F. (–), Wentzel (4), Udo-
denko (11/6), BRAVARD (13). Csere: Sánta (–), Kaposi (10), 
Gémes-Sarok (4), Hegedűs (2), Horobets (3/3), Ruják (–). 
Vezetőedző: Meszlényi Róbert.
Aluinvent-DVTK: SZŰCS R. (12/3), WALKER-KIMBROUGH 
(21/6), Skoric (8), GOREE (17/3), Morrison (12). Csere: Pusz-
tai (–), Kányási (7/3), Zele (–), Kiss A. (–). Vezetőedző: 
Cziczás László.
Meszlényi Róbert: – Gratulálok a DVTK-nak. Ennyivel jobb 
csapat voltak ma, mint mi. Sokkal jobban játszottunk, mint 
a két csapat egymás elleni első összecsapásán, most volt 
egy jó félidőnk. Az első két negyedben jól tartottuk magun-
kat, a fordulás után viszont fizikálisan és játékban is fölénk 
nőtt a DVTK. 

Cziczás László: – Gratulálok a pécsi csapatnak, nagyon sok 
erőt kellett mozgósítani ahhoz, hogy ma győztesen hagyjuk 
el a pályát. Az elején volt bennünk egy kis feszültség, de 
ahogy bemelegedtünk, egyre jobb játékra voltunk képesek, 
és megérdemelten kerekedtünk felül. Ezzel a győzelemmel 
azért maradt esélyünk arra, hogy kiharcoljuk a továbbjutást.
A csoport másik mérkőzésén: Cadi La Seu (spanyol) – 
Basket Landes (francia) 57–70 (18–14, 14–16, 15–23, 10–17).
A H-csoport állása
1. Basket Landes 4 4 – 282–250 8
2. Cadi La Seu 4 2 2 300–264 6
3. Aluinvent-DVTK 4 2 2 295–273 6
4. PEAC-Pécs 4 – 4 226–316 4
A hátralévő mérkőzések, november 27., 18.30: Aluin-
vent-DVTK–Cadi La Seu, 20.00: Basket Landes–PEAC-
Pécs. December 4., 18.00: PEAC-Pécs–Cadi La Seu, 20.00: 
Basket Landes–Aluinvent-DVTK. 

Röplabda: NB I.
Női röplabda NB I. Liga, 5. forduló
DVTK-Fux–Szent Benedek RA 
Balatonfüred (Miskolc, városi
 sportcsarnok, péntek, 19.30)
Toma Sándor, a DVTK-Fux szakmai 
igazgatója: – Kemény mérkőzés vár 
ránk. Óriási a küzdelem az NB I. felső-
házában. Az első és második helyen 
a fehérváriak és a balatonfürediek 
állnak, a harmadik és negyediken 
pedig mi és a testnevelési főiskolá-
sok. A múlt héten 3:2-re kikaptunk 
Székesfehérvárott, ahol bár pontot 
szereztünk, de nem tudtuk befejezni 
a támadásainkat, ezért kaptunk ki. 
A fürediek ellen nyerni akarunk, és 
kiszolgálni a közönségünket. Vendé-
günknek sok külföldi játékosa van: 
mind a hatan lelkesek, hajtanak, de 
mi sem vagyunk rosszak. 

Kosárlabda: NB I./B
Férfi NB I./B Piros csoport, 
7. forduló:
HOYA-Pannon Egyetem Veszprém– 
MEAFC-Miskolc 
 (Veszprém, péntek, 18.00)
Drahos Gábor, a MEAFC-Miskolc 
edzője: – Igyekeztünk a legideálisab-
ban ráhangolódni a Veszprém elleni 
idegenbeli meccsre. Volt közös meccs-
nézés, zh-írás, és Lippai révén női 
egyetemi bajnoki mérkőzés. Nem lesz 
egyszerű dolgunk, de az újfent ,,Thorn-
tontalan”, színmagyar kerettel kiálló 
MEAFC miért ne lehetne képes ebben 
a nehéz és kiegyensúlyozott bajnok-
ságban előbb-utóbb egy igazi bravúr-
ra? Igaz, hogy a Veszprém a bajnokság 
legrutinosabb keretével rendelkezik, 
de akkor is...

Jégkorong: Gdanskban
A lengyelországi Gdanskban ma kezdő-
dik az EIHC-hokitorna, amelyre a finn 
nemzetiségű Jarmo Tolvanen szövet-
ségi kapitány vezetésével utazott el a 
magyar válogatott, amelyben a DVTK 
Jegesmedvék három tagja (Adorján 
Attila, Miskolczi Márk és Vojtkó Mátyás 
kap helyet, Ritó László azonban sérülé-
se miatt itthon maradt). 
A program
November 8., péntek, 15.00: Magyar-
ország–Olaszország
November 9., szombat, 18.00: Ma-
gyarország–Japán
November 10., vasárnap, 13.00: Ma-
gyarország–Lengyelország
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Nem bízzák el magukat
Továbbra is a IV/C-ben 
vitézkednek az újhelyi-
ek, a Zempléni Hiúzok.
JÉGKORONG. Az előző szezon-
ban első alkalommal vett 
részt a sátoraljaújhelyi felnőtt 
férfi hokicsapat az országos 
szövetség által szervezett baj-
nokságban: az ob IV/C-ben a 
Zempléni Hiúzok az alapsza-
kaszban elért második pozíció 
után (7 gárda indult) veszítet-
tek az elődöntőben, illetve a 
3. helyért lezajlott párharcban 
is, így negyedikként zárták a 
2018/2019-es évadot.

Nyolc pontjuk van
Az újhelyiek ugyanebben 
az osztályban már elkezd-
ték a 2019/2020-as pontva-
dászatot is, és három fordu-
lót követően, 10 együttes 
közül pillanatnyilag az el-
sők a táblázaton.

– Létszámban, minő-
ségben sikerült egy kicsit 
előrébb lépnünk tavaly-
hoz képest, ugyanis ér-
kezett hozzánk két védő, 
Magyaros Attila és Bodnár 
Patrik, illetve két csatár, 
Pásztor Tamás, továbbá Pász-
tor Dávid, valamennyien a 
Sátor aljaújhelytől mintegy 30 
kilométerre található szlová-
kiai Nagytárkányból – mond-
ta lapunknak Séra Zoltán, a 
Zempléni Hiúzok edzője. – Azt 
tudni kell, hogy ebben a köz-
ségben mindenki a befagyott 
Tisza-holtágon tanult meg kor-
csolyázni, itt játszott először 
jégkorongot. Az első meccsünk 
a tavalyi bajnok KMH-val volt, 
amelyet szétlövéssel tudtunk 
legyőzni 3–2-re. Utána a 2019-
es ezüstérmes Debrecent fo-
gadtuk, akiket 2–1-re vertünk, 
majd a harmadik fordulóban 
új belépő Táti Tigrisek követ-
keztek, újabb 3–2 nekünk, de 
a rendes játékidőben. Az erő-
viszonyokat, a játékot látva, 
ismerve nem túlzás azt kijelen-
teni, hogy a három legerősebb 
riválissal kezdtünk. Még azért 
ne kiabáljunk el semmit, de az 
érkezők stabilitást adtak egy-
részt a védelemnek, másrészt 

nagyobb magabiztosságot a 
csatársornak.

Amint megtudtuk, a mecs-
cselés a csapat mellett a szak-
vezető feladata, de az edzése-
ken a korábbi DVTK-s tréner, 
Koszta Ákos a ,,főnök”.

Tornát rendeznek
A zempléniek negyedik baj-
nokijukat november 24-én 
16.30-tól játsszák hazai kör-
nyezetben, a Kalandparkban 
található jégcsarnokban, az 
ESMTK Jégkockák ellen, azon-
ban addig sem kell várniuk a 

meccsnézéssel azoknak, akik 
helyben szeretik a sportágat.

– Pénteken és szombaton 
rendezzük meg a III. Magas-
hegy Kupa-tornát, amelyen 
két csoportban hat csapat küzd 
meg egymással – közölte Séra 
Zoltán. – Az A-ban mi leszünk, 
a Csíkszeredai Barnamedvék 
és a Nagytárkányi Farkasok, 
míg a B-ben a Dunaújvárosi 
Kerge Bikák, a Budapesti Csík-
szeredaiak és a IV/B-s bajnok-
ságban lévő DVTK Jegesmed-
vék amatőr. Pénteken az első 
hármas lép jégre, szombaton 

délelőtt a második, és ezen nap 
délutánján lesznek az elődön-
tők és a helyosztók is. A játéki-
dő 3x12 perc, futóórával. Azért 
ez a viszonylag korai időpont, 
mert januárban majd ugyanez 
a társaság Erdélyben fog talál-
kozni a Piposz Tanyánál meg-
rendezett Szellő Kupán, amely 
nem csarnokban zajlik, hanem 
a természetben, egy völgyben 
futó patak vizét duzzasztják 
fel, és az így kialakult és befa-
gyott tavon.

A Zempléni Hiúzok ettől 
az idénytől kezdve már négy 
korosztályban vesznek részt 
az utánpótlás országos baj-
nokságban: U8-as, U10-es, 
U12-es és U14-es csapattal. 
A szakember megemlítette, 
várnak minden olyan fiatalt 
a Kalandparkba, aki kedvet 
érez a korcsolyázás, a jégko-
rong iránt.  MI

Ovikori program
Séra Zoltán arról is tájékoztatást adott, hogy a taónak, valamint a város egy si-
keres pályázatának köszönhetően októberben elkezdődött az Ovikori program, 
mely keretén belül a helyi óvodákban lévő gyerekek kapnak arra esélyt, hogy el-
sajátítsák a korcsolyázás alapjait. A szakember hozzáfűzte azt is, hogy mindezt 
még ebben a szezonban szeretnék kibővíteni, oly módon, hogy a Sátoraljaújhely 
30-40 kilométeres vonzáskörzetében élő óvodáskorú gyerkőcök is eljussanak a 
jégcsarnokba oktatásra. Séra Zoltán szerint fontos, hogy a gyerekek tudjanak kor-
csolyázni, és sose lehet tudni, hogy kiből lehet akár jó jégkorongozó is.

Sportműsor
Péntek
KOSÁRLABDA
Férfi NB I./B Piros csoport, 7. forduló: HOYA-Pannon Egyetem Veszprém–
MEAFC-Miskolc. Veszprém, 18.00.
RÖPLABDA
Női NB I. Liga, 5. forduló: DVTK-Fux–Szent Benedek RA Balatonfüred. Miskolc, 
városi sportcsarnok, 19.30. Férfi U21-NB II. Kelet A-csoport, 5. forduló: Gyöngyösi 
RSE–Vegyész RC Kazincbarcika U21. Gyöngyös, 18.30. 

Szombat
KÉZILABDA
Férfi NB I., 9. forduló: Csurgói KK–Mezőkövesdi KC. Csurgó, 18.00. Férfi NB I., 
7. forduló: ÓAM-Ózdi KC–Optimum Solar-Békési FKC. Ózd, 18.00. Női NB II. 
Észak-keleti csoport, 7. forduló: Hatvani KSZSE–Lóci DSE Ózd. Hatvan, 15.00. 
Szepa KSE Alsózsolca–Csépe Salgótarjáni SKC. Alsózsolca, 15.00. 
KORCSOLYA
14. DVTK Kelet-Magyarország Kupa. Miskolc, jégcsarnok, 8.00.
LABDARÚGÁS
NB I., 12. forduló: Zalaegerszegi TE FC–Mezőkövesd Zsóry FC. Zalaegerszeg, 
17.00. Budapest Honvéd–Diósgyőri VTK. Budapest, Hungária körút, 19.30. Me-
gyei I. osztály, 14. forduló: Hidasnémeti-Polgári–Cigánd SE. Hidasnémeti, 13.00. 
Bőcs KSC–Mezőkeresztes VSE. Bőcs, 13.00. Mezőkövesd Zsóry FC tartalék–
Sajóbábony VSE. Mezőkövesd, 13.00. Bánhorváti-KBSC–Encs VSC. Bánhorvá-
ti, 13.00. Mád FC–Gesztely FCE. Mád, 13.00. Megyei II. osztály, Északi csoport, 14. 
forduló: Alsózsolcai KSC–Tiszalúc NKSE. Alsózsolca, 13.00. Borsodnádasdi 
LASE–Alsóvadász SE. Borsodnádasd, 13.00. Bódvaszilas KSE–Sajósenye SE. 
Bódvaszilas, 13.00. Aszaló SE–Szikszó FC. Aszaló, 13.00. Rudabányai BLC–Szir-
mabesenyői SK. Kurityán, 13.00. Megyei II. osztály, Keleti csoport, 14. forduló: Sá-
rospataki TC–Garadna-TSC. Sárospatak, 13.00. Pálháza FC–Mezőzombor FC. 
Pálháza, 13.00. Szerencs VSE–Tiszaladány KTPSIE. Szerencs, 13.00. Megyei II. 
osztály, Közép csoport, 14. forduló: Tiszakeszi KÜSE–Vatta FC. Tiszakeszi, 13.00. 
Sajószöged KTK–Tibolddaróc SE. Sajószöged, 13.00. Mezőnagymihály KSE–
Kisgyőr KSE. Mezőnagymihály, 13.00. Mályi FC–Ónod SE. Mályi, 13.00. Bükkáb-
rányi SC–Hernádnémeti SE. Bükkábrány, 13.00. 
RALI
Európa-bajnokság, Rally Hungary. 8.58: Újhuta–Nyíri/1, 9.51: Füzér–Abaújvár/1, 
11.24: Mád–Disznókő/1, 14.42: Újhuta–Nyíri/2, 15.35: Füzér–Abaújvár/2, 17.08: 
Mád–Disznókő/2.
RÖPLABDA
Férfi U21-NB II. Kelet A-csoport, 5. forduló: Szolnoki Sportcentrum II.–
MEAFC-Miskolc U21. Szolnok, 19.00.
SÚLYEMELÉS
Junior országos bajnokság. Szerencs, Kulcsár Anita Sportcsarnok, 10.00.
TEKE
Férfi Szuperliga, 10. forduló: Kazincbarcikai Vegyész TSE–Szegedi TE. Kazinc-
barcika, 14.00. Férfi NB I., 10. forduló: SalgÓzd TK–Bátonyterenyei TK. Ózd, 
14.00.
VÍZILABDA
Férfi Európa-kupa, negyeddöntő visszavágó: PannErgy-Miskolci VLC–AN Bres-
cia (olasz). Miskolc, dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 19.00. 

Vasárnap
ASZTALITENISZ
NB I., Keleti csoport, 2. forduló: Debreceni AK-DEAC I.–DVTK I. Debrecen, 11.00.
KÉZILABDA
Férfi NB II. Észak-keleti csoport, 7. forduló: Tiszavasvári SE–Kazincbarcikai KSE. 
Tiszavasvári, 18.00. 
KOSÁRLABDA
Női NB I./B Zöld csoport, 6. forduló: Aluinvent-DVTK U23–Nyíregyházi Ko-
sársuli. Miskolc, városi sportcsarnok, 11.30. Férfi NB I./B Zöld csoport, 8. forduló: 
Tiszaújvárosi Phoenix KK–EKE Eger KOK. Tiszaújváros, Sportcentrum, 18.30.
KORCSOLYA
14. DVTK Kelet-Magyarország Kupa. Miskolc, jégcsarnok, 9.00.
LABDARÚGÁS
NB II., 17. forduló: Kazincbarcikai SC–Aqvital FC Csákvár. Putnok, 13.30. NB III. 
Keleti csoport, 14. forduló: Tállya KSE–Putnok FC. Tállya, 13.30. Termálfürdő 
Tiszaújváros–Eger SE. Tiszaújváros, 13.30. Ózdi Kohász SC–Debreceni VSC 
tartalék. Ózd, 13.30. Debreceni EAC–Diósgyőri VTK tartalék. Debrecen, 13.30. 
Megyei I. osztály, 14. forduló: BTE Felsőzsolca–MVSC-Miskolc. Felsőzsolca, 
13.00. Nyékládházi DSE–Bogács Termálfürdő. Nyékládháza, 13.00. Gönc 
VSE–Edelényi FC. Gönc, 13.00. Megyei II. osztály, Északi csoport, 14. forduló: 
Mályinka SE–Szendrő VSZSKE. Mályinka, 13.00. Parasznya SE–Sajószent-
péter SZSE. Parasznya, 13.00. Sajóvámos SKE–Varbói BSE. Sajóvámos, 13.00. 
Megyei II. osztály, Keleti csoport, 14. forduló: Taktaharkány SE–Abaújszántói 
VSE. Taktaharkány, 13.00. Telkibánya ASE–Sátoraljaújhelyi TKSE. Telkibá-
nya, 13.00. Tokaj FC–Karcsai LSE. Tokaj, 13.00. Megyaszó KSE–Erdőhorváti 
SC. Megyaszó, 13.00. Megyei II. osztály, Közép csoport, 14. forduló: Onga SE–
Cserépfalu KSE. Onga, 13.00. Bükkzsérc LE–Emődi ÁIDSE. Bükkzsérc, 13.00. 
Női futsal NB I. 8. forduló: Miskolci Vénusz–Gyulai Amazonok. Miskolc, városi 
sportcsarnok, 17.00. 
RALI
Európa-bajnokság, Rally Hungary. 8.54: Óhuta–Fony/1, 9.40: Telkibánya–Újhu-
ta/1, 10.59: Disznókő–Mád/1, 14.55: Óhuta–Fony/2, 15.41: Telkibánya–Újhuta/2, 
17.00: Disznókő–Mád/2.
RÖPLABDA
Férfi NB I. A-csoport, 5. forduló: Vegyész RC Kazincbarcika–Kecskeméti RC. 
Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 17.00. Férfi U21-NB II. Kelet B-csoport, 5. 
forduló: Kecskeméti RC–MEAFC-Miskolc. Kecskemét, 15.00. Női U21-NB II. Kelet 
B-csoport, 5. forduló: Vegyész RC Kazincbarcika–Hercules SE. Kazincbarcika, 
városi tornacsarnok, 14.30. 
SÚLYEMELÉS
Junior országos bajnokság. Szerencs, Kulcsár Anita Sportcsarnok, 10.00.
SZABADIDŐSPORT
Szellemes Szép Lélek teljesítménytúra. Rajt: Ómassa, Vadász kocsma, 8.00–9.00 
(20 és 25 km-es táv) és 9.00–10.00 (10 és 15 km-es táv). 

Hétfő
LABDARÚGÁS
Futsal NB II. Keleti csoport 10. forduló: Mád FC–Nyírbátori SC. Mád, 18.30. Kin-
csem Lovaspark SE – MEAFC-Miskolc. Tápiószentmárton, 19.30. 

Totó: 45/1. hét 
 1. Chelsea–Ajax 4–4 X
 2. Liverpool–Genk 2–1 1
 3. Napoli–Salzburg 1–1 X
 4. Dortmund–Internazionale 3–2 1
 5. Valencia–Lille 4–1 1
 6. Lyon–Benfica 3–1 1
 7. B. München–Olympiakosz 2–0 1
 8. L. Moszkva–Juventus 1–2 2
 9. Paris SG–FC Bruges 1–0 1
10. Real Madrid–Galatasaray 6–0 1
11. Crvena zvezda–Tottenham 0–4 2
12. Atalanta–Manchester City 1–1 X
13. D. Zágráb–Sahtar Doneck 3–3 X

+1. Leverkusen–Atl. Madrid 2–1 1

Nyeremények
13+1-es 4 db 1 054 955 forint 
13-as 18 db 101 375 forint 
12-es 350 db 3910 forint 
11-es 2648 db 240 forint 
10-es 11 269 db 110 forint

Góltotó 
6-os nem volt
5-ös nem volt
4-es 3 db 16 505 forint

Labdarúgás: Bajnokok Ligája 
Labdarúgó Bajnokok Ligája, cso-
portkör, 4. forduló. A szerda esti 
eredmények: 

A-csoport 
Real Madrid (spanyol) – Galatasaray 
(török) 6–0 (4–0). G.: Rodrygo (4., 7., 
92.), S. Ramos (14., 11-esből), Benzema 
(45., 81.). Paris Saint-Germain (fran-
cia) – FC Bruges (belga) 1–0 (1–0). Az 
állás: 1. Paris SG 12, 2. Real Madrid 7, 3. 
FC Bruges 2, 4. Galatasaray 1.   
B-csoport 
Bayern München (német) – Olympi-
akosz Pireusz (görög) 2–0 (2–0). G.: 
Lewandowski (69.), Perisic (89.). Crve-
na zvezda – Tottenham Hotspur 0–4 
(0–1). G.: Lo Celso (34.), Szon Hung-
Min (57., 61.), Eriksen (85.). Az állás: 1. 
Bayern München 12, 2. Tottenham 7, 3. 
Crvena Zvezda 3, 4. Olympiakosz 1.   

C-csoport 
Atalanta (olasz) – Manchester City 
(angol) 1–1 (1–0). G.: Sterling (7.), ill. 
Pasalic (49). Dinamo Zagreb (horvát) 
– Sahtar Doneck (ukrán) 3–3 (1–1). G.: 
Petkovic (25.), Ivanusec (83.), Ademi 
(89.), ill. Alan Patrick (13.), J. Moraes 
(93.), Tete (98., 11-esből). Az állás: 1. 
Manchester City 10, 2. Sahtar Doneck 
5 (7–9), 3. Dinamo Zagreb 5 (9–7), 4. 
Atalanta 1.   
D-csoport
Lokomotiv Moszkva (orosz) – Juventus 
(olasz) 1–2 (1–1). G.: Al. Mirancsuk (12.), 
ill. Ramsey (4.), Douglas Costa (93.). 
Bayer Leverkusen (német) – Atlético 
Madrid (spanyol) 2–1 (1–0). G.: Tho-
mas (41., öngól), Volland (55.), ill. Mo-
rata (94.). Az állás: 1. Juventus 10, 2. 
Atlético Madrid 7, 3. Lokomotiv Moszk-
va 3 (4–7), 4. Bayer Leverkusen 3 (3–7).

Szikszó sporttörténetéről 
Megjelent külső munkatársunk, Mező László im-
máron hatvankettedik nyomtatásban megjelent 
könyve, amely Szikszó város sporttörténetéről 
szól. Az 1919–2019 közötti időszakot átölelő, tel-
jességre törekvő, így tartalmas, képekkel gazda-
gított, jól szerkesztett és ízléses mű bemutatója 
november 28-án, csütörtökön délután négy órától 
lesz a városi könyvtár különtermében. Az esemény 
szervezői és a könyv szerzője minden érdeklődőt 
szeretettel vár. Képünkön a könyv borítója látható. 

Bajnokok a jövő bajnokainál
A Jövő Bajnokai prog-
ram keretében a napok-
ban edzőtábort tartot-
tak Százhalombattán. 

ÚSZÁS. A Magyar Úszó Szö-
vetség közös október 27. és 
november 2. közötti gya-
korlására azok a 2005-ben 
és 2006-ban született ver-
senyzők – köztük három te-
hetséges miskolci – kaptak 
meghívást, akik a nyári kor-
osztályos országos magyar 
bajnokságokon érmet vagy 

érmeket szereztek. A Miskol-
ci Sportiskolát Esztián Petra, 
Fazekas Ádám és Tulipán 
Bence képviselte. Az egyebek 
mellett sok technikát csiszoló 
elemet, számos csapatépí-
tő programot is tartalmazó 
edzőtábort több mesteredző 
és olimpiai bajnok is meglá-
togatta, ott volt többek kö-
zött Czene Attila, az 1996-os, 
egyesült államokbeli Atlantá-
ban rendezett ötkarikás játé-
kok 200 méteres vegyesúszó 
számának aranyérmese. Köz-
reműködő trénerként Sajgó 

László, a Miskolci Sportiskola 
kiváló edzője is jelen volt az 
egyhetes felkészülésen.  ÉM

A Real Madrid elgázolta a Galatasarayt  FOTÓ: AFP

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu

Sajgó László  FOTÓ: ÉM

Labdarúgás: futsal
A nők mellett a férfiak is Magyar 
Kupa-forduló keretében léptek pá-
lyára szerdán. 
Az első forduló keretében mindkét 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei együt-
tes pályára lépett, és mindkettő kika-
pott. Az eredmények:
Nyírbátori SC–MEAFC-Miskolc 
 4–3 (2–2)
Miskolci gólszerzők: Ráti (öngól), 
Ambdrus, Varga L.
Kiállítva: Czékus (20.), Varga K. (32.) 
– mindkettő MEAFC-Miskolc.

Hidegkúti SC–Mád FC  6–5 (3–0)
Mádi gólszerzők: Szűcs Á. (2), Berecz, 
Somogyi, Bodnár.

Séra Zoltán
 (balra) 

és Koszta Ákos 
FOTÓ: ZEMPLÉNI HIÚZOK
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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 számá-
ra 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! Megértésüket köszön-
jük! 

A szerkesztőség

Postánkból

Az ima ereje
Már a karácsonyi csoda című 
cikkemben leírtak szerint 
korábban megtapasztaltam a 
jó Isten segítségét, hatalmát, 
csodáját. Az évek múltával 
azonban jöttek újabb bajok, 
nem várt betegségek, panaszt 
okozó, szervezetromboló 
gyógyszerek kíséretében. 
Alkudozom a jó Istennel az 
évekért, kérek, könyörgök, 
kunyerálok, mikor milyen 
segítségre van szükségem. 
Mielőtt azonban bevenném 
a ,,csodapirulákat”, megál-
datom Urammal, Istenem-
mel, úgy hiszem, akkor nem 
árthatnak oly mértékben. A 
Bibliát, imákat olvasva vagy 
vallásos éneklés közben 
megszűnnek panaszaim. 
Van azonban olyan betegség, 
mely nem jár fájdalommal, 
de titkon rombol életfontos-
ságú szerveket. Ezek a szív- 
és keringési zavarok, vér-
nyomásprobléma stb. Sokat 
köszönhetek a Petőfi, a Szent 
István és Európa, valamint 
a Dankó rádió csodálatos 
műsorainak, melyek hallga-
tása reménységet, vigaszt 
nyújtott aggodalmas óráim-
ban. Ma már tudom, az aggo-
dalmaskodás nem más, mint 
töprengés azon, hogy mi lesz. 
Nincs okunk az aggodalmas-
kodásra, mert Isten gondun-
kat viseli. Egyszer azonban 

rákérdeztem: miért engeded 
Istenem szenvedéseinket, ha 
szeretsz? Engedetlen lettem. 
Dacoltam, csak azért se imád-
koztam, makacskodtam. 
Ezalatt minden balul sült 
el. Eltört, kiömlött, leégett, 
kifutott, elromlott stb. 
Majd jobbik eszem elővéve 
bűnbánatot tartottam. Újra 
imádkozni kezdtem. Isten 
meghallgatott, elfogadta imá-
imat, megbocsátott. Szinte 
egyszerre minden megválto-
zott körülöttem. Szomorúság 
helyett békesség, nyugalom 
költözött szívembe. Halálfé-
lelmem elmúlt. Majd több-
féle panaszom is elhagyott. 
EMBEREK! Hívjuk be ég és 
föld KIRÁLYÁT életünkbe, 
mondjuk el neki, hogy: ,,csak 
vezess, Uram, végig és fogd 
a kezem, míg boldogan a 
célhoz elérkezem.” 

MÁTRAI TIBORNÉ
Miskolc 

A hit sokat segíthet a nehéz élet-
helyzetekben  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Olvasói levelek

Idősek estje 
Keleméren
Már hagyománnyá vált 
Keleméren, hogy évente egy 
alkalommal a Művelődési 
Ház nagytermében megren-
dezik az idősek estéjét. Ez 
az idén október 5-én történt. 
Az ünnepséget Bukovenszki 
Józsefné polgármester asz-
szony nyitotta meg. Köszön-
tőjében kifejezte háláját, 
tiszteletét, szeretetét az 
idősek felé. Sokan már nem 
tudnak a településen belül 
ilyen távolságra sem eljut-
ni, őket a hivatal kocsijával 
szállították a rendezvényre, 
majd a végén a lakásukra. A 
köszöntő után az óvodások 
műsora következett, amely 
minden elismerést megér-
demelt. Színpadra léptek a 
környékbeli iskolákba járó 
keleméri diákok is. Szép volt. 
A miskolci Monti Csárdás 
táncosainak előadása méltán 
megérdemelte a közönség 
tapsát. Nem maradt el a köz-
ség legidősebb lakójának – a 
94 éves Eszlári Jánosné – kö-
szöntése sem. Minden egyes 
időskorú ajándékot kapott 
üdvözlő lappal és pénzjuta-
lommal. Köszönjük.

Az ünnepi hangulathoz 
illő, ízletes vacsora alatt és 
után élő zene szólt. A nép-
dalok, slágerek kíséretében 
többen énekeltek, sőt még 
táncra is perdültek. A szép 
estéért cserébe fogadják kö-

szönetünket a polgármesteri 
hivatal, az óvoda, a képvise-
lő-testület tagjai.

FARKAS LAJOSNÉ
Kelemér

Ellopták a 
virágokat
Családunk is, mint oly sokan, 
szeretettel emlékezik meg 
halottainkról. Október 31-én 
kivittük a sírokra a virágokat, 
megálltunk néhány percre, és 
tisztelettel adóztunk szeret-
teink emlékének. November 
1-én már szürkületkor elindult 
a család (szülők, gyerekek, 
unokák) mécsest gyújtani és 
nézni a sötétben imbolygó 
fényeket. Szép ilyenkor a te-
mető. És ekkor ért bennünket 
a meglepetés. Az előző nap a 
vázákba tett virágoknak csak 
a hűlt helye volt. Egyetlen 
szálat sem hagyott ott az, 
aki szépen kiemelte. Milyen 
ember tud lopni a temető-
ből, más ember sírjáról? S 
mit csinált ezzel a virággal? 
Eladta, vagy saját halottjának 
a sírjára tette? Bizony nekünk 
csak a kérdések maradtak. Ez 
a halottak napja keserű ízt ha-
gyott a szánkban. Egyébként 
ez a Mindszenti temetőben 
történt, bár azt hiszem, ennek 
nincs jelentősége.

Sajnos, nem én vagyok az 
egyetlen károsult, ezért tar-
tottam fontosnak leírni, hogy 
ilyen is megtörténik.  

 KOVÁCS GÁBORNÉ 
Miskolc

Nem fértünk be…
Érdeklődő, utazást kedvelő 
nyugdíjas pedagógusaim-
mal már nagyon sok helyre 
eljutottunk. Valljuk: addig 
menjünk, amíg tudunk!

Májusban Rákóczira emlé-
kezve Kassán töltöttünk egy 
napot, ahol előjöttek a pár 
évvel korábbi rodostói em-
lékképek is. Utunk innen Tel-
kibányára, majd két csodála-
tos várba, Boldogkőváraljára 
és Diósgyőrbe vezetett.

Szeretettel emlékezünk a 
lelkes, korhű ruhába öltözött 
kalauzainkra, akik megeleve-
nítették az egykori váréletet 
olyannyira, hogy szinte 
magunkat is elhelyeztük egy-
egy jelenetbe.

Akkor még csak dédel-
gettük a gondolatot, hogy 
augusztusban folytatás 
következik! Már ismert volt 
a program: egy magyar 
vonatkozásokkal teli, határon 
túli út, ahol eddig még nem 
jártunk. Délvidék és Vaska-
pu, híres csaták emlékhelyei, 
Hunyadi, Kinizsi, Mátyás 
király, aradi vértanúk.

Bizony, gyorsan eljött indu-
lásunk napja. Sajnos, már a 
második napon nagy csalódás 
ért bennünket. Galambóc 
várába mi nem fértünk be. 
Autóbuszunkat azonnali 
visszafordulásra intették, 
mondván: telt ház van! Lát-
tuk, hogy a parkolóba rajtunk 
kívül még 5-6 nagy busz is 
befért volna, és hogy szemünk 
láttára folyamatosan engedték 
be az autókat. Próbálkoztunk 
későbbi időpontban, akkor is 
tele volt a vár. Talpraesett ide-
genvezetőnk nem nyugodott 
bele az elutasításba. Megke-
reste a vezetőséget. Ott is az 
volt a válasz, hogy mi nem 
férünk be. És holnap délelőtt? 
– volt a kérdés. Akkor is telt 
ház lesz! Akkor sem jöhetnek! 
E kudarc élmény előtt néz-
tük meg a nemrég felavatott 
szobrot a Duna-parton, amit 
köztársasági elnökünk avatott 
szerb vezetéssel. Az ilyen 
esemény, baráti kézfogás, 
együttműködés mindig öröm-
mel tölt el bennünket. No de 
minket mégis elutasítottak! 
(Ezt egy alkalommal Pozsony-
ban is megtapasztaltuk már!)

A következő két napunk-
ra ez igencsak rányomta a 
bélyegét! Pedig ami a dunai 

motorcsónakázás alkalmával 
elénk tárult, az csodálatos, 
felejthetetlen volt!

Rossz szájízzel jöttünk 
haza. Itthon megtudtam, 
hogy júniusban ugyanígy járt 
egy másik magyar csoport 
Galambócon. Ők sem fértek 
be a várba!

Azóta is gondolkodom: ter-
vezzünk-e utat, menjünk-e 
még határainkon túlra? A 
válaszom: IGEN! – hiszen 
nagyon sok helyen fogadtak 
már igazi vendégszeretettel 
(Lengyelország, Ausztria, 
Szlovénia…). Persze Galam-
bóc sokáig megmarad, de ott 
újra már nem próbálkozunk.

GÁNÓCZY ZOLTÁNNÉ,
a mezőkövesdi nyugdíjaspedagógus-klub 

vezetője

Buszváró gondok
Van egy város Dél-Borsod-
ban, a neve Mezőcsát. De 
milyen város ez? A városnak 
van egy buszpályaudvara, 
ahol van egy épület, ami az 
önkormányzaté. Ebben az 
épületben egy kis részt bérel 
a Volán a dolgozói részére, 

sofőrök részére melegedő. 
Volt egy utasváróterem is és 
egy wc is, sajnos a váróterem 
több hónapja zárva van. Az 
utazóközönség kint van a 
szabad ég alatt, hidegben, 
esőben, kint várakoznak 
(idősek, terhes asszonyok, 
betegek, gyerekek.) A buszpá-
lyaudvarra sok felől érkeznek 
és indulnak buszok. Nem 
tudom, hogy a Volán van-e 
az utasokért, vagy az utasok 
a Volánért. Az illetékesek ne 
egymásra mutogassanak. 
A környék polgármesterei 
is összefoghatnának, hogy 
valamit tegyenek az utazó-
közönség érdekében. Nekik 
könnyű, mert nem utaznak 
busszal. Ne csak a választások 
előtt érdekelje a nép, hogy 
megválassza őket, jó helyre, 
jó pénzért. Üldögélnek télen 
melegben, nyáron hűvös iro-
dában. Még a Volán igazgató 
urához is volna egy rövid 
mondatom. Tisztelt Igazgató 
Úr, tegyen már rendet, hogy a 
buszok ne indulásuk előtt egy 
pár perccel álljanak be, hogy 
az utasok felszállhassanak 
és ne fagyoskodjanak, mivel 

nincs váróterem. Ezt a rövid 
levelet az utazóközönség 
érdekében írtam. Ha nem 
történik változás, a tv-hez is 
fogok fordulni és más fóru-
mokhoz is, az utazóközönség 
érdekében.

SZÖGI SÁNDOR, 
Ároktő 

Nagy az öröm
Szeretnék egy nagyon fontos 
és számunkra – sajóecsegiek 
számára – nagy-nagy örömet 
jelentő eseményről számot 
adni, ország-világ előtt közzé 
tenni, hogy Sajóecsegen e 
hónap 10-én egy új, nagyon 
szuper Unió Coop üzlet nyílt. 
Aki járt már a településün-
kön, vagy keresztül utazott 
rajta az látta, hogy a bolt a 
falu csúfja volt. Mondhatni, 
évtizedek óta vártuk, hogy 
új boltunk legyen. És lám, 
most megvalósult. Köszön-
jük polgármesterünknek, a 
képviselő-testületnek és nem 
utolsósorban az Unió Coop 
Zrt. vezetőségének. 

GYENES LÁSZLÓNÉ
Sajóecseg

Hatvan év után találkoztak
A volt Kilián György Gim-
názium 4. c osztályának ta-
nulói 60 év után találkozót 
beszéltünk meg szeptem-
ber végére. A jó hangulatú 
beszélgetésre tízen jöttünk 
el. Finom ebéddel zártuk 
a találkozót. Tizenhárman 

sajnos már az égi hazában 
találkoznak. Néhányan 
betegség miatt lemondták a 
jeles évfordulóra jövetelt.

Elmeséltük egymásnak 
az 50 éves találkozó óta 
eltelt történéseket. Buda-
pestről ketten jöttek el, 

Székesfehérvárról, Sajóke-
resztúrból, a határszélről is 
volt osztálytárs. Megfogad-
tuk, hogy mi tízen ezután 
évente fogunk találkozni 
egymással itt, Miskolcon.

RÁTKAI JÓZSEFNÉ 
nyugdíjas tanítónő

A volt Kilián-gimnázium 1959-ben végzett diákjai  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

klímatömlők gyártása
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MUNKAERŐ-PIACI MENTOR, TANÁCSADÓ MUNKATÁRSAKAT 
keres 
az alábbi térségekben: Miskolc

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
- a 30/2000. GM rendelet 1.számú melléklete szerinti szakirányú   
 végzettség
- megbízhatóság, jó szervezőkészség, pontosság, önálló munkavégzés
- jó kommunikációs- és problémamegoldó, és kapcsolatteremtési   
 képesség, nagyfokú empátia
- jó felhasználói szintű MS Office ismeretek
- előnyt jelent B kategóriás jogosítvány
- jogviszony: megbízási szerződéssel

MUNKAERŐ- PIACI ÉS FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS 
MUNKATÁRSAKAT keres 
az alábbi településeken: Kazincbarcikai, Edelényi, Miskolci, Szikszó
A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:
- a 30/2000. GM rendelet 1.számú melléklete szerinti szakirányú 
 végzettség+ 1 év tapasztalat
- megbízhatóság, jó szervezőkészség, pontosság, önálló munkavégzés
- jó kommunikációs- és problémamegoldó, és kapcsolatteremtési   
 képesség, nagyfokú empátia
- jó felhasználói szintű MS Office ismeretek
Az önéletrajzokat a human@recik.hu e-mail címre várjuk!

A Regionális Civil Központ 
Alapítvány 

5%27%?vaaagy

ANICO Készházak Kft.
Nyíregyháza, Martinovics tér 2.
www.anico-keszhazak.hu

Ha nem mindegy, mennyi Áfát fizet, 
gondolkodjon még ebben az évben!

Az ANICO Készházak Kft-nél idén 
még van lehetőség szerződéskötés és 

megfelelő fizetési konstrukció 
megtartásával, 2020-as kivitelezéssel, 
5%-os ÁFA fizetéssel építtetni a házát.

A pontos feltételek felől érdeklődjön 
irodánkban!
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MAGYAR NYELVŰ FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZÁT A POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL, 
KÉRJÜK, KÜLDJE AZ ALLAS.ORZES@JANOSIKKFT.HU CÍMRE.
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ELVÁRÁSOK:
    3 KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉG
    3 MAGABIZTOS ANGOL NYELVTUDÁS (ÍRÁSBAN ÉS SZÓBAN EGYARÁNT)
    3 NYITOTT, KOMMUNIKATÍV SZEMÉLYISÉG
    3 SZOLGÁLTATÁSKÖZPONTÚ ÉS VENDÉGORIENTÁLT SZEMLÉLETMÓD
    3 MEGBÍZHATÓSÁG
    3 FELHASZNÁLÓI SZINTŰ SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK (MS OFFICE)
    3 HASONLÓ TERÜLETEN SZERZETT TAPASZTALAT ELŐNYT JELENT
AMIT KÍNÁLUNK:
    3 ÖNÁLLÓ, FELELŐSSÉGTELJES MUNKÁT
    3 KORREKT, VERSENYKÉPES JÖVEDELMET

MUNKAVÉGZÉS HELYE: MISKOLC, UNI-HOTEL MISKOLC-EGYETEMVÁROS

JÁNOSIK ÉS TÁRSAI KFT. TELJES MUNKAIDŐBEN, 12 ÓRÁS MUNKARENDBE 

SZÁLLODAI RECEPCIÓS MUNKATÁRSAT KERES.

Bolt és házhoz szállítás
Miskolc, Ady Endre 20.

liba- és kacsacomb, 
mell, szárnytő, nyak, 

farhát, hízott és pecsenyemájak,
zúza, szív, tepertőnekvaló, 
bőrös és testháj, valamint 

füstölt libacomb és mellfi lé.

Ahogy a mondás tartja: 
Aki Márton-napon libát eszik, 

egész évben nem éhezik.

Tel.: +36-20/225-4022
E-mail: info@husfutar.eu   www.husfutar.eu

mellfi lé.mellfi lé.
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KorreKt 
munKavégzés

vállalunk: 
  víz és fűtés, központi-fűtés szerelést, 

szanitermunkákat /cégeknek, 
 önkormányzatoknak, magánszemélyeknek/.
épületfalazást, 
betonozást, vakolást,
glettelést, festést,
hőszigetelést,
térkő-lerakást

Elérhetőségeink: T: 06-20/216-3256   •  e-mail: tothroczeikft@gmail.com

ÉPÍTŐIPARI 
KIVITELEZÉS
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GÉbredjen Ön is minden reggel 
a megye és a család 
 napilapjával!
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Utcabeliek voltak Irénke 
néni gyilkosai Szalonnán
Nem értik a helyiek, a 
négy férfi hogyan keve-
redett egy gyilkossági 
ügybe.

SZALONNA. Megdöbbentek a 
szalonnaiak a hétfő virradó-
ra történt emberölés miatt. A 
Nádaspatak utcában egy 85 
éves asszony vált gyilkosság 
áldozatává, a rendőrség előbb 
három férfit fogott el, majd 
szerdán délelőtt egy negyedi-
ket is, Budapesten. 

A kapuban álldogált
Az első három gyanúsított 
már kedden délelőtt rendőr-
kézre került. Az őrizetbe vett 
27 éves, 18 éves, 53 éves és 43 
éves férfiak mind szalonnai-
ak, hárman ráadásul abban az 
utcában laknak, ahol a gyil-
kosság történt.

Az utcában persze napok 
óta a bűncselekmény a téma, 
nem is csoda, hiszen a rend-
őrség még szerdán délelőtt is 
helyszínelt. A helyiek szerint 
Irénke néni nagyon rendes 
volt mindenkihez, s mivel 
egyedül élt, reggeltől kint állt 
a kapujában, s megszólította 
a járókelőket, beszélgetett a 
szomszédokkal. Hétfőn is az 
volt a feltűnő, hogy nem áll 
a kapuban, utoljára vasárnap 
délután három óra körül lát-
ták, délelőtt tízkor pedig még 
templomba ment.

Gyilkosait jól ismerte, az 
egyik vele szemközt lakott, 
a másik pedig körülbelül 
három házzal feljebb, egy 
használaton kívüli hordó-

ban élt nyáron, amely ko-
rábban öntözésre szolgált. 
Az utcabeliek szerint ők 
régebben sógorok voltak, 
és sorsukat befolyásolta az 
alkohol, a gyakorlatilag haj-
léktalan férfi már korábban 
is italozott, ezért vált el tőle 
felesége.

Volt, aki nem nézte ki a 
gyanúsítottakból ezt a tettet, 
s nem is értették, a két dolgo-
zó fiatalember hogyan került 
kapcsolatba a két idősebb 
társával. Egyikük ráadásul 
nem is utcabeli, ott nem is 
nagyon látták, s a fővárosban 
vállalt munkát. Az elbeszélők 

szerint vasárnap délelőtt el is 
utazott Budapestre, legalább-
is volt jegye a vonatra. Mási-
kuk az utcában élt, helyben 
vállalt munkát.

Mások szerint az alkohol 
miatt az ember bármire képes 
lehet, s bár a legtöbben ilyet 
nem feltételeztek a gyanúsí-
tottakról, néhányuk kinézett 
az idősebbekből ilyen súlyos 
bűncselekményt.

Agresszívvá vált
Az idős asszonyhoz gyakran 
járt át segíteni szembeszom-
szédja – kertet ásott, fát vá-
gott, egyéb ház körüli mun-

kákat végzett –, de az is igaz, 
hogy előfordultak közöttük 
viták, veszekedések. Amikor 
pedig a későbbi gyanúsított 
italozott, akkor agresszívvá 
vált, csúnyán beszélt az idős 
asszonnyal, veréssel is fenye-
gette. Azt nem tudják persze, 
hogy valójában mi történt a 
vasárnapról hétfőre virradó 
éjszakán, hol mentek be a 
házba – azt hallották, hogy 
hátul az ablakon, de nyitva 
volt a bejárati ajtó is –, és mi 
történt odabent, ez majd ké-
sőbb derül ki.

TÓTH BALÁZS
balazs.toth@eszak.hu

A szalonnai gyilkosság egyik feltételezett elkövetője tegnap a bíróságon  FOTÓ: BUJDOS TIBOR

Szerepelni akart a felvételen, de...
Nekiesett a kamerás-
nak a férfi, pénzbünte-
tést kaphat tettéért.
MEZŐCSÁT. A Tiszaújvárosi 
Járási Ügyészség nyilvános 
rendezvényen elkövetett ga-
rázdaság bűntette miatt vádat 
emelt egy 62 éves mezőcsáti 
férfival szemben.

2019. július 13-án Mezőcsá-
ton, az egyik iskola tornater-
mében zenés-táncos rendez-

vényt tartottak, melyen este 
22 órától a helyszínen megvá-
sárolható belépőjegy ellené-
ben bárki részt vehetett.

A vádlott miután jegyet vá-
sárolt, a rendezvényen szeszes 
italt fogyasztott, majd éjjel 1 
óra körül ittas állapotban oda-
ment egy, a rendezvényről vi-
deófelvételt készítő férfihoz, 
megragadta annak kameráját, 
és azt maga felé fordította. A 
férfi felszólította a vádlottat, 

hogy ne zavarja a felvétel ké-
szítését, mire a vádlott egy 
alkalommal lábon rúgta, majd 
könnygázzal lefújta. A vádlott 
által kifújt könnygáz a torna-
teremben szétterjedt, ezért 
az ott szórakozó személyek 
kénytelenek voltak elhagyni a 
rendezvény helyszínét.

A megtámadott férfi nem 
sérült meg.

A vádlott kihívóan közös-
ségellenes és erőszakos ma-

gatartása alkalmas volt arra, 
hogy másokban megbotrán-
kozást és riadalmat keltsen.

Mellőzték a tárgyalást
A járási ügyészség vádira-
tában a büntetlen előéletű 
férfival szemben tárgyalás 
mellőzésével, büntetővégzés 
meghozatalára irányuló eljá-
rásban, pénzbüntetés kisza-
bására tett indítványt a Tisza-
újvárosi Járásbíróságnak.  HI

Három dílerre rúgták  
rá az ajtót a rendőrök
Otthon árulták az új 
pszichoaktív anyagot a 
vásárlóiknak. 
SÁTORALJAÚJHELY. Új pszi-
choaktív anyaggal vissza-
élés bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást a Sá-
toraljaújhelyi Rendőrkapi-
tányság három helyi férfival 
szemben. A gyanúsítottak az 
elfogásukig új pszichoaktív 
anyaggal kereskedtek, ame-
lyet elsősorban környékbeli 
vásárlóiknak értékesítettek. 
A dílerek elfogásához szerve-

zett műveletben a Sátoralja-
újhelyi Rendőrkapitányság, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Bükk Közterületi Támogató 
Alosztály és a Felderítő Osz-
tály munkatársai vettek részt. 
Az akcióban a rendőrök 15 de-
kagramm pszichoaktív anya-
got foglaltak le.

A nyomozók a házkuta-
tások elvégzése, valamint a 
gyanúsítottak kihallgatása 
után a három terjesztőt őri-
zetbe vették, majd az ügyész-
ségen előterjesztést tettek le-
tartóztatásukra.  ÉM

A lefoglalt drog és pénz  FOTÓ: BAZMFR

Iskolások a rendőrségen  FOTÓ: BAZMFR

A rendőrszakmával 
ismerkedtek a diákok
MISKOLC. A miskolci Vörös-
marty Mihály Katolikus Álta-
lános Iskola nyolcadik osztá-
lyos tanulói pályaorientációs 
foglalkozás keretében látoga-
tást tettek a Miskolci Rend-
őrkapitányságon. A fiatalok 
megismerkedhettek a rendőr-
ség szervezeti felépítésével, 
feladataival, járőri és csapat-
erős felszerelésekkel, továb-
bá tájékoztatást kaptak a bűn- 

és baleset-megelőzésről. A 
fiatalok a rendőri szakmához 
szükséges továbbtanulási le-
hetőségekkel és a rendészeti 
képzésekkel kapcsolatban is 
információkhoz jutottak.

A program zárásaként a di-
ákok a kapitányság udvarán 
megtekintették a megkülön-
böztető hang- és fényjelzést 
használó szolgálati gépjármű-
veket is.  ÉM

Jogsi nélkül, ittasan 
próbált elmenekülni 
KAZINCBARCIKA. A rendőrök 
egy rövid követés után elfog-
ták Kazincbarcikán azt a férfit, 
aki miután nem használta az 
irányjelzőjét, nem állt meg a 
hatósági felszólításra.

Felszólították, hogy álljon meg
A Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság járőrei október 29-
én arra lettek figyelmesek, 
hogy egy autó vezetője ka-
nyarodása során nem hasz-
nálta az irányjelzőjét. A férfit 
felszólították a megállásra, 
aki ezt figyelmen kívül hagy-
ta, és továbbhajtott. A járőrök 
követték a járművet, ami egy 
zsákutcában megállt, majd 
sofőrjét intézkedés alá von-
ták. A több közlekedési sza-
bályt is megszegő 45 éves 
sajóbábonyi férfivel szemben 
alkalmazott alkoholteszter 
pozitív értéket mutatott, to-
vábbá a vezetéstől is el volt 
tiltva. 

A Kazincbarcikai Rendőrka-
pitányság járművezetés ittas 
állapotban vétség elkövetése 
miatt folytat büntetőeljárást, 
továbbá a közlekedési szabá-
lyok megszegése miatt több 
szabálysértési eljárás is indult 
az ügyben, így a megengedett 
sebesség túllépése miatt, il-
letve azért is, mert nem hasz-
nálta a sofőr a biztonsági övet, 
áthaladt egy tilos jelzésen, to-
vábbá figyelmen kívül hagyott 
egy behajtani tilos táblát is. A 
Kazincbarcikai Rendőrkapi-
tányságra előállított férfit a 
közúti közlekedés szabályai-
nak megzavarása miatt a ható-
ság tizenkét hónapra eltiltotta 
a járművezetéstől, és pénzbír-
sággal is sújtotta. Mindezeken 
túlmenően a szabálysértési 
őrizetben lévő 45 éves sajóbá-
bonyi lakos járművezetés az 
eltiltás hatálya alatt szabály-
sértés elkövetése miatt állhat 
72 órán belül bíróság elé.  ÉM
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SÉRVPANASZOK
műtét nélküli kezelése!

Ha sérve van, forduljon cégünkhöz, mi szakemberei 
vagyunk a köldök-, hasi és lágyéksérv ellátásának.

EGYEDI MÉRETRE KÉSZÜLŐ SÉRVKÖTŐK RENDELHETŐK!
Fogadóórát tartunk: Miskolcon 

november 13-án, szerdán 12.30–14.30 között.
FEHÉR HOLLÓ PATIKA Szemere B. u. 14. és Uitz B. sarok
Információ, levélcím: Spranz Kft. 2097 Pilisborosjenő, Fő út 3.

Tel.: 26/336-122 v. 26/336-332 • E-mail: info@spranz.hu • www.spranz.hu

Szépség-egészség

� prosztataproblémák,
� aranyér,
� csökkent libidó,
� alacsony spermaszám,
� erectilis funkcózavarok esetén,
    mindezek megelõzésére.

Jelentkezni lehet a  www.intimtorna.hu honlapon 
a Trénerek fülön Varga Évánál [Miskolc} ill. 

a 30 513 5597 számon.

KRISTON INTIM TORNA FÉRFIAKNAK

Kriston 
Intim 
Torna 

tanfolyam 
Nov 

15, 16, 17

A férfias erõ és állóképesség megtartásáért. 
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FÁJDALMAI VANNAK? 

VAN MEGOLDÁS! 
Kormos Krisztián 

japán diplomás kiropraktõr (csontkovács), 
alternatív mozgás- és masszázsterapeuta 
- fájdalmai gyors megszüntetése a 
csontrendszer szimmetriájának 

visszaállításával
- gerinc, ízületi, belszervi 

mûködési zavarok gyógyítása

Miskolc, Kandia u. 24, 3530.
minden hétfõn 9-19 óráig. 

Bejelentkezés: 06-70/381-6600
Bõvebb információ: 

www.kormoskrisztian.hu

Santa Lucia Egészségcentrum és Lézerklinika 

Hogyan mondjuk meg?
Feldolgozásához ma 
is ugyanannyi idő kell, 
mint amennyi száz éve 
kellett.

MISKOLC. Így, a halottak napja 
környékén újra és újra felme
rül, de egész évben érvényes 
a kérdés: hogyan mondjuk el 
a gyereknek mi is az az elmú
lás? – Pócsi Orsolya klinikai 
szakpszichológustól érdek
lődtünk. 

– Egy kisgyereknek is meg 
kell birkózni a halandóság 
terhével. A szülők mutatnak 
ebben is példát, a saját vi
selkedésükkel, hogy hogyan 
lehet veszteségeket megélni, 
hogyan lehet az érzelmeket 
kifejezni ezzel kapcsolatban,  
és a gyerekek ezt megtanul
ják. De a halál az sajnos olyan 
tabutéma, amit nem nagyon 
szívesen vesznek elő a szü
lők, illetve sokszor tagadással 
reagálnak rá. Próbálnak olyat 
mondani, ami a gyerekek 
számára könnyen emészthe
tővé válik, holott a gyerekek 
találkoznak a halállal például 
mikor bogarakat nézegetnek 
az ablakpárkányon, ami nem 
él, és bennük is elindít egy 
személyes gondolatsort, a sa
ját haláluknak a lehetősége is 
kirajzolódik számukra. Ezért 
fontos, hogy a gyerekkel a sa
ját értelmi szintjén, ha benne 
ez a téma megjelenik és kí
váncsi rá, beszélni kell – fejti 
ki a pszichológus.

Nehéz értelmezni
– Közeli hozzátartozó esetén a 
kicsi gyerekeknek nagyon ne
héz értelmezni azt, ami törté
nik, hiszen látják a szüleik 
gyászát, esetenként nagy sí
rásokat, és a gyerek nem tud
ja, hogy ez hova köthető. De 
ha elmagyarázzuk neki, hogy 
ez a szomorúság, fájdalom, 
ami most kiszakad belőlünk 
természetes, akkor megérti 
majd, hogy ez feldolgozható, 
viselhető dolog. Ez nem egy 
olyan érzés, amit mindig el 
kell rejtenünk, hanem ezzel 
meg tudunk birkózni. De ha a 
gyerek a veszteségekkel talál
kozik – akár halál formájában 

is – meg fogja könnyíteni szá
mára mindenféle veszteség 
vagy elválásélmény feldolgo
zását. Sorozatos kötődések és 
elválások kísérik az életün
ket, és fontos, hogy kiskorban 
is olyan tapasztalása legyen 
erről, amihez a későbbiekben 
vissza tud nyúlni.

Ha például kisállat is van a 
családban, amely meghal, el 
kell kísérni együtt az utolsó 
útjára, együtt emlékezzünk 
meg róla. Sajnos ezek a dol
gok megtörténnek, és ha tu
dunk erről beszélni, akkor 
elviselhetőbb, feldolgozha
tóbb. Mert ha csak érzem, 
hogy valami rossz történik 
körülöttem, de senki nem 
magyarázza el, addig bármire 
gondolhatok, hogy mi lehet. 
De ha beszélünk ezekről a 
dolgokról akkor a kisgyerek 
tudja mihez kötni – magya
rázza.

Vegyen részt
– Sokszor szülői aggódásból, 
féltésből döntenek a gyerek 
feje fölött, hogy elvigyéke a 
gyászszertartásra. Nagyobb 
gyerektől meg is lehet kérdez
ni, hogy el szeretnee jönni, de 
pár szóban el kell neki mon
dani, mi fog történni, és mi 
ennek a szertartásnak a célja, 
mi a jelentősége. Amit ilyen

kor lát egy gyerek, az neki 
mind új, viszont nagyon fon
tos tudatosítani benne, hogy 
a halottnak ez már nem okoz 
fájdalmat. Fontos elmondani, 
hogy lehet, lesznek olyan csa
ládtagok, akik nagyon fognak 
sírni. A temetés után is célsze
rű otthon beszélgetni erről, és 
meg kell engedni, hogy a gye
rek a saját maga módján gyá
szoljon, ahogy ő tud. Az, hogy 
egy gyerek rövid szomorúság 
után a játékba feledkezik, az 
nem a közömbösséget jelenti, 
hanem ő így tudja ezeket az 
érzelmeket beengedni, ennyit 
tudott belőle most feldolgoz
ni. De akár egy meghitt beszél
getéssel a későbbiekben vagy 
mese megválasztásával lehet 
őket érzékenyíteni erre a té
mára – tanácsolja a szakember.

Idő kell rá
– A gyerekeimnek a nagyma
májuk halála volt az első vesz
teségélményük. A mai napig 
beszélünk róla, rengeteg vi
deó van, amit vissza tudnak 
nézni, rengeteg jó emlék. Egy 
nagymama olyan jó élménye
ket tud adni, és olyan jó, hogy 
ezekben az emlékekben el le
het néha időzni. A mai világ
ban minden arról szól, hogy 
gyorsan csináljunk mindent, 
gyorsan legyünk túl dolgo

kon, gyászon, temetésen… és 
ilyenkor gyakran tagadásba 
merítkeznek az emberek. De 
hiába élünk ilyen felfokozott 
tempóban, a lelki feldolgo
záshoz ma is ugyanannyi idő 
kell, mint amennyi száz éve 
kellett. Ezért nem szabad 
ezt siettetni senkinél, hagy
ni kell, hogy a szomorúság is 
megélhető legyen – összegzi 
Pócsi Orsolya. PGY

Gyászoló család a temetőben  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Így vehetjük fel a harcot 
a tüdőrákkal szemben
EGÉSZSÉG. A tüdőrák és a do
hányzásellenes szervezetek 
világszerte minden év no
vemberében tartják a tüdőrák 
hónapját, ez ugyanis a leg
gyakrabban előforduló rákbe
tegség.

A tüdőrák magyarorszá
gi előfordulási és halálozási 
adatai igen kedvezőtlenek: 
2016ban az Európai Unió or
szágai közül Magyarországon 
volt a legmagasabb a lakosság 
számához képest a tüdőrák 
okozta halálozás (90,1 halál
eset 100 000 lakosra vetítve).

Fő oka a dohányzás
A megbetegedések mintegy 
90 százalékának hátterében a 
dohányzás lehet, és több mint 
kétszer nagyobb az előfordu
lása a férfiak körében, mint a 
nőknél. Minél korábban kezdi 
valaki a dohányzást és minél 
többet dohányzik, annál na
gyobb a kockázata a kialaku
lásának. Az erős dohányosok 
környezetében élők is ki van
nak téve a kockázatnak.

Ajánlott a rendszeres szű
rés, amellyel már a kezdeti 
fázisban is kimutatható a be
tegség, amikor még kisebb a 
valószínűsége az áttéteknek, 
így a gyógyulás esélye is na
gyobb.

A tüdőráknak több mint 
húsz fajtája létezik, és az 
egyes típusok között lényeges 
különbség lehet a kialakulá
sukban, agresszivitásukban  
és abban, hogy a gyógyszerek 
miként hatnak rájuk.

A tüdőrák tünete lehet 
újonnan jelentkező köhögés, 
véres köpet, légszomj, mell
kasi fájdalom. Később, a be
tegség előrehaladtával más 
tünetek is jelentkezhetnek, 
így például fogyás, fáradtság, 
elhúzódó tüdőgyulladás, fáj
dalom a test más részeiben, 
vérszegénység.

Mivel a tüdőrák okai között 
a dohányzás kiemelt helyen 
szerepel, a tüdőrák elleni 
harc egyik leghatékonyabb 
eszköze a dohányzásról való 
leszokás.  ÉM-ÖSSZEFOGLALÓ

A tüdőrák jól látszik a röntgenleleteken  FOTÓ: SHUTTERSTOCK
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ÉRSZŰKÜLET ELLEN – 
MAGYAR TALÁLMÁNY

KIPRÓBÁLTAN 
HATÉKONY 

SONOTERÁPIA
–  Szakorvosi szűrővizsgálat  

dopplerkészülékkel
–  Nyaki és végtagi erek  

áramlásvizsgálata
–  KEZELÉS – szakorvosi  

környezetben, fájdalommentesen 
SONOTERÁPIÁVAL

–  Egy eljárás, amely megkönnyíti az 
érszűkületes betegek mindennapjait, 
javítja az életminőséget

A BAJ MEGELŐZHETŐ!
Érdeklődni személyesen: 

3530 Miskolc, Malomszög u. 4.
Telefonon: 46/413-134

Honlap: www.sonoterapia.hu

35
4

02
0

ÉRSZŰKÜLET-KEZELÉS TERMÉSZETES MÓDON!
Egyedülálló kezelési lehetõség a végtagi érszûkület, illetve vénás keringési elégtelenség kezelésére 
a száraz szén-dioxid-kezelés, a mofetta. A kezelés javítja a végtagok keringését, melynek eredményeként 
csökken vagy megszûnik a nyugalmi, illetve terhelésre (járásra) jelentkezõ lábikragörcs, fájdalom. 

Nõ a fájdalom nélkül megtehetõ járástávolság. Nõ a végtagon lévõ sebek, fekélyek gyógyulási 
hajlama, a gyógyulási idõ lerövidül. Csökkenteni lehet a gyógyszerek számát, mennyiségét. 

A kezelésnek nincs mellékhatása. Különösen ajánlott olyan esetekben, ahol az alsó végtag 
artériás ereinek tágítása, illetve érpótlása már nem jön szóba. Nem egy esetben az amputációra, 

végtaglevágásra ítélt esetekben is komoly javulást lehet elérni.
ÚJDONSÁG! A KEZELÉS A BETEGEK LAKÁSÁN IS MEGOLDHATÓ,

KÜLÖN MEGBESZÉLÉS ALAPJÁN! 
A kezelés Miskolcon is elérhetõ kedvezõ áron, orvosi felügyelet mellett.

A KEZELÉS ELÕTTI ORVOSI VIZSGÁLAT INGYENES.

Címünk: 3534 Miskolc, Budai Nagy Antal u. 1.
Elõjegyzés, információ: 06-46-331-739, www.kilianirendelo.hu

www.facebook.hu/erszukuletkezeles

AKCIÓ!!!  
5 kezelést ingyen adunk: 10 kezelés áráért 15 kezelés!

Egészségtár: Fókuszban a csontrendszer
Míg hazánkban még 
kevésbé elterjedt, a 
világ számos  pontján 
népszerű és széles 
körben alkalmazott 
eljárás a kiroprak-
tika, köznyelven 
„csontkovácsolás”
Kormos Krisztián japán dip-
lomás csontkovács immár 
tizenöt éve segíti a hozzá 
forduló páciensek gyógyu-
lását. 

Miért van szükség időn-
ként meglátogatni a 
csontkovácsot?  
Számos, elsősorban 
mozgásszervi problémát 
megelőzhetünk, ha figyel-
met fordítunk nemcsak az 
izomzatunk, de a csontrend-
szerünk karbantartására is. 
A legtöbb panasz ezek el-
mozdulásából ered, melyek 
helyretételével fenntartható 
az egészséges állapot.

Kiknek ajánlott a  
terápia? 
Kortól függetlenül preventív 
jelleggel időnként minden-
kinek javasolt, de sokan 
a már meglévő panasszal 
fordulnak hozzám. Nagyon 
gyakoriak a gerinceredetű 
megbetegedések, például a 
gerincsérv, illetve a végtag-
fájdalmak.

Jár-e fájdalommal a keze-
lés?  

Sok a téves információ a 
kérdéssel kapcsolatban, a 
gyógyító eljárás alapvetően 
fájdalom- és veszélymen-
tes. A kimozgatások közben 
létrejövő ropogó hang első 
alkalommal furcsa lehet, de 
cserébe a kezelés után köz-
vetlenül tapasztalható egy 
könnyedségérzet, amelytől 
felszabadultnak érzi magát 
a páciens.      354017             

Szponzorált tartalom
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Egészségtár

Közeli hozzátarto-
zó halála esetén a 
kicsi gyerekeknek 
nagyon nehéz 
értelmezni, ami 
történik. 
PÓCSI ORSOLYA
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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 (255–260) 
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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Kez dők nek   Ha la dók nak

Kezdőknek, 259.   Haladóknak, 259.   Megfejtések, 249. számú feladat
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KeresztrejtvényMikor, hová

259. feladatSudoku

Mozi 

A miskolci Béke Art-terem és Urá-
nia Art-terem az Europa Cinemas 
mozi há ló zat tagja. 3530 Miskolc, 
Rákóczi u. 5. Tel./jegyrendelés: 
46/507-573

URÁNIA-TEREM
Vadonvilág – Gróf Széchenyi 
Zsigmond nyomában  (A 16. 
CineFest Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál CineDocs program-
jának filmje). Magyar dokumen-
tumfilm, 96 perc, 2019. Rendező: 
Lerner János. 15:30. Helyár: 900 
Ft.
Midway  magyarul beszélő 
amerikai–kínai történelmi akció-
film, 138 perc, 2019. Rendező: 
Roland Emmerich. Szereplők: 
Darren Criss, Aaron Eckhart, Jake 
Manley, Luke Kleintank, Luke 
Evans, Woody Harrelson, Keean 
Johnson, Mandy Moore, Dennis 
Quaid, Patrick Wilson. 17:30. 
Helyár: 900 Ft.
Drakulics elvtárs   magyar 
vígjáték, 95 perc, 2018. Rendező: 
Bodzsár Márk. Szereplők: Nagy 
Ervin, Balsai Mónika, Trill Zsolt, 
Borbély Alexandra, Thuróczy 
Szabolcs, Znamenák István, Nagy 
Zsolt. 20:00. Helyár: 900 Ft.

BÉKE-TEREM
Clara – Egy tündéri kaland  
magyarul beszélő ukrán animációs 
film, 85 perc, 2019. Rendező: 
Oleksandr Klymenko. 16:00. 
Helyár: 650 Ft.
Kontroll nélkül  (A 16. CineFest 
Miskolci Nemzetközi Filmfesz-
tivál Közönségdíjas alkotása). 
Feliratos német film, 118 perc, 
2019. Rendező: Nora Fingscheidt. 
Szereplők: Melanie Straub, Victoria 
Trauttmansdorff, Roland Bonjour, 
Lisa Hagmeister, Gabriela Maria 
Schmeide, Albrecht Schuch, Helena 
Zengel. 18:00. Helyár: 650 Ft.

Az Arany Kesztyű   feliratos 
német–francia horror, 115 
perc, 2019. Rendező: Fatih 
Akin. Szereplők: Jonas Dassler, 
Katja Studt, Martina Eitner-
Acheampong, Tristan Göbel, Tom 
Hoßbach, Adam Bousdoukos, 
Marc Hosemann, Margarete Tiesel. 
20:15. Helyár: 900 Ft.

CINEMA CITY
3525 Miskolc, Miskolc Plaza, 
Szent  pá li u. 2–4. Jegyfoglalás: 
46/416-661
A Wall Street pillangói  mb. 
107 22:30
Addams család mb. 87 16:00
Addams család 3D mb. 87 
14:00
Álomnagyi  mb. 99 18:25
Clara – Egy tündéri kaland  
mb. 85 15:05
Demóna: A sötétség úrnője  
mb. 118 14:30 18:00
Drakulics elvtárs  er. 98 13:00 
16:00 20:10
Halálod appja  mb. 90 18:10 
20:30
Jetikölyök  mb. 92 14:15 
16:20
Joker  mb. 122 13:30 20:30
Midway  mb. 138 17:00 19:30 
22:15
Múlt karácsony  mb. 103 
13:30 15:40 17:50 20:00 
22:10
Stephen King – Ragyogás a 
sötétben mb. 152 14:20 17:20 
20:20 22:00
Szerelemre kattintva  mb. 
101 19:50
Terminátor: Sötét végzet  mb. 
128 17:00 19:40 22:15
Terra Willy  mb. 90 13:30 
17:30
Terra Willy 3D  mb. 90 15:30
Zombieland – A második lövés 

 mb. 93 22:15

A feladvány Blaha Lujza gondolatát 
rejti.

magyarország
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Amerikai thriller 3.30 Az utolsó erőd  
Amerikai akciófilm

04.55 Műsorajánló 05.00 Hazahúzó 
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 Világhíradó 17.00 
Fórum 17.30 ATV Híradó 17.55 A nap hí-
re 18.45 ATV Híradó 19.25 Egyenes be-
széd 20.30 Dumakabaré  21.30 ATV 
Híradó 22.00 Columbo  23.40 Haza-
húzó 00.35 Élő építészet - 100 híres épü-
let a világból 00.45 Kultúrtipp 00.50 A 
világ teteje 

06.00 Hírpercek 06.00 Talpra magyar 
- 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 jutottál Ben-
ne: 11.00 Hírek 12.00 Hírek 13.00 Hírek 
13.00 Petőfi összes Benne: 14.00 Hírek 
15.00 Hírek 16.00 Hírek 16.00 Egész 
úton - Hazafelé a Petőfi Rádióval Ben-
ne: 17.00 Hírek 18.00 Hírek 19.00 Hírek 
19.00 Minek nevezzelek? Benne: 20.00 
Hírek 21.00 Hírek 21.00 Rontom Bon-
tom 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 Egészsé-
gpercek ism. (egészségügyi magazin) 
18.45 Egészségére (egészségügyi ma-
gazin) 19.00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
19.17 Időjárás-jelentés 19.20 Program-
pont ism. (programajánló) 19.25 Szoms-
zéd vár ism. (turisztikai magazin) 20.00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 20.17 Időjárás-

jelentés 20.20 Programpont ism. (pro-
gramajánló) 20.25 Képújság

6.00–9.00 Kontinentális reggeli Ben-
ne. 6.00 Hírek + Református hírek 6.20
Nem csak kenyérrel él az ember, 7.00 Ré-
gió Krónika 7.20 Útravaló 7.30 Rövidhí-
rek 8.00 Hírek + Re  formátus hírek 9.00
Hírek + Refor mátus hírek 9.05 Apropó
10.00 Hírek + Református hírek 10.10
Magazin 11.00 Hírek + Református hí-
rek 11.10 Református magazin 12.00
Régió Krónika 12.15 Aréna 13.00 Hírek
+ Református hírek 13.10 Mindennapi
irodalom 14.00 Hírek + Református hí-
rek 14.10 Református magazin 15.00–
18.00 Svédasztal 18.00 Hírek 18.10 Ma-
gazin 19.00 Régió Krónika 19.30 Esti ny-
ugalom 20.00 Hírek 20.10 Református
magazin (ism.) 21.00 Hírek + Református
hírek 21.05 Mindennapi irodalom 22.00
Hírek 22.10 Zenesáv 23.00 Hírek + Re-
formátus hírek 23.10 Református maga-
zin (ism.) 0.00–6.00 Éjszakai műsorok

4.00 Infó óra 5.00 Pulzus infó - egész-
ségtematikus magazinműsor 6.00 Híróra
7.10 Hajrá diósgyőr! - dvtk magazinműsor
7.30 Jó reggelt borsod! - reggeli közérde-
kű műsor 9.00 Rendelő - egészségtema-
tikus műsor 11.10 Hajrá diósgyőr! - dvtk
magazinműsor 12.00 Magazin óra 13.00
Infó óra 14.00 15.00 Pulzus infó 16.00
Híróra 17.10 Hajrá diósgyőr!  18.00 19.00
Rendelő 20.00 21.00 Pulzus infó 22.00
Infó óra 23.00 Híróra 0.00 Zenei óra

17.45 Stúdió 18.00 Kosárlabda közvetí-
tés 19.45 Stúdió 20.00 Boxutca 20.30 
BL-péntek 21.15 Női labdarúgó magazin 
21.45 Sporthíradó 22.15 U-17-es labda-
rúgó világbajnokság 00.10 U-17-es lab-
darúgó világbajnokság 

6.00 Háttérkép ism  7.00 Híradó 
7.30 Magyarország élőben ism 8.00 
Hírek 8.05 Plusz-mínusz ism 8.30 Pa-
letta ism 9.00 Hírek 9.05 Szabadfogás 
ism  10.00 Híradó 10.30 Televíziós 
vásárlási műsorablak 11.00 Hírek 11.05 
Háttérkép ism  12.00 Híradó 12.30 
Heti terror ism  13.00 Hírek 13.05 
Keménymag ism  14.00 Hírek 14.05 
Csörte ism 15.00 Híradó 15.25 Sporthí-
rek 15.30 Munkavállalók világa 16.00 Hí-
rek 16.05 Panaszkönyv ism 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 Őszintén 20.30 Informátor 

 21.00 Hírek 21.05 Troll  22.00 
Híradó 22.25 Sporthírek 22.30 Európai 
híradó 23.00 Hírek 23.05 Magyarország 
élőben ism 23.30 Paletta ism 0.00 Hír-
adó 0.25 Sporthírek 0.30 Európai híradó 
ism 1.00 Hazahúzó 2.00 Főhős ism 

5.45 Winnetou - Az utolsó csata  Né-
met kalandfilm 7.45 Vikingek csatája  
Kanadai-bolgár-amerikai akciófilm 9.30 
Sivatagi hajsza  Amerikai akciófilm 
11.25 Az utolsó erőd  Amerikai akció-
film 14.00 Tűz a mélyben  Amerikai 
akciófilm 16.10 Tolvajtempó  Ame-
rikai akciófilm 18.30 Halálos fegyver 4. 

 Amerikai akcióvígjáték 21.00 Sher-
lock Holmes  Amerikai-német akció-
film 23.30 Kígyók a fedélzeten  Ame-
rikai akcióthriller 1.40 Pokoli édenkert  

06.00  Híradó 06.30 Nemzeti 
SportHíradó 06.40 Ma reggel 07.00 
Híradó 07.19 Ma reggel 08.00 Híradó 
08.16 Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 
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 
Életkor 11.00 Híradó 11.13 Ma délelőtt 
11.30 Hírek 11.35 Itthon vagy! 12.00 Dé-
li harangszó 12.01 Híradó 12.39 Nemze-
ti SportHíradó 12.52 V4 Híradó 12.57 Ma 
délután 13.00 Híradó 13.13 Ma délután 
13.30 Hírek 13.35 Unió28 14.00 Híradó 
14.16 Ma délután 14.30 Hírek 14.35 Ma-
gyar Gazda 15.00 Híradó 15.13 Ma dél-
után 15.30 Hírek 15.35 Életkor 16.00 Hír-
adó 16.14 Ma délután 16.30 Hírek 16.35 
Itthon vagy! 17.00 Híradó 17.15 Ma dél-
után 17.30 Hírek 17.33 Unio 28 17.53 
Ma este 18.00 Híradó 18.29 Nemzeti 
SportHíradó 18.44 Ma este 19.00 Hírek 
19.05 Életkor 19.30 Híradó 20.32 Ma es-
te 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 An-
gol nyelvű Hírek 23.32 Német nyelvű Hí-
rek 23.40 Orosz nyelvű Hírek 23.48 Kí-
nai nyelvű Hírek 23.53 Ma éjjel 00.00 
Himnusz

05.05 Hungaroring magazin 05.30 Múlt 
és Jelen 06.00 Hajime magazin 06.30 
Sporthíradó 07.00 Sporthíradó 07.30 
Labdarúgó közvetítés 09.30 UEFA Baj-
nokok Ligája összefoglaló 10.00 Sport-
híradó 10.30 UEFA Bajnokok Ligája 12.30 
Napos Oldal magazin 13.00 Sporthír-
adó 13.30 Rövidpályás Gyorskorcso-
lya Világkupa 14.25 Startfejes magazin 
14.55 UEFA Bajnokok Ligája összefoglaló 
16.00 UEFA Bajnokok Ligája összefoglaló 
17.00 Sporthíradó 17.15 Futsal magazin 

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

TV- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
06.50 P’amende 
07.20 Öt kontinens 
07.50 Ridikül  
08.45 Sorsok útvesztője 

török tévéfilmsorozat
09.35 Rex felügyelő – Elit alaku-

lat II. évad 
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta 
13.20 Ízőrzők 6 magyar ismeret-

terjesztő sorozat
13.55 Róma magyar emlékei 
14.30 A hegyi doktor – II. évad 

német családi filmsorozat
15.20 Végtelen szerelem – 2. 

évad 
török tévéfilmsorozat

16.15 Rex felügyelő – Elit alakulat 
II. évad 
olasz bűnügyi tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője 

török tévéfilmsorozat
19.30 Fölszállott a páva 2019 
21.50 Törvénytelen 

magyar bűnügyi film
23.30 Kenó  
23.40 Róma magyar emlékei 
00.15 Partitúra  
01.10 Új idők, új dalai
01.45 Rúzs és selyem 
02.10 OJD – Irodalom és könyv 26 

percben 
02.40 Mesterember 
03.10 Magyar Krónika  
03.40 Élő egyház 
04.00 Életkor

09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
09.55 Helen sulija
10.20 A szárnyalók
10.35 Dinótalpak
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 Szó-nyomozó
13.20 Ma-ma-mackók
13.35 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
14.00 Umizoomi csapat 
14.20 Rubi Szivárványiában
14.45 RoboVonatok  
15.00 Az ifjú Robin Hood kaland-

jai 
15.25 Kalózka és Kapitány ka-

landjai 
15.45 Sammy és barátai  
16.00 Gyerekversek
16.04 Hetedhét kaland
16.15 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
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 Alvin és a mókusok  
19.15 Dózerkék
19.25 Rubi Szivárványiában
19.50 A szárnyalók
20.05 Baltazár-bazár
20.15 Dokik 
20.40 Családmeséink a családi 

talkshow 
21.05 Én vagyok itt 

04.50 Top Shop
05.15 Barátok közt 

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli 

Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 KölyökKalauz 

Családi magazin
12.30 Apja, fia, unokája 

Amerikai vígjátéksorozat
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

23.40 RTL Híradó – Késő es-
ti kiadás

00.20 Csúcsformában 
Amerikai akcióvígjáték-so-
rozat

01.30 Az Év Hotele 
Hotelshow - A legjobb vidéki 
szálláshelyek

02.15 HighLife 
Luxusmagazin

02.55 A zöld íjász 
Amerikai akciófilm-sorozat

04.05 Ausztrál
expressz 
Ausztrál kalandfilmsorozat

05.05 Kölyökklub 

04.45 Csapdába csalva III. 
Német doku-reality sorozat

05.15 Családi Titkok 
Magyar realitysorozat

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
18.55 Tények Plusz
19.20 Fuss, család, fuss! 

sport reality
21.05 Séfek séfe 

gasztronómiai tehetség-
kutató

23.00 Magánnyomozók II. 
Magyar doku-reality sorozat

00.15 Családi Titkok 
Magyar realitysorozat

01.20 Walker, a texasi kopó 
Amerikai akciófilm-sorozat

02.30 Tények Este
hírműsor

M1  
ATV 

M4 

HÍR TV   

FILM+  

MR2-PETŐFI

MISKOLC TV 

EURÓPA RÁDIÓ

 CSILLAGPONT     
RÁDIÓ 

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

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

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

Terjesztési ügyintézés
Kéz be sí té si panaszaikkal hív ják az 

alábbi ingyenesen hívható telefon-

számot: 06-80-442-444  

(h–p.: 7.00–17.00)

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

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

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

2019. november 6.
        4     12     15     25
  30     34     35     37
  38     45     47     48
     59     60     61     62
    69     71     75     76 
Az adatok tájékoztató jellegűek!

Meghallgatjuk

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

magyarország
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Kegyeleti hirdetéseket 
minden munkanapon  

16 óráig fogadunk!
A kegyeleti 

hirdetéseket 
az interneten 

is megtekintheti:  
boon.hu/gyaszhirek/

„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.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk,

LESZÓ JÓZSEF 
temetésén megjelentek és mély gyászunkban osztoztak. 

A gyászoló család
351735

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik 
ÖZV. ILLYÉS KÁROLYNÉ 

sz. Kovács Ilona 
temetésén részvétükkel és virágjaikkal megtiszteltek minket. 

A gyászoló család
352747

„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.” 

El nem múló fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

TAKÁCSNÉ BALAJTI BEÁTA 

2019. november 5-én, 37 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halot-
tunktól 2019. november 11-én 10 órakor veszünk végső búcsút a 
miskolci Mindszenti temető ravatalozójában. 

Gyászoló család

„Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, 
a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, 
átölelt, és mondta: gyere haza!”
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy 

NEMES ANDRÁS 
volt BM-dolgozó 

megyaszói lakos 85 éves korában, 2019. november 5-én elhunyt. 
Utolsó útjára 2019 november 9-én 14 órakor kísérjük a megyaszói 
katolikus temetőben. 

A gyászoló család
354170

354146

95
13

87

MAGYARORSZÁG

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

Dr. Hevesi Krisztina
szexuálpszichológus 

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

MAGYARORSZÁG

Belépő ára: 

1990 Ft

Elővételben

34
94

27

3
51

8
6

3

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.

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Pannonjob Kft.

BORSODI ÁLLÁSBÖRZÉK!
MEGYEI ÉS DUNÁNTÚLI
MUNKALEHETÕSÉGEK 

SZÁLLÁSSAL

KAZINCBARCIKA
2019.11.14. 1000 -1200

Mezey Mûv. Központ
Rákóczi tér 9.

+36 20 341 1815
továbbá keresünk

Elektromos

ÖSSZESZERELÕKET
Ingyenes szállással a Balaton

parton! Nettó 175.000 Ft-tól

+36 20 336 38 03

35
3

0
49

Fájó szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték 

és szerették, hogy 

DR. RADÁCSI 
TERÉZIA

Gancsev-Nikolov Kosztáné
a MÁV Rendelőintézet 

bőrgyógyásza és üzemorvosa

életének 79. évében, türelemmel viselt, hosszú betegség után 2019. 
szeptember 12-én örökre lehunyta szemét.
Temetése 2019. november 11-én, hétfőn 12 órakor lesz Miskol-
con, a Szentpéteri kapui temető nagy ravatalozójában, görögka-
tolikus szertartás szerint.

 A gyászoló család

353625

„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. 
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki soha el nem vehet. 
Te a jóságodat két marokkal szórtad, 
önzetlenül adtál rossznak és jónak.  
Mindig egy célod volt, a családodért élni, 
ezt a halál tudta csak széttépni. 
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, 
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.” 

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

VARGA IMRE 
volt ÉMÁSZ-dolgozó 

65 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 11-én 14 óra-
kor lesz a görömbölyi temető ravatalozójából. 

Gyászoló Család
353243

"Adhat az Isten Márványt,
 Palotát, Csak Egyet
 Nem Adhat Kétszer,
 Szerető Édesanyát."
 
  Mély  fájdalommal  tudatjuk  mindazokkal,  akik  ismerték  és
 szerették, hogy drága édesanyánk

szentistváni     születésű,     Miskolc     Pozsonyi     utcai     (korábban
Martinkertvárosi)   lakos   életének   77.   évében   váratlanul   elhunyt.
Végső  búcsút  2019.  november  12-én,  13  órakor  veszünk  tőle  a
Mindszenti temető ravatalozójából.

Szerettei

Nagy Józsefné
sz. Tari Anna

977014

06-46-
99-88-99
-es számot! 

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

99-88-9999-88-99
ÚJ!ÚJ!ÚJ!

és keretes hirdetést!

magyarország

Hirdetni 
szeretne?

Hívja hétfőtől péntekig 
8–16 óra között a

ÁLLAT
PECSENYEKACSA idei 3,5-4 kg 1500 Ft/
db, tyúkok 1200 Ft/db, jércék 1400 Ft/db 
szállítással. 70/405-0880.

*353249*

VÖRÖS, aktívan tojó hibridek szállítással 
eladók. 70/405-0711.

*354262*

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*

KEMÉNY tűzifa eladás szorosan sorba 
rakva 15000Ft/m3. EUTR:AA6316635, 
20/590-3604

*353013*

ÁCS, tetőfedő munkát vállalok számlaké-
pesen. 20/248-6989

*353178*

LAKÁSELADÁS
MISKOLC Győri kapu Aba út 5., 51 m2-
es szövetkezeti lakás eladó. 06/20/823-
1718.

*353511*

BÚTOR
OLCSÓN eladó szekrénysor, vitrinek, 
író-, dohányzó- és TV asztal és hűtő. Érd: 
06/30/907-3194.

*353227*

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

*348671*

KEREKESSZÉK eladó. Ár: 22.000 Ft. Érd: 
06/30/349-6008.

*353223*

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

*348726*

SZOLGÁLTATÁS KERESÉS
TÁRSALKODÓNŐT keresek. 20/256-4357

*353476*

GÉP, SZERSZÁM
ZETOR Forterra 135 lőerős, 2011-es évjá-
ratú, 2600 üzemórával eladó. 06/30/204-
2410.

*353234*

MUNKAHELYET KÍNÁL

GYŐR-MOSON-SOPRON megyei mun-
kára azonnali kezdéssel betanított 
dolgozókat keresünk, ingyenes szállás 
lehetőséggel! Férfi ak és Nők jelentke-
zését egyaránt várjuk! 8 általános isko-
lai végzettség szükséges! Jelentkezni 
06/30-362-4338 Quality Job Kft.

*352401*

3
4
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9
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REGGEL DÉLBEN ESTE

Ma

Névnap

ORVOS-METEOROLÓGIA: KÖZLEKEDÉS-
METEOROLÓGIA:

Évforduló

Napkelte:

Napnyugta:

Holdkelte:

Holdnyugta:

REGGEL DÉLBEN ESTE

Időjárás 

idojaras.boon.hu

Ózd

Sátoraljaújhely

Tokaj

MISKOLC
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Ma jelentősebb fronthatásra nem kell számí-
tani. Esernyőt nem kell magunkkal vinni. Kissé 
hűvös lesz, így ajánlott a réteges öltözködés. 
A megélénkülő szél ingerlékenységet idézhet 
elő, kis mértékben csökkenti a hőérzetet. 

Ma száraz, kedvező útviszonyok 
mellett autózhatunk. Az időjá-
rás számottevően nem nehezíti 
a közlekedést.

5 °C
15 °C

Napsütés, mérsé-
kelt felhősödés, 

kellemes idő.

5 °C  15 °C
5 °C  14 °C 6 °C  15 °C

5 °C  15 °C

5 °C  15 °C
7 °C  15 °C

6 °C  15 °C

6 °C  15 °C

Napos, enyhe 
idő, éjszaka 
eső, záporok.

Csökkenő 
felhőzet, 
kezdetben 
kisebb eső.

Napsütés, 
majd mérsé-
kelt felhősö-
dések.

Felhősödés, 
említést 
érdemlő eső 
nélkül.

Borongós idő, 
néhol kisebb 
eső. 

7 °C  17 °C 10 °C  15 °C 4 °C  13 °C 5 °C  13 °C 9 °C  14 °C

Péntek reggel gyengén 
felhős lesz az ég, csapa-
dékra nem kell számítani. 
Párásság, ködfolt előfor-
dulhat.

Napközben a napsüté-
sé lesz a főszerep, de 
főként délután befelhő-
södhet az ég, számotte-
vő eső nem valószínű.

Az esti, éjszakai órákban 
erősen felhős, majd 
csillagfényes időre 
lehet készülni, csapadék 
nélkül. 

6 °C  15 °C  9 °C  

Horoszkóp
A Hold 
belépett ma 
az ön első 
sorsterüle-

tére, ez az érvényesülés, a tetterő és a 
bátorság ideje. Ma nem riad vissza az új 
feladatoktól. 

Ma ön lágyszí-
vű és közösségi 
érzelmű, keresi 
az élvezeteket, 

és felébred önben az érzékiség. Ha ma 
pénzügyekkel foglalkozik, új ötleteket 
tud előszedni a tarsolyából.

Ma ön nagyon 
talpraesett, 
gyorsan vág 
az esze, ügye-

sen forgatja a szavakat, legfőképpen 
nyitott minden újra. Agya teljes gőzzel 
dolgozik.

Önben most 
a rivalizálási 
vágy erősödik, 
ez ösztönző-

leg is hathat, de bosszúság forrása is 
lehet. Ilyenkor túlteng önben az energia, 
amit hasznára kell fordítania.

A Nap, a Nep-
tunusz egy ha-
talmas trigont 
kap, amely 

a nyolcadik sorsterületéről érkezik, ez 
rengeteg pénzt jelent önnek, valamelyik 
vállalkozása jó bevételt termel.

Ön most már 
felszáríthatja 
a könnyeit, 
lassan véget 

érnek a csalódások. Ahogy időben távo-
lodik az eseménytől, úgy látszik jobban, 
hogyan kell értékelnie a helyzetet.

A Vénusz az 
ön harmadik 
sorsterüle-
tén sikeres 

találkozókat, baráti beszélgetéseket 
és rengeteg vidám telefonbeszélgetést 
jelez önnek. 

A Jupiter egy 
támogató 
fényszöget 
kap, ez renge-

teg bevételt jelent önnek, olyan sokat, 
hogy nincs is ideje elkölteni.

Az ön cseppet 
sem sérült 
önbizalma 
az egekben 

szárnyal, most nincsen olyan vállalkozás, 
amit ha elkezd, ne sikerrel koronázná 
művét. Rajta, kezdjen bele új vállalko-
zásba!

Kiváló időszak 
lehetne a 
befelé tekin-
tésre, és az 

önvizsgálatot tartó belső folyamatokra, 
azaz a belső munkára önmagunkkal.

A karrier-sors-
területén 
átvonuló Nap 
kiválóan fény-

szögelt, ön most hatalmas eredménye-
ket érhet el hivatásában. Ön egy külön 
kis csoportnak a vezetője lehet.

A Hold a 
Vénusszal 
egy hatalmas 
trigont alkot. 

Lehetőséget nyújt önnek arra, hogy ezt 
a napot kizárólag saját kényeztetésére 
használja. Javasolt a szépségápolás.

Zsombor, Kolos, 
Gotfrid, Hódos, 
Karád, Kasztor

75 éve született Nemere István 
író, műfordító. Angolai autós szafari

A napokban a Dél-Af-
rika nyugati részén ta-
lálható országban járt 
a sárospataki Fazekas 
András.

LUANDA. A Dél-Afrikai Ango-
lában, a hazánktól csaknem 
tizenháromszor nagyobb egy-
kori portugál gyarmat terüle-
tén csaknem harmincmillió 
ember él. 

Kétszer aratnak
– A feleségemmel családi 
látogatást tettünk az Atlan-
ti-óceán partján található An-
gola fővárosában, Luandában 
– mondta Fazekas András, a 
biztosítási szakmában, Mis-
kolcon dolgozó cégvezető. 
– A fiam, ifj. Fazekas András 
ugyanis már két hónapja a 
luandai magyar nagykövet-
ségen gazdasági attasé, így 
különösen nagy várakozással 
tekintettünk a hosszú út elé. 
Azt tapasztaltuk, hogy a nagy 
tempóban fejlődő országban 
elsősorban a villamosenergia 
és a víz a legnagyobb kincs. 
Mindenhol építkeznek, egy-
re több a pláza, a városok 

úthálózata jó, az ellátásra 
pedig nem lehet panasz. Az 
időjárás évi két aratást tesz 
lehetővé, ebből mindenkép-
pen profitálnak, akárcsak az 
olajból.

Elefántok, zebrák, zsiráfok
Fazekasék természetesen 
nem hagyták ki az egyik ot-
tani nagy látványosságot: 
autós szafarin vettek részt, 

testközelből csodálták meg 
az egyik nemzeti park állat- és 
növényvilágát.

– Óriási élményt adott ne-
künk, hogy közvetlen közel-
ről láthattuk az antilopokat, 
az elefántokat, a zebrákat és 
a zsiráfokat. Felejthetetlen 
élményeket szereztünk, és ha 
lehetőségünk lesz rá, máskor 
is ellátogatunk oda – mondta 
Fazekas András. KT 

Harminc vőfély Arnóton
Negyedszer rendeznek 
lakodalmas napot a 
Miskolc közeli telepü-
lésen. 

ARNÓT. Szombaton tartják a IV. 
Borsodi Lakodalmas Napot és 
a VI. Megyei Vőfélytalálkozót 
az Arnóti Weöres Sándor Ál-
talános Iskolában 13 órától. 
A gyerekek számára 15 órától 
lagzis játszóházat rendeznek 
be, fellépnek a kárpátaljai 
Zápszony általános iskolásai 
és Ricsi Fiú, a humorista. A 
vőfélyek gálaműsorát követő-
en pedig a Holdviola Együttes 
ad élő koncertet.

Lakodalmas hagyományok
– Közel harminc, közülük 
három még legénysorban 
lévő vőfély vesz részt az idei 
rendezvényen szerte a Kár-

pát-medencéből a saját la-
kodalmas hagyományával. 
A kétórás gálaműsor végig-
játssza a tradicionális lag-
zit a menyasszonykéréstől 
kezdődően a búcsúztatáson 
át a lakodalmi játékokig és 
menyecsketáncig. A rendez-

vénynek része egy hivatalos 
polgári esketés, is és bemu-
tatkozik a szentistváni Kari-
tó Matyó Néptáncegyüttes 
népviseletbe öltözött meny-
asszonya – foglalta össze dr. 
Üveges István, Arnót község 
polgármestere.  DA

Küldje el, ha van képe róla!
Sokan élnek vele: 
várjuk a házi kedvencek 
fotóit.
MISKOLC. Felkínáltuk a lehe-
tőséget olvasóinknak, hogy 
küldjék el házi kedvenceik 
képét szerkesztőségünknek, 
és ezekből válogatjuk majd la-
punk utolsó oldalára a napon-
ta megjelenő kisállatfotókat. 

Gondoltuk, hogy sokan tarta-
nak kutyát, macskát, madarat 
vagy 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 
levelek rengeteg és feltétel 
nélküli szeretetről árulkod-
nak, jó okkal gondolhatjuk: 

biztosan jó dolguk lehet ilyen 
gazdik mellett a kedves jószá-
goknak is. 

Szeretetről árulkodnak
A fotók is jól sikerültek: fel-
mérhető, mi ad okot erre a fel-
tétel nélküli szeretetre. Várjuk 
továbbra is a beküldött fotó-
kat, elektronikus postafiókunk 
címe: eszak@eszak.hu.   ÉM

Fazekas András az angolai szafarin  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A tavalyi rendezvényen  FOTÓ: ÉM

Cinti nem szereti a hideget
Cinti miskolci közlekedés szakos diáklány. Nagyon nem 
szereti a hideget, az őszi-téli időt, ezért forró citromos teával 
indítja a napjait, és máris jobb a kedve.  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Megér egy mosolyt
Tetőpontján áll a családi perpatvar. A 
feleség kifakad: 
– Ezt nem bírom tovább! Egy szép nap 
itt hagylak! Most nincs egy szavad se, 
ugye? Mit nézel az újságban? 
– Keresem az időjárás-jelentést. 
– Minek az neked? 
– Hogy megnézzem, szép nap lesz-e 
holnap... 

További viccek humor.boon.hu

Szofi nagyon kedves kutyus
Az Erneszt család, János és Eszter nevében küldte be Szofi 
képét Juhász Ilona. Szofi sok-sok örömet szerez az egész 
családnak kedvességével.  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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