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12 °C
Délelőtt borongós, 
délután derengő 
idő valószínű, és 
inkább csak eleinte 
lesz csapadék

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euró  333,75   +0,50

USA-dollár           301,06   -0,34

Svájci frank         303,95   +0,17

Angol font           388,88   +0,81

Román lej             69,80   +0,05

Ukrán hrivnya         12,46   0,00

Horvát Kuna           44,86   +0,09

Lengyel zloty         77,71   +0,07

Devizaárfolyam
(2019. 11. 21.)

A tartalomból
Fontos film a matyókról 6.
Az élet sokszínűsége 8.
Pozsonyt is verhetik 9.
A nyughelynél 16.

Halálos gázolás: 
van gyanúsított
MISKOLC. A Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rend őr-
főkapitányság segítségnyúj-
tás elmulasztása bűntett, 
továbbá halálos közúti bal-
eset gondatlan okozása vét-
ség elkövetésének megala-
pozott gyanúja miatt folytat 
eljárást egy 46 éves bőcsi nő-
vel szemben. 

A gyanúsított 2019. novem-
ber 20-án 6 óra 30 perc körül 
Bőcsön, a Rákóczi utcán gép-
járművével elütött egy ke-
rékpárral közlekedő 63 éves 
helyi asszonyt. 

A kerékpáros nő a baleset 
során olyan súlyos sérülése-
ket szenvedett, hogy a hely-
színen elhunyt, míg a sofőr 
megállás és segítségnyújtás 
nélkül továbbhajtott.

A nyomozás eredménye-
ként a rend őrök azonosítot-
ták és 2019. november 20-án 
a késő esti órákban gyanúsí-
tottként hallgatták ki a bűn-
cselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítha-
tó sofőrt. Gyanúsítotti kihall-
gatása során a nő nem tett 
vallomást.  ÉM

A megsérült autó  FOTÓ: POLICE.HU

Elárverezik  
az alkotásokat

A B.-A.-Z. Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézet 
képzőművészeti kiállítása 
nyílt meg tegnap a me-
gyei kórházban. A tárlat 
különlegessége, hogy a 
fogvatartottak a jóvátételi 
program részeként festet-
tek, alkottak. A megnyitón 
elhangzott, a 27 kiállított 
alkotásról az alkotók 
lemondtak, így a kórház 
egy jótékonysági vacso-
rán januárban elárverezi a 
képeket, és a bevételből 
orvosi műszert vásárolnak 
a kórház számára.  FOTÓ: BT

Kimenekítették 
őket Bolíviából
MISKOLC. Válsághoz és zavar-
gásokhoz vezetett Bolíviá-
ban az elnökválasztás. Hanák 
Péter miskolci mérnököt és 
társait helikopterrel kellett ki-
menteni a napokban bolíviai 
munkahelyükről. Mint Péter 
mesélte, a helyiek egyre gya-
núsabban méregették az ide-
geneket. /5.  ÉM

Hanák Péter  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

A sértett életébe került az elrabolt mobiltelefon
Ötezer forintért adott 
túl zsákmányán az ózdi 
rabló.
MISKOLC. A Miskolci Járásbí-
róság elrendelte a letartóz-
tatását annak a férfinak, aki 
a gyanú szerint Ózdon olyan 
súlyosan bántalmazott ottho-
nában egy ózdi nőt, hogy az 
később belehalt sérüléseibe.

A rendelkezésre álló adatok 
szerint a gyanúsított fültanú-
ja volt a néhai sértett és a vele 
szerelmi kapcsolatban lévő 
férfi beszélgetésének egy mo-
biltelefonról, amelyet a férfi 
a sértett lakásán hagyott. A 
gyanúsított november 13-
án a sértett lakására ment, 
ahol azt mondta, hogy a férfi 
küldte a telefonjáért, és azt 

el akarja vinni neki. A sértett 
megtagadta a telefon átadá-
sát, ezért a gyanúsított pofon 
vágta, a telefont magához 
vette, elment és Ózd belváro-
sában eladta ötezer forintért. 

A gyanúsított később visz-
szament a sértett lakására, 
aki beengedte és kérdőre 
vonta a telefon miatt. Ekkor 
a gyanúsított a sértettet több 

alkalommal megütötte, majd 
miután az a földre esett, az ol-
dalát is megrúgta. 

A gyanúsított ezt követően 
oly módon távozott az ingat-
lanból, hogy rázárta a sértett-
re a lakás ajtaját. 

Miután véres ruházatá-
tól megszabadult, először 
Miskolcra, majd onnan Bu-
dapestre utazott, ahol egy 

hajléktalanszállón fogták el 
november 18-án.

A gyanúsítottal szemben 
halált okozó testi sértés és 
rablás elkövetése miatt indult 
eljárás, melyekért bűnössége 
megállapítása esetén 5 évtől 
15 évig terjedő szabadság-
vesztés is kiszabható. A bíró-
ság december 21-ig rendelte el 
a férfi letartóztatását.  ÉM

Tegyük szebbé együtt  
a gyerekek karácsonyát!
Az Észak-Magyarország 
azt szeretné, ha minden 
gyermeknek boldog 
karácsonya lenne.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. No-
vember végén sokan már a kö-
zelgő ünnepekre gondolnak. 
Azonban nem minden család-

ban tudnak a szülők meghitt 
karácsonyt szerezni gyerme-
keiknek, mert a szegénység, 
a lakhatási problémák vagy 
valamilyen betegség beár-
nyékolja az ünnepet. Lapunk 
azonban minden évben egy-
egy rászoruló intézmény gyer-
mekeinek kíván meglepetést 
szerezni azzal, hogy olvasóink 

segítségével adományokat 
gyűjtünk a gyerekeknek. 

Az idén a parasznyai Pitypa-
latty-Völgyi Csicsergő Óvoda 
kis növendékei számára sze-
retnénk boldog, meghitt kará-
csonyt varázsolni. Játékokat, 
mesekönyveket, gyermekru-
hákat, tartós élelmiszereket 
és rajzeszközöket várunk, 

melyeket majd az óvoda ka-
rácsonyi ünnepségén adunk 
át. Kérjük kedves olvasóinkat, 
hogy adományaikkal segítse-
nek szebbé tenni a parasznyai 
ovisok ünnepét, hisz az óvo-
dának vannak olyan gyerme-
kei is, akiknek az otthonában 
ebben az évben még kará-
csonyfa sem lesz. /3.  HE

Segítünk a Mikulásnak!
Egy-egy tábla csokoládét dobtunk be tegnap a szerkesztőségünk ügyfélszolgálatán elhelyezett nagy, piros dobozba. Az édes-
ségekkel a rászoruló gyermekeket szeretnénk majd meglepni december 6-án. Várjuk olvasóink adományait is, amelyekkel minél 
jobban megtölthetjük a dobozt! /5.  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Fruzsi várja 
az ünepeket
16. OLDAL

Kihagyhatatlan akció az arts optikákban!

Az akció komplett szemüveg készítés esetén érvényes és visszavonásig tart. A további részletekről érdeklőjön az üzletünkben!

HIRDETÉS

35
10

91

Romhányi Dorina
Szolnok

Tudjon meg többet  
Dorináról a 3. oldalon.

További képek és értékelés:

Ma 
TVműsor.hu 
magazin nal
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Legyen szép az ünnepük!

Az idén a Pitypalatty- 
Völgyi Csicsergő Óvoda 
kis ovisainak szeret-
nénk boldog kará-
csonyt szerezni.

PARASZNYA. A parasznyai óvo-
dások már nagyon várják a 
Mikulást, és a karácsonyra 
is készülnek, de bizony lesz-
nek olyan gyerekek, akiknek 
karácsonyfájuk sem lesz 
otthon. A Pitypalatty-Völgyi 
Csicsergő Óvodában jártunk, 
mert az Észak-Magyarország 
az idén ennek az intézmény-
nek ajánlja föl karácsonyi 
Segítünk! akciója adomá-
nyait.

Mézest is sütnek
Az intézmény vezetőjétől, 
Kovács Katalintól megtud-
tuk, az oviba parasznyai és 
radostyáni gyerekek járnak, 
így az ovi a két önkormányzat 
közös fenntartásában műkö-
dik. A gyermekek különböző 
családi háttérből érkeznek. 

Két óvodásuk halmozottan 
hátrányos helyzetű, 19 gyer-
mek szülei pedig gyermek-
védelmi támogatásban ré-
szesülnek. Különösen azok a 
családok vannak nehéz hely-
zetben, melyek Parasznyá-
tól 2-3 kilométerre laknak az 
úgynevezett Parasznya-Ba-
rossaknán. Itt főleg komfort 
nélküli házak találhatók, és 
van olyan 4-5 tagú család, 
amelyik egyetlen szobács-
kában húzza meg magát. Ide 

csak műszakos busz jár, így 
nagy segítség, hogy falubusz 
viszi be vásárolni az itt lakó-
kat a faluba. 

Ajándékok szeretettel
– A családok tehát különbö-
zőek, de mindegyikkel jó a 
kapcsolatunk, jól együtt tu-
dunk működni. Amiben csak 
lehet, segítjük a nehézségek-
kel küzdő szülőket. Összesen 
51 óvodásunk van, 4 óvoda-
pedagógusunk és 2 dajkánk. 
Kézműves-foglalkozásokat 
tartunk, előadókat hívunk, 
mézeskalácsot sütünk kö-
zösen, és már tanuljuk a ka-
rácsonyi dalokat, verseket – 
meséli az óvodavezető.

Elújságolja azt is, hogy nagy 
örömükre 2014-ben teljes fel-
újításon esett át az óvoda, pá-
lyázati pénzből bútorokat és 
fejlesztő játékokat is tudtak 
vásárolni. Ám az udvari játé-
kok nagyon régiek.

Az ötéves Lipták Rebeka szí-
vesen vállalkozott egy kis be-
szélgetésre, így őt kérdeztük 
a karácsonyról. Az ünnepről 
természetesen, mint minden 
gyereknek, neki is az ajándé-
kok jutottak az eszébe először.

– Már kérdezte az óvó néni, 
hogy mit szeretnék kará-
csonyra. Tudod mit? Egy já-
tékkutyát, ami ugatni is tud 
és egy Barbie-tévét, amiben 
mozognak az emberek – árul-
ja el titkát a kislány, hozzáté-
ve –, de a kistesómnak, Izá-
nak is kértem ajándékokat.

Aztán azt sorolja, szerinte 
miért szép a karácsony.

– A csillogó karácsonyfa, 
az ajándékok, a Mikulás, ami 
már karácsony előtt eljön, a 
díszek, a hógolyózás, a hóem-
ber, a hóangyalkészítés és a 
sok szeretet miatt – sorolja 
boldogan.

HEGYI ERIKA
erika.hegyi@eszak.hu

Idén nekik (is) gyűjtünk  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Befektetésért versenyeztek
A miskolci startupok 
ötletbörzéjén tizenöt-
millió forint volt a tét.
MISKOLC. Mostanában vegyes 
hírek kerülnek ki a startup-
cégek világából: egyfelől be-
dőlt az a kockázati tőkealap, 
amit egy japán techmilliár-
dos különböző olajmonar-
chiák bevonásával hozott 
létre nemrégiben, és ami a 
világ legnagyobb ilyen irányú 
vállalkozása volt – ez egyes 
elemzők szerint a befektetési 
buborékká vált startupőrület 
végét jelentheti –, míg másik 
oldalról olyan sikerek szü-
letnek, mint annak a magyar 
startupnak a története, ami 
bekerült a Google inkubációs 
programjába. A miskolci pél-
da egyértelműen az utóbbi 
csoportba tartozik. Másod-
szor rendezték meg ugyanis 
a Start ME Up! ötletversenyt, 
ami egy 15 millió forintos 
befektetés lehetőségével 
kecseg tet.

Ötletelés
A program a Miskolci Egye-
tem, az INPUT Program, a 
BNL Start Inkubátorház és a 
Hiventures közös szervezé-
sében valósult meg: célja az 
innovatív kezdő vállalkozá-
sok számának növelése és a 
kutatási eredmények piaci 
hasznosítására való ösztön-
zés. A Miskolci Egyetemen 
tartott kétnapos, szakmai 
előkészítéssel egybekötött 
rendezvény első napja a fel-
készülésről szólt.

– Ez egy olyan ötletverseny, 
ahová gimnazistáktól egye-
temistákon keresztül a mun-
ka világáig bárki benevezhet, 
akinek van egy vállalko-

zásötlete – mondta el nekünk 
Tajthy Krisztina, a BNL Start 
Inkubátorház üzletvezető-
je. – Csapatversenyről van 
szó, de lehetett önállóan is 
nevezni. Ebben az esetben 
az önálló nevező megoszt-
hatta ötletét egy csapattal, 
vagy becsatlakozhatott egy 
más meglévő projektbe is. 
Az első nap meghallgattuk a 
jelentkezők ötleteit. A men-
torok kiválasztották a hat 
legígéretesebbet, amik köré a 
versenyzők csapatokba szer-
veződtek. A mai napon pedig 
bemutatták az elkészült pre-
zentációkat.

Tartós süti
Az ötletek között az egészség-
iparba illeszkedő projektektől 
a smart city megvalósítását 
célzó innovációig terjedő pa-
lettán több érdekes ötlet sze-
repelt. 

Az egyik ilyen elgondolás 
a „konzervtorta” ötlete volt, 
ami minőségi tartós sütemé-

nyek gyártását célozta annak 
érdekében, hogy minél keve-
sebb édesipari termék kerül-
jön végül a kukába.

A szakmai zsűri az üzleti 
szempontok vizsgálata mel-
lett a csapat összetételét, agi-
litását is figyelte. A kiugrási 
lehetőség mellett a Start ME 
Up! szakmai tapasztalatszer-
zésre is kiváló.

– Tavaly egyéni verseny-
zőként jelentkeztem, és ren-
geteg tudással gazdagodtam 
– emelte ki Bordás Dávid, 
a Lévay József Református 
Gimnázium tanulója. – Meg-
tanultam, hogyan lehet egy 
ötletet üzleti tervvé alakítani, 
és előadni azt a befektetők 
előtt. Emellett értékes visz-
szajelzéseket kaptam az ötlet 
megvalósíthatóságáról és pi-
acképességéről a zsűritől.

Végül a Konzerv-Cake csa-
pata lett a győztes.  BM

A győztes Konzerv-Cake csapata  FOTÓ: BUJDOS TIBOR

Várjuk szeretettel a 
karácsonyi rajzokat!
Az Észak-Magyarország 
idén is meghirdeti kará-
csonyi rajzpályázatát.
MISKOLC. Lapunk karácsonyi 
rajzpályázatára sok-sok szép 
alkotást várunk. A legszebbek 
készítői jutalmat kapnak.

Kedves gyerekek! Az 
Észak-Magyarország az idén is 
meghirdeti karácsonyi rajzpá-
lyázatát óvodások és általános 
iskolások számára.

Bármilyen technikával
Bizonyára sokat gondoltok 
már a közeledő ünnepre, úgy-
hogy nem lesz nehéz feladat 
számotokra egy szép festmény 
vagy rajz elkészítése. Használ-
hattok bármilyen technikát, és 
a rajz lehet bármilyen méretű. 
Érdemes pályázni, hiszen a 3 
kategória (óvodás, alsós, fel-
sős) 5-5 legszebb alkotásának 
készítőjét értékes ajándékkal 

jutalmazzuk. Beküldési határ-
idő: december 12.

A rajz hátoldalára írjátok rá 
a neveteket, lakcímeteket, azt, 
hogy óvodába vagy az iskola 
hányadik osztályába jártok, 
ezenkívül egy telefonszámot, 
amin értesíteni tudjuk szüle-
iteket, ha a nyertesek között 
vagytok! Munkára fel! Rajzo-
tok legyen színes, mozgalmas, 
és természetesen szóljon a ka-
rácsony szépségéről!

Tehát ne felejtsétek, a be-
küldési határidő: december 12. 
Címünk: Észak-Magyarország, 
3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3.

Ami még fontos
A borítékra írjátok rá: Kará-
csonyi rajzpályázat! A rajzokat 
személyesen is behozhatjátok 
szerkesztőségünk ügyfélszol-
gálatára. A legszebb alkotások 
az Észak-Magyarországban is 
megjelennek majd.  HE

Képünk a tavalyi  díjátadón készült  FOTÓ: ÉM

Mentőtiszt szeretnék len-
ni, ezért tanulok – ez az ál-
mom, a hobbim és a munkám. 
Mentő ápoló vagyok, időnként 
mozgó őrségben dolgozom. 
Azért jelentkeztem a verseny-
re, mert szeretném megmutat-
ni ezt az oldalamat is, mert a 
mentőzés nem túl nőies szak-
ma. Belevaló lánynak tartom 
magam, aki mindenhol meg-
állja a helyét. Imádom az álla-
tokat, szeretnék egyszer egy 
vidra gazdája lenni.

További képek 
és értékelés:

Névjegy

Romhányi 
Dorina
Szolnok

Életkor:
21 év
Magasság:
173 cm
Csillagjegy:
Skorpió
Kedvenc étel:
birkapörkölt
Kedvenc ital:
Cappy
Kedvenc zene:
minden, 
ami technó
Kedvenc parfüm:
Chanel, Gucci

Röviden

Ma este kinyit a 
korcsolyapálya

MISKOLC. A hétvégén egyből 
hat turnusban vehetik bir-
tokba a téli sportok kedvelői 
a Miskolc Város Szabadidő-
központ népkerti kettes jég-
pályáját. Bár az időjárás a 
megszokottnál melegebb, a 
tervek szerint pénteken egy, 
szombaton három, vasárnap 
pedig kettő közönségkorcso-
lyát rendeznek. A hivatalos 
megnyitó november 23-án, 
szombaton lesz, és a szezon 
egészen tavaszig tart.  DA 

A nővérek kapták 
az első díjat
SÁROSPATAK. A XII. Őszi Szent 
Erzsébet Napok programso-
rozat keretében adták át a sá-
rospataki önkormányzat által 
alapított elismerést, a Szent 
Erzsébet-díjat. 2019-ben a 
képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy Szent Erzsébet-díj-
ban részesíti a Szent Erzsébet 
Nővéreket. A Szent Erzsébet 
Nővérek 2011. május 7-én né-
gyen telepedtek le Sárospata-
kon, Szent Erzsébet szülővá-
rosában, a Szent Negyedben. 
 ÉM

Újra a jégen  FOTÓ: ÉM

Várjuk az adományokat
Kérjük kedves olvasóinkat, 
adományaikkal tegyék szeb-
bé a parasznyai óvoda kis 
óvodásainak karácsonyát! A 
rászoruló családoknak gyer-
mekruhákra és -cipőkre, tartós 
élelmiszerekre és játékokra 
lenne a szükségük. Az óvoda 
pedig örülne rajzeszközöknek, 

rajzlapnak és olyan anyagok-
nak, melyek a kézműves- 
foglalkozásokhoz szüksége-
sek. Kérjük, adományaikat 
december 12-éig hozzák be 
szerkesztőségünkbe, amit mi 
az óvoda karácsonyi ünnepsé-
gén adunk majd át. Címünk: 
Miskolc, Zsolcai kapu 3.

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu

Szebbé teszi a karácsonyt
MAGYARORSZÁG
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Szerintem a  számú gyermekmosoly a legszebb

Név: 

Lakcím: 

Telefon: 

Új Néplap-előfizetéssel rendelkezem:   igen      nem

Szavazószelvény

Aláírás: 

01. Zimmermann Márta Éva
15 hónap, Sümeg

02. Zimmermann Márta Éva
15 hónap, Sümeg

03. Zimmermann Márta Éva
15 hónap, Sümeg

JÁTSSZON VELÜNKÉRTÉKES LIBRI NYEREMÉNYEKÉRT!

KERESSÜK A LEGCUKIBB MOSOLYT!
SZAVAZZON A LEGSZEBB GYERMEKRE!
A szavazószelvények beérkezésének határideje: 2019. december 6. 
Beküldési cím: Észak-Magyarország Szerkesztősége 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. 
A borítékra kérjük ráírni: Gyermekmosoly 2019.

GYERMEKMOSOLY 2019

31. Musa Bella 
(6 éves) Rudabánya

32. Horváth Loréna 
(7 éves) Hernádvécse

33. Balogh Tamara 
(5 éves) Sajószentpéter

Észak-előfizetéssel rendelkezem:

Játszóparkot kapott a Tüskevár
Újra boldogan ját-
szanak az udvaron a 
Tüskevár óvoda értelmi 
fogyatékos gyermekei.

MISKOLC. A „Szeresd még job-
ban” Az Értelmi Fogyatékos 
Óvodásokért Alapítvány több 
mint tízéves múltra tekint 
vissza. A Miskolci Éltes Má-
tyás Óvoda, Általános Iskola 
és EGYMI Tüskevár Tagóvoda 
pedagógusai, valamint a szü-
lők hozták létre, azzal a céllal, 
hogy az intézményt módszer-
tanilag eszközállománnyal 
fejleszteni tudják. Tegnap ha-
talmas volt az izgalom, hiszen 
végre sor került az óvoda ud-
varán kialakított játszópark 
átadására. Nyugodtan mond-
hatjuk, hogy létszükséglet 
volt az udvarfejlesztés, hi-
szen a tavalyi év végén sajnos 
minden korábbi kinti játékot 
le kellett szereltetni, mert bal-
esetveszélyessé váltak.

Az összefogás ereje
– Egy volt óvodásunk család-
ja nagyon szép összeggel tá-
mogatott minket, de ez még 
sajnos nem volt elég egy ko-
molyabb udvari játék meg-
vásárlásához. A Tesco áruház 
egyik pályázatára írtunk egy 

anyagot az óvoda tagintéz-
mény-vezetőjével, Molnárné 
Szalai Zitával együtt, és az 
áruház, valamint a vásárlók 
jóvoltából sikerült elnyerni 
négyszázezer forintot. Ezek-
ből az összegekből már majd-
nem megvolt a favár, amit 
kinéztünk a gyerekeknek, a 
hiányzó összeget pedig az 
óvoda régi barátja, a Lions 
Club bővítette ki. Ekkor ránk 
nézett a gondviselés. Az Utol-
só Napok Szentjeinek Jézus 
Krisztus Egyháza, egy kana-
dai szervezet képviselői lá-
togatást tettek – egy kedves 
nebulónk, Noel édesapjának – 

Smid Attilának a meghívására 
az óvodában. Annyira megtet-
szett nekik az itteni munka, 
hogy további, nagyon fontos 
és szükséges udvari játéko-
kat – egymillió-nyolcszázezer 
forint értékben – ők biztosí-
tottak számunkra. A fenntar-
tónk, a Miskolci Tankerületi 
Központ, dr. Mogyorósi Má-
ria vezetőnővel az élen pedig 
azzal segített, hogy az udvar 
tereprendezési munkálataira 
szükséges összeget biztosí-
totta a számunkra – mesélte 
dr. Boryné Rhúz Anna, az ala-
pítvány kuratóriumának az 
elnöke.  NK

Balról: a kanadai egyház képviselői, Falucskai Attila a Lions Club képvise-
letében, az egyik óvodás és Smid Attila  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Röviden

Első alkalommal 
volt ,,Élő könyvtár”
ÓZD. Első alkalommal tartot-
ták meg az Élő könyvtár elne-
vezésű rendezvényt Ózdon a 
városi könyvtárban. A prog-
ram lényege az volt, hogy a di-
ákok olyan helyi vagy Ózdról 
indult, a szakmájukban nagy 
sikereket elérő emberekkel 
találkozzanak, akik inspirá-
ciót adhatnak nekik a pálya-
választással kapcsolatban. A 
könyvek között ott volt Ganyi 
Károly, az üvegcsontú fiú is, 
aki történetével megmutatta 
a fiataloknak, hogy soha nem 
szabad feladni. De a diákok 
Riskó Dániel raliversenyző-
vel, Ortó Istvánné, álnevén 
Benina bestselleríróval, Dan-
kó Dániel dobossal, Zsám-
bokiné Vadas Szilviával, az 
ECDS Ózd iskolavezetőjével 
és Máté István senior vizuális 
és stratégiai tervezővel is ta-
lálkozhattak.  ÉM

Megújul egy újabb 
járdaszakasz
KAZINCBARCIKA. Folytatódnak 
a járdaszakaszok felújításai 
Kazincbarcikán. Az Egressy 
Béni úton, a Márka ABC felő-
li oldalt követően, a páratlan 
oldali szakaszon is megkez-
dődött a járda rekonstrukció-
ja. Az új járdaszakasz a tervek 
szerint legkésőbb december 
közepére készül majd el.  ÉM

Épül a járda  FOTÓ: KOLORLINE

„Örökölt” ügyeket tárgyaltak
Tegnap tartotta a 
választások utáni első 
közgyűlési ülését a mis-
kolci önkormányzat.

MISKOLC. Hangosabb viták 
nélkül zárult a miskolci ön-
kormányzat közgyűlési ülése 
tegnap: ez volt az októberi 
választások után felállt új tes-
tület első, rendes ülése. (Az 
ünnepi, alakuló ülést nem 
számítva.) A közgyűlés össze-
sen 12 előterjesztést tárgyalt, 
ebből négyet zárt ülésen. Az 
ülés kezdetén Veres Pál pol-
gármester bemutatta a város 
újonnan megválasztott jegy-
zőjét, dr. Ignácz Dávidot, aki 
dr. Alakszai Zoltánt váltotta a 
poszton.

Fajsúlyos témák
A közgyűlés több fajsúlyos té-
mát is tárgyalt tegnapi ülésén. 
Mint később a Velünk a Város 
frakció vezetői által délután 
tartott sajtótájékoztatón el-
hangzott, majd mindegyik 
olyan volt, amit „megörököl-
tek” a korábbi városvezetés-
től, azért kellett mihamarabb 
dönteni az ügyekben.

Az egyik közülük hitel-
felvétellel kapcsolatos. Az 
egyik előterjesztés a Miskolc 
Holding Zrt. és tagvállalatai 
folyószámlahitelével kapcso-
latos: kilencmilliárd forintos 
hitel felvételéhez kérte a köz-
gyűlés jóváhagyását. A hitelt 
úgy adná a bank, hogy az ön-
kormányzatnak 4 milliárd fo-
rint értékben kell kezességet 
vállalnia a tranzakcióhoz.

Az előterjesztés kapcsán 
vita alakult ki a közgyűlés-
ben. A városvezető Velünk a 
Város frakció képviselői fel-
vetették, a Miskolc Holding 
Zrt. igazgatósága még 2019 
februárjában fogadta el az 
idei üzleti tervet, abban még 
7 milliárd forint összegű hitel-
felvételt irányoztak elő, azóta 
azonban ez a szám megnöve-

kedett. Badány Lajos szerint 
ez likviditási problémára utal. 
„A 4 milliárd forintos kötele-
zettségvállaláshoz a kormány 
beleegyezésére van szükség, 
bízunk a jóindulatukban” – 
fogalmazott. 

Az ellenzéki képviselők vi-
szont tagadták, hogy bármi-
féle közszolgálati és likviditá-
si problémával adták volna át 
a várost. Soós Attila (Fidesz) 
szerint a város gazdálkodása 
stabil. Ő azt sem látja, hogy 
a város közlekedési vállalatá-
nál problémák lennének, sőt 
furcsállja, hogy mindez a vá-
lasztások után jön elő. 

Hűtlen kezelés
Két másik előterjesztés is vi-
tát váltott ki, az egyik Badány 
Lajos (Velünk a Város frakció) 
szerint még a hűtlen kezelés 
gyanúját is felveti az előző vá-
rosvezetés részéről. A hajdani 

selyemréti általános iskola 
épületét már korábban átvet-
te a református egyház, de ed-
dig az egyik épületszárnyban 
működött a Miskolci Közin-
tézmény-működtető Köz-
pont. A cég most egy eddig 
üresen álló óvodaépületbe, a 
Sütő János utcára költözne.  
A képviselő szerint kérdéses, 

hogy miért mondott le a ko-
rábbi vezetés ellentételezés 
nélkül az épület használati 
jogáról, s vállalták be, hogy 
önkormányzati pénzből újít-
ják fel az épületet. Dr. Nagy 
Ákos (Fidesz) szerint azonban 
ebben a kérdésben inkább az 
a lényeg, hogy mindenki jól 
járt: az MKMK koncentrált 

helyen működhet, és a régi 
épület is megújul. 

A néhány éve elhunyt Barna 
György gyűjteményének sorsa 
is témája volt a közgyűlés ülé-
sének. Az üzletember hat éve 
adományozta a városnak a 
Látványtárt, azóta nem kapott 
végső helyet – a közönség sem 
láthatja –, hiszen a Herman 
Ottó Múzeum – ahova költöz-
ne – bővítése csúszik. Az ál-
lagmegóvásért és a tárolásért 
havonta eddig nettó 475 ezer 
forintot fizetett az örökösök-
nek az önkormányzat, most ez 
az összeg a közgyűlés tegnapi 
döntése következtében 485 
ezer forintra nőtt. 

Ötezer forint ajándékba
Egyébként minden előter-
jesztést egyhangúlag elfoga-
dott a közgyűlés, egyetlen 
ellenszavazat volt, az előbb 
említett MKMK épületének 
ügyében.

Így vita nélkül szavazták 
meg a képviselők például azt 
is, hogy az idén plusz ötezer 
forintot kapnak a nyugdíja-
sok a Salkaházi Sára-program 
keretében, ez egyébként Ve-
res Pál ígérete is volt a kam-
pány során. Mint ahogy az 
előterjesztés fogalmaz: az 
önkormányzat 2019-es költ-
ségvetésében rendelkezésre 
áll ez az összeg.

HAJDU MARIANN 
mariann.hajdu@eszak.hu

A város vezetői a közgyűlés tegnapi ülésén: Varga Andrea alpolgármester, Veres Pál polgármester (középen) és 
Ignácz Dávid jegyző FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Átalakították zárt ülésen a holdingot
Nyugodt és békés hangú volt 
a tegnapi testületi ülés Mis-
kolcon, bár a Velünk a Város 
frakció által délután tartott 
sajtótájékoztatón már éleseb-
ben fogalmaztak a képviselők.

Dr. Simon Gábor frakció-
vezető szerint a csontvázak 
közgyűlése volt a mostani. Az 
átadás-átvétel során ugyanis 
azzal szembesültek, hogy sok 
az olyan ügy, amelyeket az el-

múlt időszakban kellett volna 
megoldani, de ezek nem tör-
téntek meg. Ezek között em-
lítette a hitelfelvételekről, az 
MKMK-ról és a Látványtárról 
szóló előterjesztéseket. Ba-
dány Lajos frakcióvezető és 
Hegedűs Andrea részletezte a 
felmerülő problémákat, ezek 
nagy részéről a tudósításban 
is olvashat. A sajtótájékoz-
tatón megtudhattuk azt is, 

hogy a zárt ülésen a Miskolc 
Holding Zrt. átalakításáról is 
döntöttek. Ezek után a társa-
ság igazgatótanácsa nem ope-
ratív irányító testület lesz, 
hanem részben felügyeleti, 
részben stratégiai irányító 
testület. Az igazgatótanács el-
nöke Kamarás Miklós, tagjai 
Varga Zoltán, Dimény Imre, 
Szűcs Ferenc és Iván Tamás 
lesznek. 
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Életkezdés Kiállítás  
2019. november 30.
Miskolc, Tudomány és Technika Háza

Dr. Hevesi Krisztina 
szexuálpszihológus 
Ahogy szeretnéd, hogy szeressenek…

Az előadás kezdete 15.00, Nagyterem

Elővételben 2019 november 29-ig!

Észak-Magyarország ügyfélszolgálatán, 
Miskolc, Zsolcai kapu 3. 
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Ellenségnek hitték őket
Hanák Péter mérnököt 
és munkatársait heli-
kopterrel menekítették 
ki a bolíviai táborból.

BOLÍVIA, MISKOLC. Válsághoz és 
zavargásokhoz vezetett Bolí-
viában az elnökválasztás. Ha-
nák Péter miskolci mérnököt 
és társait helikopterrel kellett 
kimenteni az elmúlt héten 
bolíviai munkahelyükről, 
ahol gázturbinák beüzeme-
lését végezték. Bár közvetlen 
veszélyben nem voltak, de 
mint Péter mesélte, az Evo 
Morales elnök pártján álló he-
lyiek egyre gyanúsabban mé-
regették az idegeneket.

Indiánok, farmerek
– Utazó mérnökként dolgozom 
a magyarországi Siemensnél. 
Kollégáinkkal a világ minden 
táján üzemelünk be gáztur-
binákat, Bolíviában három 
helyszínen három kombinált 
ciklusú gáz- és gőzturbinás 
erőművön dolgozunk. Az egyik 
erőműben én vezetem a gáz-
turbinák beüzemelését. Első 
alkalommal tavaly november-
ben érkeztem a dél-amerikai 
országba, azóta 3-4 alkalom-
mal voltam itthon. A táborunk 
Entre Rios mellett található, 
ez egy kisváros Santa Cruz és 
Cochabamba között nagyjából 
félúton, Bolívia középső ré-
szén. Erről a területről szárma-
zik a volt elnök, Evo Morales, 
és ezért a területen élők, indi-
ánok, kokalevél-termesztők és 
farmerek őt támogatják – vázol-
ta a helyzetet elöljáróban Péter.

Azzal folytatta, hogy az 
erőmű egyes blokkját még az 
október 20-ai választások előtt 
adták át az ügyfélnek, ahol 

az ünnepségre Morales is el-
ment, és beszédet mondott. A 
parlamenti választások után 
azonban az országban rögtön 
elkezdődtek a tüntetések és za-
vargások, mert csalással vádol-
ták meg az elnököt. Santa Cruz-
ban lezárták az utakat, és az 
emberek előbb azt követelték, 
hogy írják ki a választás máso-
dik fordulóját, később már új 
választásért tüntettek. Morales 
először azt hangoztatta, hogy 
nem történt csalás, és elnök-
nek tekinti magát, de amikor a 
rendőrség, majd később a had-
sereg is átállt a tüntetők pártjá-
ra, hirtelen lemondott és Mexi-
kóba menekült. Állítólag attól 
félt, hogy az életére törnek.

– A táborunktól nem mesz-
sze van egy kis repülőtér, Chi-
more. Néhány kollégám látta, 
hogy Morales ott ült repülőre, 
amikor Mexikóba menekült. 
A mi körzetünkben nyugalom 
volt a tüntetések idején, amíg 
az elnök le nem mondott, vi-
szont húsokat, hústerméke-
ket és tejtermékeket már nem 
tudtunk vásárolni, amiket San-
ta Cruzból hoztak a boltokba. 
Amikor a kollégáim hazamen-
tek, még működött a chimo-
rei repülőtér, onnan repültek 
Viru Viruba, a nemzetközi re-
pülőtérre Santa Cruz mellett. 
Azonban amikor Morales be-
jelentette, hogy lemond, a mi 
körzetünkben is elkezdődtek 

a tüntetések és az útlezárások. 
Akkor a cégünk úgy döntött, 
hogy minket is kimenekít. Pá-
ran voltunk már csak ott, mert 
bizonyos munkákat még el kel-
lett végeznünk. Addigra azon-
ban lezárták a helyi repteret 
és a területről kivezető utakat 
is, így bent ragadtunk a tábor-
ban. Azt tanácsolták, hogy 
ne menjünk ki onnan, mert a 
helyi, Morales-párti emberek 
rendkívül gyanakvóak lettek, 
mert értesüléseik szerint San-
ta Cruzból ellenzéki tüntetők 
érkezhetnek. Három napig 
voltunk a táborban, miközben 
nemzetközi szinten a cégnél 
intenzív egyeztetés és munka 
folyt, hogy biztonságosan ki 
tudjanak minket hozni a tá-
borból. Helikoptert béreltek, és 
két fordulóval szállítottak min-
ket a Santa Cruz-i repülőtérre, 
mert akkorra már minden utat 
lezártak. Mi, akik Bolíviában 
dolgoztunk, most 2-3 hétig 
otthon pihenünk, aztán ha a 
helyzet engedi, akkor vissza-
megyünk dolgozni, természe-
tesen csak a nagyon komoly 
belső biztonsági előírások be-
tartása mellett. A beüzemelés 
még folyamatban van, de az 
útzárak miatt már a munkások 
sem tudtak eljutni a munkahe-
lyükre, és a szükséges anyagok 
sem érkeztek meg. A tünteté-
sek alatt az állami szervek sem 
működtek, volt, aki emiatt 
nem tudta meghosszabbítani 
a vízumát – mesélt a kalandos 
napokról Péter.

Végül megjegyezte: közvet-
len veszélyben nem voltak, de 
kicsit hamarabb jött a pihenés, 
mert a tervek szerint kará-
csony előtt utazott volna haza.

HEGYI ERIKA
erika.hegyi@eszak.hu

Hanák Péter, itt még Bolíviában  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Egy-egy tábla csokival 
szerezzünk örömet!
Nem minden gyermek-
hez jut el a Mikulás, de 
az Észak-Magyarország 
segít nekik.

MISKOLC. Lassan vége az ősz-
nek, közeleg a december, és 
valószínűleg már a Mikulás is 
töltögeti a csomagokat, hogy 
lehetőleg minden gyermeket 
megajándékozhasson. Eb-
ben az Észak-Magyarország 
is szeretne neki segíteni. Az 
idén ismét csokigyűjtő akciót 
indítottunk, hogy meglepjük 
vele a hátrányos helyzetű 
gyerekeket. Az édességeket 
ebben az évben a Miskolci 
Egyesített Szociális, Egész-
ségügyi és Gyermekjóléti In-
tézmény Családok Átmeneti 
Otthona és Gyermekek Átme-
neti Otthona gyermekeinek 
ajánljuk fel.

Az itt tartózkodó szülőknek 
és gyermekeknek nem csu-
pán a hátrányos helyzettel 
kell megküzdeniük, hanem 
azt a traumát is el kell felej-
teniük, ami miatt az átmene-
ti otthonba kerültek. Ebben 

segíthetünk nekik, ha meg-
töltjük a Mikulás nagy piros 
zsákját, hogy december 6-án 
örömet csaljon a kicsik arcá-
ra. Elsőként az Észak-Magyar-
ország szerkesztősége járult 
hozzá a csokigyűjtő akcióhoz. 
Tegnap egy nagy piros doboz-
ba dobtunk be egy-egy tábla 
csokoládét, mert mindannyi-
an úgy érezzük, másoknak 
örömet szerezni a legnagyobb 
boldogság.

Várjuk a csokikat!
Kérjük kedves olvasóinkat, 
önök is járuljanak hozzá a ne-
héz helyzetbe került gyerme-
kek és családok boldog Miku-
lás-ünnepségéhez! Dobjanak 
be egy-egy tábla csokoládét a 
szerkesztőségünk ügyfélszol-
gálatán elhelyezett nagy pi-
ros dobozba december 4-éig 
(Miskolc, Zsolcai kapu 3.). A 
doboz tartalmát Mikulás nap-
ján elvisszük a családok és 
gyermekek átmeneti ottho-
nába.  HE

Szerkesztőségünk dolgozói már hoztak csokoládét  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu

Botrányt okozott a képviselő
Ifjúsági sportesemé-
nyen inzultálta Mokrai 
Mihály az edzőt. Kér-
jen bocsánatot, kéri a 
Fidesz és Veres Pál is.

MISKOLC. Fontosabb a politi-
kai bosszú, mint a gyereke-
ink? – ezzel a címmel szólalt 
fel Hollósy András képviselő 
(Fidesz) tegnap a miskolci 
önkormányzat közgyűlésé-
nek ülésén. Szavaiból kide-
rült, Felsőzsolcán, a MISI és 
a sárospataki csapat közötti 
kézilabdameccsen aktivisták, 
valamint Mokrai Mihály, a Ve-
lünk a Város egyesület önkor-
mányzati képviselője az egyik 
csapat edzőjét politikai célból 
inzultálta. Csontos Róbert-

ről van szó, aki a választások 
idején az egyesület színeiben 
indult, majd a szavazás előtt 
néhány nappal lemondott.

Hollósy szerint a sportcsar-
nokban rendőröknek kellett 
rendet tenniük, az ifik mér-
kőzése félbeszakadt, és 50 
percen keresztül nem folyta-
tódhatott tovább a játék.

„Kérjen bocsánatot!”
Hollósy András szerint Mok-
rai Mihály számára a politi-
kai haszonszerzés, a politikai 
bosszúvágy mindennél fonto-
sabb, az ilyen embernek sze-
rinte nincs helye a közéletben.  
Bocsánatkérésre szólította fel 
Mokrai Mihályt és társait.

A közgyűlés ülésén Mok-
rai Mihály is szót kért, aki el-

mondta, Csontos Róbertet fi-
gyelmeztetni szerették volna, 
hogy amit tett, az erkölcsileg 
vállalhatatlan. Utólag belátja, 
a helyszín nem volt megfele-
lő, minden másban azonban 
szerinte helyesen jártak el.

Veres Pál polgármester az 
ülésen úgy fogalmazott, „a 
történteket messzemenőleg 
elítélem”. Erről egyébként a 
nap során közleményt is ki-
adott. Abban az olvasható: 
a történtekről nem volt tu-
domása, és bocsánatkérésre 
szólította fel a botrány oko-
zóit. A „kampány véget ért, 
az együttműködés és város-
építés időszaka kezdődött el, 
amelyben nincs helye ilyen 
politikai akcióknak”, fogal-
mazott a polgármester.  HM
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Fontos film a húszas évek matyóiról
Két fekete-fehér néma-
film bukkant elő nem-
régiben, amelyek a 
kevésbé ismert matyó 
világról szólnak.

MEZŐKÖVESD. A közelmúltban 
került föl a legnépszerűbb vi-
deómegosztó oldalra a Pathé 
Amsterdam az 1920-as évek 
Magyarországáról készült 
filmje. A két, eddig ismeret-
len filmanyagot a 3. Budapes-
ti Klasszikus Film Maraton 
szakmai programján mutatta 
be a holland filmarchívum. A 
filmeken feltűnik Budapest, 
Kassa, a Hortobágy, de Me-
zőkövesd is. A riportfilmek 
készítésének ideje 1927, de ko-
rábban is készíthettek felvéte-
leket a francia operatőrök.

Hétköznapiakat is
A mezőkövesdi Matyó Mú-
zeumhoz is sokan eljuttatták 
a felvételek linkjét. Agócsné 
Halász Andrea, a múzeum 
vezetője szerint a film külön-

legessége, hogy hétköznapi 
jeleneteket is megörökítettek, 
nem csupán beállított felvé-
telek készültek. Az 1920-as 
években több forgatásról is 
tudni, de ezekről ismert fel-
jegyzések nem készültek. A 
most előkerült filmeken jól 
nyomon követhető a matyó vi-
selet változása, hiszen minden 
időszaknak megvolt a maga 
jellegzetessége. Ezek a képek a 
ragyogóégetés környékén ké-
szülhettek, hiszen a ruhákról 
túlnyomó többségében már 
hiányoznak ezek a díszek. A 
hosszú, bokáig érő szoknyák 
viszont még végig szedettek, 
nem pedig csak a pántlikáig, 
mint a későbbiekben.

– A film értéke a hétköznapi-
ság, az emberek között jártak 
a készítők, megörökítették a 
piaci forgatagot, a gyerekek 
játékát, verekedését. Egy asz-
szony például lityában, hét-
köznapi viseletben töri a ken-
dert. A másik nagy érték az, 
hogy a felvételek egy része 
színes, amely nagyon érdekes 

megoldás – mondta Agócsné 
Halász Andrea az utólag, kéz-
zel színezett képkockákról.

A filmben egyébként szá-
mos olyan személy feltűnik, 
akik fotókon és az azokból ké-
szült képeslapokon is felfedez-
hetők. Valószínűleg ők azok, 
akik szívesen együttműködtek 
az akkoriban Mezőkövesdre 
érkező néprajzosokkal, illetve 
más kutatókkal. Őket kérték 
meg például arra is, hogy ve-
gyék föl az öltözetet.

A forgatás fő helyszíne a 
főutca, a templomtér és a 
vásártér voltak, de magán-
házakhoz is bementek a ké-
szítők, ezeket nem sikerült 
azonosítani. A nagyközség 
akkori arcáról is hasznos in-
formációhoz jutottak.

Agócsné Halász Andrea sze-
rint nagyon érdekes látni, ho-
gyan is zajlott akkor a minták 
megtervezése. Míg ma druk-
kolással kerülnek föl a minták 
az anyagra, addig a filmen 
egy idős nő és egy fiatal lány 
is feltűnik, ahogyan közvet-
lenül az anyagra rajzolják föl 
gyorsan a virágokat. A kép-
kockákon egyébként minden 
korosztály megjelenik a cse-
csemőktől az aggastyánokig. 
Érdekes volna megtudni lega-
lább néhány esetben, kik is a 
szereplők, őket esetleg a város 
legidősebb lakói felismerhet-
nék. Eddig viszont még senki 
nem jelezte, hogy felmenőjét 
ismerné föl a képeken.

A muzeológusok számára 
mindig nagy talány a korabe-
li hajviselet, hiszen bár fotók 
készültek, azok jellemzően 
elölről ábrázolják az embe-
reket. Szerencsére ennek a 
videónak a segítségével ké-

pet kaphattak a frizurákról is, 
hiszen táncjelenetek közben 
megfordultak. Akkor a matyó 
lányok jellegzetes módon, há-
tul „felzacskózva” hordták a 
hajukat. Látható az is, hogy a 
legények már nem bő gatyát 
hordtak, hanem priccses nad-
rágot, azaz kezdik elhagyni 
az alapviseletet. Van viszont 
még díszes farmadzag. Az 
1920-as évekből van néhány 
nagy becsben tartott ruhada-
rabja a Matyó Múzeumnak, de 
állapotuk romlik. A filmfelvé-
telek alapján rekonstruálha-
tók az akkori viseletek, igaz, 
már csak mai alapanyagokból.

Gyönyörű viseletek
Pap Bernadett népművész 
szerint az 1900-as évek első 

évtizedei a matyó legszíne-
sebb korszakát jelentették, a 
felvételeken is megfigyelhe-
tők, hogy a rózsák nem csu-
pán pirosak lehettek, hanem 
sárga, tüdőszín, kék motívu-
mok is találhatók a viseleten.

Berecz Lászlóné, a Matyó 
Népművészeti Egyesület el-
nöke szerint egy különleges 
film került elő, már csak a 
kora miatt is. Érdemes tanul-
mányozni, hiszen gyönyörű 
viseletek tűnnek föl a felvé-
teleken. Ma már az 1930-as, 
1940-es évek matyó visele-
teit készítik, éltetik, fejlesz-
tik tovább. Látható, hogy a 
szoknyák is más formájúak, 
mint később, de a kötények-
ben, a hímzésekben is volt 
változás, csakúgy mint a fej-

viseletekben. Különlegesek a 
kendőtörések, hólyagpapír és 
drót segítségével nagy, elálló 
kendőket hordtak az asszo-
nyok. Szerinte érdemes volna 
rekonstruálni a filmen látható 
ruhadarabokat, de ez nem az 
egyesület hatáskörébe tar-
tozik, hanem múzeumban 
kellene bemutatni az akkori 
korszak matyóját. A hagyo-
mányok ápolói bíznak abban, 
hogy más korabeli filmek is 
kerülnek még elő, amelyeken 
jobban lehetne tanulmányoz-
ni az akkori kor táncait, igaz, 
a korabeli ruha nem adott ak-
kora teret a táncnak, mint a 
későbbi viseletek.  TB

Matyó viseletben az 1900-as évek első évtizedeiben FOTÓ: EYEFILM.NL

Árusleány a piacon FOTÓ: EYEFILM.NL

Röviden

Előadás a város 
történelméről
MEZŐKERESZTES. A város ön-
kormányzata a Miskolci Egye-
temmel és a Magyar Nemzeti 
Múzeummal közösen előa-
dást szervez a település korai 
történetéről Mezőkeresztes–
Lapos-halom: Egy hatezer 
éves település újrafelfedezése 
címmel. A november 28-án  17 
órakor a művelődési házban 
tartandó rendezvényen Pusz-
tainé dr. Fischl Klára egyete-
mi oktató, valamint dr. Pusz-
tai Tamás régész ismerteti a 
kutatási eredményeket.  TB

Újra zeneiskolai 
találkozót tartottak
MEZŐKÖVESD. Tizenhárom ko-
molyzenei alkotás mellett 
Ács Gyula A négy dáma című 
darabjának ősbemutatóját is 
megtartották a Zeneiskolai 
Tanárok XVII. Megyei Kama-
razene Találkozóján a mező-
kövesdi alapfokú művészeti 
iskolában. A rendezvényen dr. 
Fekete Zoltán polgármester és 
Mozerné Horga Stefánia intéz-
ményvezető mondott köszön-
tőt, majd a hangverseny után 
Molnár Istvánné települési 
képviselő méltatta a találko-
zót. A rendezvény szakmai 
értékeléssel zárult.  ÉM

Előadás a rendezvényen  FOTÓ: MÚ

Irodalmi lap Dél-Borsodban
Kulturális, irodalmi la-
pot indít a nemrég lét-
rejött Borsodi Mezőség 
Kulturális Alapítvány.

MEZŐKERESZTES. A Korkép 
című folyóirat első száma 
jövő januárban jelenik majd 
meg, a tervek szerint pedig 
a kiadó negyedévente je-
lentkezik majd új számmal. 
Az alapítvány honlapján, a 
korkephu.hu-n viszont már 
olvashatók írások az első szá-
mok szerzőitől.

Hiánypótló
Ilku Imre, az alapítvány kura-
tóriumának elnöke elmondta, 
a folyóiratot januárban kezd-
ték előkészíteni, megkeresték 
a környékbeli polgármestere-
ket és könyvtárosokat is. Ta-
valy jelent meg könyve Mező-
nagymihályról, akkor került 

kapcsolatba írókkal, költők-
kel, akiknek nincs publikálási 
lehetőségük, ezért határozták 
el, hogy megpróbálnak létre-
hozni egy lapot, amelyben in-
gyen megjelenhetnek írásaik.

Az elnök hozzátette, Deme-
terné Nyeste Erzsébet, Majo-
ros János és Bogárdi Ferenc 
kiemelkedő szerepet játszott 
az alapítvány létrejöttében. 
Felhívásukra három tucat 
szerző is jelentkezett, akiktől 
több írást is kértek, így négy 
lapszámra, illetve a honlapon 
való bemutatkozásra elegen-
dő anyag összegyűlt. Az első, 
nyolcvanoldalas szám tartal-
ma már összeállt, de a későb-
biekben a nemrég jelentkezett 
szerzők írásai is bekerülnek. 
Mint Ilku Imre elmondta, kri-
térium, hogy a szerző Dél-Bor-
sodban, a Borsodi-Mezőségben 
éljen vagy kötődjön ide. Van-
nak miskolci, mezőkeresztesi, 

bükk ábrányi, tibolddaróci, me-
zőkövesdi amatőr költők, írók 
is, de olyan is, aki mezőcsáti 
származású, de már Székesfe-
hérváron lakik. A lapban azon-
ban nem csupán írások – hely-
történet, vers, mese – jelennek 
meg, hanem rajzok is, több 
grafikusnak, illetve tehetséges 
gyereknek köszönhetően.

Ilku Imre elárulta, különle-
gességgel is készülnek az olva-
sóknak, hiszen közölnek majd 
részleteket a tiszabábolnai, de 
Nagyecséren is élt Bali József-
né Vas Etelka hagyatékából. Az 
egykor gazdálkodással foglal-
kozó asszony férje halála után, 
idősebb korában kezdett el írni. 
Az ő verseit, illetve Tiszabábol-
na történetét az 1930-as évek-
től lejegyző írásait az örökösök 
juttatták el hozzájuk, ezek di-
gitalizálása zajlik, s szeretnék 
majd könyvben is megjelentet-
ni.  TB

Hírek a járásból

TISZA-TÓ. Megkezdte a Tisza-tó 
téli vízszintjének beállítását 
a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság. Első ütemben a 
november 14-i Kisköre felső 
vízmérce szerinti 725 centimé-
teres vízállásról december 3-ig 
580-590 centiméterig apaszt-
ják a tározó vizét, naponta 7-10 
centivel csökkentve a vízszin-
tet. Ezt követően 590 centimé-
ter körül tartják a vízszintet, 
majd a tervek szerint 620 centi-
méterre duzzasztják föl. 

MEZŐKÖVESD. A középkor és a 
reneszánsz korszak irodalmát 
vették górcső alá az Irodalmi 
Kávéház Klub tagjai a szerve-
zet legutóbb összejövetelén 
a közösségi házban. Török 
Ferenc klubvezető egyebek 
mellett Janus Pannonius és 
Balassi Bálint költészetéről 
tartott előadást. A rendezvény 
keretében Buday Károly tar-
tott fényképes beszámolót az 
Ady Endre szülőfalujában tett 
látogatásról.

Bemutatták számukra 
az országot és a várost
MEZŐKÖVESD. Újabb Erasmus+ 
programban vesz részt a 
mezőkövesdi Szent László 
gimnázium. Vasárnap spa-
nyol, olasz, portugál, litván 
és török diákok érkeztek 
Mezőkövesdre, akik egész 
héten a városban és Magyar-
országon vendégeskednek. 
A fiatalokat hétfőn délelőtt 
a gimnázium dísztermében 
köszöntötte Juhász Jánosné 
igazgató, s rövid műsort is 
adtak tiszteletükre, valamint 

bemutatták számukra az or-
szágot és a várost, majd az 
iskolát. 

A tanulók angol nyelvű 
szakmai programokon vet-
tek részt, az All different, all 
the same nemzetközi projekt 
keretében a mezőkövesdi is-
kolában főleg a népzenével, 
népi hangszerekkel ismer-
kedtek a tanulók, akik nem 
csak a borsodi városban jár-
tak, meglátogatták Egert, va-
lamint Budapestet is. TB

A diákok a Matyó Múzeumban tartott kézműves-foglalkozáson  FOTÓ: TB

Akrobatikus  
rock and roll

Megtartotta őszi 
akrobatikus rock and 
roll gáláját Mezőkö-
vesden a Sky Dance 
Sportegyesület. A 
sportcsarnokban 
több száz fiatal mu-
tatta be tánctudá-
sát Mezőkövesdről, 
Hevesről, Egerből, 
Szikszóról, Miskolc-
ról, Tiszaújvárosból, 
Bükkábrányból, illet-
ve Hajdúszoboszló-
ról. A gyerekek több 
korosztályban és 
kategóriában, egyé-
niben, kis, valamint 
nagy formációban 
versenyeztek. 
  FOTÓ: TÓTH BALÁZS

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu
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Készüljetek a következő nagy bulikra!

November 22., péntek
20.00 Kaukázus 
lemezbemutató koncert a 
miskolci Helynekemben
A koncert után videódiszkó 
hajnalig.
Tatabányáról 2004-ben indult el 
a zenekar, amelynek filozófiája, 
szövegvilága, a könnyűzenéhez való 
viszonya és persze a koncertjeik 
minősége szép lassan maga 
köré vonzotta a közönséget. A 
Kaukázusnak izgalmas dalai 
vannak, generációs hang ez, mely 
időközben slágeressé érett. A 
KpOp című lemez, amely 2018-ban 
jelent meg, mindenféle dolgokról 
nem, viszont a nagy időmúlásról, 
kellemesebbnek tetsző emlékekről, 
érzelmi hajlékonyságról, nem várt 
világi bulvárosodásról, az utolsó 
űrhajó kilövéséről és természetesen 
rólunk szól. A frontember új tagokat 
kért fel ezen remélhetőleg izgalmas 
közeljövőre. Minden dalhoz speckó 
szövegvideók tartoznak, segítenek 
rávilágítani arra, hogy a látszólagos 
összefüggéstelen dolgok milyen 
meglepően kötődnek, gyakorolnak 
hatást egymásra és ránk, a 
főszereplő emberekre. A Szalai 

Éva, a Tartós béke és a Teszkó a 
zenekar első szakaszában született 
nagyszerű, erős dalok, melyek (a 
szakma és a közönség szerint is) 
méltó folytatása a Honvéd, a Lila 
és a Kalifornia, melyek már a KpOp 
albumon hallhatóak. A Kaukázusban 
az a jó, hogy egyszerre tud 
meggyőző lenni a szubkultúrának, 
de ugyanakkor a városi és lakossági 
rendezvényeken is működnek a 
dalok. A frontember a zenekarral 
együtt képes generációkat átívelő 
kapcsolatteremtésre. A jó hangulat 
garantált!

November 23., szombat
19.30 Collins Rock Klub 
nyitóbuli az AB/CD-vel
Kapunyitás: 19.30. 
Koncertkezdés: 22.00. Utána 
Rock Dj. hajnalig!
Az AC/DC klasszikus Highway To 
Hell albumának 40. évfordulója 
alkalmából szervezett országos 
turné miskolci állomása, és egyben 
a Collins Rock Klub nyitóbulija. A 
koncerten főleg erről a lemezről 
hangzanak el a már ismert, és 
még nem játszott dalok, de 
természetesen a közkedvelt 

slágerek is szerepet kapnak az este 
folyamán. „Mit tesz a véletlen? 
2003. december 26-án, első közös 
próbánkon egyikünk sem gondolta 
volna, hogy alig fél évvel később egy 
olyan banda válik belőlünk, amely 
színpadi show-val, kivetítőkkel, 
lézerekkel varázsolja el a 
közönséget. Ugyan ki sejthette, hogy 
előző, Kristó Lacival közös bandánk 
műsorába érdemes két AC/DC-
nótát felvenni? Majd kellett ezt egy 
bulin hallania Kertész Józsi (Kojak) 
barátomnak, aki végül is megadta 
a kezdő lökést: Ha rám hallgatsz, 
csak AC/DC-t játszotok! A döntés 
megszületett! Potyesz (Pócsik Zoli) 
régi technikus cimbora pedig 
megerősített ebben! Kristó 
(brájendzsonzon) Laci is 
egyből rábólintott az új banda 
megalakítására. (Sokakkal 
együtt még most sem értem, 
hogy lehet így AC/DC-t énekelni, 
mint ahogy a Laci). A kocka tehát el 
volt vetve. Megérkezett a csapatba 
a két AC/DC-fanatikus: Dödi és 
Sztyopa! Aztán jött a név: AB/CD, 
és ez maradt! Jött Angus-Hümér a 
szólóival, videóklipjeivel, majd az 
első próbán jött és tarolt a Back 
in Black. Akkor már tudtuk, ebben 
van erő! Érdekes módon ugyanezt 
mondták a bandához kapcsolódó 
emberek is, velük együtt, azóta 
állandó hangmérnökünk: Papp 
József, alias Klaus Barbie is, aki 
azonnal mellénk állt, s így végül 
megalakult a hetes fogat...”

20.00 Brains-koncert a 
miskolci Helynekemben
A koncert után videódiszkó 
hajnalig.
Magyarország legnépszerűbb 
elektronikus zenét játszó 
koncertzenekara egy mozgalmas 
fesztiválszezon után 2019 őszén 
körbejárja Magyarország klubjait. 
A Brains már most egy kifejezetten 
sikeres évet tud maga mögött: 

három Budapest parkos koncerttel 
és egy intenzív fesztiválszezonnal 
zárta a nyarat, és fokozott 
lelkesedéssel néz az őszi koncertek 
elé. „Szeretjük a fesztiválokat, a 
pörgést, az adrenalint, de az évünk 
sosem teljes a klubkoncertek nélkül. 
Kifejezetten jó kapcsolatunk van 
a vidéki nagyvárosok helyszíneivel 
és közönségével, sokszor úgy 
érezzük, hogy hazajövünk ilyenkor” 
– mondta MC Columbo a vidéki 
turnéval kapcsolatban. A zenekar 
2019 őszétől 2020 tavaszáig számos 
nagyobb vidéki városban is fellép 
majd: többek között Sopron, Pécs, 
Gödöllő, Székesfehérvár, Miskolc, 
Debrecen és Eger számíthat a 
Brains-őrületre. A koncertek 
kuriózuma az lesz, hogy az ütős 
repertoárjukat jó pár új dallal is 
felturbózzák, emellett a zenekar 
egyedi színpadi látványt és sok 
más meglepetést is felvonultat az 
említett helyszíneken, így biztos, 
hogy senki nem fogja tudni egy 
helyben állva végignézni a bulikat!

21.00 Zenés Táncos Est (ZTE) 
a miskolci Rockwell Klubban
Az éjszaka folyamán nemcsak salsa, 
hanem bachata és kizomba zenék 
is fognak szólni. A kizomba egy 
zene és egy tánc, amely a ’70-es, 
’80-as években indult el Angolából 
és a Zöldfoki Szigetekről (Cabo 
Verde). A szó maga bulit, táncos 
mulatságot jelent. Az angolaiak 
szerint a sembából ered, amikor 
az ősi folklórra hatást gyakorolt 
a beszivárgó zouk zene. A Cabo 
Verde-i tanárok szerint viszont az 
angolai kizomba 
megmaradt 
sembának, 
csak 
lassabb 

zenére táncolják. Ez a téma örök, és 
nincs nagyon értelme arról beszélni, 
hogy mely nemzethez köthető a 
kizomba eredete. Az angolai azzal 
érvel, hogy a kizomba szó az angolai 
kimbundo dialektusból ered, ami 
nem létezik Cabo Verdén (nincs ilyen 
szó a kreol nyelvben). Ezért hívják 
ott inkább „passada”-nak. Viszont 
amit ott passadának neveznek, az 
nem áll 2-3 lépésnél több elemből. A 
Cabo Verde-i szigetvilágban, amikor 
bekerült a zouk zenéje, elkezdték 
rá táncolni a saját lépéseiket. Innen 
alakult ki a saját stílusuk, amit 
szintén kizombának könyveltek el a 
világban. A Cabo Verde-i stílusban 
a tartás is más, a kezek lejjebb 
helyezkednek el, nagyobb befolyás 
érződik a tradicionális Cabo Verde-i 
népi táncok részéről, mint például a 
coladeira és a morna. Ráadásul ez, 
amikor kilépett a világba, elkezdett 
keveredni. Egy szó mint száz: a 
különböző stílusok párhuzamosan 
formálódtak napjainkig (sok-sok 
egymásra hatással), a hasonlóság 
pedig abból ered, hogy az eredeti 
folklór alapja az egyszerű séta volt. 
Ma a kizomba eredetéről inkább 
csak vélemények vannak, mint 
szigorú tények.

22.00 Tech House Party: 
Andrea Lane Vol. 1.
Szombaton debütál a 
Rockwell Klub első saját 
rendezvénysorozata, aminek 
állandó házigazdája a 
szeptemberben már nagy 

sikert aratott, elbűvölő Andrea 
Lane.
A szlovákiai születésű, de 
Magyarországon élő DJ és producer 
Andrea Lane az elektronikus zene 
szerelmese, leginkább a house 
és tech house műfajt tekintve. 
Csupán 16 éves volt, amikor először 
állt a lemezjátszók mögött. 
Miután a zenélés hobbiból egy 
életcéllá és hivatássá vált, Andrea 
Budapestre költözött, és elvégezte 
a Mixdown DJ iskolát, ahol olyan 
lemezlovasok oktatnak mint: 
Magonyi L vagy Hamvai PG. Pár 
hónappal később, 2017 nyarán részt 
vett az első DJ-versenyén, aminek 
köszönhetően zenélhetett az egyik 
legnagyobb európai fesztiválon, 
a Balaton Soundon. Sikeres 
megjelenésének köszönhetően 
2018-ban ismét meghívást 
kapott, immáron általános 
fellépőként. Andrea rendszeresen 
megfordul magyarországi 
klubokban, rendezvényeken. Nagy 
hangsúlyt fektet a nemzetközi 
piacon való helytállására is, ezt 
tükrözik a külföldi fellépései 
például Belgiumban, az Egyesült 
Királyságban, Szlovákiában vagy 
Hollandiában. 2018-ban első 
alkalommal zenélt az Amsterdam 
Dance Eventen, amely a világ egyik 
legnagyobb elektronikus zenei 
konferencia és fesztivál eseménye. 
2017-ben és 2018-ban is jelölték a 
Ballantine’s Music Awards díjátadón 
az év felfedezettje/év áttörése 
kategóriában. Andrea Lane nem 
csupán DJ, hanem önálló producer 
is, hamarosan hallhatóak lesznek az 
első megjelenései.

És már itt is van a hétvége. Érdemes valami jó és szórakoztató program után 
nézni! Sokféle műfajban lehet válogatni – ehhez kínálunk valamennyit mai 
ajánló összeállításunkban. A képen a Brains látható. Velük a Helynekemben 
találkozhatnak az érdeklődők.

Ingyenes koncerten 
lehet segíteni a Kisavast
November 28-án, 
pénteken este 8-kor 
akusztik koncertjükre 
várják az érdeklődőket 
a Cornerben.

MISKOLC. A belépés ingyenes. 
A helyszínen lehetőség nyí-
lik 500 forinttal támogatni a 
zenekar új nagylemezének 
felvételét adományládába he-
lyezett bankóval.

Zenekartörténet
A zenekar tagjai: Papp Dénes 
– ének, gitár, Szilágyi Levente 
– basszusgitár, vokál, Czirják 
Tamás – dob. 

A Kisavas a miskolci város-
részről kapta nevét 2009-ben. 
A Bront zenekar utódaként 

jött létre. 2010-ben készült egy 
kislemezük, mely hat számot 
tartalmaz és a Lakossági Un-
derground címet viseli. Köz-
reműködtek: Ben Scott (bil-
lentyű, a Városi legenda című 
dalban), Fáy Ádám (szaxofon, 
hegedű), Papp Dénes (gitár, 
ének), Szilágyi Levente (basz-
szusgitár, ének), Tóth Máté 
(dobok, ének). A felvételek a 
HangArt Stúdióban készültek, 
a lemezborító Juhász Dániel és 
Augusztin Nándor munkája. 

2011-ben Ruszkai Nóra és 
Nagy István Négy lábbal a föl-
dön című dokumentumfilm-
jéhez készítettek zenét. 2014. 
január 1-jén került nyilvá-
nosságra a Szívrulett című 
album, amely tíz dalt tartal-
maz.  ÉM

klímatömlők gyártása

MAGYAR NYELVŰ FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZÁT A POZÍCIÓ MEGJELÖLÉSÉVEL, 
KÉRJÜK, KÜLDJE AZ ALLAS.ORZES@JANOSIKKFT.HU CÍMRE.
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KÖNYV-
jelző

Jászberényi 
Sándor: 
Budapest–Kairó 
Mi a kapcsolat Dante, Pet-
ri György és Jászberényi 
Sándor között? 

Mindhárom szerző meg-
írta a saját pokoljárását. 
Jászberényinél ellenben 
nincs mennyország, nincs 
napsütötte sáv, csupán 
kétségek és kérdőjelek. 
A Budapest–Kairó egy 
egyirányú lift, amin meg-
nyomták a legalsó gombot. 
Épp ezért nem is szeretnék 
hagyományos könyvaján-
ló formájában írni róla. 
Mert ezt a könyvet nem 
könnyű forgatni. Ne olvas-
sa az, aki kevésbé fogékony 
a nemzetsors és a kollektív 
ellehetetlenedés iránt, ha 
az relatív messze történik. 
Nem szabad kézbe venni 
ezt a könyvet, ha jól fejlett 
hemofóbiánk van, vagy 
hajlamosak vagyunk a bel-
ső szorongásra. Ne szánjuk 
rá magunkat, amennyiben 
nem tudjuk a pszichénket 
ráerőszakolni, hogy objek-
tív szemlélője maradjon 
a leírtaknak, és megfelelő 
módon reflektáljon az ol-
vasottakra. Ezek a sorok a 
nyugalom megzavarásá-
ra alkalmasak! Csak erős 
idegzetűeknek ajánlott az 
olvasásuk!

A könyv – ahogy az 
alcím is mutatja – egy 
napló formájában megírt 
haditudósítás. A 2013-
as Észak-Afrikába vezet 
minket vissza, az „arab 
tavaszként” elhíresült ese-
ménysorok idejére, ami-
kor a csalódott és forrongó 
nép találkozik a közpon-
ti hatalommal. A könyv 
nem próbálja egy kényel-
mes hotelszoba ablakából 
megfejteni a történése-
ket. Jászberényi minden-
nek a sűrűjéből tudósít: 
„Ütött-kopott mindkét 
notesz, mert velem voltak 

mindenhol. Ezeket fogom 
publikálni, ezeket a fel-
jegyzéseket. Korántsem 
visznek majd közelebb 
az igazsághoz. Ellenben 
annyit el fognak árulni, 
hogy a nevem Jászberényi 
Sándor, és hogy az elmúlt 
másfél évben szívtam 
amerikai könnygázt, kínai 
könnygázt, idegágenssel 
manipulált könnygázt. 
Hogy lőttek rám sörétes-
sel, MP5-össel, pisztollyal 
és gumilövedékkel”.

A könyv brutális és tragi-
kus, tragikumát a valóság 
szolgáltatja. Jászberényit – 
saját bevallása szerint – ér-
dekelte az a fordulópont, 
ami alakítja a történelmet, 
érdekelte a demokrácia 
születése. Azt, hogy ezek 
az események mennyire 
bizonyultak sorsfordító-
nak, már tudjuk. A Bu-
dapest–Kairó vonal sem 
véletlen, hiszen felmerül 
a kérdés, ilyen élmények 
után lehet-e hazatérni? Le-
het-e úgy tekinteni a dol-
gokra, ahogy eddig tettük. 
A választ Jászberényi köl-
tészetében találjuk meg, 
ami táplálkozik az ilyen 
és hasonló utazásokból: 
rávilágít, ha egyszer meg-
láttuk a poklot, attól fogva 
egy részét magunkkal hor-
dozzuk véglegesen.  BM 

Szép csendben
Pontos leírást ad a cím arról, 
ahogyan valami olyasmi tör-
ténik a hatvanéves tanár és 
a tizennégy éves növendéke 
között, aminek nem lenne 
szabad, ahogyan egy fiú 
nyomoz utánuk, és ahogyan 
a felnőtt és kamasz közvet-
len környezete viszonyul az 
esethez: szép csendben. Rész-
ben azzal az akarással, hogy 
maradjon is úgy, csendben 
– kinek lenne az érdeke a ki-
beszélés. 

Nagy Zoltán megtöri ezt 
a csendet, részben mert el-
mesél egy történetet, és aho-
gyan beszédes képpel zárja 
a filmet. Dávid, a növendék 
arcára írva az érzései, és 
hogy tudja a titkot – Frigyes, 
a tanár tekintetében a felis-
merés, hogy tudják a titkát 
(bármi legyen is az). 

Rajtakapták, a csend már 
nem áthatolhatatlan, a kö-
vetkezmények még nem be-
láthatóak. 

Nem tudjuk meg, mi lesz, 
kivártuk pedig. 

A Szép csendben minden 
szereplőjét megkíméli a szá-
mukra kínos magyarázatok-
tól – ráhagyja ezt a valóság-
ra: a metoo mozgalommal 
nyilvánosságot kapott, fon-
tos alkotói életműveket rom-
ba döntő, a közvéleményt 
sokkoló újabb és újabb esetek 
új nyelvi formulákkal rög-
zítik – és részben takarják 
el – a tényeket. „Erkölcsileg 
elfogadhatatlan módon vi-
selkedtem”. 

És akkor ez mikor mit is je-
lent pontosan? 

Ez a film sem árulja el, 
hogy mi történt tanár és ta-
nítványa között – a „vala-

miről” való gondolkodást 
megtartja az általános íté-
letalkotás szintjén: a társa-
dalmi tapasztalaton és el-
váráson alapuló helyes és a 
helytelen viselkedés közötti 
határ nem léphető át, a fel-
nőtt felelőssége megkerülhe-
tetlen. Filmként lehetőséget 
ad egy sokáig kibeszéletlen 
témáról való hangos gondol-
kodásra, és ebben úttörő, ez-
zel meghaladja magát a va-
lóságot. Talán bátorítja is a 
kibeszélést: szólaljon meg az 
áldozat, legyen nyilvánvaló, 
mit nem lehet. 

A művészetnek komoly le-
hetősége lett volna ez, de itt 
és most nem árnyal, és nem 
is segít az ilyen körbe tartozó 
esetek megértésében. Mond-
hatni: ilyen az élet, az ilyen 
ügyekben (is) elegendő tény 
hiányában létezhet ítéletal-
kotási képesség és ítélet. Ettől 
nem függetlenül ott lennének 
– lehettek volna – a filmmű-
vészet által feltárható rész-
letek, annak az ábrázolása, 
hogy miért esett meg, talán 
úgy is: miért esik meg újra, 
meg újra. Ezt a mélységet – a 
drámában a megrendítő em-
beri drámát – nem ábrázol-
ja Nagy Zoltán filmje. Nem 
felkavaró, de szép alkotás, 
átgondolt pillanatokkal: 
ajándék Major Erik (Dávid) 
bizonyosságot akaró lázas 
igazságkeresése, Máté Gábor 
(Frigyes) lehunyt szemű el-
mélyedése, ahogyan belül és 
kívül is építi a maga sorsát. 
 BA
Szép csendben, 
magyar játékfilm, 2019. 
Rendező: Nagy Zoltán 
Operatőr: Gulyás Nándor

FILM

A képen a film szereplői: Máté Gábor (Frigyes), Bognár Lulu (Nóri) és 
Major Erik (Dávid)  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Az élet sokszínűsége 
zenében elmesélve
Három zeneszerzői 
vallomás is felcsendül a 
miskolci szimfonikusok 
koncertjén.

MISKOLC. Élet és elmúlás örök 
kérdésköre, elválaszthatatlan 
kettőssége hatja át a Miskol-
ci Szimfonikusok decembe-
ri Hangforrás koncertjének 
programját. Három zeneszer-
zői vallomás követi egymást, 
három különböző évszázad 
s nézőpont, valamennyi a 
földi útról, annak céljairól, 
küzdelmeiről, szép és fájdal-
mas fejezeteiről szól hozzánk 
a muzsika nyelvén. Mozart 
Szabadkőműves gyászzenéje 
(1785) a komponista két bécsi 
páholytestvérének állít emlé-
ket (egyikük gróf Esterházy 
Ferenc volt). Bő századnyi 
idő elteltével, 1908–1909-ben 
született Gustav Mahler mo-
numentális, szimfóniasze-
rű dalciklusa Dal a Földről 
címmel. A hat varázslatosan 
hangszerelt tételhez kínai 
versek nyugati átköltéseit 
használta fel Mahler. Stílu-
sában a romantika hagyomá-
nyait szervesen folytatva sok 
szempontból már az új szá-

zadra tekint a mű. Dragony 
Tímea zeneszerzői pályája 
immár egyre szélesebb me-
derben bontakozik ki az ez-
redforduló óta. „OBRETAM” 
címet viselő szimfóniája, 
amely a Miskolci Szimfonikus 
Zenekar felkérésére készült, 
„az élet sokszínűségét, örö-
meit, boldogságát, nehézsé-
geit, drámaiságát és össze-
tettségét teszi hallhatóvá. A 
címben szereplő mozaikszót 
a zeneszerző az életben szá-
mára fontos emberi értékek 
szavainak kezdőbetűiből al-
kotta meg. O: odaadás, B: bá-
torság, R: remény, E: elenge-
dés, elfogadás, T: tudásvágy, 
A: akarat, M: megértés és 
megnyugvás” – szól a kapcso-
lódó alkotói önvallomás.  ÉM

A koncertről
Hangforrás bérlet 2.
December 5., csütörtök 19.00
Művészetek Háza
W. A. Mozart: Szabadkőműves gyász-
zene (K. 477)
Dragony Tímea: Szimfónia „OBRE-
TAM”; (ősbemutató)
Mahler: Dal a Földről – szimfónia
Ének: Schöck Atala, Kovácsházi István
A Miskolci Szimfonikus Zenekart Antal 
Mátyás vezényli

Emberek, nevek, arcok
December 14-ig látogatható a miskolci Ifjúsági Ház Galé-
riájában (Győri kapu 27/A) Kégl Imre ezen a héten nyílott 
Emberek, nevek, arcok című fotókiállítása. Felvételünkön a 
művész, alkotásai között.  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Napról napra

November 22., péntek
11:00 – A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Miskolci Aka-
démiai Bizottság Székháza, 
Miskolc, Erzsébet tér 3. Em-
lékkonferencia Végvári Lajos 
művészettörténész profesz-
szor tiszteletére.
19:00 – Kamaraszínház, Mis-
kolc. Betörő az albérlőm. Be-
mutató előadás. Rendezte: 
Keszég László.

November 23., szombat
19:00 – Bodrogkeresztúr, He-
nye borbár. Barabás Lőrinc 
koncertje.

November 24., vasárnap
10:30 – Csodamalom Bábszín-
ház, Miskolc, Kossuth utca 11. 
A székely menyecske és az ör-
dög. Bábjáték.

November 25., hétfő
14:30 – II. Rákóczi Ferenc 
Könyvtár, Miskolc, Görgey 
Artúr u. 11. Zenetörténe-
ti előadás. Előadó: Kerekes 
Endre egyetemi hallgató.
19:00 – Művészetek Háza, 
Miskolc. Tűzvarázs bérlet 
III. Közreműködők: Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, ének: 
Raszul Zsarmagambetov. Ve-
zényel: Sándor Szabolcs.

November 26., kedd
16:00 – Szabó Lőrinc Ide-
gennyelvi Könyvtár, Mis-
kolc, Mindszent tér 2. Or-
vosportrék 3. A vendég: dr. 
med. habil. Karosi Tamás 
PhD H.Sc., a Fül-Orr-Gégé-
szeti és Fej-Nyaksebészeti 
Osztály osztályvezető főor-
vosa, oktatási és tudomá-
nyos intézetvezető-helyet-
tes, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Központi Kórház és 
Egyetemi Oktatókórház. Be-
szélgetőtárs: B. Tóth Erika 
szerkesztő-riporter. A Magyar 
Rákellenes Liga Miskolci Cso-
portjával közös rendezvény.
16:00 – Petőfi Sándor Könyv-
tár, Miskolc, Nagy Lajos király 
u. 16. Határtalan kalandozás 
papírszínházzal a mesék bi-
rodalmában. Ez alkalommal 
A csodapalást című mesét 
mutatják be. Ezt követően a 
gyermekekkel a meséről és 
tanulságáról beszélgetnek.
16:00 – Tompa Mihály Könyv-
tár, Miskolc, Gyöngyösi Ist-
ván u. 1. Utazók klubja. Pillan-
tás Indiára. Nagy Mária képes 
úti élménybeszámolója.

November 28., csütörtök
17:00 – Miskolci Galéria, Rá-
kóczi-ház. Síró Lajos fotómű-

vész Ötvenöt című kiállításá-
nak megnyitója. A kiállítást 
megnyitja: Orosz Csaba kép-
zőművész.
18:00 – Szerencs, Rákóczi-vár, 
színházterem. Az Éless-Szín 
bemutatja Vaszary János Jó 
házból való úrilány jelentke-
zését várom című zenés víg-
játékát.

November 29., péntek
17:00 – Miskolc, Szent István 
tér. Az adventi vásár megnyi-
tása és az ünnepi fények fel-
kapcsolása.
18:00 – Factory Sport Arena, 
Miskolc. BP Underground 
– a dokumentumfilm-soro-
zat tisztelgés a város under-
ground szubkultúrái előtt.
18:00 – Miskolc, Szent István 
tér. A Sky Fanatic a miskolci 
adventi vásáron.
19:00 – Miskolci Nemzeti 
Színház, Nagyszínház. He-
gedűs a háztetőn. Bemutató 
előadás. Rendezte: Béres At-
tila.

November 30., szombat
09:00 – Tudomány és Techni-
ka Háza, Miskolc. I. Életkez-
dés Kiállítás.
19:00 – Bodrogkeresztúr, He-
nye borbár. Ábrándon túl. Für 

Anikó és Karácsony János 
(LGT) akusztikus koncertje.

December 5., csütörtök
19:00 – Művészetek Háza, 
Miskolc. Hangforrás bérlet 
2. Közreműködők: Miskolci 
Szimfonikus Zenekar, ének: 
Schöck Atala, 
K o v á c s h á z i 
István. Vezé-
nyel: Antal 
Mátyás.

December 6., 
péntek
19:00 – Miskolci 
Nemzeti Színház, 
Játékszín. Ádám 
almái. Bemutató 
előadás. Rendezte: 
Szabó Máté.

December 7., 
szombat
19:00 – Miskolci Nemzeti 
Színház. 8ezrek operája – 
Operagála. A Bartók Plusz 
Operafesztivál ünnepi ren-
dezvénye.

December 13., péntek
20:00 – Helynekem, 
Miskolc. Slam 
Poetry Mis-
kolc vol. 46

December 15., vasárnap
15:30 – Sátoraljaújhelyi Szent 
István király 
templom. 

Karácsonyi koncert. Ének: 
Andrikóné Oláh Enikő. Köz-
reműködik a Szent László 
Kicsinyek Kórusa. A Miskolci 
Szimfonikus Zenekart Faragó 
Sándor vezényli.

December 18., szerda
18:00 – Selyemréti Szent Ist-
ván Templom. Barokk Kará-
csony. Karácsonyi koncert a  
Bach család műveiből. Köz-

reműködők: Ducza Nóra 
– szoprán, Jekl László 

– basszus. A Miskolci 
Szimfonikus Zene-

kart Németh Pál 
vezényli.

A képen: Fabók 
Mancsi. Az ismert 

művész báb
előadását most 

vasárnap láthat
ják az érdeklődők 

a Csodamalom 
Bábszínházban 

FOTÓ: ÉM
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Kassa után Pozsonyt verhetik   
Ma este itthoni ranga-
dó vár a Jegesmacikra, 
akik a toronymagasan 
vezető pozsonyiakat 
fogadják. 

JÉGKORONG. A jégkorong 
Tipsport Liga alapszakaszá-
nak 23. fordulóját a szakem-
berek és a laikusok egyaránt 
nagy érdeklődéssel várják. A 
népkerti jégcsarnokban 18 óra 
30 perckor kezdődő DVTK Je-
gesmedvék – HC Slovan Bra-
tislava találkozóra őszi néző-
csúcsot, ezerötszáz drukkert 
várnak a miskolci klubnál. A 
kiemelkedő képességű játé-
kosok egész sorát felvonulta-
tó vendégek 10 pont előnyt 
gyűjtöttek a másodikkal 
szemben, így sokan máris 
bennük látják a végső nyertes 
„személyét”.  

Tízből kilencet 
Először Marcel Rodmant, a 
Macik vezetőedzőjét kérdez-
tük az esélyekről, mire a szlo-
vén nemzetiségű szakember 
így felelt: 

– A listavezetőt fogadni, az 
élen állóval meccselni mindig 
nagy erőpróba, és ez így lesz 
most is. Ráadásul a Slovan 
Bratislava nagyon jó formába 
lendült, az elmúlt tíz fellépé-
séből kilencet megnyert, ez 
pedig akárhogyan csűröm-csa-
varom, figyelemre méltó telje-
sítmény. Nekünk persze az a 
célunk, hogy fegyelmezett, 
gyors és kapura törő játék-
kal itthon tartsuk a pontokat. 
Ehhez minden pályára lépő 
játékosunk legjobbjára lesz 
szükség, továbbá egy-két ext-
ra produkció is kell majd a 
hőn áhított diadalunk érdeké-
ben. Tisztában vagyunk azzal, 

hogy a kassai csapat legyőzése 
után most újabb közönségcsa-
logató hazai derbi következik 
számunkra. Teljesen biztos 
vagyok a remek hangulatban 
és hiszem, hogy a jégcsarnok-
ba kilátogató nézők magával 
ragadó, színvonalas, látványos 
és nyílt küzdelmet élvezhet-
nek majd. 

Feldobja a feladat 
– Néhányan nem szerepel-
tünk a hétközi Magyar Ku-
pa-mérkőzésünkön annak 
érdekében, hogy játéklehe-
tőséget kapjanak azok a srá-
cok, akik eddig kevesebbet 
voltak a jégen – mondta Vas 
János, a Macik sokszoros 
válogatott csatára. – Ez a szi-
tuáció mindenkinek jó volt: 
a gyerekeknek azért, mert 
Székesfehérvárott valameny-
nyi játékelemben – beleértve 
az emberelőnyt és -hátrányt 
is – csiszolhatták tudásukat. 

Szép győzelmünk azt mutat-
ta, hogy erős gárdánk van, 
és bárki bárhol megállja a 
helyét. Ami a listavezető po-
zsonyiakat illeti: engem sze-
mély szerint feldob a feladat, 
nagyon várom a csatát, de a 
társaim is így vannak ezzel. 
Nagyon erős csapat látogat 
hozzánk, a Slovan majdnem 
tíz meccse veretlen, nekünk 
pedig az a dolgunk, hogy 

szériájukat megszakítsuk. 
Az ellenük korábban, szin-
tén itthon vívott összecsa-
pásunkon azt éreztem, hogy 
többet érdemeltünk volna 
a nulla ponttól, most pedig 
ugyanazt a jó játékot akarjuk 
nyújtani, mint a Kassa ellen. 
Egyértelműen arra törek-
szünk, hogy közönségünket 
kiszolgálva itthon tartsuk a 
három pontot.  KT

Ha valóra válnának az álmaink, akkor 
hatalmas lépést tennénk előre.

Buday Dániel, a Mezőkövesdi KC
 kézilabdacsapatának vezetőedzője

200
Edzője, Selmeci Attila sze-
rint elképzelhető, hogy a 200 
méter pillangón világbajnok 
Milák Kristóf gyorsúszásban 
is elindul a tokiói olimpián. 
A tréner a Japánban zajló, há-
romhetes edzőtábor közben 
nyilatkozott a tervekről az 
M4 Sport csatornán. A 19 éves 
Milák Kristóf júliusban 200 
pillangón a kvangdzsui világ-
bajnokságon 1:50.73 perces 
idővel megdöntötte Michael 
Phelps 2009-es világcsúcsát.

Bogdán újra a 
Hiberniannál
LABDARÚGÁS. A skót élvonal-
ban szereplő Hibernian FC 
bejelentette, hogy visszatért a 
klubhoz Bogdán Ádám. A ma-
gyar kapus szerződése egyelő-
re a januári átigazolási időszak 
elejéig tart. A 32 éves játékos 
számára új klubja nem isme-
retlen, hiszen legutóbb, az el-
múlt idényben is a skótok játé-
kosa volt, akkor a Liverpool FC 
adta kölcsön. Bogdánnak új 
edzőnek kell megfelelnie, Jack 
Rosst múlt pénteken nevezték 
ki a 12 csapatos skót élvonal 8. 
helyén álló csapat élére.

Guzi Blanka nélkül zajlik 
az U24-es öttusa Eb
Nyolc magyar indul 
az U24-es öttusa 
Európa-bajnokságon, 
Lengyelországban. 

ÖTTUSA. Nyolc magyar ver-
senyző vesz részt a 24 éven 
aluli öttusázók lengyelországi 
Európa-bajnokságán, Drzon-
kówban. A férfiak mezőnyé-
ben Regős Gergely, Bereczki 
Richárd, Szabó Illés, Bernáth 
Bálint és Pataki Gergő, a nő-
kében Barta Luca, Erdős Rita 
és Kállai-Simóka Nóra indul 
a péntektől vasárnapig tartó 
versenyen.

Martinek János, a férfiak 
szövetségi kapitánya az MTI 
érdeklődésére elmondta, 
hogy a fiatalabbaknak az Eb 
jó tapasztalatszerzési lehe-
tőség, az idősebbek – a már 

nem elsőéves felnőtt Regős és 
Bereczki – számára pedig egy 
kis plusz, hogy a saját korosz-
tályukban versenyezhetnek, 
ami önbizalom-növelő is le-
het. Kállai Ákos, a nők szak-
vezetője emlékeztetett rá, 
hogy az öttusázók a felkészü-
lés érdemi részét november-
ben kezdik el, előtte a pihenőt 
követő ráhangolódás zajlik, 
így az Eb-re teljes munkából 
utazik el a csapat.

Bár életkora alapján az 
utazó keret tagja lehetne a 
miskolci Swimming Penthat-
lon Club versenyzője, Guzi 
Blanka, ő azonban azért nem 
indul ezen a versenyen, mert 
nemrégen ért haza Kínából, 
a katonai világjátékokról, és 
most a felnőttkerettel készül 
Tatán a 2020-as világverse-
nyekre.  MTI, ÉM

A nadrágon 4-es a mezen 23-as  FOTÓ: AFP

Ma este a listavezető Slovan (kékben) érkezik Miskolcra  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

Kettőből akár 
négy is lehet 
Ma este fontos idegen-
beli bajnoki mérkőzés 
vár a matyóvárosiak 
férfi kézilabdázóira.  

KÉZILABDA. Az NB I.-es bajnok-
ság 10. fordulója keretében 
19 órakor kezdik az Orosházi 
FKSE-Linamar – Mezőkövesdi 
KC találkozót. A háromesé-
lyes meccsen bármi megtör-
ténhet, vendégsiker esetén 
azonban a borsodiak lépés-
előnybe kerülnek a bennma-
radásért folytatott harcban. 
Ugyanis a viharsarkiaknak 
jelenleg 2 pontjuk van, szem-
ben a 4 egységgel rendelkező 
piros-fehérekkel. A tét tehát 
nagy: dupla vagy semmi.  

Nem kell negyven 
– Nehéz a sorsolásunk: ősszel 
az Egeren kívül az összes ri-
válisunkhoz megyünk, ennek 
jegyében a mostani 4 pontun-
kat megfelelő termésnek tar-
tom – mondta Buday Dániel, a 
Mezőkövesdi KC vezetőedző-

je. – Most az otthoniakon van 
a nyomás, számukra ez a hat-
van perc élet-halál kérdés, mi 
pedig azért kézilabdázhatunk 
nyugodtabban, mert sokkal 
kevesebbet veszíthetünk, mint 
riválisunk. Természetesen 
mindent elkövetünk a győze-
lem érdekében, és ha valóra 
válnának az álmaink, akkor 
hatalmas lépést tennénk előre. 
Becsülettel felkészültünk, jó ál-
lapotban vagyunk, ez azonban 
még kevés az üdvösséghez. 
Nagyon sokat számít majd a  
koncentráció, a keménység, to-
vábbá fejben dőlnek majd el a 
lényegi kérdések. Az úgyneve-
zett alapkézilabdából indulunk 
ki: rendkívül fontos a kapusok 
teljesítménye és védőmun-
kánk milyensége. Amennyiben 
hátul stabilak maradunk, akkor 
elöl bátran dolgozhatunk, és 
nem kell negyven gólt dob-
nunk a sikerhez. 

Extrákat is vár
A kövesdiek szakvezetője ar-
ról is beszélt, hogy négy vagy 

öt játékosuktól extra teljesít-
ményt vár, úgy, mint a Komló 
vagy a Tatabánya ellen. 

– Utóbbitól ugyan kikap-
tunk, de többen is nagyon 
odatették magukat – folytatta 
a tréner, majd hozzátette: – A 
már említett védőmunkában 
nincs pardon, de jó lenne, ha 
a góltermelési versenyben 
páran négyszer-ötször jeles-
kednének, és az sem lenne 
baj, ha valamelyik átlövőnk 
mondjuk hétig vagy nyolcig 
jutna. Papíron ezek egyszerű 
dolgok, igen ám, de az ellen-
fél is a pályán lesz, és az oros-
háziak rutinos játékosokkal 

rendelkeznek, szóval nehéz 
összecsapás elé nézünk. Úgy 
gondolom, hogy az utolsó 
pillanatokig változatos lesz a 
küzdelem, melyben végül fe-
lülkerekedhetünk.      

Információink szerint a 
vendégek szurkolói közül 
sokan vállalják az orosházi 
utat annak érdekében, hogy 
otthoni hangulatot teremtse-
nek kedvenceik számára. Így 
tettek korábban Vácott, ahol 
egy pontot „kiordibáltak”. 
Ami pedig a keretet illeti: a 
mezőkövesdiek ezúttal is ti-
zenhárman utaznak, hiszen 
csak ennyien vannak.  KT 

Varjú (a labdával) ma Orosházán bizonyíthat FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

Kézilabda: a férfi NB I. állása
  1. MOL-Pick Szeged 11 11 – – 401–257 22  
  2. Telekom Veszprém 10 10 – – 366–240 20  
  3. HE-DO B. Braun Gyöngyös 9 6 – 3 268–242 12  
  4. Grundfos Tatabánya KC 10 6 – 4 278–260 12  
  5. FTC-HungaroControl 9 6 – 3 255–239 12  
  6. Csurgói KK 10 5 1 4 252–259 11  
  7. Balatonfüredi KSE 10 5 1 4 274–282 11  
  8. Sport36-Komló 10 4 1 5 253–264 9  
  9. SBS-Eger 9 4 1 4 242–274 9  
10. Dabasi KC VSE 11 3 1 7 270–326 7  
11. Mezőkövesdi KC 8 1 2 5 191–234 4  
12. Budakalász Kézilabda Zrt. 9 1 – 8 225–264 2  
13. Orosházi FKSE-Linamar 9 1 – 8 223–274 2  
14. Váci KSE 9 – 1 8 201–284 1

Jégkorong: a Tipsport Liga állása
  1. HC Slovan Bratislava 22 15 3 1 3 74–40 52 
  2. HC Kosice 22 10 5 2 5 68–46 42 
  3. HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 20 11 3 2 4 55–34 41 
  4. HKM Zvolen 20 12 – – 8 60–47 36 
  5. HK Dukla Trencin 20 9 2 2 7 63–51 33 
  6. HK Dukla Ingema Michalovce 21 9 1 4 7 51–54 33 
  7. DVTK Jegesmedvék 20 7 3 3 7 53–45 30 
  8. HC 07 WPC Koliba Detva 21 7 3 – 11 57–61 27 
  9. HK Poprad 20 6 2 4 8 51–55 26 
10. HK Nitra 20 7 1 3 9 50–55 26 
11. MAC Újbuda 21 7 – 3 11 62–80 24 
12. MHk 32 Liptovsky Mikulás 22 4 2 3 13 34–82 19 
13. HC Mikron Nové Zámky 21 4 2 – 15 50–78 16 

Meccs közbeni mezcsere 
miatt indult vizsgálat
A belga Dedryck Boya-
ta ,,számháborúzott” 
az Oroszország elleni 
mérkőzésen.

LABDARÚGÁS. Belgium Eden 
Hazard vezérletével 4–1-re 
nyert Oroszországban az Eu-
rópa-bajnoki selejtezősorozat 
9. fordulójában. A mérkőzés 
után egy különleges mezcse-
re miatt Dedryck Boyata ke-
rült a reflektorfénybe.

A kezdőként a 4-es mezben 
pályára lépő Dedryck Boyata 
a második félidőre valamiért 
már a 23-as számú felsőben 

jött vissza a szünetről, a hibát 
pedig csak nagyjából tíz perc 
elteltével szúrták ki. A Hertha 
védője ezt követően vissza-
kapta a saját nevével ellátott 
mezt, s nem sokkal később a 
23-as felső igazi tulajdonosa, 
Michy Batshuayi is pályára lé-
pett. Az UEFA szerdán közöl-
te, vizsgálatot indít a belgák 
ellen, mert azzal, hogy Boya-
ta nem a saját mezében tért 
vissza a szünetről és folytatta 
a mérkőzést, megsértette az 
UEFA vonatkozó előírásait. 
Az UEFA etikai és fegyelmi bi-
zottság december 12-i ülésén 
hoz döntést az ügyben.  MTI
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A jog, az olaj, a toborzó 
és a diósgyőri birkózók
Új helyükön, ,,állandó 
lakhelyükön” elkezd-
ték az építőmunkát a 
diósgyőri birkózók.  

BIRKÓZÁS. Három évig albér-
letben dolgoztak a diósgyőri 
birkózók, néhány hete vi-
szont otthont kaptak, beköl-
töztek a DVTK Medical név-
re hallgató komplexumba, 
amely a stadionnal szemben, 
az Andrássy úton, mindenki 
által jól megközelíthető he-
lyen van. 

Ötvenen vannak 
– Jól megérdemelt ottho-
nunkba végre akkor jövünk 
és megyünk, amikor csak 
akarunk – mondta Juhász 
Sándor, a piros-fehérek egyik 
edzője, majd hozzátette: – Hi-
szen nálunk van a ház kulcsa, 
mi nyitunk és zárunk, és a 
főutca felől járunk be. Az első 
emeleten lévő, hatszáz négy-
zetméteres termünkben két 
szőnyeget helyeztünk el, és 
ugyan még akadnak kisebb 
vagy nagyobb problémáink, 
de ezeket a hiánypótlás je-
gyében majd nyilván orvo-
solják.    

A tréner arról számolt be, 
hogy hétköznapokon délután 
fél öttől este nyolcig népesül 
be a csarnokuk, csütörtökön 
és pénteken délelőtt pedig 
ovisokat is fogadnak:

– Két intézménnyel va-
gyunk kapcsolatban. A bul-
gárföldi és a Stadion úti 
óvodákkal alakítottunk ki 
gyümölcsöző kapcsolatot, 
ennek jegyében mozgatjuk a 
kicsiket. Ők és a többiek, azaz 
a nagyobbak is örülnek a jó 
körülményeknek. Egyébként 
máris érezhető, hogy nagyot 
léptünk előre, ugyanis az ava-
tóünnepséget követő több 
mint egy hónapban vagy húsz 
fiatalt sikerült toboroznunk, 

így most lassan ötvenen ta-
nulnak, gyakorolnak és ver-
senyeznek nálunk.      

Régiós feladatok  
A DVTK-Miskolci Sportisko-
la tagjainak az idén még lesz 
egy nagy dobásuk, erről dr. 
Szinay Attila szakosztályve-
zető beszélt: 

– Hagyománytisztelők 
vagyunk, ezért természete-
sen „főbérletünkben” újra 
megtartjuk birkózókarácso-
nyunkat. Erre tökéletesen al-
kalmas a csarnokunk, és bizo-
nyára a konferenciatermet is 
igénybe vehetjük arra, hogy 
ott láthassuk vendégül spor-
tolóinkat, továbbá szüleiket 
és hozzátartozóikat. Költöz-

ködésünk óta mellesleg egyre 
olajozottabban dolgozunk, 
azt egyébként is tudtuk, hogy 
egy-két hónapba telik majd, 
amíg minden a helyére kerül 
nálunk. 

Megtudtuk, hogy a DVTK 
hamarosan tovább szélesíti 
működési területét, ugyanis 
nem csupán a megyei, hanem 
régiós szerepre törekszenek. 

– A halmajiakkal, a mező-
csátiakkal és a tiszalúciakkal 
is tárgyalunk, így reményeink 
szerint a jövőben az említett 
településekkel és klubok-
kal is lesz fiókszerződésünk 
– folytatta dr. Szinay Attila. 
– Itt jegyzem meg, hogy hi-
vatalos vagyok a Magyar Bir-
kózó Szövetség december 2-i 

elnökségi ülésére, amelyen 
megoldást kell találnunk egy 
„joghézagra”. A sporttörvény 
ugyan megengedi, de a jelen-
leg hatályban lévő átigazolási 
szabályzat nem tolerálja az 
egy gyerek, több egyesület 
gyakorlatát. Ezért átnézzük 
a paragrafusokat és hiszem, 
hogy találunk megoldást arra, 
hogy – a mondást idézve – a 
kecske is jóllakjon, és a ká-
poszta is megmaradjon. Ez 
a probléma egyébként nem-
csak Miskolcot és Diósgyőrt, 
hanem több vidéki nagyváros 
klubját egyaránt érinti.  KT  

Újra elkezdték, és most építkeznek
A hidvégardói labdarú-
gócsapat felnőttkere-
tében húszan vannak, 
de utánpótlás-együtte-
sük nincs.  

LABDARÚGÁS. A magyar–szlo-
vák államhatár közvetlen 
közelében fekvő, csaknem 
hatszáz lelkes Hidvégardó 
labdarúgócsapata hosszú 
ideig szerepelt a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei II. osz-
tályú bajnokságban. Aztán 
2016-ban megszűnt, és három 
évig nem futballoztak a szép 
földrajzi környezetben fekvő 
faluban. 

Most ötödikek 
– Az idény előtt nem tűztünk 
ki semmilyen konkrét célt az 
együttes elé – kezdte Ragyina 
Róbert, a Hidvégardói Közsé-
gi SK mindenese, a III. osztá-
lyú pontvadászat Észak-Bor-
sod csoportjában szereplő 
gárda 31 esztendős játékosa. 
– Minden vágyunk az volt, 
hogy kezdjük újra, élesszük 
fel a tetszhalottat. Össze-
szedtünk egy baráti társasá-
got, de mivel minden kezdet 
nehéz, az elején nem jöttek 
a meccseink, elszenvedtünk 
néhány fájó vereséget. Aztán 
belelendültünk, és zsinórban 
nyolcszor diadalmaskodtunk. 
Az elmúlt hétvégén, a 14. for-

duló keretében rangadónk 
volt Izsófalván, ahol 2–1-re 
kikaptunk a listavezetőtől, 
szégyenkezésre viszont nem 
volt okunk. Most 27 ponttal 
az ötödik helyen állunk, és 
az őszi zárórán, november 
23-án a Sajókazát fogadjuk. 
Az erőviszonyok és az eddi-
gi teljesítményünk alapján 
úgy tűnik, hogy a bajnokság 
végén valahol a mezőny első 
részében végzünk majd. 

Szeretik a focit
Sokszor leírtuk már, hogy a 
kisközségekben, különösen 
a végeken nagyon nehéz lab-

darúgást „csinálni”, és nincs 
ez másképpen Hidvégardón 
sem. 

– A felnőtt-társaságot még 
összehoztuk, de az ificsapatot 
már nem tudtuk megszervez-
ni – folytatta Ragyina Róbert. 
– Húsz játékossal rendelke-
zünk, a fiúk döntő része he-
lyi vagy környékbeli, például 
járnak hozzánk Komjátiból 

és Tornaszentandrásról, sőt 
van négy felvidéki magyar 
labdarúgónk, ők Szlovákiából 
utaznak át hozzánk. A pá-
lyánk állapota annak ellené-
re is megfelelő, hogy három 
évig nem ápoltuk, míg a tár-
gyi feltételeink ezen a szinten 
kiválóak: szociális létesítmé-
nyünkre senkinek nem lehet 
panasza, amire szükségünk 
van – öltözők, zuhanyozók, 
fűtésrendszer, különböző 
helységek – rendelkezésünk-
re állnak. Klubunkat segíti az 
önkormányzat és néhány he-
lyi vállalkozó, az utazást pe-
dig személygépkocsikkal saját 
magunk oldjuk meg. Viszony-
lag rövid távolságokat kell 
megtennünk, a leghosszabb 
utunk egy-két Ózd környéki 
alakulathoz vezet, Borsod-
szentgyörgy például oda-visz-
sza 180 kilométert „kóstál”. A 
településen élők mindig sze-
rették a focit, mostani hazai 
összecsapásainkon általában 
hetvenen, nyolcvanan szur-
kolnak, de úgy gondolom, 
hogy – szereplésünk függvé-
nyében – lesznek még százan, 
százötvenen is.  KT   

Edzés az új otthonban  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

A hidvégardói csapat (zöld-feketében) három év után játszik újra bajnoki 
meccseket  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

Birkózás: a vízválasztó tizenhat
Arra a kérdésre, hogy mikor lesznek felnőtt birkózóik, dr. Szinay Attila így felelt: 
– A felvetésre most nehéz lenne kielégítő választ adni. Tapasztalataim szerint a 
vízválasztó idő tizenhat éves korban érkezik el. Ugyanis, aki ekkor még nem súly-
csoportelső, azt hiszi, hogy már nem is lesz az. Mindenkinek a saját, igazán jó pél-
dánkkal érvelek: pályája kezdetén Deák-Bárdos Mihály sem verte agyon ellenfe-
leit. Aztán szépen elindult felfelé: többszörös olimpikon, világbajnoki ezüstérmes 
és Európa-bajnok lett. 

Sportműsor 
Péntek
ASZTALITENISZ
NB I., 7. forduló: Diósgyőri VTK I. – Békési TE I. Miskolc, Fáy András Szakközép-
iskola, 17.00.
JÉGKORONG
Tipsport Liga, 23. forduló: DVTK Jegesmedvék – HC Slovan Bratislava (szlo-
vák). Miskolc, jégcsarnok, 18.30.
KÉZILABDA
Férfi NB I., 10. forduló: Orosházi FKSE-Linamar – Mezőkövesdi KC. Orosháza, 
19.00. 
KOSÁRLABDA
Női Hepp-kupa, nyolcaddöntő: Aluinvent-DVTK U23 – Debreceni EAC DSI. Mis-
kolc, városi sportcsarnok, 19.00.
RÖPLABDA
Férfi U21-NB II. Keleti, A-csoport, 7. forduló: MEAFC-Miskolc U21 – Vegyész RC 
Kazincbarcika U21. Miskolc, E/4 kollégium tornaterem, 16.30. 

Szombat
FLOORBALL
Férfi ob I., 8. forduló: IBK Cartoon Heroes – Kazincbarcikai Ördögök. Érd, 11.30. 
KÉZILABDA
Férfi NB I./B Keleti csoport, 9. forduló: ÓAM-Ózdi KC – Vecsési SE. Ózd, 18.00. Női 
NB II. Észak-keleti csoport, 9. forduló: Szepa KSE Alsózsolca – Hajdúböszörmé-
nyi TE. Alsózsolca, 14.00. Férfi NB II. Észak-keleti csoport, 9. forduló: Hajdúbö-
szörményi TE – Kazincbarcikai KSE. Hajdúböszörmény, 18.00. 
KOSÁRLABDA
Női NB I., 8. forduló: Aluinvent-DVTK – NKE-FCSM Csata. Miskolc, városi sport-
csarnok, 17.00.
LABDARÚGÁS
NB I., 13. forduló: Mezőkövesd Zsóry FC – Kaposvári Rákóczi FC. Mezőkövesd, 
17.00. Újpest FC – Diósgyőri VTK. Budapest, Illovszky Rudolf-stadion, 19.30. 
Megyei I. osztály, 16. forduló: MVSC-Miskolc – Bogács Termálfürdő. Miskolc, 
Csokonai utca, 13.00. Cigánd SE – BTE Felsőzsolca. Cigánd, 13.00. Edelényi 
FC – Nyékládházi DSE. Edelény, 13.00. Mezőkeresztes VSE – Hidasnémeti 
VSC-Polgári. Mezőkeresztes, 13.00. Sajóbábony VSE – Gönc VSE. Sajóbábony, 
13.00. Encs VSC – Bőcs KSC. Encs, 13.00. Gesztely FCE – Mezőkövesd Zsóry 
FC tartalék. Gesztely, 13.00. Mád FC – Bánhorváti-KBSC. Mád, 13.00. Megyei 
II. osztály Északi csoport, 16. forduló: Parasznya SE – Alsózsolcai KSC. Parasz-
nya, 13.00. Sajósenye SE – Sajószentpéter SZSE. Sajósenye, 13.00. Szikszó 
FC – Varbói BSE. Onga, 13.00. Szirmabesenyői SK – Bódvaszilas KSE. Szirma-
besenyő, 13.00. Rudabányai BLC – Aszaló SE. Kurityán, 13.00. Megyei II. osztály 
Keleti csoport, 16. forduló: Abaújszántói VSE – Sátoraljaújhelyi TKSE. Abaúj-
szántó, 13.00. Tiszaladány KTPSIE – Pácin SE. Tiszaladány, 13.00. Szerencs 
VSE – Pálháza FC. Szerencs, 13.00. Megyei II. osztály Közép csoport, 16. forduló: 
Tiszakeszi KÜSE – Cserépfalu KSE. Tiszakeszi, 13.00. Kisgyőr KSE – Sajószö-
ged KTK. Kisgyőr, 13.00. Hernádnémeti SE – Mezőnagymihály KSE. Hernád-
németi, 13.00.
RÖPLABDA
Női NB I. Liga, 14. forduló: Gödöllői RC – Diósgyőri VTK-Fux. Gödöllő, 18.00. Férfi 
U21-NB II. Keleti, B csoport, 7. forduló: Debreceni EAC – MEAFC-Miskolc. Debre-
cen, 17.00. 

Vasárnap
ASZTALITENISZ
NB II. Észak-keleti csoport, 7. forduló: MEAFC-Miskolc I. – Diósgyőri VTK II. Mis-
kolc, E/4 kollégium tornaterem, 11.00. Szerencs VSE I. – Pegazus-Andornaktá-
lya I. Szerencs, Szakképző Iskola, 13.00.
JÉGKORONG
Tipsport Liga, 24. forduló: DVTK Jegesmedvék – HC MIKRON Nové Zámky 
(szlovák). Miskolc, jégcsarnok, 17.30. 
KÉZILABDA
Női NB II. Észak-keleti csoport, 9. forduló: Kazincbarcikai KSE – Csépe Salgótar-
jáni SKC. Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 14.00. Dabasi KC VSE – Lóci 
DSE. Dabas, 14.00. 
KOSÁRLABDA
Férfi NB I./B Piros csoport, 9. forduló: Bajai Bácska FKE – MEAFC-Miskolc. Baja, 
17.00. Férfi NB I./B Zöld csoport, 11. forduló: Tiszaújvárosi Phoenix KK – Szolno-
ki Olajbányász U23. Tiszaújváros, Sportcentrum, 18.00. 
LABDARÚGÁS
NB II., 18. forduló: Budaörsi SC – Kazincbarcikai SC. Tatabánya, 13.00. NB III. Ke-
leti csoport, 16. forduló: Tállya KSE – Ózdi Kohász SC. Tállya, 13.00. Diósgyőri 
VTK tartalék – Balassagyarmati SE. Diósgyőr, 13.00. Putnok FC – Debrece-
ni EAC. Putnok, 13.00. Gyöngyösi AK – Termálfürdő Tiszaújváros. Gyöngyös, 
13.00. Megyei II. osztály Északi csoport, 16. forduló: Szendrő VSZSKE – Tiszalúc 
NKSE. Szuhogy, 13.00. Alsóvadász SE – Mályinka SE. Alsóvadász, 13.00. Sajó-
vámos SKE – Borsodnádasdi LASE. Sajóvámos, 13.00. Megyei II. osztály Keleti 
csoport, 16. forduló: Karcsai LSE – Taktaharkány SE. Karcsa, 13.00. Erdőhorváti 
SC – Telkibánya ASE. Erdőhorváti, 13.00. Garadna-TSC – Tokaj FC. Garadna, 
13.00. Mezőzombor FC – Sárospataki TC. Mezőzombor, 13.00. Megyei II. osztály 
Közép csoport, 16. forduló: Tibolddaróc SE – Vatta FC. Tibolddaróc, 13.00. Ónod 
SE – Harsány SE. Ónod, 13.00. Emődi ÁIDSE – Mályi FC. Emőd, 13.00. Bükk-
zsérc LE – Bükkábrányi SC. Bükkzsérc, 13.00. Női NB I., 11. forduló: FTC-Telekom 
– Diósgyőri VTK. Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont, 13.00. 
RÖPLABDA
Férfi röplabda NB I., 7. forduló: Vegyész RC Kazincbarcika – Pécsi TE-PEAC. 
Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, 17.00. Női U21-NB II. Keleti, B csoport, 
7. forduló: Kispest SE – Diósgyőri VTK-Fux U21. Budapest, 13.00. Gödöllői RC 
U21 – Miskolci VSC. Gödöllő, 16.00. 

Hétfő
LABDARÚGÁS
Férfi futsal NB II. Keleti csoport, 12. forduló: Mád FC – Kistarcsai VSC. Mád, 18.30.

A feljutásról még nem
A hidvégardói csapatot edzőként Giba Béla jegyzi. Foglalkozásokat csak péntek 
délutánonként tarthatnak, hiszen mindenki elfoglalt, dolgozik (a keret tagjai kö-
zül többen is Szlovákiában keresik kenyerüket) vagy tanul. A téli időszakban a he-
lyi általános iskola tornatermében tartanak majd tréningeket. Türelmesek, a csa-
patépítés szakaszát élik, a megyei II. osztályba jutást egyelőre nem célozták meg. 

Költözködésünk 
óta mellesleg egy-
re olajozottabban 
dolgozunk. 
SZINAY ATTILA

Nem kellett műteni
Nem kellett megműteni, de így is legalább három hónapot 
kell kihagynia Kalmár Zsolt válogatott labdarúgónak (közé-
pen, pirosban), aki múlt pénteken Uruguay ellen (1–2), a Pus-
kás Aréna avatómérkőzésén, a magyar válogatott tagjaként 
szenvedett bokatörést.  FOTÓ: MTI
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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 
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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

Miskolc, Déryné u. 12. Tel.: 46/344-881
Miskolc, Széchenyi u. 66. Tel.: 46/322-449

Az akció november 30-ig tart!     A hirdetésben szereplő képek illusztrációk!

A K C I Ó !
10 %
kedvezmény minden 
arany ékszerre.

30 %
kedvezmény minden 
ezüst ékszerre és díszműtárgyra.
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Megismeréstől elfogadásig
Nyolc vallási vezető 
beszélgetett a bűn és a 
bűnvallás témaköréről 
hétfő délután a Miskol-
ci Galériában. 

MISKOLC. Városunk történe-
tében rendkívüli pillanat, 
hogy a keresztény történelmi 
egyházak képviselői mellett 
zsidó, muszlim, buddhista és 
Krisna-tudatú vallási vezető 
egyszerre ül le egy asztalhoz. 
A Tettre Kész Adományvonal 
munkatársai hagyományte-
remtő céllal Vallásközi Párbe-
szédet szerveztek hétfő dél-
után a Miskolci Galériában, 
ahol a bűnvallás elméletéről 
és gyakorlatáról esett szó.

Az est házigazdája Szura-
senkó Dániel, a Tettre Kész 
Adományvonal vezetője, az 
Országos Rabbiképző – Zsidó 
Egyetem hallgatója volt.

A jóért és az emberért
„A Tettre Kész Adományvo-
nal, az Egyetemes Béke Szö-
vetségének alapelvei szerint, 
a fizikai és tárgyi segítség 
mellett megpróbál szellemi 
és lelki táplálékot is adni az 
embereknek. Azért tartjuk 
fontosnak, hogy vallásközi 
párbeszédeket szervezzünk, 
mert, ahogy a zsidóságban 
szoktuk mondani, a legna-
gyobb ellenségünk a tudat-
lanság. Lényeges, hogy meg-
ismerjük egymás kultúráját, 
és ezáltal jobban el tudjuk fo-
gadni a másikat vallásával és 
bőrszínével együtt. Számunk-
ra nagyon fontos, hogy vallási 
hovatartozás nélkül ember-
ként tekintsünk mindenkire 
és együttműködjünk vele 
olyan dolgokban, amelyek 
építeni tudják ezt a világot” – 
mondta Szurasenkó Dániel.

A Miskolci Galéria igazgató-
ja köszöntőjében a művészet 
és a spiritualitás kapcsolatára 
irányította a figyelmet.  

„Kifejezetten nagy öröm 
számomra, hogy egy művé-
szeti helyen vagyunk ma: a 
modern és a kortárs képzőmű-
vészetnek a miskolci központ-
jában. Ugyanis ha egy művész 
nem találkozik a lélek, a spiri-
tualitás és az abszolútumkere-
séssel a munkája során, akkor 
valószínűleg rossz szakmát 
választott. Külön jólesett hal-
lani, hogy a félelem az ismeret 
hiánya, és sokszor ez az, ami 
ahhoz vezet, hogy félreértjük 
egymást. Gyakran van ilyen 
bajban a kortárs képzőművé-
szet is, folyamatosan a meg 
nem értéssel küzdünk” – 
emelte ki Kónya Ábel.

A rendezvényt Veres Pál, 
Miskolc polgármestere nyi-
totta meg.

„Azt gondolom, hogy a mai 
estének pont az az üzenete, 
amit az elmúlt hónapokban 
próbáltam megfogalmazni 
egy másik aspektusból, még 
pedig várospolitikai és város-
vezetési alapvetésekből. A mai 
párbeszéd példamutató lehet 
a közélet más szereplőinek is 

abban, hogy szót tudnak érte-
ni egymással különböző hely-
zetű, világnézetű és érdeklő-
désű, hitet gyakorló emberek. 
Akkor miért ne lehetne egy 
közös cél érdekében bármi-
lyen pártállásúaknak és gon-
dolkodásúaknak ugyanúgy ta-
lálkozni és beszélni egy közös 
cél megvalósítása érdekében, 
ami akár Miskolc jobbá tétele 
is lehet? Szeretném kiemelni, 
hogy ez szolgálat, és aki a hitet 
szolgálja, az az embert és a jót 
is szolgálja” – hangsúlyozta Ve-
res Pál.

Vallási sokszínűség
A megnyitó után a különböző 
vallások képviselői röviden 
bemutatták saját hitrendsze-
rüket, és igyekeztek választ 
adni arra, hogy mit tegyenek 
azok, akik meg szeretnének 
szabadulni a bűneiktől. A be-
szélgetésen név szerint: Sulok 
Zoltán muszlim tanító, a Ma-
gyarországi Muszlimok Egy-
házának elnöke, Markovics 
Zsolt főrabbi, a MAZSIHISZ 
Rabbitestület alelnöke, Mérő 

Mátyás Vaisnava (Krisna-hívő) 
lelkész, Sándor Frigyes evan-
gélikus lelkész, korábbi espe-
res, Gecse Attila református 
lelkipásztor, a B.-A.-Z. Megyei 
Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház lelkésze, Lipták 
Pál görögkatolikus pap, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-Végrehajtási Intézet 
börtönlelkésze, Csókay Károly 
jezsuita szerzetes és Bodó Fe-
renc buddhista tanító, a Tan 
Kapuja Buddhista Főiskola 
oktatója vett részt.

DETZKY ANNA
anna.detzky@eszak.hu

Egy asztalhoz ültek a különféle vallások képviselői  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

A Szentlélek erejével 
gyógyít az ugandai atya
Diósgyőrben járt a 
gyógyító adományáról 
híres Bashobora atya. 
MISKOLC. A világszerte ismert, 
Keresztelő Szent Jánosról ne-
vezett ugandai származású 
pap tartott gyógyító és sza-
badító szentmisét november 
11-én a Szűz Mária Szent Neve 
Templomban, Diósgyőrben. A 
szokásos esti hatórás szertar-
tás időpontjában zsúfolásig 
megtelt a templom fiatalokkal 
és idősekkel egyaránt. A hívek 
gitáros dicsőítéssel kísért kü-
lönleges áhítatban és szent-
ségimádásban vehettek részt. 
Az alkalmon a plébánia közös-
ségén kívül Holló Gábor gyön-
gyösi káplán, a Szeretet Misz-
szionáriusai, más néven Teréz 
anya nővérei és Szent Ferenc 
Kisnővérei is jelen voltak. 

Éhesek a közös imára
A résztvevők megtapasztal-
hatták, hogy a karizmákkal 
megáldott atya érintésével 
erőt sugároz a gyógyulni vá-
gyók számára. 

„Magyarország neve ango-
lul nagyon jól hangzik, mert 
hasonlít arra a szóra, ami an-
golul azt jelenti, hogy éhes. 
Ebből kitűnik, hogy azok, 
akik ma itt vagyunk, mind-
annyian éhesek vagyunk Is-

ten szavára és a közös imára. 
Az Úr ma a megbocsátásról, a 
kegyelemről és a szolgálatról 
szeretne szólni nekünk, mert 
ezek a legfontosabb dolgok az 
életünkben” – hangsúlyozta 
tanításában Bashobora atya.

Az árvák gyámolítója
Egyebek között az előadó-
ról megtudtuk még, hogy a 
Szentlélek ereje által végbe-
vitt testi-lelki szabadításairól 
vált híressé. A Katolikus Ka-
rizmatikus Megújulás egy-
házmegyei koordinátoraként 
a világ különböző részein vé-
gez evangelizációs szolgála-
tokat. Népszerű előadó: 2013-
ban Varsóban több mint 60 
ezer katolikus gyűlt össze egy 
általa vezetett imatalálkozó-
ra, de gyakran szolgál az USA-
ban is sokezres tömeg előtt. 
Otthon árvaházakat épített és 
iskolákat alapított. Létrehoz-
ta a Krisztus Barátai Alapít-
ványt, amely otthont, iskolát 
és egészségügyi ellátást nyújt 
több mint 6000 Ugandában 
élő olyan árvának, akik elve-
szítették a szüleiket a háború 
vagy az AIDS miatt. Össze-
gyűjti az elhagyott, szemét-
telepeken élő gyerekeket is; 
evangelizációs útjain az árva-
házaknak és iskoláknak gyűjt 
adományokat. DA

Bashobora atya a diósgyőri templomban  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN

Mai nyelven hirdetik az igét
A Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági missziója 
nyolc éve rendez REFIT-et – zenés ifjúsági istentiszteleteket a 
Lévay József Református Gimnázium tornatermében.  FOTÓ: ÉM

Természetről egy ökogyülekezetben
Gyakorlati tippeket 
kaptak a gyerekek kör-
nyezetük megóvására 
a református parókia 
kertjében. 

MISKOLC. Idén ősszel a telkibá-
nyai reformátusok koncerttel, 
előadásokkal, szabadtéri is-
tentisztelettel, kirándulással, 
szellemi és sportvetélkedők-
kel hívták fel a figyelmet az 
Istentől kapott természetes 
környezet védelmére. Az itt 
működő ökogyülekezet már 
sok éve nemcsak a helyi re-
formátusság irányába tesz lé-
péseket, hanem szeretné, ha 
az ökológiai krízisre a keresz-
tyén válasz minél szélesebb 
körben ismertté válna. A leg-

távolabbi meghívás Kolozs-
várra, a Protestáns Teológiai 
Intézetbe szólt, a legközeleb-
bi együttműködést pedig a 
gönci Károly Gáspár Általános 
Iskolával valósították meg – 
értesültünk Szalay László Pál-
tól, a Telkibányai Református 
Egyházközség lelkészétől. 

Templomkerti bemutató
Alsós diákok érkeztek Telki-
bányára, hogy rendhagyó ter-
mészetismeret-órán tudjanak 
meg többet a megóvandó ér-
tékeinkről. 

– Első lépésben a kisdiákok 
arról hallhattak, hogy a vallá-
sos ember természetszeretete 
miből táplálkozhat. Majd gya-
korlati tippeket kaptak, hogy 
miként lehetnek tudatosabbak 

a környezetük megóvásában. 
Az elméleti felkészítés után a 
gyülekezet bemutatókertjébe 
sétáltak ki a vendégek. Elő-
ször önállóan fedezték fel a 
gyümölcsöst, ahol sorba kel-
lett venniük, hogy ez a kert 
miben más, mint az otthoni. 
A kertbejárás után minden 
részletet átbeszélt a csapat: a 
vízgyűjtőt, ami az ereszre van 
kötve, az információs és medi-
tatív táblákat, a fákon csüngő 
fabilétákat, a pihenőpadot, az 
óriás bogárhotelt. A két utóbbi 
ezen az őszön készült el mint 
fejlesztés – sorolta az ökogyü-
lekezeti mozgalom vezetője. 

Délelőtt újabb rendhagyó 
órákat tartottak a településen. 

– A Katalin Kápolnánál és a 
Vártemplomban hittanórán, 

a Helytörténeti Kiállításon 
történelemórán, a Öko-Ka-
landparkban pedig testneve-
lésórán vettek részt a lurkók. 
A Múzeumkertben mindenki 
kipróbálta a lármafát, és a Pit-
varos Pihenőben palacsintát 
falatozott. A fiatalok a sza-
badban töltötték az időt, mi-
közben használták testüket, 
szellemüket és lelküket. Új 
élményeket, ismereteket sze-
reztek a természetről, a kör-
nyezetükről és mindezt nem 
az iskolapadban. Tavasszal és 
ősszel is több gönci osztályt 
sikerült bevonni teremtésvé-
delmi programokba. A szer-
vezők bíznak benne, hogy 
ez az együttműködés tovább 
folytatódhat – hangsúlyozta a 
lelkipásztor. DA

Számunkra na-
gyon fontos, hogy 
vallási hovatarto-
zás nélkül ember-
ként tekintsünk 
mindenkire. 
SZURASENKÓ DÁNIEL
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KRISTON INTIM TORNA NőKNeK
A NőI TARTáSéRT éS egéSzSégéRT
❑ inkontinencia (vizeletmegtartási képtelenség)
❑ aranyér-, székletürítési problémák
❑ szervsüllyedések (méh-, hólyag-, végbél-, hüvelysüllyedés)
❑ mióma, ciszta, endometriózis, PCO
❑ hormonális problémák, rendszertelen menses
❑ vágyott baba, örömteli szülés
❑ változókori tünetek esetén
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Kriston 
Intim 
Torna 

tanfolyam 
december

7–8. 

A Kriston Intim Torna a résztvevők szemszögéből
Miskolcon, a Selfness Egész-
ségházban lassan egy éve min-
den hónapban indul Kriston 
Intim Torna tréning, nőknek és 
férfiaknak. A tanfolyamok rend-
kívül népszerűek, sok-sok részt-
vevőnek adtak már lehetőséget, 
reményt, vigaszt, gyógyulást, 

A speciális, hiánypótló egész-
ségnevelési módszert Kriston 
Andrea fejlesztette ki 1986-ban, 
azóta számtalan visszajelzés, ob-
jektív műszeres vizsgálat, kutatás 
bizonyítja hatékonyságát. Az alhasi 
szervek funkciójának javításának 
és a záróizmok fejlesztésének 
hatására megőrizhetjük az egész-
séges funkciókat, illetve megszün-
tethetjük a tüneteinket: nőknél 
nőgyógyászati problémák, inkonti-
nencia, szervsüllyedések, rendelle-
nes menzesz, meddőség, örömteli 
szülére való felkészülés, férfiaknál 
prosztataproblémák, csökkent libi-
dó, erectilis funkciózavarok, mind-
két nemnél aranyér, székletürítési 
problémák, hormonális rendelle-
nességek esetén.
A tanfolyam alatt a résztvevők 
megtanulják a gát terültén elhe-
lyezkedő különböző izomcsoportok 
felismerését, és több mint 300 egy-
másra épülő gyakorlat során ezen 
izmok erősítését, funkciójavítását. 
A hatékony mozgástanítás ered-
ménye garantált siker. 

A tréning végeztével mindenki 
írásban értékeli a tanfolyamot. A 
vélemények nyilvánosak, bárki 
számára megtekinthetők a www.
intimtorna.hu honlapon. Ezekből 
válogattunk néhányat, a teljesség 
igénye nélkül. 

Női résztvevők hozzászólásai:
Szűcsné F. Anna: 
Nagyon tetszett a tanfolyam. Kel-
lemes környezetben, profi képzést 
kaptunk. Nagyra értékelem Andrea 
tudását és csak az elismerés hang-
ján lehet szólni Éváról, aki „tolmá-
csolta” ezt felénk. Most már rajtam 
a sor, hogy alkalmazzam mindazt, 
amit tanultam, és beépüljön min-
dennapjaimba.

T. Judit 
Drága Éva! Sokkal többet kap-
tam a kétnapos tréning alatt, mint 
amit valójában vártam. Nemcsak 
az intim torna részleteinek meg-
tanulásában mélyültünk el, ha-
nem egy képzett, tapasztalt, jó 
humorral megáldott tréner lelki 
tanácsadásait is meghallgathat-
tuk. Nagy élmény volt az ott el-
töltött idő. Nagy-nagy köszönet 
Andreának, az intim torna kitalá-
lójának ezért a csodálatos mód-
szerért, s külön köszönet neked, 
kedves Éva, hogy ilyen módon 
tudtad mindezt felénk tolmácsol-
ni. S hogy ajánlom-e? Kötelező 

tananyaggá tenném az iskolák-
ban! Mindent köszönök! És to-
vábbi sikeres oktatást kívánok! 

Férfi résztvevők:
M. Zsolt 
Kedves Éva! Ismét bebizonyoso-
dott számomra, hogy a természe-
tes gyógymódok többnyire hatáso-
sabbak és mellékhatásmentesek 
a mai „korszerű” gyógyításhoz ké-
pest. Csupán a kétnapos tréning 
érezhető javulást eredményezett a 
problémáimra, elsősorban a prosz-
tatámra. Ezek után nem kérdés, 
hogy a lustaságomat leküzdve 
alkalmazzam a Tőled tanultakat! 
Köszönettel tartozom a feleségem-
nek, hogy megajándékozott a le-
hetőséggel, és neked a kétnapos, 
családi hangulatban megtartott, 
rendkívül érdekes és eredményes 
tréningért! Zsolti

B. György 
A tréning szuper volt. Kellemes kör-
nyezet, klassz társaság, jó hangu-
lat, minőségi ismeretanyag, kiváló 
tréner (Varga Éva)! A megtanulta-
kat minden nap gyakorlom. Azt sej-
tettem, hogy segíteni fog a tréning 
a meglévő problémákon, de hogy 
néhány nap alatt ekkora javulás 
következik majd be, azt előzetesen 
nem hittem volna. Egyszerűen cso-
dásan működik a felépített rend-
szer, „csak” alkalmazni, csinálni 

kell! Nagyon hálásan köszönöm a 
tudást és a segítséget.

Sz. Csaba 
Nagyon jól felépített, zseniális 
módszer! Csak gratulálni tudok 
Andreának, hogy lépésről lépés-
re megalkotta ezt a programot. 
Éva, a trénerem hibátlanul leve-
zette a tanfolyamot, és érdekes 
történetekkel fűszerezve kelle-
messé tudta tenni a hangulatot a 
torna során. A módszer szerintem 
csak tanfolyam keretében jön át 
teljesen. Ezért mindenkinek, akit 
érdekelhet, ezt fogom javasolni. 
Engem kimozdított, és egészen 
új lehetőségeket ad ahhoz, hogy 
teljesen az egész testemben él-
hessek. 

Kismamák:
Dr. Sz. Bernadett
Nagyon hasznos két nap volt a tré-
ning számomra. 31 hetes picikém 
végig mozgott a hasamban, érezhe-
tően ő is bekapcsolódott a tornába. 
Tényleg nem hittem volna, hogy 
ennyi különböző izommal rendelke-
zem, amelyeket nemcsak ösztön-
ből, de tudatosan is tudok mozgatni, 
azok irányítására is képes vagyok. 
Remélem, a szülés folyamán is se-
gíteni fog az itt megszerzett képes-
ség, illetve az utána következő re-
generálódásban is. Bátran ajánlom 
a tornát, még a szkeptikusoknak is.

HIRDETÉSEK

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

És egy tanfolyamot végzett, az-
óta megszült kismama visszajel-
zése:
Szia, Éva! Megszületett a kis her-
ceg, 3300 gramm, 52 cm. Minden 
rendben ment. Alkalmaztam a 
tanult gyakorlatokat, és igencsak 
hasznosnak bizonyultak!

Szeretettel várunk minden kedves 
női és férfiérdeklődőt! Legköze-
lebbi tanfolyamunk: 2019. dec. 
8–9-én lesz hölgyeknek. További 
információk és jelentkezés a www.
intimtorna.hu honlapon a Trénerek 
fülön Varga Évánál, ill. a 3630 513 
5597-es számon.

Interjú: dr. Sümegi Jánossal, a megyei kórház II. belgyógyászata megbízott osztályvezető főorvosával

Életmódváltással előzhetjük meg 
legkönnyebben a reflux kialakulását
A refluxbetegség nép
betegségnek számít, 
sokan szenvednek tőle.
EGÉSZSÉG. A refluxbetegség 
népbetegségnek számít. A 
magyar felnőttlakosság 25–35 
százalékának vannak ki-
sebb-nagyobb gyakorisággal 
refluxos tünetei. Dr. Sümegi 
Jánost, a B-A-Z. Megyei Köz-
ponti Kórház és Egyetemi 
Oktató Kórház II. Belgyógyá-
szatának megbízott osztály-
vezető főorvosát kérdeztem. 

Pontosan mit nevezünk reflux
nak?
A gyomortartalomnak a nye-
lőcsőbe történő visszaáramlá-
sa által kiváltott kellemetlen 
tüneteket, illetve szövődmé-
nyeket nevezzük refluxbe-
tegségnek. A visszaáramló 
gyomortartalom mennyiségé-
től és vegyhatásától függően 
a refluxbetegségnek több 
típusát különböztetjük meg, 
ezek közül az úgynevezett 
savas refluxszal találkozunk 
a leggyakrabban, a legtöbb 
betegnek ez okoz panaszokat. 
Típusos tünete a szegycsont 
mögött jelentkező égő érzés, 
amely rendszerint a gyomor-
száj magasságában kezdődik, 
és a nyak felé sugárzik. Nem 
ritkán fájdalommal jár, ami 
akár a hátba és a karokba is 
sugározhat. Hasonló fájdal-
mak szívbetegeknél is elő-
fordulhatnak, ezért az esetek 
egy kis részében a refluxbe-
tegség okozta és a szívbete-
geknél jelentkező mellkasi 
fájdalom biztos elkülönítése 
csak részletes kivizsgálás 
után lehetséges.

Vannake szövődményei a 
betegségnek?
Bár a refluxbetegség kelle-
metlen tüneteivel a legtöbb 
esetben az érintett betegnek 
csak az életminőségét rontja, 

azonban kis százalékban szö-
vődmények is kialakulhat-
nak. Ilyen szövődmény lehet 
a savas felmaródás okozta 
nyelőcsőgyulladás, fekély, 
szűkület. Utóbbi a gyulladás 
vagy a fekély gyógyulásakor 
létrejövő hegesedés követ-
keztében alakul ki, és súlyos 
nyelési zavarhoz vezethet. 
Másik szövődmény lehet az 
úgynevezett Barrett-nyelő-
cső, ami a nyelőcsőrák kiala-
kulásának kockázatát – ha 
minimálisan is –, de növeli. 
A gyomortartalom nyelőcső-
be történő visszaáramlása 
a nyelőcső perisztaltikus 
tevékenységének fokozódá-
sát váltja ki, azaz a nyelőcső 
megpróbálja az idegen anya-
got minél gyorsabban a gyo-

morba visszajuttatni. Emiatt 
a gyomortartalom csak igen 
ritkán képes végighaladni a 
nyelőcső teljes hosszán és be-
kerülni a torok-garatba. Ha ez 
mégis megtörténik, a savas 
vegyhatású anyag gyulladást 
okozhat a száj-garatűrben, 
arrodálhatja a fogakat, a 
légutakba jutva légzészavart, 
akár asztmatikus fulladásos 
rohamokat is okozhat. De 
hangsúlyozni szeretném, 
hogy ez ritkán fordul elő, 
a garatgyulladás és légzési 
zavarok döntő többsége más 
eredetű.

Hogyan lehet diagnosztizálni?
A betegség diagnózisa ön-
magában a típusos tünetek 
alapján felállítható, azonban 

bizonyos kockázati ténye-
zők esetén – mint például 
elhízás, dohányzás, 50 év 
fölötti életkor, ha a családta-
gok között előfordult a már 
említett Barrett-nyelőcső 
vagy gyomorszáji rák – , 
nyelőcső-gyomor tükrözés 
elvégzése feltétlenül szüksé-
ges. Kétes esetekben, vagy 
ha a refluxbetegség műtéti 
megoldásának szükségessége 
merül fel, további vizsgála-
tokra, például nyelőcső sav- 
és nyomásmérésre kerülhet 
sor. A refluxbetegséget 
magyarázhatjuk úgy, hogy a 
gyomorszáji záróizom – mely 
nyeléskor megnyílva utat 
enged a falat gyomorba jutá-
sához, majd záródva megaka-
dályozza a gyomortartalom 

nyelőcsőbe való visszajutá-
sát – nem zár megfelelően. 
Záródási rendellenességhez 
vezethet például a meglehe-
tősen gyakori rekeszsérv, ami 
azt jelenti, hogy a gyomor 
– melynek teljes egészében a 
rekeszizom alatt kellene len-
nie – egy része a rekeszizom 
fölött helyezkedik el.

Mit tehet a beteg a megelőzés 
érdekében?
A gyomorszáj záródási 
zavarát sok egyéb ok is ki-
válthatja, ezek egy részét mi 
magunk is képesek vagyunk 
befolyásolni. Így refluxos 
tünetekkel rendelkezőknél 
javasoljuk az alkohol-, kávé-, 
csokoládéfogyasztás és a 
dohányzás mellőzését, zsíros 
ételek kerülését, túlsúlyos 
betegeknél fontos lenne a 
normál testsúly visszanye-
rése. Bizonyos gyógysze-
rek is rontják a záróizom 
működését. Fontos, hogy a 
refluxos betegek ne kapkod-
va egyenek, egyszerre ne 
fogyasszanak el túlzottan 
nagy mennyiségű ételt, az ét-
kezéseket követő 2-3 órában 
függőleges testhelyzetben 
maradjanak. A beteget sok-
szor megfigyelik, mely ételek 
fokozzák panaszaikat, ezek 
természetesen kerülendők. 
Fontos még, hogy éjszaka 
magas fejaljon feküdjenek, 
ne viseljenek szűk ruháza-
tot, és ne emeljenek nagy 
súlyokat.

Milyen gyógymódok léteznek?
Enyhébb esetekben a fenti 
„trükkök” alkalmazása önma-
gukban elegendők lehetnek, 
súlyosabb esetekben azon-
ban gyógyszeres kezelésre is 
szükség van. A gyógyszeres 
kezelés formáját a tünetek 
gyakorisága és erőssége 
szabja meg. Ritkán jelentke-
ző refluxos panaszok esetén 

a régi, jól bevált savlekötő 
gyógyszerek elegendőek 
lehetnek, ezek hatástartama 
azonban csak néhány perc. 
Rendszeres, kifejezett panasz 
esetén a jóval hosszabb 
hatástartamú savképződés-
gátló gyógyszerek alkalma-
zása célszerű. Több ilyen 
rendkívül hatásos gyógyszer 
áll rendelkezésünkre, hogy 
melyiket és milyen időtar-
tamban célszerű szedni, azt a 
tünetek súlyossága, a terápiás 
válasz és az esetleges szövőd-
mények alapján a kezelőor-
vos határozza meg. Elvként 
elmondható, hogy a kezelést 
nagy hatású gyógyszerrel 
célszerű kezdeni, szükség 
esetén emelt dózisban, majd 
a tünetek enyhülésével pár-
huzamosan a gyógyszerdó-
zisok csökkentendők a még 
hatásos legkisebb dózisig. 
Sikeres terápia eredménye-
ként a betegek egy részé-
nél a gyógyszeres kezelés 
tartósan vagy átmenetileg 
elhagyhatóvá válik, azonban 
vannak betegek, akiknél akár 
életfogytig tartó gyógyszeres 
kezelésre van szükség. Van-
nak helyzetek, amikor műtéti 
megoldást ajánlunk. Össze-
foglalva elmondható, hogy a 
refluxbetegség egy sokakat 
érintő, az életminőséget sok 
esetben nagymértékben ron-
tó betegség, melynek kiala-
kulásához gyakran helytelen 
életmódunkkal mi is hoz-
zájárulunk. Ez azt is jelenti, 
hogy életmód-változtatással 
az esetek egy részében a be-
tegség kialakulását meg lehet 
előzni, vagy a tünetek gyako-
riságát és intenzitását tudjuk 
csökkenteni. Ha a rendkívül 
hatékony gyógyszerek nem 
csökkentik kellőképpen a pa-
naszokat, az megkérdőjelezi a 
refluxbetegség diagnózisát.

NAGY-HANKÓ KRISZTINA
krisztina.hanko@eszak.hu

Refluxtól szenvedő lány. Segíthetünk állapotunkon  FOTÓ: SHUTTERSTOCK 
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Velence vészhelyzetben
Az év eleje óta 34-en 
haltak meg a rossz idő-
ben Olaszországban.
VELENCE. A napokban ismét 
lezárták a víz alatt álló Szent 
Márk teret Velencében, ami-
kor 150 centiméter fölött tető-
zött a dagály.

A város egyik legalacso-
nyabb pontjaként ismert 
Szent Márk téren újból térd 
fölötti magasságig ért a víz. 
Ilyen vízállással a szigetváros 
70 százaléka víz alá került. A 
lagúnák bejáratánál, Malo-
mocco és San Nicoletto ma-
gasságában 155 centimétert 
mértek.

Velence november 12-e óta 
küzd rendkívüli árhullám-
mal, amely akkor elérte a 187 
centiméteres magasságot. Ezt 
a mindenkori második legma-
gasabb vízszintként tartják 
számon az 1966-os nagy ára-
dáskor mért 194 centiméter 
mögött. 

Rendkívülinek számít az is, 
hogy az árszint majdnem egy 

héten át minden nap megha-
ladja a tél elején megszokott 
140 centiméteres felső határt. 
Az áradás két esetben is em-
beréletet követelt.

Talpra állnak
– Velence talpra fog állni – 
jelentette ki Luigi Brugnaro 
polgármester. 

A városi tűzoltóság adatai 
szerint már több mint 740 
beavatkozásra volt szükség: 
tűzoltók szabadítják meg a 

csatornákat az ártól felgyü-
lemlett törmeléktől, segíte-
nek az üzletek, lakások szi-
vattyúzásában, eltávolítják a 
rakpartokra sodródott gondo-
lákat és hajókat.

A Szent Márk-bazilika, a dó-
zsepalota, a múzeumok és az 
üzletek jelentős része vasár-
nap is zárva tartott.

A Szent Márk tér leghíre-
sebb, háromszáz éves kávé-
házában, a Floriánban a szé-
keket, asztalokat magasra 
tornyozták, hogy ne szívják 
magukba a termeket ellepő 
sós vizet. A padlózat parket-
tarészeit márványlapokkal 
szorították le, hogy ne emel-
kedjenek fel a nedvességtől.

Luigi Brugnaro polgármes-
ter azonnali fellépést kért a 
római kormánytól, többek 
között azt, hogy nyilvánítsa 
katasztrófa sújtotta övezet-
nek Velencét és térségét.

Sajtótájékoztatóján Brug-
naro hangsúlyozta, hogy a 
lagúnákon élők hozzászoktak 
a tengervíz emelkedéséhez, 

de a mostani ár húsz cen-
timéterrel magasabb volt a 
kritikusnak tartott szintnél, 
és ez térdre kényszerítette a 
várost.

Kijelentette, hogy Olaszor-
szág nemzetközi hírneve fo-
rog kockán: „meg kell mutat-
ni, hogy nem hagyjuk veszni 
történelmi kincseinket!” 
– hangoztatta. Azt kérdezte, 
miért nem működik már a 
lagúnák bejáratánál tervezett 
Mose mobil zsiliprendszer, 
amelynek feladata éppen az 
egy méter fölötti tengerár 
visszatartása lenne.

Francesco Moraglia velen-
cei pátriárka úgy nyilatko-
zott, hogy a Szent Márk-ba-
zilika „helyrehozhatatlan” 
károkat szenvedett.

Luca Zaia, Veneto tarto-
mány elnöke félmilliárd euró-
ra becsülte az első kárfelmé-
rést.  MTI

A turisták által kedvelt lagúnák 
városa a képek szerint az árvizek 
városává vált FOTÓK: AFP
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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 (267–272) 
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 28. A 
nyertesek nevét a sorsolást követő hétfői 
lapszámunkban közöljük.
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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
Múlt Karácsony   mb., angol–
amerikai romantikus vígjáték, 102 
perc, 2019. Rendező: Paul Feig. Sze-
replők: Emilia Clarke, Henry Golding, 
Michelle Yeoh, Peter Serafinowicz, 
Rob Delaney, Patti LuPone, Sue 
Perkins, Emma Thompson, Rebecca 
Root, David Mumeni, Uránia-terem: 
november 21–27. > 15.30 Helyár: 
900 Ft
Az Ír  fel., amerikai életrajzi film, 
209 perc, 2019. Rendező: Martin 
Scorsese. Szereplők: Anna Paquin, 
Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, 
Bobby Cannavale, Jack Huston, 
Harvey Keitel, Stephen Graham, Ray 
Romano, Kathrine Narducci, Jeremy 
Luke, Domenick Lombardozzi, 
Stephanie Kurtzuba, Larry Romano, 
Uránia-terem: november 22–27. > 
18.00 Helyár: 900 Ft

BÉKE-TEREM
Víz és cukor – Carlo Di Palma, az 
élet színei  fel., olasz életrajzi do-
kumentumfilm, 90 perc, 2016. Ren-
dező: Fariborz Kamkari. Szereplők: 
Carlo Di Palma, Christian De Sica, 
Paolo Taviani, Bernardo Bertolucci, 
Giuliano Montaldo, Ken Loach, 
Francesco Rosi, Wim Wenders, Carlo 
Lizzani, Nyikita Mihalkov, Miche-
langelo Antonioni, Blasco Giurato, 
Lina Wertmüller, Monica Vitti, Ettore 
Scola, Giancar, Béke Art-mozi: no-
vember 21–27. > 16.00 – Európai 
Panoráma. Helyár: 650 Ft
Aretha Franklin: Amazing Grace 
– A szeretet hangján   amerikai 
zenés dokumentumfilm, 89 perc, 
2018. Rendező: Alan Elliott, Sydney 
Pollack. Szereplők: Aretha Franklin, 
James Cleveland, Mick Jagger, 
Sydney Pollack, Charlie Watts. Béke 

Art-mozi: november 21–24. > 
18.00 Helyár: 650 Ft
Valan – Az angyalok völgye   
magyar krimi, 97 perc, 2019. 
Rendező: Bagota Béla. Szereplők: 
Krisztik Csaba, Hatházi András, 
Nyakó Júlia, Mátray László, Ciugulitu 
Csaba, Tauber Boglárka, Pál Emőke, 
Meszesi Oszkár, Cservák Zoltán, 
Gajzágó Zsuzsa, Tollas Gábor, Rácz 
Endre, Szélyes Ferenc, Erdei Gábor. 
Béke Art-mozi: november 21–27. > 
20.15 Helyár: 650 Ft
Ella Fitzgerald: Just one of those 
things  fel., angol–amerikai zenés 
dokumentumfilm, 90 perc, 2019. 
Rendező: Leslie Woodhead. Béke 
Art-mozi: november 25–27. > 
18.00 Helyár: 650 Ft

CINEMA CITY
3525 Miskolc, Miskolc Plaza, Szent -
pá li u. 2–4. Jegyfoglalás: 46/416-
661
Addams család mb. 87 13:30 
Álomnagyi  mb. 99 13:40 
17:40 
Az aszfalt királyai  mb. 152 
14:00 17:00 20:00 21:40 
Halálod appja  mb. 90 16:00 
22:30 
Jégvarázs 2.  mb. 103 14:00 
15:10 16:10 17:20 18:15 
19:30 
Jégvarázs 2. 3D  mb. 103 
13:00 
Jetikölyök  mb. 92 15:30 
Joker  mb. 122 14:30 19:45 
22:10 
Midway  mb. 138 19:40 
Múlt karácsony  mb. 102 
15:50 18:00 20:20 
Stephen King – Ragyogás a 
sötétben mb. 152 20:00 
Terminátor: Sötét végzet  mb. 
128 17:00 22:20 
Tudsz titkot tartani?  mb. 
94 13:50 16:30 18:30 20:30 
22:30 
Valan – Az angyalok völgye  
er. 97 14:20 18:00 20:15 22:20

A feladvány Pierce Brown gondolatát 
rejti

magyarország
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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 híre 
18.45 ATV Híradó 19.25 Egyenes beszéd 
20.30 Dumakabaré   21.30 ATV Hír-
adó 22.00 Columbo   23.40 Hazahú-
zó 00.35 Élő építészet - 100 híres épület a 
világból 00.45 Kultúrtipp 00.50 A világ 
teteje   01.20 Egyenes beszéd 02.10 
700-as klub   03.10 Dumakabaré   
04.00 Fórum

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 Hí-
rek 10.00 Hírek 10.00 Eszembe jutottál 
Benne: 11.00 Hírek 12.00 Hírek 13.00 Hí-
rek 13.00 Petőfi összes Benne: 14.00 Hí-
rek 15.00 Hírek 16.00 Hírek 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 - Petőfi Rádió 21.00 
21.00 Rontom Bontom Benne: 22.00 
Hírek 00.00 Himnusz

06.00 Az előző esti adás ismétlése 13.00 
Magazinok ismétlése 15.00 Képújság 
18.00 Miskolc Ma (híradó) 18.17 Időjá-
rás-jelentés 18.20 Programpont (prog-
ramajánló) 18.25 Egészségpercek ism. 
(egészségügyi magazin) 18.45 Egészségé-
re (egészségügyi magazin) 19.00 Miskolc 
Ma ism. (híradó) 19.17 Időjárás-jelentés 
19.20 Programpont ism. (programajánló) 
19.25 Forgószínpad ism. (színházi maga-
zin) 20.00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20.17 
Időjárás-jelentés 20.20 Programpont ism. 

(programajánló) 20.25 Képújság

6.00–9.00 Kontinentális reggeli (Ben-
ne. 6.00 Hírek + Református hírek 6.20 
Nem csak kenyérrel él az ember, 7.00 Ré-
gió Krónika 7.20 Útravaló 7.30 Rövidhírek 
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 hírek 11.10 Re-
formátus magazin 12.00 Régió Krónika 
12.15 Aréna 13.00 Hírek + Református hí-
rek 13.10 Mindennapi irodalom 14.00 Hí-
rek + Református hírek 14.10 Református 
magazin 15.00–18.00 Svédasztal 18.00 
Hírek 18.10 Magazin 19.00 Régió Krónika 
19.30 Esti nyugalom 20.00 Hírek 20.10 
Református magazin (ism.) 21.00 Hírek 
+ Református hírek 21.05 Mindennapi iro-
dalom 22.00 Hírek 22.10 Zenesáv 23.00 
Hírek + Református hírek 23.10 Reformá-
tus magazin (ism.) 0.00–6.00 Éjsza-
kai 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 közérdekű műsor 9.00 Rendelő 
- egészségtematikus műsor 11.10 Hajrá 
diósgyőr! - dvtk magazinműsor 12.00 
Magazin óra 13.00 Infó óra 14.00 
15.00 Pulzus infó 16.00 Híróra - ma-
gazin műsor 17.10 Hajrá diósgyőr!  18.00 
19.00 Rendelő 20.00 21.00 Pulzus in-
fó 22.00 Infó óra 23.00 Híróra 0.00 
Zenei óra

17.45 Stúdió 18.00 Kosárlabda közve-
títés 19.50 Stúdió 20.15 FIFA strandlab-
darúgó világbajnokság 21.15 BL-péntek 
22.00 FIFA strandlabdarúgó világbajnok-
ság 23.00 Startfejes magazin 23.25 Röp-
labda közvetítés 

6.00 Háttérkép ism  7.00 Híradó 7.30 
Magyarország élőben ism 8.00 Hírek 8.05 
Plusz-mínusz ism 8.30 Paletta ism 9.00 
Hírek 9.05 Szabadfogás ism  10.00 Hír-
adó 10.30 Televíziós vásárlási műsorablak 
11.00 Hírek 11.05 Háttérkép ism  12.00 
Híradó 12.30 Heti terror ism  13.00 Hí-
rek 13.05 Keménymag ism  14.00 Hí-
rek 14.05 Csörte ism 15.00 Híradó 15.25 
Sporthírek 15.30 Munkavállalók világa 
16.00 Hírek 16.05 Panaszkönyv ism 17.00 
Híradó 17.25 Sporthírek 17.30 Plusz-mí-
nusz ism 18.00 Híradó 18.25 Sporthírek 
18.30 Paletta 19.00 Híradó 19.25 Sport-
hírek 19.30 Magyarország élőben 20.00 
Hírek 20.05 Őszintén 20.30 Informátor 

 21.00 Hírek 21.05 Troll  22.00 Hír-
adó 22.25 Sporthírek 22.30 Európai hír-
adó 23.00 Hírek 23.05 Magyarország 
élőben ism 23.30 Paletta ism 0.00 Hír-
adó 0.25 Sporthírek

5.50 A király beszéde  Angol-ausztrál-
amerikai film 8.10 Terepfutás  Ameri-
kai film 10.40 Alibi.com  Francia víg-
játék 12.25 Kalandorok  Magyar víg-
játék 14.45 Asterix - Az istenek otthona 

 Francia animációs kalandfilm 16.25 
Legendás állatok és megfigyelésük  
Angol-amerikai kalandfilm 19.00 Az utol-
só boszorkányvadász  Amerikai akció-
film 21.00 A titánok harca  Amerikai 
akciófilm 23.00 Fehér pokol  Ameri-
kai akciókalandfilm 1.20 Nyolc préda 18 
Amerikai horror 3.20 Bizalom  Ame-
rikai thriller

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti 
SportHíradó 06.40 Ma reggel 07.00 Hír-
adó 07.19 Ma reggel 08.00 Híradó 08.16 
Ma reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00 Hír-
adó 09.13 Ma délelőtt 09.30 Hírek 09.35 
Ma délelőtt 10.00 Híradó 10.13 Ma dél-
előtt 10.30 Hírek 10.35 Életkor 11.00 Hír-
adó 11.13 Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.35 
Itthon vagy!  12.00 Déli harangszó  12.01 
Híradó 12.39 Nemzeti SportHíradó 12.52 
V4 Híradó  12.57 Ma délután 13.00 Hír-
adó 13.13 Ma délután 13.30 Hírek 13.35 
Unió28 14.00 Híradó 14.16 Ma délután 
14.30 Hírek 14.35 Magyar Gazda 15.00 
Híradó 15.13 Ma délután 15.30 Hírek 15.35 
Életkor 16.00 Híradó 16.14 Ma délután 
16.30 Hírek 16.35 Itthon vagy! 17.00 Hír-
adó 17.15 Ma délután 17.30 Hírek 17.33 
Szemtől szembe  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 este 21.00 Híradó 21.25 
V4 Híradó  21.30 VILÁGHíradó 21.51 Ma 
éjjel 22.00 Híradó 22.36 Ma éjjel 23.00 
Híradó 23.20 Angol nyelvű Hírek 23.32 
Német nyelvű Hírek 23.40 Orosz nyelvű 
Hírek 23.48 Kínai nyelvű Hírek 23.53 Ma 
éjjel 00.00 Himnusz

 06.00 Múlt és Jelen 06.30 Sporthíradó 
07.00 Sporthíradó 07.30 UEFA 2020-
as Labdarúgó Európa-bajnoki selejte-
ző 09.25 Napos Oldal magazin 10.00 
Sporthíradó 10.25 FIFA strandlabdarúgó 
világbajnokság 11.30 Vívó magazin 12.00 
Labdarúgó Nemzetek Ligája pótselejtező 
sorsolás Élő közvetítés 12.30 Röplabda 
magazin 13.00 Sporthíradó 13.30 UE-
FA 2020-as Labdarúgó Európa-bajno-
ki selejtező 15.25 Futsal magazin 15.55 
Női labdarúgó magazin 16.25 MTK ma-
gazin 17.00 Sporthíradó 17.15 Boxutca 

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

Tv- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.40 Kenó 
06.45 P’amende 
07.15 Öt kontinens 
07.45 Ridikül  
08.40 Sorsok útvesztője 

török tévéfilmsorozat
09.30 Don Matteo 

olasz tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta 
13.15 Ízőrzők 

magyar ismeretterjesztő so-
rozat

13.50 Velence magyar emlékei
magyar 

14.20 A hegyi doktor – II. évad 
német családi filmsorozat

15.10 Végtelen szerelem – 2. 
évad 
török tévéfilmsorozat

16.00 Don Matteo – I. évad 
olasz tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül 
magyar 

18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.40 Sorsok útvesztője 

török tévéfilmsorozat
19.30 Fölszállott a páva 2019 
21.45 Róma ege alatt 

olasz életrajzi film
23.30 Kenó 
23.40 Velence magyar emlékei 
00.10 Partitúra  
01.10 Új idők, új dalai
01.40 Rúzs és selyem
02.10 OJD – Irodalom és könyv 26 

percben
02.40 Mesterember
03.05 Magyar Krónika  
03.35 Élő egyház

09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék 
09.55 Helen sulija 
10.20 A szárnyalók 
10.35 Dinótalpak 
11.00 A nagy ho-ho-ho-horgász 
11.05 Dörmögőék legújabb ka-

landjai 
11.15 Frakk, a macskák réme 
11.20 Kukori és Kotkoda 
11.30 Magyar népmesék 
11.35 Pityke 
11.50 Kérem a következőt! 
12.00 Mézga Aladár különös ka-

landjai 
12.25 Hókusz-pókusz! 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 Gyerekjáték 
13.20 Ma-ma-mackók
13.30 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága 
13.55 Umizoomi csapat 
14.20 Rubi Szivárványiában 
14.45 RoboVonatok 
15.00 Szuper Négyes 
15.25 Kalózka és Kapitány ka-

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

apró királysága 
16.35 Rozsdalovag 
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 
19.55 Chuggington pályaudvar
20.05 Hevül a vegyület 
20.15 Dokik 
20.40 Családmeséink – a családi 

talkshow 

05.20 Barátok közt 
Magyar filmsorozat

06.00 Reggeli 
Élő magazinműsor

09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 KölyökKalauz 

Családi magazin
12.30 Fókusz 

Közszolgálati magazin
13.30 A Konyhafőnök VIP – Terí-

téken a sztárok! 
Gasztroreality

16.00 Az én kis
családom 
Török
filmsorozat

17.10 Barátok közt 
Magyar
filmsorozat

18.00 RTL Híradó – Esti kiadás
18.55 Fókusz 

Közszolgálati magazin
20.05 A Konyhafőnök VIP – Terí-

téken a sztárok! 
Gasztroreality

22.30 Barátok közt 
Magyar filmsorozat

23.20 RTL Híradó – Késő esti ki-
adás

23.55 Jófiúk 
Magyar
vígjátéksorozat

01.05 Az Év Hotele 
Hotelshow – A legjobb vidéki 
szálláshelyek

01.55 HighLife 
Luxusmagazin

02.35 A zöld íjász 
Amerikai
akciófilm-sorozat

04.05 Ausztrál
expressz 
Ausztrál
kalandfilmsorozat

05.05 Kölyökklub 

04.45 Kórházi történetek 
Spanyol 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 Tények Plusz
13.15 Kórházi történetek 

Spanyol sorozat
13.55 Kórházi történetek 

Spanyol sorozat
14.35 Mintaapák 

Magyar fikciós sorozat
15.45 Victoria 

Mexikói filmsorozat
16.50 Anya 

Török filmsorozat
18.00 Tények

hírműsor
18.30 Tények Plusz
19.20 Mintaapák 

Magyar fikciós sorozat
20.25 Nyomd a gombot, tesó! 

game show
21.45 Újratervezés 

lakásfelújító műsor
22.40 Magánnyomozók I. 

Magyar doku-reality sorozat
23.50 Családi Titkok 

Magyar realitysorozat
00.55 Kórházi történetek 

Spanyol sorozat
01.40 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 
28-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 20.
   11 15 17 18 
 27 32 34 35 
 36 44 46 49 
 52 53 54 58 
 60 64 73 79 
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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Hirdessen Ön is 
az Észak-Magyarország hasábjain!
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MEGEMLÉKEZÉS

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

„Fájdalmat hagytál ránk, üres lett a lelkünk, 
ezután ígérjük, hogy soha nem feledünk. 
Nem érdemelted a kegyetlen halált, 
de Isten hívó szava hamar reád talált.”

Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 

TÓTH BÉLÁNÉ sz. Rózsa Ibolya 
a Borsodi Ruházati Vállalat volt dolgozója 
75 éves korában türelemmel viselt betegség után elhunyt. Utolsó 
útjára 2019. november 26-án 14 órakor kísérjük a diósgyőri teme-
tőben. 359057  Gyászoló családja

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

VARGA BÉLA

harsányi születésű, miskolci lakos 78 éves korában csendesen 
elhunyt. Temetése 2019. november 25-én 14 órakor lesz a mis-
kolc-görömbölyi temetőben.

359196  Gyászoló család

„Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, 
Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek!” 
Fájdalommal tudatjuk, hogy 

KAPOSVÁRI ISTVÁN 
ÖCSI

68 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 26-án, ked-
den 13 órakor lesz a Mindszenti katolikus temető ravatalozójából. 
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik megtisztelik részvételük-
kel emlékét, gyászunkban osztoznak.
358900  Gyászoló család

„Kit őriz a szívünk, 
nem hal meg soha. 
Kit lelkünkkel látunk, 
sosem megy el.” 

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 

GRAJZ ISTVÁN 
aranydiplomás pedagógus

a szerető édesapa, nagyapa, após életének 83. évében, méltóság-
gal viselt betegségben 2019. november 19. napján elhunyt. Ham-
vasztás utáni búcsúztatása 2019. november 25-én 11 órakor lesz a 
Deszkatemető ravatalozójából.
359261  Gyászoló családja
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Kegyeleti hirdetéseket minden munkanapon 16 óráig fogadunk!
A kegyeleti hirdetéseket az interneten is megtekintheti:

  boon.hu/gyaszhirek/

CNC-horizontost 
Siemens vezérlésű gépre,

 miskolci munkahelyre 
felveszünk! 

DEKGÉP Kft.

Tel.: 06/30/5630-716
Email: dekgep@dekgep.hu

35
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Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk egyik 
legszomorúbb napjára, amikor a drága feleség, édesanya 
és nagymama, 

NAGY KÁROLYNÉ ERZSIKE

5 éve, 2014. november 22-én örökre itt hagyott bennünket. 
Emléke szívünkben örökké él.

357643  Szerető családod

„Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, 
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom. 
Az idő nem gyógyítja sebeinket, 
mert Te igazán szerettél bennünket. 
Egy célod volt, a családodért élni, 
ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni.” 

Fájdalommal emlékezünk 2018. november 22-re, mert kit nagyon 
szerettük, 

NÁCSA SÁNDOR

sajószentpéteri lakos örökre elment tőlünk. 

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
de szívünkben örökké élsz, örökre ott maradsz.” 

358640  Gyászoló szerettei

GERLICZE RÁFAEL
nyugállományú alezredes

A gyászoló család

Szeretett halottunktól hamvasztása után 2019. november 26-án, kedden,
11 órakor veszünk végső búcsút a nyíregyházi Északi temető Korányi úti
ravatalozójában.

"Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani, amit még utoljára
akartál mondani."         (Váci Mihály)
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2019. november 14-én, életének 73.
évében elhunyt

359583

"Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad."
 
              Fájó szívvel tudatjuk, hogy

életének  80.  évében  elhunyt.  Temetése  2019.  november  23-án  10  órakor
lesz a sályi temetőben.

A gyászoló család

KORCSOG ISTVÁNNÉ
sz. Dósa Rebeka

sályi születésű szikszói lakos

359825

ÁLLAT
KACSA (idei) 3,5-4 kg-os kukoricás 1500 
Ft/db szállítással. 70/405-0880.

*358774*

TANYASI 26 hetes tojótyúkok, 3-4 kg-os 
kacsák szállítással eladók. 70/405-0849.

*358786*

ÁLLÁS

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

*354985*

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

*358582*

ÁCS, tetőfedő, bádogos munkákat válla-
lok. Régi tető felújítása. 0620/248-6989.

*358910*

SZÉN kocka 2650Ft/100kg, kézi darabos 
3300Ft/100kg. Ingyen szállítás. 20/476-
9781

*359681*

LAKÁSELADÁS
MISKOLC Győri-kapu Aba út 5. alatt 
51 m2-es lakás eladó. Érdeklődni: 
06/20/823-1718.

*358923*

VEGYES

3 kerekű használt elektromos moped el-

adó olcsón. Érd.: 06/47/364-381.
*359460*

ALBÉRLETET KÍNÁL

NYÉKLÁDHÁZA központjában kiadó 

külön bejáratú 40 négyzetméteres össz-

komfortos, gázfűtéses, berendezett lakás. 

Nem italozó, egyedülálló magyar férfi je-

lentkezését várom. 80.000 Ft/hó 1 hónap 

kaucióval. Érd.: 06/20/523-1873.
*357322*

ALBÉRLETBE kiadó 3 szobás fsz-i lakás 

4 em társasházba (Tesco-Avas) 20/423-

0062
*359435*

NÖVÉNY

AKÁCFA csemete 12 Ft, fémzá-

rolt vetőburgonya eladó. 20/559-

3252,www.vetoburgonya.hu
*358092*

DIÓBELET veszek, házhoz megyek! 800-

1500 Ft/kg-ig, héjas dió 200-400 Ft/kg-ig. 

Kárpáti, 06/20/352-9793.
*359301*

DIÓT veszek házhoz megyek 800-1500 

Ft/kg, héjas 200 és 350 Ft/kg. Tel.: 

20/5464-904
*356795*
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Kedves olvasóink és partnereink! 

A 06-90-603-604-es emelt díjas,
apróhirdetés feladására 
szolgáló telefonszámunk 

MEGSZŰNT!

Bővített szolgáltatásokkal 
várjuk a hirdetni 
szándékozó 
ügyfeleket a 

06-46-99-88-99 
-es telefonszámon.

Hívjon minket bizalommal, 
intézze hirdetéseit 

egyszerűen, otthonról!

Hétfőtől péntekig 8–16 óra között hívja 
a 06-46-99-88-99-es számot!

 
✔ apróhirdetés, 
✔ gyászhirdetés, 
✔ megemlékezés, 

✔ köszönetnyilvánítás,
✔ keretes hirdetés feladása 

telefonon is!

MAGYARORSZÁG

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

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek velünk.

Segítséget nyújt Önnek az Észak. 
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REGGEL DÉLBEN ESTE

Ma

Névnap

ORVOS-METEOROLÓGIA: KÖZLEKEDÉS-
METEOROLÓGIA:

Évforduló

Napkelte:

Napnyugta:

Holdkelte:

Holdnyugta:

REGGEL DÉLBEN ESTE

Időjárás 

idojaras.boon.hu

Ózd

Sátoraljaújhely

Tokaj

MISKOLC

Mezőkövesd

Tiszaújváros

Kazincbarcika

Encs

www.eumet.hu

EURÓPAI METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT

EUROPEAN WEATHER SERVICE

november 22., péntek

SZOMBAT VASÁRNAP HÉTFŐ KEDD SZERDA

06:44

15:44

01:00

14:02

Ma tovább gyengül a ciklon, így jelentősebb 
fronthatásra már nem kell számítani. A koráb-
ban kialakult egészségügyi tünetek a frontra 
érzékenyeknél fokozatosan gyengülnek, ese-
tenként meg is szűnnek. 

Ma is előfordulhatnak még je-
lentéktelen esőtől átmenetileg 
vizes útszakaszok. Vizes úton 
jelentősen megnő a fékút!

6 °C
11 °C

Borongós idő várha-
tó, néha szemerkélő 

esővel.

6 °C  10 °C
6 °C  9 °C 6 °C  10 °C

6 °C  10 °C

7 °C  10 °C
7 °C  11 °C

7 °C  10 °C

7 °C  10 °C

Csökkenő 
felhőzet, nap-
sütés, elvétve 
gyenge zápor.

Változó fel-
hőzet, néhol 
ködfoltok.

Napos, 
felhősebb, 
illetve ködös 
területek.

Borongós idő, 
helyenként 
tartós köddel.

Napos és köd-
foltos területek 
váltakoznak.

5 °C  10 °C 2 °C  8 °C 4 °C  9 °C 6 °C  9 °C 4 °C  9 °C

Péntek reggel borult 
lesz az ég, helyenként 
jelentéktelen eső is 
előfordulhat. Ködfoltok is 
lehetnek.

Napközben is marad 
a jobbára borongós 
időjárás, néha szemer-
kélő, vagy kisebb esővel. 
Mérsékelt légmozgás.

Az esti, éjszakai órákban 
sem változik számotte-
vően az időjárás jellege. 
Hajnalban ködfoltok 
alakulhatnak ki.

7 °C  10 °C  8 °C  

Horoszkóp
A Mars és 
az Uránusz 
szembenál-
lása már éles, 

ami dühkitöréseket okozhat, a harag 
valószínűleg tart már egy ideje, de most 
már nem tudja féken tartani magát. 

A Mars–Urá-
nusz szem-
benállás önt 
párkapcsola-

tában érinti, a Mars robbanásveszélyes 
módon fejezi ki a haragját. Jó lenne, ha 
kétszer is meggondolná, mielőtt lép.

A Nap belé-
pett a Nyilas 
jegyébe, és el-
foglalta az ön 

hetedik sorsterületét, ahol a Vénusz és 
a Jupiter is jár – mostanában igencsak 
nagy lesz ön iránt az érdeklődés.

A Mars–
Uránusz 
szemben-
állása az ön 

ötödik sorsterületét hozza mozgásba. 
Most megtapasztalhatja, hogy az igaz 
szerelem útja is sokszor göröngyös… 

Lázadó cse-
lekedetei már 
óriási hírnevet 
szereztek. Nem 

ijed meg a hatalommal bíró emberektől, 
csakhogy most náluk van az aduász, mivel 
a karrier-sorsterületén vonul át az Uránusz. 

A Nap a 
negyedik 
sorsterületét 
beragyogja, 

örül a szép és kényelmes otthonának, 
és most az jár a fejében, hogyan tudná 
szebbé tenni lakását. 

A Hold az első 
sorsterületén 
halad át, ez 
gondoskodó 

magatartást jelent, de saját magával is 
szeretne törődni, ami pedig pénzbe kerül. 

Három Skor-
pió-planéta 
az ön első 
sorsterületén, 

szemben a társkapcsolatok élette-
rületén, aligha elképzelhető, hogy a 
puskapor szárazon marad. 

Ön most 
szerencsés és 
szerelmes, egy 
a gond, hogy a 

túlzások embere, és most is túlzásokba 
esik. Virágcsokor helyett egy egész 
virágbolt – van erre fedezete?

Üzleti téren 
jeleznek bo-
nyodalmakat 
a bolygók, 

talán kiszáll egy társulásból, vagy más 
módon jelentkezik a konfliktus.

A Mars–Urá-
nusz szem-
benállásnak a 
munkahelye 

vagy az otthona látja kárát. Mivel az 
Uránusz retrográd az ön negyedik 
sorsterületén, az is elképzelhető, hogy 
visszaköltözik gyerekkori lakóhelyére. 

Három 
planéta van az 
ön karrier-
sors területén 

és mindegyik harmonikus helyzetben, 
valószínűleg ma megjutalmazzák önt a 
munkahelyén, méghozzá nem fillérekkel. 

Cecília, Filemon 28 éve a magyar közoktatás 
napja Az elnök nyughelyénél

Az Arlingtoni Nemzeti 
Temető az Egyesült 
Államok legismertebb 
emlékhelye.

WASHINGTON. A több száz ember 
által gondozott temetőt köz-
igazgatásilag ugyan Virginia 
állam területén hozták lére, de 
a főváros kihagyhatatlan lát-
nivalói között tartják számon. 
Mintegy félmillió ember nyug-
helye – „nyugalmuk” azonban 
különös módon nincs, hiszen 
a Ronald Reagan repülőtér-
re leszálló gépek éktelen zajt 
csapnak a környéken.

Örökmécses
A látogatóközpontban a fi-
gyelmes személyzet tagjai 
mindenkinek térképet adnak, 
és a kegyeleti csend betartása 
mellett külön felhívják a vizi-
telők figyelmét Lee tábornok 
és az 1963. november 22-én 
Dallasban lelőtt John Fitz-
gerald Kennedy, az USA 35. 
elnökének sírjára, amelyet 
örökmécses övez. A gázzal 
táplált láng a szakadó esőben 
sem alszik ki, a szikra ön-
gyújtóként működik. A máig 

rendkívül népszerű JFK sír-
hantja nemzeti zarándokhely, 
melynek közvetlen közelé-
ben van két öccse, Robert és 
Edward márványkockája is.

Arlingtonban – ahonnan 
szinte az egész Washington 
szemügyre vehető – található 
a Challenger és a Columbia, 

katasztrófában megsemmi-
sült űrrepülőgépek, valamint 
a Lockerbie-i légi szerencsét-
lenség Pan Am-járatának em-
lékműve (a gépen négy honfi-
társunk utazott), továbbá a 
polgárháborúban elhunyt két 
magyar származású tábornok 
sírja is.  KT

Okostelefon-méretű könyvek
Miskolcra is meg-
érkezett a POKET 
zsebkönyv automata.
MISKOLC.  A legforgalmasabb 
budapesti helyszínek után 
végre a miskolciak is hozzá-
férhetnek az országszerte 
nagy népszerűségnek örven-
dő színes zsebkönyvekhez.

Az  okostelefon-méretű 
könyvek pont elférnek a 
zsebünkben, így bárhová 
magunkkal vihetjük őket, 
és mindössze 990 forintba 
kerülnek. A Vecsei H. Miklós 
színművész és Grecsó Krisz-
tián író nevével fémjelzett 
irodalmi válogatás kortárs és 
klasszikus műveket egyaránt 
tartalmaz, és a folyamatosan 
bővülő kínálatban az olyan 
örök kedvencek mellett, mint 
az Utas és holdvilág, vagy A 
Pál utcai fiúk, magyar és kül-

földi írók regényei is megta-
lálhatók.

A kezdeményezés 2018 ta-
vaszán indult, jelenleg 15 vá-
rosban összesen 24 automata 
működik, és az irodalomked-
velők huszonhat különböző 
cím közül válogathatnak.  

A miskolci automata a Mű-
vészetek Házában található. 
A kötetek egy-egy nagykövet 
ajánlásával jelennek meg, 
akik személyesen kötődnek 
az adott műhöz, például az 
Utas és holdvilág című köny-
vet Rudolf Péter ajánlja.  ÉM

Van kedvence? Itt a helye!
A kisállatok fotóit adja 
közre lapunk. Sokan 
élnek a lehetőséggel.

MISKOLC. Felkínáltuk olva-
sóinknak, küldjék el házi 
kedvenceik képét szerkesz-
tőségünknek, és ezekből 
válogatjuk lapunk utolsó 
oldalára a naponta megjele-

nő kisállatfotókat. Biztosak 
voltunk, hogy sokan tartanak 
kutyát, macskát, madarat, 
más házi kedvencet, és szí-
vesen 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 jó-
szágoknak is. A fotók is jól 
sikerültek: látható, hogy mi 
ad okot erre a feltétel nélküli 
szeretetre. Várjuk az olvasó-
ink által küldött fotókat az 
alábbi címre: eszak@eszak.
hu. Kérjük, ne felejtsék meg-
írni a kedvencük nevét is.  ÉM

John Fitzgerald Kennedy sírhelye  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM 

Rudolf Péter feleségével, Nagy-Kálózy Eszterrel FOTÓ: MTI

Fruzsi már az ünnepekre készül
Fruzsi 22 éves. Nagy izgalommal várja az ünnepeket, hiszen 
nagyon szereti családját, és szeret meglepetést okozni, mo-
solygós arcokat látni. Mottója: „légy vidám!”  FOTÓ: KOZMA I.

Megér egy mosolyt
Egy cseh férfi, miután elkezdett rom-
lani a szeme, elmegy a szemorvoshoz. 
A szemész mutatja neki a szokásos 
szemvizsgáló táblát, a következő be-
tűkkel: „CVKPNWXSCZ”.
– El tudja olvasni? – kérdi az orvos.
– Még hogy el tudom-e olvasni? – 
mondja a páciens. – Már jártam is eb-
ben a faluban.

További viccek humor.boon.hu

Cukor cica
A képen a Cukor nevű cica látható, különleges pózban – a 
képet Takács Zorka küldte Alsóvadászról. Köszönjük szépen 
a felvételt.  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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