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10 °C
Nyugaton beborul 
az ég, és keleten is 
lehetnek tartósab-
ban rétegfelhős, 
párás területek

REGGEL DÉLBEN ESTE

Pénznem árfolyam változás

Euro:  335,04  +0,68

USA dollár:  304,22  +1,93

Svájci frank:  304,95  +0,68

Angol font: 391,90  +2,76

Román lej:  70,16  +0,12

Ukrán hrivnya:  12,65  +0,14

Horvát kuna:  45,06  +0,11

Lengyel zloty:   77,93  +0,13

Devizaárfolyam
(2019. 11. 25.)

A tartalomból
Pont kerülhet az ügy végére 4.
Távozik a főjegyző 4.
Piktogramokat festettek 5.
Engedjük útjukra a madarakat! 8.

Csupa csoki, 
csupa szeretet
MISKOLC. Kihelyeztük szerkesz-
tőségünk ügyfélszolgálatára a 
dobozt, melybe csokoládékat 
gyűjtünk. Elsőként lapunk 
munkatársai ajánlottak fel cso-
koládékat, de december 4-éig 
várjuk olvasóink adományait 
is. Az édességek ebben az év-
ben a Miskolci Egyesített Szo-
ciális, Egészségügyi és Gyer-
mekjóléti Intézmény Családok 
Átmeneti Otthona és Gyerme-
kek Átmeneti Otthona gyerme-
keihez jutnak el.  HE

Telik a doboz  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

 Koncert: olasz 
operamelódiák

Raszul Zsarmagambetov 
volt a vendégművésze a 
Miskolci Szimfonikus Zene-
kar tegnap esti, lapzártánk 
idején is tartó Tűzvarázs 
című bérletes koncertjének. 
A fiatal, kazah származású 
énekes az est első részé-
ben olasz operaáriákkal 
örvendeztette meg a helyi 
közönséget, a hangverseny 
második felében pedig 
orosz zeneszerzők művei 
csendültek föl. A karmes-
ter ezen a rendezvényen 
Sándor Szabolcs volt.
 FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

A múltba nézünk 
Rudolf Péterrel
ANNO. Még a lódítás szó sem 
fér bele a szótáramba – ezt Ru-
dolf Péter színművész mond-
ta, az Észak-Magyarországnak 
nyilatkozva. A múltat idéző 
összeállításunkban vesszük 
elő a III. Richárd szerepére 
készülő művész 1999. novem-
beri nyilatkozatát, amely sze-
rint a tisztesség hosszú távon 
megtérül. /13.  ÉM

Várjuk a szép, 
ünnepi rajzokat!
PÁLYÁZAT. Az Észak-Magyar-
ország az idén is meghirdet-
te karácsonyi rajzpályázatát 
óvodások és általános isko-
lások számára. Érdemes pá-
lyázni, hiszen a 3 kategória 
(óvodás, alsós, felsős) 5–5 
legszebb alkotásának készí-
tőjét értékes ajándékkal jutal-
mazzuk. Beküldési határidő: 
december 10. Bármilyen tech-
nika használható. A rajz lehet 
bármilyen méretű.  ÉM

Rudolf Péter  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

Tüzet kértek, és félholtra verték az idős nőt
A Debreceni Ítélőtábla 
másként ítélt, így a Kú-
rián folytatódik a per. 
DEBRECEN, SAJÓBÁBONY. A sajó-
bábonyi bűneset szálai 2015 
júniusáig vezetnek vissza, 
amikor a két barát egy éjjeli 
órán az ajtót berúgva bement 
egy 78 éves nő lakásába. Az 

ágyban fekvő idős nőtől előbb 
tüzet kértek, majd pénzt. A 
nő se tüzet, se pénzt nem 
adott nekik. Ekkor egyikük 
fejen rúgta, társa seprűnyéllel 
ütötte. A két fiatal átkutatta a 
lakást, de nem találtak pénzt, 
és távoztak. Az idős nőt más-
nap reggel találták meg hoz-
zátartozói. Kórházba szállí-

tották, de néhány nap múlva 
meghalt. 

A Miskolci Törvényszék 
2018 novemberében az egyik  
támadót társtettesként elkö-
vetett emberölés miatt 12 év 
fegyházbüntetésre ítélte. A 
másik fiatalt társtettesként el-
követett emberölés bűntette 
miatt 9 év fiatalkorúak bör-

tönbüntetésére ítélte. Az íté-
let ellen a vádlottak és védőik 
felmentésért, illetve enyhíté-
sért fellebbeztek. 

Súlyosbítás és enyhítés
A Debreceni Ítélőtábla tegnap 
bűnösnek mondta ki mind-
kettejüket társtettesként el-
követett magánlaksértés mi-

att is. Egyikük büntetését 15 
évre súlyosította, másikukét 
7 évre enyhítette. Az ítélet 
nem jogerős, mert ilyen eset-
ben lehetséges  a fellebbezés, 
amelyet az elsőrendű vádlott 
be is jelentett. A másodrendű 
vádlott 3 nap gondolkodá-
si időt kért. Az ügy a Kúrián 
folytatódik.  SZB

A szalámiindexen látszik 
jól a sertéshús drágulása
Brutális mértékben 
emelkedett a sertés-
termékek ára. Az ok: a  
pestis. 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Pa-
naszkodik a vásárló, pa-
naszkodik a húsfeldolgozó 
vállalkozó, minden eddigit 
meghaladó módon emelkedik 

a sertéshúsból készült termé-
kek ára. A világ több pontján, 
így hazánkban is megjelent 
– igaz, csak a vaddisznókban 
– a sertéspestis, ami alaposan 
felborította a húspiacot.  

Az Agrárgazdasági Kutató-
intézet Piaci Árinformációs 
Rendszere az egyik sertés-
húsból készült késztermék, 
a téliszalámi fogyasztói árát 

vette alapul, amely egyetlen 
hét leforgása alatt brutális 
mértékű  emelkedést produ-
kált a hazai üzletláncoknál. 
Míg a 45. héten – vagyis há-
rom héttel ezelőtt – a télisza-
lámi kilója 7343 forint volt 
átlagosan, egy héttel később 
már 8 százalékkal magasabb 
áron, 7922 forintért lehetett 
hozzájutni a sertéshúsból 

készült termékhez. A koráb-
bi hetek adatai alapján ez 
rekordnak tekinthető. Az év 
elejétől őszig egyébként 10-16 
százalékkal drágult a sertés-
hús, a húskészítmények  6-8 
százalékkal drágultak.  SZB

Egészséges testmozgás a Jégcsarnokban
Nem versenyre készülnek – egyszerűen csak az egészséges testmozgást választották a Vörösmarty katolikus általános iskola 
diákjai: a DVTK műkorcsolya-szakosztályával közös program részeként Handzó Csilla (középen) korcsolyaedző vezetésével 
siklanak a jégen. A képen: Nagy Csenge, Elek Hanna, Bukvai Elena, Zabos Panni, Nagy Lara, Szili Boglárka.  FOTÓ: BUJDOS TIBOR

Lélek a 
képben – a 
tizedikes 
tárlata
6. OLDAL

Brigi a vicces 
mondások 

barátja
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

További képek és értékelés:

Tarkó Petra
Domaszék

Tudjon meg többet  
Petráról a 3. oldalon!

A cikk a 3. oldalon 
folytatódik
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Beleszólt a sertéspestis
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Az 
afrikai sertéspestis halálos a 
sertésekre, de az embert nem 
fenyegeti. A betegség viszont 
Ázsiában már teljes vaddisz-
nócsordákat irtott ki. A kínai 
hatóságok nagyjából 1,2 mil-
lió disznót pusztítottak el az 
elmúlt szűk két esztendőben,  
hogy így próbálják kordában 
tartani a betegség terjedését.  
Pedig Kína  adja a világ tel-
jes sertéshústermelésének jó 
kétharmadát…  

Minden bizonytalan
Miközben Magyarországon is 
egyre több helyről érkeznek 
hírek, hogy sertéspestissel 
fertőzött vaddisznókat talál-
tak, sőt egy kiszivárgott jelen-
tés szerint egyes megyékben 
az összes háztáji sertés leölé-
sére is volt javaslat, eddig va-
lamelyest sikerült kordában 
tartani a kór hazai terjedését, 
illetve továbbterjedését a 
házi sertés-állományra. 

Azt viszont nem sikerült 
megakadályozni, hogy a ser-
téspestis bedöntse a húspi-
acot. A Központi Statisztikai 
Hivatal adatai szerint közel 
harmadával nőtt a vágósertés 
termelői és a darabolt sertés-
hús feldolgozói értékesítési 
ára az ősz elején. A rövidkaraj 
fogyasztói ára átlagosan pél-
dául 9, míg a sertéscombé 18 
százalékkal nőtt egy év alatt 
a szeptemberi adatok szerint. 

Ha az év elejétől szeptem-
berig terjedő időszakot vizs-
gáljuk, akkor azt állapíthatjuk 
meg, hogy 10-16 százalékkal 
drágult a boltokban a sertés-

hús, a húskészítmények ára 
pedig 6-8 százalékkal emel-
kedett. 

Óvatos kalkulációk
Mindenki – a termelő, a hús-
feldolgozó, illetve leginkább 
a fogyasztó – érzi a pénztár-
cáján a világpiacot felforgató 
afrikai sertéspestis hatását. 
Szakemberek szerint ráadásul 
az áremelkedés nem áll meg, 
különben sorban bedőlnének 
a magyarországi húsfeldolgo-
zó cégek, akik – a hírek szerint 
– a drágulás ellenére sok-sok 
milliárdos veszteséget hoztak 
össze már az első háromne-
gyed évben. 

Érdekes módon idén feb-
ruár elején volt a legalacso-
nyabb az élősertés felvá-
sárlási ára, azóta viszont 44 
százalékkal drágult az alap-
anyag. Az sem mellékes, hogy 

az önköltség másik fontos 
eleme, a bér ugyancsak két 
számjegyű mértékkel nőtt.

A vágóhidak tapasztalata 
szerint időnként most is stag-
nál az élősertés ára. Az Agrár-
gazdasági Kutató Intézet ada-
tai szerint az átadási árak csak 
kicsit emelkedtek, vagyis a 
kereskedők hajlandók kicsit 
többet fizetni a beszállítók-
nak. A kereskedők  próbálják 
visszább venni az áremelési 
törekvéseket, néhány eset-
ben úgy tűnik, hogy saját ár-
résükből engedtek valameny-
nyit, hogy – az ő meglátásuk 
szerint – drasztikusan ne kell-
jen átírni a boltokban az árcé-
dulákat. Másik kérdés, hogy 
a boltba betérők többsége bi-
zony sokszor drasztikusnak 
ítéli ezt az áremelkedést is. 

Hogy végül is mennyi idő 
alatt gyűrűzik át a fogyasztói 

árakba a költségnövekedés, 
megjósolhatatlan. Mindez 
független attól, miként áll a 
sertéspestis helyzete az or-
szágban, hiszen az óvatosság 
eleve visszafogottá tette a 
nemzetközi piacokat is. 

Magyarország tehát – a je-
lentős és egészséges sertésál-
lománya ellenére – a jelenlegi 
állás szerint inkább elszenve-
dője, mint haszonélvezője a 
helyzetnek. A nagy sertésfo-
gyasztó Kína ugyan óriási ke-
resletet támaszt, hajtja az im-
portot, ám nem kér a magyar 
sertésből, mert noha hivatalo-
san magyarországi sertéstar-
tó telepen nem mutatták ki a 
rettegett vírust, csak vaddisz-
nókban, attól még tavaly ápri-
lis óta érvényes az importstop. 
Az ügyre visszatérünk.

SZANISZLÓ BÁLINT
balint.szaniszlo@eszak.hu

Eddig még sikerült megóvni a hazai sertésállományt a fertőzéstől FOTÓ: ÉM

Senkit nem küldenek el
A nagyobb városokban 
is felkészültek a haj-
léktalanok segítésére a 
téli fagyok idején.

BORSOD-ABAÚJ- ZEMPLÉN. A me-
gye nagyobb városaiban mű-
ködő intézmények, szállások 
is felkészültek a fedél nélküli-
ek ellátására a november 1-jén 
megkezdődött téli krízisidő-
szakban – ez derült ki abból, 
amit az érintett intézmények 
vezetői mondtak el lapunk-
nak.

Gondoskodnak róluk
Több nagyobb város, így 
Kazincbarcika és Tiszaújvá-
ros például „házon belül” 
oldja meg a feladatot. Az 
észak-borsodi járásszékhe-
lyen a Kazincbarcikai Szo-
ciális Szolgáltató Központ 
(KSZSZK) működtet éjjeli me-
nedékhelyet és nappali me-
legedőt – a Hajléktalanokért 
Közalapítvány pályázatainak 
köszönhetően utcai szociális 
szolgálatot is.

– A menedékhely befoga-
dóképessége ötven fő, de a 
krízisidőszakban ezt tizenöt 
férőhellyel növeljük. El sen-
kit nem küldünk – jelentet-
te ki István Zsolt, a KSZSZK 
igazgatója. Ezen felül nappali 
melegedőjük egyszerre har-
minc főt tud befogadni, téli 
időszakban itt naponta akár 
80-90 ember is megfordul.

Tiszaújvárosban a helyi 
humán szolgáltató központ 
égisze alatt működik a Haj-
léktalanok Átmeneti Szállása 
és a nappali melegedő. Sol-
tész-Bundik Anita szakmai 
vezető azt mondta, a város-
ban körülbelül 35 hajléktalant 

tartanak nyilván, férőhelyeik 
is ehhez igazodnak.

– Krízisidőszakban az el-
látottak többsége a nappali 
melegedőn tartózkodik, az éj-
szakákat a helyiség időszakos 
férőhelyein töltik. Az átme-
neti szállást tartósan egy évre 
vehetik igénybe az ellátást 
kérők – mondta.

Ózdon a térségi integrált 
szociális intézmény gondos-
kodik a krízisidőszakban a fe-
dél nélkül maradtakról.

– Éjjeli menedékhelyünk 
tizenhat férfi befogadására al-
kalmas. Van egy ötven férőhe-
lyes átmeneti szállásunk, ahol 
tizenöt nő és harmincöt férfi 
ellátására nyílik lehetőség. 
Ezen felül egy hatvan férőhe-
lyes nappali melegedőnk is 
van – mondta Jene András, az 
Ózdi Átmeneti Szállás részleg-
vezetője. Hozzátette, ebben az 
évben ugyan nem pályáztak 
utcai szolgálat támogatására, 
de arról a csekély számú haj-
léktalanról, akik nem hajlan-
dók felkeresni a szállást, saját 

erőből és adományoknak hála, 
tudnak gondoskodni.

A Máltai is
Mezőkövesden és Sátoralja-
újhelyen a Máltai Szeretet-
szolgálat látja el a hajlékta-
lanokat. Csehely Tamás, a 
szervezet regionális ügyve-
zetője elmondta, Mezőköves-
den 30 férőhelyes éjjeli me-
nedékhely és egy 35 személy 
befogadására alkalmas nap-
pali melegedő üzemel, ezeket 
idén korszerűsítették.

– Sátoraljaújhelyen harminc-
öt rászorulót tudunk fogadni a 
nappali melegedőben, és hu-
szonöt időszakos férőhelyünk 
is van, itt kísérleti jelleggel 
nem üzemeltetünk éjjeli me-
nedékhelyet. Helyette lakha-
tási programok segítségével 
próbáljuk integrálni az ellátot-
takat, akik alkalmasak az önál-
ló életvitelre. Ez a kísérlet na-
gyon jó hatásfokkal működik 
– mondta a regionális ügyveze-
tő. A programot Sárospatakra 
is kiterjesztették. TÁ

A barcikai melegedőnél  FOTÓ: KOLORLINE.HU

Bölcsődei baleset: csak 
néhány hét a lezárásig? 
Veres Pál egyeztetett 
a hat éve megsérült 
kisfiú szüleivel.
MISKOLC. Hat év telt el azóta, 
hogy a miskolci Bokréta utcai 
bölcsőde meglazult falburko-
lata a gyerekekre zuhant, de 
a legsúlyosabban megsérült 
kisfiú szülei azóta sem kaptak 
kártérítést, írtuk lapunkban a 
közelmúltban. 

Fordulat következhet
A gyermek édesanyja, Bán-
kuti Zsuzsanna akkor elme-
sélte, mennyi mindenen 
mentek keresztül. Gyermekét 
rendszeresen gyógytornára 
és gyógyúszásra kell vinnie, 
mert combtörése óta a sérült 
lába hosszabb lett. A kártérí-
tés ügyében először Miskolc 
korábbi polgármesterét, Kriza 
Ákost hívta fel. Az üggyel a 
Miskolc Holding jogásza fog-
lalkozott, az édesanya neki 
mondta el, milyen összegre 
számítanak. Ezután sokáig 

nem történt semmi. Zsuzsan-
na négy-hat hónaponként ér-
deklődött, végül azt mondták, 
vigye a kisfiát orvosszakértői 
vizsgálatra, majd újabb vizsgá-
latot kértek. De akkor az anya 
már belefáradt, és megírta tör-
ténetüket az egyik hetilapnak. 
Ekkor kereste meg a jogász, 
hogy a kért összeg harmadát 
ajánlják föl. Ezt Zsuzsannáék 
nem fogadták el.

Az önkormányzati válasz-
tások után megkeresésünkre 
ezt a választ kaptuk: „Veres 
Pál polgármester a napokban 
személyesen találkozott a Bán-
kuti családdal, előzetesen tájé-
koztatást kért az eddig történ-
tekről. A mostani találkozón 
elkezdődtek az egyeztetések.”

Zsuzsannától megtudtuk, 
múlt kedden abban állapod-
tak meg a polgármesterrel, 
hogy 2-3 héten belül lezárják 
az ügyet. Addig az önkor-
mányzat megvizsgálja a kár-
térítés mértékének jogi lehe-
tőségeit.  HE

Röviden

Előadás a haza 
mezőgazdaságáról

MISKOLC. Útkeresés a mezőgaz-
dálkodásban – ez lesz a címe 
a Civil Akadémia soron kö-
vetkező előadásának, melyet 
november 27-én délután öt 
órától rendeznek meg Miskol-
con, a Tudomány és Technika 
Házában – közölte a főszer-
vező Civil Összefogás Fórum 
Klub Miskolc. A programon 
közreműködik többek mellett 
dr. Szinay Attila államtitkár és 
Nagy László, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara megyei 
alelnöke is. A beszélgetés mo-
derátora Ferkó Dániel média-
szakember lesz.  ÉM

A MAB negyven 
évét ünneplik meg
MISKOLC. A Miskolci Akadémi-
ai Bizottság fennállásának 40. 
évfordulóját ünneplik meg a 
MAB miskolci, Erzsébet téri 
székházában november 27-én 
délelőtt 10 órától. A jubileumi 
ünnepségen egyebek között 
emlékérmeket adnak át, és 
Rainer M. János történész a 
rendszerváltoztatás jelenté-
séről és emlékezetéről tart 
előadást.  ÉM

Szinay Attila  FOTÓ: ÉM

A baleset helyszínén készült archív képünk  FOTÓ: ÉM

Életkor:
26 év
Magasság:
174 cm
Csillagjegy:
Szűz
Kedvenc étel: 
olasz ételek
Kedvenc ital:
teák
Kedvenc zene:
aminek van 
mondanivalója
Kedvenc parfüm: 
Dolce & Gabbana
Blue Light
Érettségim van, de szeretnék 
még valamit kitanulni, viszont 
egyelőre nem találtam meg azt, 
ami igazán közel állna hozzám. 
Jelenleg egy gumiszervizben dol-
gozom. Szeretek minél több időt a 
családommal és a barátaimmal töl-
teni, de lovagolni is nagyon szere-
tek. Remélem, egyszer, a későbbiek-
ben hobbiszinten is tudom majd foly-
tatni. Korábban már sokan biztattak, 
hogy próbáljam meg a modellkedést, 
de most jött el az idő, amikor vettem 
a bátorságot és jelentkeztem egy ver-
senyre.

További képek 
és értékelés:

Névjegy

Tarkó 
Petra
Domaszék

Az 1. oldali cikk
folytatása
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Aláírásommal elismerem, hogy teljes körűen megismertem a Mediaworks Hungary Zrt. Adatvédelmi tájékoztatót és 
az abban foglaltakat feltétel nélkül elfogadom. A Szervező Adatvédelmi Tájékoztatója a http://www.mediaworks.hu/
hu/content/adatvedelem, oldalon érheto el. Hozzájárulok ahhoz  igen  nem hogy a Mediaworks Hungary Zrt. 
személyes adataimat marketing céljaira (tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás, illetve egyéb tájékoztatás 
- sorsolás, tájékoztatók, kereskedelmi és marketing ajánlatok eljuttatására) felhasználja. és ezzel kapcsolatosan 
engem az általam megadott elérhetőségeken (így postai úton) megkeressen, illetve részemre nyomtatott és/vagy 
online sajtótermékekkel kapcsolatos gazdasági reklámot küldjön. Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulás vissza-
vonására az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint van lehetőségem.
Adatvédelmi tájékoztató: http://mediaworks.hu/hu/content/adatvedelem
Részletes játékszabályzat: www.boon.hu/gyermekmosoly *az Ön választását kérjük jelölje X-szel.

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

40. Fridel Szilveszter 
(5 éves) Sajóivánka

41. Kiss Regina Zoé 
(2 hónapos) Kazincbarcika

42. Majoros Nóra 
(8 éves) Kazincbarcika

Észak-előfizetéssel rendelkezem:

MAGYARORSZÁG

Álompár Esküvői Kiállítás

A Kelet-Magyarország napilap ismét megrendezi  
a régió egyik legnagyobb esküvői kiállítását.

2020. február 1–2.
Nyíregyháza, Continental Aréna

Jelentkezés: rendezveny@mediaworks.hu 

Jelentkezzen kiállítónak!

34
72

94

Borsodi lett idén a legjobb generátorkezelő
Több tízmilliárdos 
kártól védte meg az 
országot a jégkármér-
séklő-rendszer.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. A me
gyei jégkáradatokat vizsgál
va kiderül, hogy a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara és az 
Agrárminisztérium által mű
ködtetett országos jégkármér
séklőrendszer talajgeneráto
rai a megyében a védekezési 
időszak közel hat hónapja alatt 
447 órát működtek, amivel a 
megye országos csúcsot állított 
fel. Amire az adatok mellett 
még nagyon büszkék lehetünk, 
hogy a NAK által a generátor
kezelők körében kiírt megyei 
és országos versenyben több 
mutató – köztük a riasztások 
száma, illetve a visszajelzések 
gyorsasága – alapján idén a leg
jobb országos generátorkezelő 
a vissi Szécsi Csabáné lett.

Segít az ezüst-jodid
– Az országos jégkármérsék
lőrendszer részeként egy kis 

faluban, Vissen működtetem 
az egyik manuális generá
tort – avat be munkájába a 
generátorkezelő. Kérdésünk
re munkájáról elmondja: – az 
5,5 hónapig tartó védekezési 
időszakban, amikor a jégeső 

kialakulásának veszélye fenn
áll, a diszpécser által mobil
telefonon küldött riasztásnak 
megfelelően a talajgenerátort 
bekapcsolom. A tájékoztató 
értesítés visszaigazolása után 
a leghamarabb (30 percen be

lül) meg kell kezdenem a ge
nerátor bekapcsolását. A zárt 
kalodából a légtartályt kive
szem, ellenőrzöm a nyomást 
és azt, hogy nincse szivárgás. 
A kompresszor segítségével a 
megfelelő nyomást, aminek 

25 bar között kell lenni, biz
tosítom. Ellenőrzöm, hogy az 
oldaltartályban van e megfe
lelő mennyiségű hatóanyag – 
ismerteti a munkafolyamatot. 
– A kéménytartó talpat kihe
lyezem, és rögzítem a földhöz 
az alján lévő tüskék segítségé
vel, majd ráteszem a kéményt. 
A légtartályt az oldaltartályhoz 
csatlakoztatom, itt is fontos a 
megnyitás után a megfelelő 
nyomás ellenőrzése, ami 1,3 
bar. Az égő gyufát bedobjuk 
a kéménybe, és elkezdődik a 
hatóanyag ezüstjodid oldat 
légtérbe történő juttatása – is
merteti a szakember.

Felelősségteljesen
– Így egyszerűnek tűnhet a 
feladat, de amikor közel fél 
évig mindent ennek a fel
adatnak kell alárendelni, na
gyon sok áldozatot kell hozni. 
Ehhez kell igazítani minden 
munkát, ügyintézést, családi 
összejövetelt, és még beteg 
sem lehetek. Ha szükséges, és 
pedig sokszor előfordult, éj
szakázni is kell. Ilyenkor sem 

szabad a generátort felügye
let nélkül hagyni – jelzi.

– Még nehezebb lett volna 
a feladat ellátása, ha férjem, 
Szécsi Csaba nem segített vol
na ebben, különösen akkor, 
mikor a rendszert éjszaka is 
működtetni kellett. Szeret
ném megköszönni neki, hogy 
segítette munkámat. 2019től 
ebben az állandó készült
ségben segítséget jelentett a 
korábbi évhez képest, hogy 
a mobilapplikáción keresztül 
nemcsak hatórás, hanem 12
24 órás időtartamú előrejel
zések is megjelentek, így két 
riasztás között van egy kis 
lélegzetvétel, amivel számol
hatunk. A diszpécserszolgálat 
működése segíti a munkát. 
Csupán az emberek tájéko
zatlansága okozza a tévhitet a 
jégesővel szemben. Értékelni 
kell azt, hogy ha a rendszer 
nem működne, akkor a le
hulló jégszemek mérete nem 
búza, borsó, cseresznye nagy
ságú jég lenne, hanem dió 
vagy tojás nagyságú – fejti ki 
Szécsi Csabáné.  PGY

A figyelmes emberi munka és a generátor sok kártól védi meg a gazdákat FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Távozik a megyei főjegyző
Dr. Kovács János 2007 
óta vezette főjegyző-
ként a megyei önkor-
mányzat hivatalát.  

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Kö
zös megegyezéssel távozik a 
BorsodAbaújZemplén Me
gyei Önkormányzat főjegyzői 
posztjáról a hivatalt eddig ve
zető dr. Kovács János – tudtuk 
meg. 

Az önkormányzati hivatal 
munkáját átmenetileg Szom
batiné dr. Sebők Emese al
jegyző irányítja. Úgy tudjuk, 

pályázat útján keresnek majd 
új főjegyzőt a megyei önkor
mányzathoz. 

Dr. Kovács János 2007ben 
pályázat útján nyerte el a 
BorsodAbaújZemplén Me
gyei Önkormányzat főjegyzői 
posztját. Előtte Tiszavasvá
ri jegyzője, majd 2000től  
három esztendőn át a Sza
bolcsSzatmárBereg Megyei 
Közigazgatási Hivatal veze
tője volt. Utána ügyvédként 
tevékenykedett. Ellátta töb
bek között a Zempléni Tele
pülésszövetség és Komlóska 
jogi képviseletét a kis posták 
érdekében megkísérelt – em
lékezetes – népi kezdeménye
zés és per során.  SZBDr. Kovács János FOTÓ: ÉM

Folytatódott az 
ünnepségsorozat

Koncerttel folytatódott a 
mezőkövesdi Szent László- 
templom 250 éves jubileumi 
ünnepségsorozata. Szomba-
ton Mozart utolsó művét, a 
Requiemet adta elő a Miskolci 
Egyetem Szimfonikus Ze-
nekara, a váci Vox Humana 
Énekkar és a miskolci Bartók 
Kórus. Vezényelt: Bartal 
László, szólót énekelt Cserek-
lyei Andrea, Busa Gabriella, 
Rivadeneira Xavier és Jekl 
László.  FOTÓ: TÓTH BALÁZS
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KERESSE AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL, VAGY RENDELJE MEG A WWW.LAPCENTRUM.HU OLDALON!

JÁTSSZON VELÜNK, NOTEBOOKOT NYERHET!
WWW.FIGYELO.HU/FELSOOKTATASI-RANGSOR

A TARTALOMBÓL:
 �IRÁNY�AZ�EGYETEM!�FÓKUSZBAN�GYŐR,�

KECSKEMÉT ÉS MISKOLC.
  KÉPZÉSI TERÜLETENKÉNT ÖSSZEÁLLĺTOTT 

RANGSOROK, INFOGRAFIKÁK, ÉRDEKESSÉGEK.
  JOBB EGYETEM, JOBB ESÉLY? MELY SZAKOK 

ELVÉGZÉSÉVEL�ÉRHETŐ�EL�MAGASABB�FIZETÉS?

HIRDETÉS

35
32

67

Röviden

A kommunikáció 
fontosságáról
KAZINCBARCIKA. Félévzáró 
rendezvényéhez érkezett Ka-
zincbarcikán a Szenior Sza-
badegyetem. Az őszi félév 
ötödik, egyben utolsó előa-
dásán dr. habil. Dobos Csilla 
előadásán arról beszélt, mi-
lyen fontos az orvos és beteg 
közötti kommunikáció, mivel 
sok esetben a diagnózisalko-
tás egyik legfőbb eleme az, 
amit a beteg elmond magáról, 
körülményeiről, állapotáról. 
Az előadó prezentációja során 
kitért többek között arra is, 
hogy hogyan változott meg 
az orvos és a beteg közötti 
együttműködés a XXI. század 
elejére.  ÉM

Jótékonysági bált 
rendeztek Ózdon
ÓZD. Idén is jótékonysági bált 
rendezett Ózdon a Bolyoki 
Római Katolikus Egyházköz-
ség. A vacsora mellett most is 
számos produkcióval várták a 
résztvevőket a Bolyky Tamás 
Általános Iskola aulájában. A 
befolyt összeget pedig a gyüle-
kezet tagjai egy közösségi ház 
kialakítására fordítanák.  ÉM

Fellépők a bálon  FOTÓ: OZD.HU

A helyi adottságok 
megerősítése a cél
Dél-Borsodban több 
települést is érintenek 
a fejlesztések. 
DÉL-BORSOD. Helyben megter-
melt termékek piacra jutását 
segítik elő azok a fejlesztések, 
amelyek félmilliárd forintos 
TOP-pályázat keretében va-
lósulnak meg a dél-borsodi 
térségben.

Mezőkövesden az egész-
séges étkezés jegyében újult 
meg a helyi közétkeztetést 
ellátó kollégiumi konyha. Az 
átadott fejlesztésnek köszön-
hetően javult a közétkeztetés 
minősége, korszerű konyhá-
ban készülhetnek az ételek, 
továbbá nagyobb arányban 
használják fel a helyben ter-
melt alapanyagokat is a fő-
zés során. A 135 millió forin-

tos beruházásnak a konyha 
korszerűsítése csak az egyik 
része, a projekt keretében to-
vábbá kialakítottak egy helyi 
termékeket árusító bolthelyi-
séget is.

Több területet érint
Bogácson termelői piacot ad-
tak át idén, a fejlesztés 27,2 
millió forintos támogatásból 
és 4,9 millió forintos önerőből 
valósult meg: a helyi terme-
lők fedett árusítótéren kínál-
hatják portékáikat, valamint 
az épületben egy helyi ter-
mékeket árusító üzlethelyisé-
get is kialakítottak. A projekt 
keretében egy hűtőházat is 
építenek az ország egyik leg-
régebbi – 1396 óta – vásártar-
tási joggal rendelkező telepü-
lésén.

Ónodon a vásárteret fej-
lesztették 60 millió forint 
pályázati forrásból, valamint 
200 milliós kormányzati tá-
mogatásból. Immár kibővült 
területen egy rendezettebb, 
áttekinthetőbb, kerítéssel 
körbevett vásártéren és meg-
újult utakon járva vásárolha-
tunk, a vásártér fedett árusí-
tóhelyekkel, parkolókkal és 
kiszolgálóhelyiségekkel várja 
a vásározókat.

Harsányban hűtőház épül, 
a 76 millió forint összértékű 
beruházás a műszaki átadás 
előtt áll, a közeljövőben pedig 
használatba kerül az épület.

Mezőcsáton is zajlanak a 
munkálatok, a pályázat kere-
tében vásárcsarnokot és hűtő-
házat is építenek 167,8 millió 
forintos támogatásból.  ÉM

A megújult konyha Mezőkövesden  FOTÓ: MÚ

Mikor járhat az eredeti 
útvonalán a 69-es busz?
Olvasónk nem érti, nyár 
óta miért nem készült 
még el a villámárvíz mi-
att megrongálódott út.

MISKOLC. Június 21-én villám-
árvíz tette tönkre Berekalján 
azt az utat, amelyen a 69-es 
busz közlekedett. Olvasónk 
jelezte, hogy bár az Eper utca 
és az Erdő utca találkozásánál 
található útszakaszt elkezd-
ték javítani, de egy darabja 
még nem készült el teljesen, 
így a busz nyár óta terelt út-
vonalon közlekedik. De ez 
nemcsak a busznak okoz 
problémát, hanem a hulla-
dékszállító autóknak is. „Így, 
az ötödik hónapban, Európa 
közepén történhetne válto-
zás ezzel kapcsolatban” – fo-
galmaz olvasónk.

Vis maiorra várnak
A szóban forgó városi járattal 
kapcsolatban az alábbi vá-
laszt kaptuk a miskolci önkor-
mányzattól:

„A 69-es buszjárat vonalát 
érintő szakaszon, az Erdő–

Eper utcák körzetében idén 
nyáron villámárvíz csapott 
le: júniusban egy-két óra le-
forgása alatt több heti csapa-
déknak megfelelő esővíz hul-
lott le, ami tovább rongálta az 
amúgy is rossz állapotú útfe-
lületeket a Berekalján.

A haváriát követően a vá-
rosi önkormányzat szakcége, 
a Városgazda Kht. elvégezte 
a leginkább problémás útsza-
kasz javítását. Az Erdő utca 
zsákutcás részét nem lehetett 
volna többé közúton megkö-
zelíteni enélkül.

Az aszfaltfelületek további 
szakaszainak kijavításához a 
belügyminisztériumi vis mai-
or alaphoz beadott pályázat 
sikeres elbírálására lesz szük-
ség. Ez jövő tavaszra várható. 
Amint megvan a forrás, elvé-
gezhető lesz az Erdő és Eper 
utcák újabb szakaszainak út-
javítása.

Mióta az útfelület sérülé-
se megtörtént, az MVK Zrt. 
a 69-es jelzésű buszait elte-
relt útvonalon közlekedteti. 
Az érintett aszfaltfelületre 
ugyanis bár személygépko-
csik ráhajthatnak, a buszok 
közlekedésére jelen állapotá-
ban nem alkalmas. A terelés 
a környéken lakók számára 
azt jelenti, hogy a szomszéd 
utcában megálló busztól egy-
két száz métert kell gyalogol-
niuk, míg helyre nem állhat a 
rend. Az MVK tájékoztatása 
szerint, amint átadják majd a 
rendbe hozott utat, a legrövi-
debb időn belül visszaállhat a 
69-es közlekedése a megszo-
kott kerékvágásba” – írja az 
önkormányzat.  HE

Tegnap jártunk az Erdő utcán 
 FOTÓ: BUJDOS TIBOR

Azonosíthatóak  
a kedvencek

A Szerencsi Rendőrkapi-
tányság munkatársainak 
Kormos Edit, a Kóborkák 
Állatvédő Alapítvány 
képviselője a háziállatok 
azonosítására szolgáló 
mikrocsipszkennert adott 
át. Korábban már több 
alkalommal a kapitányság 
segítségére volt az alapít-
vány, amikor rendőri intéz-
kedések során az aktuálisan 
érintett állat tulajdonosát 
kellett beazonosítani, amit 
mostantól az eszköz hasz-
nálatával a kapitányság 
munkatársai könnyedén 
elvégezhetnek. FOTÓ: BAZMRFK

Piktogramokat festettek
A bőcsi polgárőrök célja 
a gyalogos-átkelőhe-
lyen történő biztonsá-
gos áthaladás.

BŐCS. A gyalogos-átkelőhely 
biztonságosabbá tétele miatt 
nemrégiben a gyalogosok fi-
gyelmét hívták fel a rendőrök 
és Szentendre baleset-meg-
előzési bizottsága a szabályos 
közlekedésre. A település il-
letékességi területén számos 
olyan gyalogos-átkelőhely 
van, melyeket a forgalom-
irányító fényjelző készülé-
kek még nem védenek. A 
gyalogosan közlekedők te-
kintetében fontos szempont, 
hogy mielőtt lelépnek a gya-
logos-átkelőhelyre, alaposan 
nézzenek szét és győződje-
nek meg annak biztonságos-
ságáról. Annak érdekében 
azonban, hogy megfelelően 
körül tudjanak tekinteni, a fi-

gyelmüket az adott helyzetre 
kell koncentrálniuk, melyet 
megnehezíthetnek bizonyos 
tényezők, mint például a mo-
biltelefon vagy a fülhallgató 
használata.

A baleset-megelőzési kam-
pány célja az, hogy tudato-
suljon a gyalogosan közle-
kedőkben: amíg áthaladnak 
a kijelölt gyalogos-átkelőhe-

lyen, ne használjanak okos-
eszközt, és ne hallgassanak 
zenét a fülhallgatón keresztül.

A Bőcsi Polgárőr és Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület ehhez a 
kezdeményezéshez csatlako-
zott: a polgárőrök négy hely-
színen piktogramok felfesté-
sével hívták fel a gyalogosok 
figyelmét a biztonságos köz-
lekedésre.  ÉM

Elkészültek a felfestések  FOTÓ: BAZMPSZ

További híreket olvashat portálunkon!
www.boon.hu
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Szívből jött festmények
A tizedikes, gimnazista 
Gergőnek nemrég nyílt 
kiállítása Nyéklád
házán. 

NYÉKLÁDHÁZA. Lélek a képben 
címmel nyílt meg Pozsgai 
Gergely kiállítása a közel
múltban Nyékládházán, a 
Furmann Imre Művelődési 
Ház és Könyvtárban. A tárlat 
fotográfiákat és festményeket 
egyaránt tartalmaz, és decem
ber végéig tekinthető meg. 

Pálcikaemberkék
Az ifjú alkotóról  kevesen 
gondolnák, hogy még csak 
gimnazista, 10. osztályos. A 
miskolci, Avasi Gimnázium 
rajztagozatának tanulója.

– Nyolcadik osztályos ko
romig eszembe sem jutott, 
hogy rajztagozatra jelentkez
zem – mondja. – Akkor még 
csak pálcikaemberkéket raj
zoltam.

Édesanyja mégis felfedez
hette benne a tehetséget, 
hiszen rábeszélte, menjenek 
el az Avasi Gimnázium nyílt 
napjára. Ott bementek az úgy
nevezett rajzkuckóba, és ez 
Gergőt azonnal elvarázsolta.

– Annyira megtetszett az 
atmoszférája, hogy azt érez
tem, oda akarok járni. Ahogy 
a végzősök beszéltek róla, 
áradt belőle a nyugodtság – 
fogalmaz Gergő. Hozzáfűzi, 
nem csalódott, most, másfél 
év eltelte után is ugyanezt 
érzi. Homonna György rajz
tanárára utal: – nemcsak raj
zolni tanít, hanem élni, em
bernek lenni.

A nyílt nap után persze fel 
kellett készülni a tagozatra. 
Ez olyannyira jól sikerült, 
hogy bejutott a gimnázium
ba. Azért elárulja, valami köze 
mégis volt a képzőművészet
hez, édesanyja is fest – több 
kiállítása volt már –, és a test
vérei is ügyesen rajzolnak.

Négyen vannak testvérek, 
mind fiúk, Gergő a második a 
sorban. Az ifjú művész élete 
első kiállításán a testvérek is 
aktívan részt vettek. A meg
nyitón ugyanis a három kisebb 
fiú zenélt, Gergő fuvolán, na
gyobbik öccse trombitán, a ki
csi szaxofonon játszott. 

– A zene is nagyon fontos az 
életemben – jegyzi meg, ami
kor erről kérdezzük. – Nem is 
tudnék fuvola nélkül élni.

A fiú külföldön is járt már 
turnézni az együttessel, a ki
állításon készült fotók egy ré
sze is az útjai során készült.

Fotók és festmények
– Ha látok valami ér
dekeset, azonnal fo
tózok – mondja. A 
fényképezés iránti 
szeretet még az 
általános iskolá
ban kezdődött, 
az énektanár 
által szervezett 
fotószakkörök
ben.

A tárla
ton kiállított 
f e s t m é n y e k 
viszont a kö
zelmúltban szü
lettek.

– A gimnázium
ban, az órákon festettem 

először, de nagyon megsze
rettem – meséli. Aztán már 
egyre több kép készült. Egy
formán szeret arcokat, állato
kat és növényeket is festeni.

– Nagyon fontosnak tartom, 
hogy a képekhez úgy nyúljak 
hozzá, hogy az szívből jöjjön 
– magyaráz
ta. – Ha 

másoknak festek, akkor a sze
retetet festem bele.

Sokszor az interneten lá
tott képek vannak rá hatás
sal, jegyzi meg. Megtudjuk 
még, az animáció és a filmek 
is nagyon érdeklik. Valami 
ilyesmivel szeretne később 
is foglalkozni. Akár a filmes 
világban is el tudná magát 

képzelni – nemrégiben lehe
tősége adódott ellátogatni 
a bűvösvölgyi médiaköz
pontba – és azt nagyon 
élvezte. Ugyanakkor jó 

lenne még több kiállításon 
is szerepelni, vallja be.

HAJDU MARIANN
mariann.hajdu@eszak.hu

A képekbe a szeretetet festem 
bele, fogalmazott Pozsgai Gergely 

FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Senki sem marad majd 
ajándék nélkül Zsolcán
Használt ruhákat gyűj
tenek december köze
péig egész Felsőzsolcán 
a rászorulóknak.

FELSŐZSOLCA. Felsőzsolcán 
bevett gyakorlat a karácsony 
előtti adománygyűjtés. A vá
ros képviselőtestülete azon
ban a használtruhagyűjtést 
szeretné ebben az évben ön
kormányzati szintre emelni.

– Több szervezet, főként 
egyházak és alapítványok 
szoktak az ünnepek előtt tar
tós élelmiszert, pénz és ru
haadományt is gyűjteni. Idén 
a helyi médiumokon keresz
tül meghirdettük az egész 
városban, hogy december 
közepéig használt ruhákat 
várunk. A karácsony előtti 
két hétben juttatjuk majd el 
a ruhaneműt a rászoruló csa
ládoknak a családse
gítő szolgálatok, 
védőnők és civil 
s z e r v e z e t e k 
b e v o n á s á v a l 
– mondta dr. 

Pásztor Tünde önkormányza
ti képviselő, az akció szerve
zője. Nemek és életkor szerint 
érkezhetnek be az adomány
csomagok, akár használt 
könyvekkel, játékokkal kibő
vítve.

A gyerekekre is gondolnak
– A kezdeményezésünk nem 
új ötlet, viszont hagyományt 
szeretnénk teremteni vele, 
hogy mindezt önkormányza
ti szintre emeltük. Már több 
ponton elindult a gyűjtés a vá
rosban. Ezek pontos helyszí
néről a Zsolcai Hírmondóban 
és a Zsolca TV Facebookolda
lán lehet tájékozódni. Bízom 
benne, hogy sokan adakoznak 
és együttműködnek velünk. 
Arra kértük a felsőzsolcaia
kat, hogy életkorra és nemre 
lebontva csomagolják be a ru
hákat. A csomagokat  ugyanis 

így egy az egyben tovább 
tudjuk majd adni. Já

tékokat és könyveket 
is várunk – sorolta 

az önkormányzati 
képviselő. DA  

Pásztor Tünde 
FOTÓ: BUJDOS 

TIBOR

Melyik ablak világít ma?
Adventi „vadászat”: 
Sajókeresztúr csatlako
zott a világító kalendá
rium programhoz.

SAJÓKERESZTÚR. Világító ad
venti kalendáriummal ké
szülnek az ünnepre Sajóke
resztúron. A programmal egy 
országos kezdeményezéshez 
csatlakoznak, ami Solymárról 
indult és amely egyfajta játék 
is egyben.

Másmás ablakban
– Huszonnégy család jelent
kezését vártuk, már csak egy 
híja van – mondta lapunknak 
Kollár Miklós polgármester. – 
A program részeként minden 
egyes nap másmás ablakban 
gyúlnak majd fel az ünnepi 
fények egészen december 24
ig. Azt viszont senki nem tud
ja, hogy milyen sorrendben.

A helyiek feladata lesz 
ugyanis, hogy megkeressék 
az aznapi új, ünnepi kidíszí
tett ablakot, fotózzák le, és 
töltsék fel a képet a művelő
dési ház oldalára.

– Napról napra egyre több 
ablak világít majd a telepü

lésen. Hogy mivel díszíti fel 
a család az ablakot, teljesen 
rábíztuk, csak a sorszámnak 
kell felismerhetően rajta len
nie – fogalmazott Kollár Mik
lós. – Hogy melyik nap, hol ta
lálható a sorszámmal ellátott, 
kidíszített, világító ablak, az 
tehát meglepetés, mert azt a 
„vadászoknak” a faluban sé
tálva kell megkeresniük.

– December 24én, szent
este már mind a 24 ablak ég 
majd, fénybe borul majd Sa

jókeresztúr – jegyezte meg a 
polgármester.

Még négy településen
Sajókeresztúr az idén csatla
kozott a kezdeményezéshez, 
de már mindenki nagyon iz
gatott. A solymáriról egyéb
ként találtunk egy országtér
képet a neten, mint kiderült, 
megyénkből további négy 
településen „játszanak”: Má
don, Bekecsen, Tokajban és 
Tarcalon.  HM

Az ötödik ablak Solymáron 2017ben  FOTÓ: SOLYMAR.HU

Négy évtized retró játékai
Retró játékokat vonul
tat fel a Sajópetriben 
megnyílt rendhagyó 
tárlat.

SAJÓPETRI. Régi gyermekjáté
kokból nyílt kiállítás novem
ber közepén Sajópetriben, az 
Antal Imre Közösségi Házban. 
A tárlatot a helyi Nefelejcs 
Óvoda szervezte, mégpedig 
abból az apropóból, hogy az 
intézmény ebben a tanévben 
ünnepli fennállásának negy
venedik évfordulóját.

Elvarázsolta őket
– Néhány éve felfedeztük, 
hogy rengeteg játékunk ma
radt meg nagyon jó állapot
ban az ovi kezdeti idősza
kából, és ezeket feltétlenül 
szerettük volna megmutatni 
az utókornak is – mondta el 
érdeklődésünkre Alexáné 
Klusóczki Dóra, az óvoda ve
zetője.

Az igazgató elmondása sze
rint a régi játékok a mostani 
ovisok érdeklődését is felkel
tették, de erről később ma
gunk is megbizonyosodhat
tunk: fotóriporterünk, Ádám 

János csak nehezen tudta egy 
helyre terelni egy felvétel ere
jéig a kicsiket, akiket teljesen 
elvarázsoltak azok a babák, 
autók, építő és társasjáté
kok, amelyekkel egyébként jó 
eséllyel játszottak még szüle
ik is. Alexáné Klusóczki Dóra 
szerint ez egyáltalán nem vé
letlen.

– A régi játékok talán ke
vésbé esztétikusak, kidolgo
zottak, mint a mai társaik, vi
szont én azt gondolom, hogy 

ezek még sokkal jobban meg
mozgatták a gyerekek fantá
ziáját, és sokkal több képes
ségfejlesztő lehetőség rejlett 
bennük – tette hozzá.

A negyvenéves évfordu
lóról a Nefelejcs Óvoda no
vember 15én egy ünnepi 
műsorral emlékezett meg, a 
különleges kiállítás ezt kö
vetően nyílt meg a közösségi 
házban, és az érdeklődők kö
rülbelül két héten át tekint
hették azt meg.  TÁ

A sajópetri gyerekeket teljesen elvarázsolták a játékok  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS

Parasznya: trombitások 
találkoznak hamarosan
PARASZNYA. Trombitástalál
kozót rendeznek Parasznyán 
november 29én, pénteken a 
Pitypalattyvölgyi Reformá
tus Körzeti Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko
lában. A ÉszakMagyarországi 
Regionális Trombitás Találko
zó immár a 27. lesz, ahol 4 me
gye 27 iskolájának 31 növen
déke vesz részt. A találkozón 
Bakai László, a Békéscsabai 

Bartók Béla Szakgimnázium 
és AMI trombitatanára lesz a 
meghívott vendégelőadó. A 
szakmai bizottságot dr. Zo
bay Béla és dr. Dávida Tamás, 
a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intéze
tének trombitatanárai, Sza
vári András, a Miskolci Bartók 
Béla Zene és Táncművészeti 
Szakgimnázium trombitata
nára képviseli.  HM

Épülhet már végre a Bükki Csillagda
Néhány hét, és leteszik 
a beruházás alapkövét 
Répáshután. 
RÉPÁSHUTA. A múlt héten kö
tötték meg a szerződést a ki
vitelezővel, így hamarosan 
kezdődhet a répáshutai Bükki 
Csillagda építése, tudtuk meg 
Nagy Júliától, a Bükki Nemze
ti Park Igazgatóság kommuni
kációs és ökoturisztikai osztá
lyának vezetőjétől.

– Néhány héten belül letesz
szük a beruházás alapkövét – 
mondta lapunknak.

700 négyzetméteren
A tervezett, különleges be
ruházásról többször írt már 
lapunk. A csillagászati él
ményközpont nagyrészt kor
mánytámogatással valósul 
meg, melynek a csillagvizs
gálón túl egy planetárium és 
egy interaktív meteoritkiállí

tás is része lesz. Az élmény
központ 700 négyzetméteren 
valósul majd meg, évente 37 
ezer látogatót várnak a tele
pülésre. 

A közbeszerzői értesítő sze
rint a kivitelezési munkákat 
a hajdúszoboszlói Magyar 
Mély építő Kft. és a tiszapalko
nyai Peracto Kft. végezheti el.

Úgy tudjuk, a beruházást 
2021ben adnák át a látoga
tóknak.  HM A csillagda látványterve
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A duális képzés az egyik 
szer a foglalkoztatásban
Térségünk egyetemei 
élen járnak a duális 
képzés hatékony alkal-
mazásában.

DEBRECEN, MISKOLC, NYÍREGY-
HÁZA. A foglalkoztatási szak-
emberek és a piaci szereplők, 
azaz az ifjú munkavállalók 
és a munkaerőt kereső cégek 
szerint is az egyik hatékony 
megoldás a munkaerőpiaci 
gondok enyhítésére a duális 
képzés minél jobb használa-
ta. Ebben térségünk egyete-
mei, a debreceni, a miskolci 
és a nyíregyházi élen járnak. 
Különösen a műszaki mérnö-
ki szakokon és a jogi képzés-
ben dívik a duális képzés.

Egy igazi előny
A duális képzés lényege, 
hogy az elméleti oktatás a fel-
sőoktatási intézményben, a 
gyakorlati képzés pedig a vá-
lasztott partnerszervezetnél 
történik. Duális képzésben 
részt vevő hallgatóként eleve 
bepillantást lehet nyerni a vá-
lasztott gyár, üzem, szervezet 
működésébe, megismerhető  
a vállalati kultúra, és – ideális 
esetben – a legkiválóbb szak-
emberektől lehet megtanulni 
a szakma alapjait. A tanulmá-
nyok befejezésekor pedig már 
olyan versenyképes tudással 
és gyakorlattal rendelkezhet a 
hallgató, ami hatalmas előny-
höz juttatja a karrier elindí-
tásában, sőt lehet, hogy már 
munkaszerződéssel a zsebé-
ben veszi át a végzős hallgató 

a diplomát. Az átadott tapasz-
talatok mellett a partnerszer-
vezetek – egész évben – hall-
gatói díjazással jutalmazzák 
a munkát, valamint béren kí-
vüli juttatásokat  is adhatnak, 
így egyfajta anyagi független-
ség is kialakul.  

Pénzt is jelent
A duális képzésben a tanulá-
sért is fizetés jár, a havi jutta-
tás ugyanis nemcsak a gya-
korlati hetek alatt, hanem a 
szorgalmi időszakban is érke-
zik, amikor a hallgató elsődle-
ges feladata az, hogy rendsze-
resen bejárjon az egyetemi 
órákra, megírja a dolgozato-

kat és elkészítse az előírt fel-
adatokat. Nappali tagozatos 
hallgatóként természetesen 
emellett is jogosult minden 
olyan juttatásra, amelyre 
egyébként az egyetemisták 
jogosultak.

A Miskolci Egyetemen du-
ális képzésben részt vevő 
egyik  hallgató elmondta, 
hogy a duális képzésben 
részt vevők  együtt haladnak 
tanulmányaikban, így olyan 
közösséggé kovácsolódnak 
össze, ahová jó tartozni, 
ahonnan segítséget lehet kér-
ni. „Mivel az egyetemi kurzu-
sokon közösen veszel részt 
a hagyományos képzésben 

tanuló évfolyamtársaiddal is, 
így nem maradsz ki semmi-
ből, legyen szó akár a tanul-
mányokról, akár a szórako-
zásról” – mondta.

A hallgatói munkaszerző-
dés egyébként akkor jár le, 
amikor az illető átveszi az ok-
levelet. A továbbiakban sem 
a partnerszervezetnek, sem a 
hallgatónak nincs egymással 
szemben kötelezettsége. Jó 
esély van rá azonban, hogy 
marasztalják, és frissdiplo-
másként új szerződést kötnek 
vele. Az is előfordulhat, hogy 
érkezik egy jobb ajánlat, ter-
mészetesen az is bátran elfo-
gadható.  SZB

Tapasztalatok egész sora segíti a duális képzésben részt vevőket FOTÓ: ÉKN 

A gyümölcstermesztés 
fennmaradása is a cél
2,4 milliárd forint tá-
mogatásról döntöttek 
a zártkerti programban.
BUDAPEST. Idén is nagy volt az 
érdeklődés a zártkerti terü-
letek infrastruktúra-fejlesz-
tésére kiírt pályázat iránt, 
amelynek ez évi támogatási 
keretét az Agrárminisztérium 
a jövő évi kerettel összevonva 
2,4 milliárd forintra emeli, így 
idén 232 pályázat támogatá-
sára nyílik lehetőség.

A rendelkezésre álló forrás 
több mint kétszeresére érke-
zett igény az önkormányzatok 
részéről. Annak érdekében, 
hogy minél több önkormány-
zati fejlesztést lehessen tá-
mogatni, az agrártárca a pá-
lyázatok támogatására szánt 
keret megemeléséről döntött.

Genetikai sokféleség
Az idei pályázat esetében is 
települési önkormányzatok, 
illetve ezek konzorciumai pá-
lyázhattak akkor, ha vállalták 
a zártkertként nyilvántartott 
ingatlanokon meglévő gene-
tikai sokféleség megőrzését, 

továbbá a külterületeken 
folytatott szőlő- és gyümölcs-
termesztés fennmaradásának 
biztosítását.

Kút, esővízgyűjtő
A pályázatban a támogatható 
tevékenységek közé tarto-
zott a zártkertek, kiskertek 
megközelítését szolgáló utak 
javítása, ezek csapadék-
víz-elvezetéséhez szükséges 
fejlesztések, karbantartá-
sok elvégzése; vízvételi hely 
kialakítása, kút és esővíz-
gyűjtő-rendszer kiépítése; 
villamosenergia-ellátáshoz 
kapcsolódó fejlesztések léte-
sítése; vadkerítés, vadgazdál-
kodási/vadvédelmi elemek 
építése, valamint területren-
dezés, gyümölcsfa- és/vagy 
szőlőtelepítés.

A döntést követően az 
AM az egyedi fejlesztési igé-
nyekhez igazodva támogatói 
okiratot köt a nyertes önkor-
mányzatokkal, amelyek a fej-
lesztés megkezdéséhez szük-
séges előleget a felhatalmazó 
levelek megküldését követő-
en kapják meg. MTI

A gyümölcsös telepítését is támogatják  FOTÓ: ÉKN
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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. 

MAGYARORSZÁG

Belépő ára: 

1990 Ft

Elővételben

HIRDETÉS

35
63

88

Állatvilág oldalunkon min-
den héten bemutatunk né-
hány örökbefogadásra váró/
vágyó kutyust, hogy segítsük 
a találkozásukat az álomgaz-
dival. Ezen a héten a Zemplén 
Gazdátlan Állataiért Alapít-
vány lakóiból mutatunk be 
hármat Sátoraljaújhelyből. 

„Kutyáink oltva, chipezve, a 
nőstények ivartalanítva van-
nak. Mindezért 7.000 Ft-os 
költségtérítést kérünk, vala-
mint azt, hogy egy életen át 
gondoskodjanak az állatról.” 
Érdeklődni a következő te-
lefonszámokon lehet: 06-
30/576-8935, 06-20/242-1161.

GAZDIT
KERESÜNK

Susy kétéves, golden retriever jellegű szuka. Egy patak partján találták, 
tele kullanccsal. Kedves, ám roppant mozgékony kutyus. Sajnos sétálni 
ritkán van alkalma, viszont a futtatóban remekül érzi magát. Szereti a 
hasát, mondhatni, kicsit falánk, ám ezt a pluszkalóriát magától leugrálja. 
Kertes házba ajánlott, családi kedvencnek. 

Csibész hároméves, keverék, nagy 
termetű, eleven, erőteljes kan. A 
nyári hőségben napokon át kóbo-
rolt, amire egy állatbarát figyelt 
fel. Kicsit sovány volt, de mára 
megerősödött. Szeret sétálni, bár 
nagyon húz, ezért határozott gazdi 
szükséges számára, akivel kiadós 
együttlétek alkalmával levezethe-
ti az energiáját.

Füzi kétéves, shar pei jellegű szuka, 
aki szilveszterkor kóborolt el. Chip 
nem volt benne, és nem kereste 
a gazdája sem. A feje a fajtáját 
jellemzi, viszont dús, hosszabb 
szőr fedi a testét. Átesett egy 
szemműtéten, ezért most sovány-
ka, viszont gyönyörű, érdekes 
külsejű, mozgékony kutya. Szeret 
a futtatóban bóklászni, családi 
házba, szerető gazdinak ajánlott. 

Engedjük el a madarakat!
A madarak túlélését 
szolgálja, hogy télen 
továbbköltöznek, de az 
etetésük kikapcsolja 
ezt a viselkedést. 

ÁLLATVILÁG. A madarászok ta-
pasztalatai alapján még a jó 
szándékú emberek sincsenek 
tisztában azzal, hogy a vízi-
madarak etetése fölösleges 
télen. Ennek a szokásnak va-
lójában nincs köze a madarak 
segítéséhez, éppen ellenke-
zőleg, tömegesen sodorja ve-
szélybe és betegíti meg őket. 
A témáról Orbán Zoltán, a Ma-
gyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület szóvivője 
beszélt lapunknak. 

– Az első, amit fontos leszö-
geznünk, hogy az énekesma-
darak etetése abban különbö-
zik a vízimadarakétól, hogy 
nekik jó esetben olyan táplá-
lékot adunk – gyümölcsöket, 
magokat és állati zsiradékot 
– amelyet a természetben is 
megtalálnak. Odúkihelyezés-
sel élőhelyet hozunk létre szá-
mukra, ők pedig cserébe fel-
csipegetik a gyommagvakat. 
A vízimadaraknak azonban 
teljesen más az életmódja, 
ugyanis számukra létkérdés 
a folyékony halmazállapotú 
víz, ezért télen, amikor beáll 
a fagy, természetes állapotuk-
ban délre vonulnak. A tőkés 
réce például 1500 kilométert 
is megtesz a levegőben, és ha 
nem kap enni, akkor elkezdi 
a természetes táplálékát fo-
gyasztani. Az a tapasztalat, 
hogyha az ember eteti őket, 
akkor azonban viszonylag 
hamar kikapcsol ez a visel-
kedésük. A fajtársak látványa 
számukra a biztonságos élő-

helyet jelenti, ami egyre job-
ban erősíti ezt a folyamatot 
– mondta a szakember.

Nem tudnak áttelelni
Akár a vízimadarak életét is 
fenyegetheti, ha nem megfe-
lelő táplálékot kapnak. 

– Az emberek általában ke-
nyérrel, péksüteménnyel, 
ropival és chipsszel etetik a 
madarakat, ami hiánybeteg-
ségeket okoz. Különösen a fi-
atal egyedeknél, amiket még 
a szülők visznek magukkal 
az állomáshelyükre. Tehát a 
vízimadarak téli etetése va-
lójában csak számunkra elő-
nyös, hiszen ezzel a parkja-
inkban és a városi tavainknál 
ott tartjuk az állatokat, hogy 
egész évben gyönyörköd-
hessünk bennük. A modern, 
városban élő emberekben 

pedig az csapódik le, hogy 
ezek a madarak a háziálla-
tokhoz hasonlóan kizárólag 
azért maradnak életben, mert 
etetik őket, de valójában tel-
jesen téves ez az elképzelés. 
Viszont, hogyha ezek a tavak 
befagynak, akkor az itt ma-
radó vízimadarakra tömeges 
pusztulás vár – magyarázta 
Orbán Zoltán.

Könnyű prédává válnak
Alkalmatlan területekre 
vonzza a madarakat az etetés. 

– A vízimadarak etetésének 
egyik alapvető problémája, 
hogy a madarakat természetes 
úton táplálékkal ellátni képte-
len, fészeképítésre, költésre 
és fiókanevelésre teljesen al-
kalmatlan vízfoltokra, parki 
tavacskákra, medencékbe, 
szökőkutakba is képes oda-

csalogatni. A vízimadár-etetés 
egyik elkerülhetetlen hatása, 
hogy rendkívüli mértékben 
képes növelni az egyedsűrű-
séget. A bedobált élelemért 
tülekedő, a falatokért harcoló 
madarak között jelentősen 
nő a fajon belüli és a fajok kö-
zött egyébként még ritkább 
agresszió. Ez kisebb-nagyobb 
sérüléseket okoz, ami szélső-
séges időjárási körülmények 
között tovább rontja a túlélési 
esélyt. A nagy testű vízimada-
raknál ugyancsak folyamatos 
balesetveszélyt jelent a jégre 
szállás, az elesés, de a csú-
szós felületen ügyetlenkedő, 
onnan nehezen felszálló ma-
darak a szárnyas és a szőrmés 
ragadozóknak is kiszolgálta-
tottabbak – tudtuk meg.

DETZKY ANNA
anna.detzky@eszak.hu

Madáretetés a Duna partján  FOTÓ: ORBÁN ZOLTÁN

Télen is fontos a kutyakozmetika, de csak mértékkel
Más szabályok vo-
natkoznak a rövid és 
nagy bundájú kutyák 
szőrápolására a hideg 
időben. 

ÁLLATVILÁG. A fagyos időjárás 
beköszöntével négylábú ked-
venceink gondozásában is né-
hány változtatást szükséges 
tennünk. Dr. Gulya Angéla 
praxisvezető állatorvos tájé-
koztatja olvasóinkat.

– Lényeges megkülönböz-
tetni a kinti és benti kutyuso-
kat. A kertben élő kutyáknál 
ősztől májusig már nem java-
soljuk a nyírást, hogy a bun-
dájuk védelmet nyújtson az 
időjárás viszontagságai ellen. 

Azonban teljesen más vonat-
kozik a lakásban, kedvtelés-
ből tartott, illetve társasági 
ebekre, amelyek rendszeresen 
megfordulnak kutyakozme-
tikában. Egy pici csivavának, 
francia buldognak, esetleg egy 
frissen nyírt bolognai vagy ha-
vannai pincsnek annyira rövid 
a szőre, hogy mindenképpen 
védeni kell a fagytól.

Életmentő a kutyaruha
Nem mindegy viszont, milyen 
ruhácskát választunk ked-
vencünk számára.

– Az ölebeket az év során 
rendszeresen, néhány havon-
ta megnyírják, ezért a hosszú 
szőrű kutyákkal szemben szá-
mukra mindenképpen javasol-

juk a víztaszító, kívül dzsekis, 
belül pedig bélelt, nem nejlon 
kutyaruhát a séták alatt. Kizá-
rólag így tudjuk őket megóvni 
a megfázástól, amely az embe-

rekéhez hasonló tünetekkel je-
lentkezik: orrfolyás, köhögés, 
láz. Akárcsak a fertőző beteg-
ségek, például a kennelköhö-
gés, amelyek a változékony 

időjárással terjednek. Ezeket 
a kórképeket védőoltással le-
het megelőzni, amely lehet 
injekciós vagy orrba csepegte-
tős készítmény – magyarázta a 
szakember.

A só kimarja a bőrt
A mancs védelme ebben az 
időszakban szintén kiemelten 
fontos.

– Télen sózzák az utakat, és 
a hó betapad az állatok lábujjai 
közé, ami kimarja a bőrt. Emi-
att javasoljuk itt is lenyírni a 
szőrt, és mindig nagyon alapos 
mancsmosást ajánlunk sétálta-
tás után. Most már szerencsére 
vannak remek mancsápoló ké-
szítmények, amelyeket lehet 
használni, de alkalmas erre a 

körömvirágkrém vagy egy zsí-
rosabb hámosító krém is – fűz-
te hozzá dr. Gulya Angéla.

Alapos szőrszárítás
A fürdetés még sárosabb idő-
ben is inkább csak egy hónap-
ban egyszer javasolt.

– A fűtési szezonban a la-
kásban élő kedvenceink bőre 
könnyebben kiszárad és kor-
pássá válhat, amire ma már 
nagyon jó samponok és bőr-
hidratáló sprék léteznek. A kis 
testű kutyákat rendszeresen 
fürdetik, amit az esti séta után, 
jól befűtött lakásban szoktunk 
ajánlani. Utána jól meg kell 
szárítani a szőrüket hajszárító-
val, így reggel már újra kime-
hetnek sétálni.  DATartsuk a kutya szőrét szárazon!  FOTÓ: KISALLAT.HU
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Újabbat léptek Európa felé
A DVTK Jegesmedvék 
csapatát fenntartó 
sportszervezetet felvet
ték az Európai Hoki
klubok Szövetségébe. 

JÉGKORONG. Az Alliance of 
European Hockey Clubs, az 
EHC a piros-fehérekkel im-
máron nyolcvanhét tagot 
számlál. A diósgyőriek arról 
adtak hírt, hogy az érdekér-
vényesítő „képződménynek” 
több, a Bajnokok Ligájában 
szereplő tagja is van. 

Önkéntes alapon  
Magyarországról a Hydro Fe-
hérvár AV19 már korábban 
feltette a kezét, a szlovák ala-
pú Tipsport Ligából pedig a 
diósgyőrieken kívül a HC '05 
Banská Bystrica, a HC Kosice 
és a HK Poprad neve szerepel 
még a tisztes névsorban. Egri 
István, a Macik klubelnöke 
érdeklődésünkre elmondta: 
a szervezetet 2016-ban ti-
zenhárom ország hetvenkét 
egyesülete azzal a céllal alapí-
totta, hogy védje és képvisel-
je a klubokat, erősítse az eu-

rópai jégkorong szervezeti és 
pénzügyi alapjait, valamint 
részt vegyen a nemzetközi 
hokiélet szereplőivel folyta-
tott párbeszédben. 

– Az EHC önkéntes szövet-
ség – folytatta a sportág mis-

kolci első embere, majd hoz-
zátette:  

– Belépésünkkel már mi is 
ott vagyunk a topklubok kö-
zött. Szakmai fejlődésünk so-
rán eljutottunk arra a szintre, 
amely megkövetelte tőlünk 
az érdekképviseleti jelenlétet 
is. A svéd fővárosban székelő 
szövetség munkájában a Je-
gesmacik elnöke vagy az ál-
tala megbízott személy vesz 
részt.

Profitálhatnak
Arra a kérdésre, hogy konk-
rétan mit csinál az Alliance of 
European Hockey Clubs, Egri 
István így felelt: 

– Például szakmai infor-
mációkat oszt meg, kiveszi a 
részét a szezon műsorának 

összeállításából, csereprogra-
mokat szervez, továbbképzé-
seket tart. Nyilván nem csu-
pán Stockholmba hív, hanem 
más, a műfajban jeleskedő 
országok városaiba is „össze-
rántja” tagjait. Az EHC révén 
most bekerülünk a sportág 
körforgásába, a jövőben alap-
vető információkhoz jutunk, 
ezek pedig hozzásegíthetnek 
minket ahhoz, hogy profitál-
junk a szervezet nyújtotta elő-
nyökből. Az ügyvezető igaz-
gatói posztot a svéd Szymon 
Szemberg tölti be: előbb vagy 
utóbb nyilván személyesen ta-
lálkozunk vele akár Skandiná-
viában, akár máshol, és biztos 
vagyok abban, hogy tevékeny-
sége során a közeljövőben ná-
lunk is megfordul majd.  KT

Szakmai fejlődésünk során eljutottunk 
arra a szintre, amely megkövetelte a nem

zetközi érdekképviseleti jelenlétünket. 
Egri István, a szlovákiai alapú Tipsport Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék 

klubvezetője, a miskolci hokisport első embere 

3+1
Három ezüst- és egy bronz-
érmet szereztek a magyar 
versenyzők a junior testépítő- 
és fitnesz-világbajnokságon 
Budapesten. Frauenberger 
Panni a fitneszmezőnyben 
ezüstérmes lett, akárcsak 
Szalai Evelin a fitmodellesek-
nél és Nyircsák József a test-
építők Games Classic kategó-
riájában. A negyedik érmet 
Ágoston Dorottya szerezte, 
aki a fitneszmezőnyben állt a 
dobogó harmadik fokára.

Szöuli vereség 
a tornazárón 
KÉZILABDA. A szombaton rajtoló 
világbajnokságra készülő ma-
gyar női kézilabda-válogatott 
25–23-ra kikapott Szerbiától 
a Szöulban zajló Premiere4 
Kupa nemzetközi torna har-
madik, utolsó fordulójában. A 
két csapat negyedik egymás 
elleni meccsén a magyarok 
két győzelem mellett másod-
szor veszítettek. A legjobb 
dobók: Klujber (8), Márton G. 
(3). Válogatottunk szombaton 
Kazahsztán ellen kezdi szerep-
lését a Japánban sorra kerülő 
olimpiai kvalifikációs vb-n.

Elküldték Nikolicsot 
a Mol Fehérvár FCtől
LABDARÚGÁS. A Mol Fehérvár 
FC labdarúgócsapatának ve-
zetősége hétfőn szerződést 
bontott a vezetőedzővel, a 
szerb Marko Nikoliccsal. A 
klub szűkszavú közlemény-
ben köszönte meg a 40 éves 
szakember munkáját, és sok 
sikert kívánnak neki a folyta-
táshoz. A Fehérvár az utóbbi 

hét bajnoki összecsapásából 
csak kettőt nyert meg, szom-
baton hazai pályán 3–1-re ki-
kapott a Puskás Akadémiától, 
így jelenleg harmadik helyen 
áll az NB I.-ben. 

Nikolics utóda az az ötven-
egy éves Joan Carillo lesz, 
aki korábban már dolgozott a 
klubnál. MTI

A csapat is profitálhat a szervezet nyújtotta előnyökből  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

Új alelnök a korábbi HFL-bajnoknál
A Miskolc Steelers ame
rikaifutballcsapata a 
megadott határidőig 
jelezte indulási szándé
kát. 

AMERIKAI FUTBALL. Megújult 
elnökséggel vág neki a kö-
vetkező érának a Miskolc 
Steelers Amerikai Futball és 
Szabadidő Sport Egyesület 
– közölte lapunkkal a sport-
szervezet. 

Változások 
Amint az ismert, Nádi Gyula 
alelnök hónapokkal ezelőtt 
váratlanul elhunyt, emiatt 
szükség volt arra, hogy a ve-
zetésben változások legye-
nek. A napokban megtartott 
ülésen eldőlt, hogy Páll Sán-
dor elnök mellett Kiss Krisz-
tina vállalkozó-ügyvezető 
lett az alelnök, illetve Aggod 
Péter játékos-edző a jövőben 

már szakosztályvezetőként 
is tevékenykedik a Steelers-
nél. Az elnökség további 

tagjai: Varga-Nyisták Mária 
titkár, Imricskó Péter, Balogh 
Attila. A rövid távú tervek 
szerint az alelnökök számát a 
jövőben még növelni szeret-
nék az „acélosoknál”. Az el-
nökség a módosításokon fe-
lül azt is meghatározta, hogy 
elsődleges cél a következő 
évi HFL-ben szereplés, azaz 
a legutóbbi évek sikerkorsza-

kának méltó folytatása. De 
cél továbbra is az utánpót-
lás-nevelés, újabb korosztá-
lyok bevonásával.

Öt plusz egy
A következő, 2020-as bajnok-
ságokra már lezárult a neve-
zési határidő, és az 1-szeres 
bajnok, 2-szeres ezüstérmes 
Miskolc Steelers kinyilvání-
totta, ott kíván lenni a jövő 
tavaszi startnál. Rajtuk kívül 
a Budapest Cowbells, a Bu-
dapest Wolves, a Fehérvár 
Enthroners és a Győr Sharks 
jelezte hivatalosan indulási 
szándékát a szövetség felé, 
míg az előző szezonban a 
HFL-ben szerepelt (és ott 
második helyen végzett) uk-
rán bajnok Kijev Capitalsszel 
még zajlik az egyeztetés, de a 
fővárosiak úgy nyilatkoztak, 
ezúttal is szívesen részt ven-
nének a sorozatban. A divízió 
I-be (ez a másodosztály) ki-
lenc klub adta be a nevezését, 
míg Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye másik csapata, a Mis-
kolc Renegades a harmadik 
vonalra, a divízió II-re küldte 
el a jelentkezését (ezen a so-
rozaton tizenkét csapat indul 
majd el).  MI

Amerikai futball: a tények 
Az elmúlt öt év HFLdöntői
2015 (X. Hungarian Bowl): Bratislava Monarchs–Budapest Wolves  55–34
2016 (XI. Hungarian Bowl): Miskolc Steelers–Budapest Cowbells  19–16
2017 (XII. Hungarian Bowl): Budapest Cowbells–Miskolc Steelers  14–10
2018 (XIII. Hungarian Bowl): Budapest Wolves–Miskolc Steelers  34–30
2019 (XIV. Hungarian Bowl): Fehérvár Enthroners–Kijev Capitals  14–12

Jégkorong: több tisztséget töltött be
Szymon Szemberg, az EHC jelenlegi 
ügyvezető igazgatója korábban az Eu-
rópa Bajnokok Hokiligája üzemeltetési 
igazgatója volt, de 2015 augusztusá-
ban lemondott tisztéről. Előzőleg a 
liga kommunikációs igazgatói poszt-
ját is betöltötte. Projektvezetőként 
szervezte azt a 2012-es, barcelonai 
fórumot, amely a liga megalapításáról 
határozott. Szemberg 2001 és 2013 
között a Nemzetközi Jégkorong-szö-
vetség, az IIHF kommunikációs igazga-
tójaként dolgozott.  

Szymon Szemberg 
 FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Egyre szélesebb körben 
jelenik meg a fair play
Folyamatosan veszik 
fel a kapcsolatot a 
nemzetközi sportági 
szövetségekkel. 

SPORTPOLITIKA. Egyre széle-
sebb körben jelenik meg a fair 
play – mondta Kamuti Jenő, 
a nemzetközi szervezet elnö-
ke annak apropóján, hogy a 
Nemzetközi Atlétikai Szövet-
ség monacói gáláján díjátadó 
volt. 

Közösen választottak
A szeptember végi, október 
eleji atlétikai világbajnoksá-
gon jelen volt Dohában a fair 
play bizottság, így közvet-
lenül gyűjtötte a sportszerű 
cselekedeteket. A fair play 
díjat végül a bissau-guineai 
Braima Suncar Dabo kapta, 
mert a férfi 5000 méteres 
verseny előfutamában végig 
támogatva, szinte vonszolta 
magával az arubai Jonathan 
Busbyt, aki láthatólag telje-
sen elkészült erejével, de a 
hathatós segítséggel teljesí-

teni tudta a távot. „A jelöltek 
közül az atlétikai szövetség-
gel közösen választottuk ki 
a legérdemesebbet. A díj át-
adására engem kért fel Sebas-
tian Coe elnök, nagy élmény 
volt, hogy ott lehettem az ün-
nepségen” – mondta Kamuti, 
hozzátéve, hogy mostanra a 
fair play már a hivatalos ka-
tegóriák között szerepel az 
atlétikai gálákon.  MTI

Kamuti Jenő  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM 

Folytatják HFLszereplésüket  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM 

Sebastian Coe levélben 
kéri a mielőbbi döntést
A Nemzetközi Atléti
kai Szövetség elnöke 
írt a szerződést aláíró 
magyar feleknek. 

ATLÉTIKA. Coe a magyar szö-
vetséghez és a magyar kor-
mányhoz fordult, és jelezte: 
november végéig választ vár 
a 2023-as világbajnoksággal 
kapcsolatban. Az olimpiai 
bajnok egykori középtávfu-
tó a MASZ holnapján közzé-
tett levelében egyetért azzal, 
hogy Budapest demokrati-
kusan megválasztott új veze-
tése kialakítsa álláspontját a 
vb rendezéséről, ugyanakkor 
hangsúlyozta, a kérdés nem 
tűr halasztást, a nemzetközi 
szövetségnek sürgősen tud-
nia kell, hogy az új főpolgár-
mester és városvezetés támo-
gatja-e a világbajnokságot.

Késedelem
– Ha bármilyen okból kifolyó-
lag nem épül fel a központ 
– ami komoly következmény-
nyel jár a 2023-as budapesti 
atlétikai világbajnokság meg-
rendezésére –, haladéktalanul 
új házigazdát kell találnunk 

az eseménynek – idézi Sebas-
tian Coe-t a MASZ honlapja. 
A sportvezető megjegyezte: 
Magyarország már így is kése-
delemben van az atlétikai köz-
pont fejlesztésének megkez-
désével. A bizonytalan helyzet 
miatt Baji Balázs vb-bronzér-
mes gátfutó indított közösségi 
kampányt a világbajnokság 
támogatásáért, amelyhez már 
több mint tízezren csatlakoz-
tak, köztük klasszis sportolók. 
Több sportág hazai szövet-
sége szintén közleményben 
biztosította támogatásáról a 
kezdeményezést, valamint a 
nemzet sportolói közösen kér-
ték Budapest új vezetőit, hogy 
járuljanak hozzá a vb megren-
dezéséhez.  MTI

Sebastian Coe  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM 
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Reflektorfénybe kerülhetnek
A hét végén Mezőkö-
vesden küzdenek a to-
vábbjutásért az észak- 
és kelet-magyarországi 
válogatottak.

LABDARÚGÁS. Eltelt két esz-
tendő, így a Magyar Labda-
rúgó-szövetség ismét meg-
rendezi a Megyei Amatőr 
Válogatottak Országos Nagy-
pályás Tornáját (MAVONT). 
Az országban négy helyszí-
nen küzdenek meg a me-
gyeválogatottak a regionális 
selejtezőn, Füzesgyarmaton, 
Tatabányán, Székesfehérvá-
ron, illetve Mezőkövesden 
(az első számú helyszín a 
Zsóry-fürdőben található 
edzőközpont, rossz idő ese-
tén a tűzoltópálya műfüves 
játéktere), ahol Borsod-Aba-
új-Zemplén, Hajdú-Bihar, He-
ves, Nógrád és Szabolcs-Szat-
már-Bereg legjobbjai csapnak 
össze egymással, az egy héttel 
később Lipóton sorra kerülő 
négyes döntőért. Annak a vá-
logatottnak, amely a jövő hét 
végén, Lipóton a legjobbnak 
bizonyul, részt vehet majd 
az UEFA (Európai Labdarú-
gó Szövetség) elődöntőjén 
(a csoportban három riválisa 
lesz), ahonnan bekerülhet a 
2021 nyarán esedékes finálé-
ba. Az időpont azért kerül(t) 
ekkorra, novemberre, de-
cemberre, ugyanis a múlt hét 
végén befejeződtek a megyei 
első-, és másodosztályú baj-
nokságok őszi szezonjai.

Az utolsó csütörtökön
A borsodi szakmai stáb (Kole-
szár György szakmai igazga-
tó, Kócsi József vezetőedző, 
Szűcs Ádám játékos-pálya-
edző, Botló Ádám kapusedző, 
Csáti Szabolcs gyúró, Pere 
Zoltán technikai vezető) nem-
régiben kijelölte a tervezett 
keretet, de várhatóan ebben 
még lesz egy-két módosulás, 
elsősorban sérülés miatt, az 

utolsó tréninget egyébként 
csütörtökön este tartja a társa-
ság. A névsor, kapusok: Szegő 
Botond (Gesztely FCE), Mada-
rasi Attila (Mád FC), Molnár 
Máté (Varbó SE). Védők: He-
gedűs Csaba (BTE-Felsőzsol-
ca), Jancsurák Dániel (Edelény 
FC), Lovasi Dávid (KBSC Bán-
horváti), Hallgató Márk (KBSC 
Bánhorváti), Szemere Norbert 
(KBSC Bánhorváti), Kramcsák 
Dávid (Mád FC). Középpályá-
sok: Martin Márton (Edelény 
FC), Füzi Patrik (Edelény FC), 
Homonnay Márk (Hidasnéme-
ti), Pogonyi Dominik (KBSC 
Bánhorváti), Takács Tamás 

(KBSC Bánhorváti), Szűcs 
Ádám (Mád FC), Titkó Krisz-
tián (Sajóbábony VSE). Csa-
tárok: Kótai Ferenc (Edelény 
FC), Gallik Gábor (Bogács), 
Fábián Bence (KBSC Bánhor-
váti), Stumpf Ákos (Nyéklád-
háza), Molnár Martin (Sajóbá-
bony VSE). A megyei I. osztály 
őszi listavezetője, a Cigánd SE 
nem képviselteti magát játé-
kossal ezen az eseményen.

Az aznapi forma is
– Úgy gondolom, van presz-
tízse ennek a tornának, hi-
szen a jó teljesítményt nyúj-
tó játékosok felhívhatják 

magukra a figyelmet, és NB 
III.-as, jobb esetben akár NB 
II.-es szerződéshez is juthat-
nak – mondta lapunk érdek-
lődésére Koleszár György. 
– Elég szoros meccsek voltak 
eddig ezeken a tornákon, so-
kat számíthat az aznapi for-
ma, a régi tapasztalatok alap-
ján azt ki lehet jelenteni, hogy 
Szabolcs-Szatmár-Bereg válo-
gatottja hagyományosan erős 
szokott lenni. De: igazából 
majd a helyszínen derül ki, 
hogy ki milyen formában ér-
kezett, milyen kerettel. Arra 
is fény derül, hogy az adott 
megye klubjai mennyire segí-
tik, segítették a válogatottjuk 
felkészülését, azt, hogy minél 
jobban helytálljanak.

A mérkőzések 2x30 perce-
sek, és a nézők számára a meg-
tekintésük nyilvános. Két év-
vel ezelőtt a borsodi együttes 
megnyerte a hajdúszobosz lói 
régiós selejtezőt, aztán a pécsi 
négyes döntőben a harmadik 
helyen zárt.  MI

A sajóbábonyi Titkó Krisztián (balra) két gólt szerzett a Mezőkeresztes elleni megyei I. osztályú bajnoki találko-
zón  FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

A selejtező menetrendje
2019. 11. 30. (szombat)
10.00: Borsod-Abaúj-Zemplén – Haj-
dú-Bihar
11.30: Heves–Nógrád
14.00: Szabolcs-Szatmár-Bereg – 
Borsod-Abaúj-Zemplén
15.30: Hajdú-Bihar – Heves
17.00: Nógrád – Szabolcs-Szat-
már-Bereg

2019. 12. 01. (vasárnap)
10.00: Borsod-Abaúj-Zemplén – He-
ves
11.30: Hajdú-Bihar – Nógrád
14.00: Szabolcs-Szatmár-Bereg – Heves
15.30: Borsod-Abaúj-Zemplén – Nóg-
rád
17.00: Hajdú-Bihar – Szabolcs-Szat-
már-Bereg

Labdarúgás: Bajnokok Ligája
A csoportmérkőzések ötödik fordulójával folytatódik a labdarúgó Bajno-
kok Ligája küzdelemsorozata.
A keddi program 
A csoport, 18.55: Galatasaray (török) – Club Brugge (belga). 21.00: Real Madrid 
(spanyol) – Paris Saint-Germain (francia). Az állás: 1. Paris Saint-Germain 12, 2. 
Real Madrid 7, 3. Club Brugge 2, 4. Galatasaray 1. 
B csoport, 21.00: Crvena zvezda (szerb) – Bayern München (német). 21.00: 
Tottenham Hotspur (angol) –Olimpiakosz Pireusz (görög). Az állás: 1. Bayern 
München 12, 2. Tottenham Hotspur 7, 3. Crvena zvezda 3, 4. Olimpiakosz Pireusz 1.
C csoport, 21.00: Atalanta (olasz) – Dinamo Zagreb (horvát). 21.00: Manches-
ter City (angol) – Sahtar Donyeck (ukrán). Az állás: 1. Manchester City 10, 2. Sah-
tar Donyeck 5, 3. Dinamo Zagreb 5, 4. Atalanta 1. 
D csoport, 18.55: Lokomotiv Moszkva (orosz) – Bayer Leverkusen (német). 
21.00: Juventus (olasz) – Atlético Madrid (spanyol). Az állás: 1. Juventus 10, 2. 
Atlético Madrid 7, 3. Lokomotiv Moszkva 3, 4. Bayer Leverkusen 3. 
A szerdai műsor 
E csoport, 21.00: Liverpool (angol) – Napoli (olasz). 21.00: Genk (belga) – Salz-
burg (osztrák). Az állás: 1. Liverpool 9, 2. Napoli 8, 3. Salzburg 4, 4. Genk 1. 
F csoport, 21.00: Barcelona (spanyol) – Borussia Dortmund (német). 21.00: 
Slavia Praha (cseh) –Internazionale (olasz). Az állás: 1. Barcelona 8, 2. Borussia 
Dortmund 7, 3. Internaziolane 4, 4. Slavia Praha 2. 
G csoport, 18.55: Zenit (orosz) – Lyon (francia). 21.00: RB Leipzig (német) – 
Benfica (portugál). Az állás: 1. RB Leipzig 9, 2. Lyon 7, 3. Zenit 4, 4. Benfica 3. 
H csoport, 18.55: Valencia (spanyol) – Chelsea (angol). 21.00: Lille (francia) – 
Ajax (holland). Az állás: 1. Ajax 7, 2. Chelsea 7, 3. Valencia 7, 4. Lille 1. 

Kézilabda: NB II., megyei bajnokság 
Női kézilabda NB II., Észak-keleti csoport, 9. forduló
Szepa KSE Alsózsolca–Hajdúböszörményi TE 14–46 (4–23)
Kazincbarcikai KSE–Csépe Salgótarjáni SKC  22–27 (13–13)
Dabasi KC VSE–Lóci DSE Ózd  26–25 (14–13)
Férfi NB II., Észak-keleti csoport, 9. forduló 
Hajdúböszörményi TE–Kazincbarcikai KSE  26–27 (12–10)
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyei kézilabda-bajnokság. 
A női eredmények
8. forduló
MEAFC-Miskolc–Tiszaújvárosi SC  30–25 (20–10)
Balassa SE Balassagyarmat–Albrecht-Miskolc RKSE  22–31 (13–16)
Sárospataki USI–Miskolci VSC  25–21 (12–11)
Mezőkeresztes VSE–Szerencs VSE  26–27 (13–14)
9. forduló
Sárospataki USI–Mezőkeresztes VSE  31–31 (14–18)
A férfibajnokság őszi végeredménye
1. Hevesi SE 7 6 1 – 209–158 13  
2. Miskolci VSI SC 7 5 1 1 237–187 11  
3. Szalézi DSE Kazincbarcika 7 5 – 2 216–171 10  
4. Bőcs KSC 7 4 1 2 208–169 9  
5. Tiszaújvárosi SC 7 2 2 3 171–186 6  
6. Mezőkövesdi KC 7 2 – 5 178–204 4  
7. Eger SZSE II 7 1 – 6 171–219 2  
8. Kazincbarcikai KSE 7 – 1 6 171–267 1 

Totósarok, 48. hét: hétközi és hétvégi műsor
48/1. hét
1. Real Madrid–Paris SG (Bajnokok Ligája) X1
2. Crvena zvezda–Bayern München (Bajnokok Ligája) 2
3. Tottenham–Olympiakos (Bajnokok Ligája)  1X
4. Atalanta–Dinamo Zágráb (Bajnokok Ligája)  X2
5. Manchester City–Sahtar Doneck (Bajnokok Ligája)  1
6. Juventus–Atletico Madrid (Bajnokok Ligája)  X
7. Zenit Szentpétervár–Lyon (Bajnokok Ligája)  12
8. Valencia–Chelsea (Bajnokok Ligája)  12
9. Genk–Salzburg (Bajnokok Ligája)  X2
10. Slavia Praha–Internazionale (Bajnokok Ligája)  X2
11. RB Leipzig–Benfica (Bajnokok Ligája)  X
12. Lille–Ajax (Bajnokok Ligája)  X
13. Liverpool–Napoli (Bajnokok Ligája)  1X
+1. Barcelona–Dortmund (Bajnokok Ligája)  1X
Pótmérkőzések
1. Reading–Leeds (angol ligabajnokság)
2. QPR–Nottingham (angol ligabajnokság)
3. Hull City–Preston (angol ligabajnokság)
4. West Bromwich–Bristol City (angol ligabajnokság)

48/2. hét
1. Hertha BSC–Dortmund (Bundesliga 1.)  2X
2. 1. FC Köln–Augsburg (Bundesliga 1.)  1X
3. Paderborn–RB Leipzig (Bundesliga 1.)  X2
4. Bayern München–Leverkusen (Bundesliga 1.)  1X
5. Mönchengladbach–Freiburg (Bundesliga 1.)  X
6. Wolfsburg–Bremen (Bundesliga 1.)   1
7. Fiorentina–Lecce (olasz A)  1X
8. Juventus–Sassuolo (olasz A)  1
9. Internazionale–SPAL Ferrara (olasz A)  1X
10. Parma–Milan (olasz A)  X2
11. Lazio–Udinese (olasz A)  1
12. Napoli–Bologna (olasz A)  1X
13. Hellas Verona–Roma (olasz A)  X2
+1. Atletico Madrid–Barcelona (spanyol bajnokság)  X
Pótmérkőzések
1. Hoffenheim–Düsseldorf (Bundesliga 1.)
2. Genoa–Torino (olasz A)
3. Valencia–Villarreal (spanyol bajnokság)
4. Athletic Bilbao–Granada (spanyol bajnokság)

Totónyeremények
13+1-es:  nem volt
13-as:  nem volt
12-es: 16 darab 50 360 forint
11-es: 250 darab 3225 forint
10-es: 2303 darab 670 forint
Góltotó
6-os:  nem volt
5-ös:  nem volt
4-es: 40 darab 1600 forint

Röplabda: NB II.
Férfi U21-NB II. Keleti, A csoport, 7. forduló
MEAFC-Miskolc U21 – Vegyész RC Kazincbarcika U21  1:3 (-11, -17, 16, -10)
Férfi U21-NB II. Keleti, B csoport, 7. forduló
Debreceni EAC–MEAFC-Miskolc  0:3 (-22, -22, -24)
Női U21-NB II. Keleti, B csoport, 7. forduló
Kispest SE–Diósgyőri VTK-Fux U21  3:1 (21, -19, 23, 14)
Gödöllői RC U21 – Miskolci VSC  2:3 (-22, 12, 25, -24, -10)

Asztalitenisz: NB I., NB II.
NB I., 7. forduló:
DVTK I. – Békési TE I.  7–7
Győztek: Kővári (2), Krebs (2), Bari (1), Imre (1), valamint a Kővári–Krebs-páros.
NB II. Észak-keleti csoport, 7. forduló:
MEAFC-Miskolc I. – Diósgyőri VTK II.  5–13
Győztek: Stadler (1), Macsuga (1), Sztupák (1), Bodnár (1), valamint a Bodnár–
Sztupák páros, illetve Doros (4), Boros (3), Rózsahegyi (3), Gadóczi (2), valamint 
a Boros–Doros-páros.
Szerencs VSE I. – Pegazus-Andornaktálya I.  8–10
Győztek: Li (3), Korály (2), Köllő Á. (1), Fónagy-Árva (1), valamint a Li–Korály-páros.

Sakk: V. Tiszaújváros-kupa 
Nemzetközi verseny, Tiszaújváros, 7 forduló, 157 induló. 
A csoport: 1. Kaczúr Flórián (Atomerőmű SE Paks) 6, 2. To Nhat Minh (Sziget-
szentmiklósi Sakk Egylet) 5.5, 3. Tran Tuan Minh (vietnámi) 5.5, 4. Füle Simon 
(DVTK) 5, 5. Deák Sándor (Debreceni Sakkiskola) 5, 6. Olexiy Bilych (ukrán) 5. 

Különdíjak
A legjobb 2200 Élő-pont alatti: Öngüt Tamás Günes (MTK Budapest) 4. 
A legjobb női sakkozó: Gál Hanna Krisztina (Atomerőmű SE Paks) 3.5. 
A legjobb ifjúsági versenyző: Vladislav Lymar (ukrán) 4.
A legjobb szenior játékos: Viktor Ianov (ukrán) 4. 

Ismét a Duna Arénában 
a kontinensbajnokság 
Az Eb-hez minden 
se gítséget megad a 
Magyar Úszó Szövet-
ségnek a főváros.  

ÚSZÁS. Budapest minden se-
gítséget megad a jövő évi vi-
zes Európa-bajnokság meg-
rendezéséhez a Magyar Úszó 
Szövetség számára. Többek 
között ez hangzott el azon a 
konstruktív megbeszélésén, 
amelyet a MÚSZ hétfői beszá-
molója szerint Wladár Sándor 
elnök folytatott Karácsony 
Gergely közelmúltban meg-
választott főpolgármesterrel. 

Az egyik legfontosabb
A felek megállapodtak, hogy 
az esemény előkészítésébe 
a főváros képviselőit is be-
vonják. Jövőre az egyik leg-
fontosabb magyarországi 
sportesemény az úszó, mű-
ugró, szinkronúszó és nyílt 

vízi Európa-bajnokság lesz, 
amelynek Budapest ad ott-
hont május 11. és 25. között. 
A kontinensviadalon a me-
dencés versenyeknek a Duna 
Aréna lesz a helyszíne – az 
első héten az úszásnak, a má-
sodik héten a műugrásnak és 
a szinkronúszásnak –, míg a 
nyílt vízi úszók viadalát a Lu-
pa-tóban rendezik.  MTI

Évzáró az MLSZ 
igazgatóságán
LABDARÚGÁS. A Magyar Labda-
rúgó-szövetség Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Igaz-
gatósága ismét megtartja 
hagyományos évzáró összejö-
vetelét, amelynek december 
12-én, csütörtökön 17 órától a 
miskolctapolcai Hotel Calimb-
ra étterme ad otthont. A testü-
let idei munkájáról, eredmé-
nyeiről, sikereiről, gondjairól 
és a jövő évi feladatokról Ta-
tárka József társadalmi elnök, 
valamint Sajti Viktor megyei 
igazgató ad majd számot a 
tagságnak, majd a jelenlévők 
a fehér asztalnál elevenítik fel 
a 2019-es esztendő legemléke-
zetesebb történéseit.  ÉM 

Tatárka József  FOTÓ: ÉM 

Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke 
 FOTÓ: ÉM-ARCHÍVUM

További híreket olvashat portálunkon.
www.boon.hu

Karate: sikerek 
Szigetszentmiklós adott otthont a 
Hungarian Tatami Cup nemzetközi 
karateversenynek.
Az eseményen több mint 700 verseny-
ző mérte össze tudását. A miskolci 
Justitia Fuji-Yama SE is képviseltette 
magát, melyet Pálinkás András és Kis 
Virág edző kísért el a megmérettetés-
re. Eredmények:
10–11 éves fiú utánpótlás kata: 2. Se-
bestyén Botond. 10–11 éves fiú után-
pótlás kata: 3. Lezsák Mátyás. 13 éves 
lány kata: 5. Kovács Száva. 13 éves fiú 
kata: 1. Bérczes Botond. 13 éves fiú 
kata: 3. Elekes Máté. Kadet fiú kata: 
1. Bérczes Botond. Kadet fiú kata: 2. 
Suszterics Gergő. Junior lány kata: 1. 
Tóth Vanda. Junior lány kata: 3. Nagy 
Gréta. Junior fiú kata: 2. Suszterics 
Gergő. U21 fiú kata: 2. Szilágyi Gergő. 

Bérczes Botond  FOTÓ: ÉM 
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HIRDETÉSEK

Dr. KOLOZSY ZOLTÁN

UROLÓGUS
az orvostudomány 

kandidátusa
ANDROLÓGIAI 

RENDELÉS
(nemzőképesség-zavarok)

Rendelés: 
péntek 17–19 óráig!

Miskolc, Széchenyi u. 18.
Tel.: 70/212-2158

Lábdagadás?
Perifériás keringészavar?
Vizsgáljuk és kezeljük!
VenoScreen + BEMER
Komplex vasculáris  
rizikófaktor-szűrés

BEMER KEZELŐHELY:
3527 Miskolc, Baross G. u. 17.
06-20/615-9054  06-20/286-0162
Ideggyógyászati magánrendelés:
Dr Szemerszki Terézia

06-20/9642-369
szemerszki.terezia@bemer3000.hu

Orvosok

A Regionális Civil Központ 
Alapítvány 

A RECIK Alapítván „Jó kis hely” kistelepülési 
komplex gyermekprogramok megvalósításához 

keres 
Hernádpetri és Pusztaradvány településekre 

szolgáltatás vezetőt, szakmai és segítő 
munkatársat keres.

A foglalkoztatás képzettségi feltétele:
    •  vezető esetén felsőfokú pedagógiai, egészségügyi, 
  pszichológiai vagy szociálpedagógiai végzettség, 
    •  szakmai munkatárs esetén legalább középfokú végzettség 
  és szociális, vagy pedagógiai, vagy egészségügyi, 
  vagy kisgyerekkori OKJ szerinti szakképzettség,
    •  segítő munkatárs: településen élő, lehetőleg kisgyermekgondozó,  
  vagy dajka vagy családellátó képesítéssel rendelkező munkavállaló.

A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, szakmai megvalósí-
tók esetén heti 40 óra, segítő munkatárs heti 20 óra munkarendben.

A jelentkezők önéletrajzát a human@recik.hu e-mail címre várjuk!

Jelentkezési határidő: 2019. november 30.
Munkába állás várható ideje: kiválasztás után 2020.01.01.

3525 Miskolc, Horváth Lajos u. 11.
tel: 46/550-550  fax: 46/550-551
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GÉbredjen Ön is minden 
reggel a megye és 
a család  napilapjával!

MAGYARORSZÁG
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Nem mindegy, hogy mikor 
milyen vizsgálatra megyünk
A leginkább ajánlott or-
vosi szűrővizsgálatokat 
vettük górcső alá.
MISKOLC. Egy dolgot minden-
képpen fontos leszögezni: 
a szűrővizsgálatokra igenis 
szükség van. Azonban nem 
mindegy, hogy mikor és mi-
lyen típusú betegségre vé-
geztetünk szűrést. Vannak, 
akiket a barátaik figyelmez-
tetnek, mások az internetet 
bújják tanácstalanul, megint 
mások a magánklinikák aján-
latait böngészik. Mindezek el-
lenére még most is vagy talán 
még inkább az orvosok, ezen 
belül is a saját háziorvosunk 
véleménye a mérvadó. Hiszen 
ő az, aki ismeri a kórtörténe-
tünket, és annak megfelelően 
javasol – az általánosan aján-
lott szűréseken kívül is – vizs-
gálatot bizonyos területeken.

Fontos a családi kórelőzmény
– Vannak bizonyos szűrővizs-
gálatok, amelyekre mond-
hatni kötelező jelleggel kelle-
ne járnia mindenkinek, már 
negyvenéves kor előtt is – tud-
tuk meg dr. Ujj Róbert házior-
vostól. – Beszélek itt a fogá-

szati látogatásokról félévente, 
a tüdőszűrésről kétévente, 
az általános laborvizsgálatról 
évente-kétévente, és hölgyek-
nél a minimum évi egyszeri 
nőgyógyászati látogatásokról, 
rákszűréssel összekötve. Ezen 
kívül mindenkinek ajánlott 
odafigyelni a saját családi kór-
előzményeire. Amennyiben 
előfordult a felmenőknél egy 
vagy több alkalommal példá-
ul korai infarktus, agyvérzés 
vagy emlőrák kialakulása, 
akkor – életkortól függetlenül 
– ajánlott évente egyszer ellá-
togatni az adott betegséggel 
kapcsolatos szűrővizsgálatra. 

Amennyiben rendelke-
zünk néhány anyajeggyel, a 
bőrgyógyász felkeresése is 
fontos, hiszen egyre gyako-
ribb a bőrrák kialakulása már 
egészen fiatal korban is, a ké-
sőbbiekben pedig a szakorvos 
által javasolt ellenőrzések az 
irányadók.

Általánosságban elmond-
ható, hogy a negyvenéves kor 
számít vízválasztónak. Ekkor 
már évente ajánlott tüdőszű-
résre, kardiovaszkuláris szű-
résekre – ez a vérnyomással 
kapcsolatos vizsgálatokat, 

valamint a laborvizsgálato-
kat (koleszterinszint, vér-
zsírok) takarja – férfiaknak 
prosztata-, nőknek em-
lőrák-szűrővizsgálatra járni. 
Háromévente pedig javallott 
a vastagbélrákkal kapcsolatos 
szűrést is elvégeztetni.

Veszélyforrások
Az internet, főleg annak a 
valódi, hiteles szakorvosok 
véleményét tartalmazó – nem 
„csak” egy újságíró vagy blog-
ger által jegyzett anyagai, aki, 
ki tudja, honnan szerezte az 
információit – oldalai jó tám-
pontot nyújthatnak. Azonban 
előfordulhat, hogy ha sokáig 
kutakodunk, hajlamosak le-
szünk kissé hipochonderré 
válni. A másik potenciális 
„veszélyforrást” a gombamód 
szaporodó magánklinikák 
ajánlatai jelentik. A legtöbben 
valóban fontos és hasznos – a 
legmodernebb technológiák-
kal dolgozó – munkát végez-
nek, ráadásul a legjobb szak-
orvosokkal karöltve.

Akadnak azonban olyan 
(nem állami) intézmények, 
ahol a marketing felülírja 
az etikát, és az „egyet fizet, 

kettőt kap” gyakorlatot kö-
vetve valamivel magasabb 
áron a szükséges vizsgálatok 
dupláját is boldogan elvég-
zik. Márpedig a túl sok és 
gyakori szűrések folyamatos 
betegség érzetet kelthetnek 
az emberben, tehát rossz 
hatással vannak a pszichés 
állapotunkra és ezáltal a köz-
érzetünkre is. Másrészt elő-
fordulhat, hogy a szervezet 
olyan területein vizsgálód-
nak, amelyeket nem ajánlott 
megbolygatni, ha nem mu-
száj. Márpedig, ha nincs tü-
net és határozott orvosi diag-
nózis, akkor semmi szükség 
a szűrővizsgálatra csak azért, 
mert „nem is olyan drága”.

Hiába megyünk úgy orvos-
hoz, hogy nem szenvedünk 
semmilyen betegségben, a 
legtöbb szűrővizsgálat így is 
megviseli a szervezetünket, 
amelyet egyébként is napi 
szinten érik a negatív hatások 
– gondoljunk csak az időjárási 
frontokra, illetve a körülöttünk 
ólálkodó bacilusokra és víru-
sokra –, ezért nem kell még fe-
leslegesen is leterhelnünk.

NOVÁK KRISZTINA
krisztina.novak@eszak.hu

Tüdőszűrést kétévente ajánl a szakember  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Csak receptre írható fel 
majd néhány gyógyszer
EGÉSZSÉG. Jövő év május 1-jé-
vel vénykötelessé válnak 
egyes ibuprofen- és dexi-
buprofen-tartalmú fájdalom-
csillapítók – közölte honlap-
ján a gyógyszerhatóság. Az 
Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet (OGYÉI) közlése sze-
rint a 600 és 800 milligramm 
ibuprofent és 300 milligramm 
dexibuprofent tartalmazó 
tablettákat érinti a változás.

A döntés előzménye, hogy 
az Európai Gyógyszerügy-
nökség (EMA) 2014-ben in-

dított vizsgálata arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az 
ibuprofen magas napi össz-
dózisa fokozott szív- és ér-
rendszeri kockázattal jár, ami 
már orvosi kontrollt igényel – 
írja a hatóság.

Csaknem 60 éve
Az ibuprofen a nem szteroid 
gyulladáscsökkentők közé 
tartozik, és csaknem 60 éve 
van forgalomban a világon. 
Számos gyógyszerformában 
kapható önmagában vagy 
kombinációban.  MTI

Mit vegyünk majd be, ha fáj a fejünk?  FOTÓ: SHUTTERSTOCK

Rák esetén megnő az 
érproblémák kockázata
EGÉSZSÉG. A rákos betegeknél 
megnő a szív- és érrendszeri 
problémák kockázata: több 
mint tíz százalékuk halálát 
nem a rák, hanem szívbeteg-
ség okozza – állapította meg 
egy hosszú távú, nagy létszá-
mú kutatás.

A European Heart Journal 
hárommillió amerikai beteg 
adatait elemezte: a páciense-
ket 28-féle rákkal diagnoszti-
zálták az elmúlt 40 évben. A 
tudósok felhívták rá a figyel-
met, hogy a daganatos beteg-
ségek túlélési aránya ugyan 
javul, de az orvosoknak na-
gyobb gondot kell fordítani 
a betegek kardiovaszkuláris 
állapotának folyamatos ellen-
őrzésére. A tanulmányban 
vizsgált 3,23 millió páciens 38 

százaléka hunyt el rákbeteg-
ségben, 11 százalékuk pedig 
valamilyen szív- és érrendsze-
ri betegségben – számolt be 
róla a BBC News. 

Együtt kell működni
A rákos betegeknél a szív- és 
érrendszeri kockázat a kemo-
terápia és a sugárkezelés mi-
att az első évben magas volt. 

A Brit Szívalapítvány orvos-
igazgatója, Metin Avkiran 
hangsúlyozta, hogy a rákbe-
tegséget kezelő orvosoknak 
és a kardiológusoknak a kez-
detektől együtt kell működ-
nie, és kialakítani egy olyan 
korai stratégiát, amely mini-
malizálja a rákot túlélő bete-
gek szív- és érrendszeri prob-
lémáinak kialakulását.  MTI 

Segítséget kaphatnak a 
cigiről való leszokásban
EGÉSZSÉG. Mindenki kaphat 
szakmai segítséget a do-
hányzásról való leszokáshoz, 
amelyben az akarat a legfon-
tosabb, ezért szakszerű se-
gítséggel meg kell erősíteni, 
és támogatni kell a magatar-
tásváltást – mondta az egész-
ségügyért felelős államtitkár 
múlt héten  a „Ne gyújts rá!” 
világnapon, sajtótájékozta-
tón Budakeszin.

Horváth Ildikó elmondta, 
ezt a segítséget az érintettek 
megkaphatják az Országos 
Dohányzás Leszokás Támo-
gatási Módszertani Központ-
tól, az egészségfejlesztési 
irodáktól, de számos honlap, 
illetve egy telefonos appliká-
ció is rendelkezésre áll.

A világnap célja, hogy ezen 
a napon a dohányosok ne 
gyújtsanak rá, legyen ez a nap 
a leszokásuk első napja.

10-14 év
A tüdőgyógyász-végzettségű 
államtitkár kiemelte, fontos 
a gyerekkorban elkezdett pre-
venció, hogy tudatosítsuk a 
gyerekekben: a dohány káro-
sítja a szervezetet, egy dohá-
nyos életét 10-14 évvel rövidí-
ti meg a cigarettázás.

Kitért arra is, hogy meg-
tévesztőnek tartja az e-ciga-
retta terjesztésében érdekelt 
cégek azon álláspontját, mi-
szerint ezek a készítmények 
segítenek a dohányzásról le-
szokásban.  MTI

Igyekezzünk leszokni a dohányzásról!  FOTÓ: ÉM-ARCHÍV
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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 (273–278) 
juttassák el a szerkesztőségünkbe (3526 
Miskolc, Zsolcai kapu 3.) névvel, címmel, 
telefonszámmal ellátva. Az előző héten 
helyes megfejtést beküldők között pénte-
ken sorsoljuk ki kategóriánként (kezdő és 
haladó) az egy-egy nyertest. A sorsoláson 
csak az vehet részt, aki a tárgyhét mind a 
hat sudoku-rejtvényének helyes megfejté-
sét beküldte. A feladat beküldési határide-
je: 2019. december 5. 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 
Halálod appja  mb. 90 16:00 
Jégvarázs 2.  mb. 103 14:00 
16:10 18:15 
Jégvarázs 2. 3D  mb. 103 
13:00 15:10 17:20 19:30 
Jetikölyök  mb. 92 15:30 
Joker  mb. 122 14:30 19:45 
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 
Tudsz titkot tartani?  mb. 94 
13:50 16:30 18:30 20:30 
Valan – Az angyalok völgye  
er. 97 14:20 18:00 20:15

A feladvány Ornella Muti gondolatát 
rejti

magyarország
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vígjáték 1.25 Bukós szakasz  Ameri-
kai akcióvígjáték

 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 Jakupcsek plusz  21.30 Columbo 

 23.00 ATV Híradó 23.40 Hazahúzó 
00.35 Élő építészet - 100 híres épület a 
világból 00.50 700-as klub   

06.00 Hírpercek 06.03 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 10.03 Eszembe jutottál 
Benne: 11.00 Hírek 12.00 Hírek 13.00 Hí-
rek 13.03 Petőfi összes Benne: 14.00 Hí-
rek 15.00 Hírek 16.00 Hírek 16.03 Egész 
úton - Hazafelé a Petőfi Rádióval Ben-
ne: 17.00 Hírek 18.00 Hírek 19.00 Hírek 
19.03 Minek nevezzelek? Benne: 20.00 
Hírek 21.00 Hírek 21.03 Rontom Bontom 
Benne: 22.00 Hírek 00.00 Himnusz Er-
kel Ferenc-Dohnányi Ernő - Kölcsey Fe-
renc: Himnusz - B-dúr Előadja: MR Ének-
kar, MR Gyermekkar, MR Szimfonikusok - 
vezényel: Vajda Gergely 

06.00 Az előző esti adás ismétlése 13.00 
Magazinok ismétlése 15.00 Képújság 
18.00 Miskolc Ma (híradó) 18.17 Időjárás-
jelentés 18.20 Programpont (programa-
jánló) 18.25 Sportpercek (sportmaga-
zin) 19.00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19.17 
Időjárás-jelentés 19.20 Programpont ism. 
(programajánló) 19.25 Mérkőzés 21.00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 21.17 Időjárás-
jelentés 21.20 Programpont ism. (progra-
majánló) 21.25 Képújság

6.00–9.00 Kontinentális reggeli – Ben-
ne. 6.00 Hírek + Református hírek 6.20 
Nem csak kenyérrel él az ember, 7.00 Ré-
gió Krónika 7.20 Útravaló 7.30 Rövidhí-
rek 9.00 Hírek + Református hírek 9.05 
Apropó 10.00 Hírek + Református hí-
rek 10.10 Magazin 11.00 Hírek + Refor-
mátus hírek 11.10 Református magazin 
12.00 Régió Krónika 12.15 Aréna 13.00 
Hírek + Református hírek 13.10 Minden-
api irodalom14.00 Hírek + Református 
hírek 14.10 Református magazin 15.00–
18.00 Svédasztal 18.00 Hírek + Refor-
mátus hírek 18.10 Magazin 19.00 Ré-
gió Krónika 19.30 Esti nyugalom 20.00 
Hírek 20.10 Református magazin (ism.) 
21.00 Hírek 21.10 Mindennapi irodalom 
22.00 Hírek + Református hírek 22.10 
Zenesáv 23.00 Hírek + Református hí-
rek 23.10 Református magazin (ism.) 
0.00–6.00 Éjszakai műsorok

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

Stúdió 21.00 UEFA Bajnokok Ligája 22.45 
Stúdió 23.15 UEFA Bajnokok Ligája össze-
foglaló 23.45 FIFA strandlabdarúgó világ-
bajnokság 01.00 FIFA strandlabdarúgó vi-
lágbajnokság 01.55 Hungaroring maga-
zin 02.25 Fradi Tv 02.50 Öttusa maga-
zin 03.20 Kézilabda közvetítés 

6.00 Sajtóklub ism 7.00 Híradó 7.30 Ma-
gyarország élőben ism 8.00 Hírek 8.05 
Címlap ism 8.30 Paletta ism 9.00 Hírek 
9.05 Sajtóklub ism 10.00 Híradó 10.30 
Televíziós vásárlási műsorablak 11.00 Hírek 
11.05 Főhős ism  12.00 Híradó 12.30 
Munkavállalók világa ism 13.00 Hírek 
13.05 Vetítő ism: Reviczkyvel az erdőben 
19.20. rész 14.00 Hírek 14.05 Bayer show 
ism  15.00 Híradó 15.25 Sporthíradó 
15.30 Garázs ism 16.00 Hírek 16.05 A 
nyolcas ism  17.00 Híradó 17.25 Sport-
hírek 17.30 Soroló ism 18.00 Híradó 18.25 
Sporthírek 18.30 Paletta 19.00 Híradó 
19.25 Sporthírek 19.30 Magyarország élő-
ben 20.00 Hírek 20.05 Riasztás  21.00 
Hírek 21.05 Keménymag  22.00 Híradó 
22.25 Sporthírek 22.30 Globál 23.00 Hí-
rek 23.05 Magyarország élőben ism 23.30 
Paletta ism 0.00 Híradó 

5.30 A Heineken-emberrablás  
Amerikai-holland-belga-angol akció-
thriller 7.00 Maigret és a kicsi Albert 

 Angol-magyar krimi 8.30 Derült 
égből apu  Amerikai-mexikói vígjá-
ték 10.50 Hippolyt  Magyar vígjá-
ték 12.50 Meseautó  Magyar vígjá-
ték 14.55 Szemfényvesztők  Fran-
cia-amerikai akciófilm 17.10 Csúcsfor-
mában 3  Amerikai akcióvígjáték 
18.55 Oroszlánszív  Amerikai akció-
film 21.00 The Expendables - A felál-
dozhatók 3.  Amerikai-francia akció-
film 23.25 Másnaposok 3.  Amerikai 

06.00 Híradó 06.30 Nemzeti Sport-
híradó  06.40 Ma reggel 07.00 Híradó  
07.19 Ma reggel 08.00 Híradó  08.16 Ma 
reggel 08.56 Ma délelőtt 09.00 Híradó  
09.13 Ma délelőtt 09.30 Hírek 09.35 Ma 
délelőtt 10.00 Híradó  10.13 Ma délelőtt 
10.30 Hírek 10.35 Élő egyház 11.00 Híradó  
11.13 Ma délelőtt 11.30 Hírek 11.35 Kárpát 
Ex pressz 12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó 
12.39 Nemzeti Sporthíradó  12.52 V4 Hír-
adó 12.57 Ma délután 13.00 Híradó  13.13 
Ma délután 13.30 Hírek 13.35 Kék bolygó 
k 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 Élő 
egyház 16.00 Híradó  16.14 Ma délután 
16.30 Hírek 16.35 Kárpát expressz 17.00 
Híradó  17.15 Ma délután 17.30 Hírek 17.33 
Szemtől szembe 17.53 Ma este 18.00 Hír-
adó 18.29 Nemzeti Sporthíradó  18.44 Ma 
este 19.00 Hírek  19.05 Család ’19 19.30 
Híradó  20.32 Ma este 21.00 Híradó  21.25 
V4 Híradó 21.30 VILÁGHíradó 21.51 Ma éj-
jel 22.00 Híradó  22.36 Ma éjjel 23.00 Hír-
adó  23.20 Angol nyelvű Hírek 23.32 Né-
met nyelvű Hírek 23.40 Orosz nyelvű Hí-
rek 23.48 Kínai nyelvű Hírek 23.53 Ma éj-
jel 00.00 Himnusz

 05.05 Múlt és Jelen 05.30 Kétváll ma-
gazin 06.00 Szabadidő magazin 06.30 
Sporthíradó 07.00 Sporthíradó 07.30 Ko-
sárlabda magazin 08.30 Kézilabda maga-
zin 09.15 Sportpercek 09.30 Öttusa ma-
gazin 10.00 Sporthíradó 10.30 Labdarúgó 
közvetítés 12.30 Jövünk! magazin 13.00 
Sporthíradó 13.30 UEFA Bajnokok Ligája 
magazin 13.55 FIFA strandlabdarúgó vi-
lágbajnokság 15.00 Labdarúgó közvetí-
tés 17.00 Sporthíradó 17.15 Hungaroring 
magazin 17.45 Fradi Tv 18.15 Stúdió 18.30 
Kézilabda közvetítés 20.00 Stúdió 20.15 

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

TV- és rádióműsor

06.00 HÍRADÓ
06.30 Nemzeti Sporthíradó
06.45 Kenó 
06.45 Srpski ekran
07.15 Unser Bildschirm 
07.45 Ridikül  
08.35 Sorsok útvesztője 

török tévéfilmsorozat
09.25 Don Matteo – I. évad 

olasz tévéfilmsorozat
10.25 Család-barát
12.00 Déli harangszó
12.00 HÍRADÓ
12.35 Nemzeti Sporthíradó
12.50 Jó ebédhez szól a nóta
13.20 A világ egy terített asz-

tal 
német ismeretterjesztő so-
rozat

13.50 A világ egy terített asz-
tal 
német ismeretterjesztő so-
rozat

14.20 A hegyi doktor – II. évad 
német családi filmsorozat

15.15 Végtelen szerelem 
török tévéfilmsorozat

16.10 Don Matteo – I. évad 
olasz tévéfilmsorozat

17.05 Ridikül  
18.00 HÍRADÓ
18.25 Nemzeti Sporthíradó
18.45 Sorsok útvesztője 

török tévéfilmsorozat
19.40 A hegyi doktor – II. évad 

német családi filmsorozat
20.30 Önök kérték  
21.30 Vidám vidék – II. évad 

angol bűnügyi tévéfilm-
sorozat

22.20 Kenó 
22.30 Velvet Divatház IV. 

spanyol tévéfilmsorozat
23.25 Magyarország, szeretlek!
0.55 Új idők új dalai
01.35 Rúzs és selyem

09.20 Kutyapajtik 
09.45 Dózerkék
10.00 Helen sulija
10.25 Chuggington pályaudvar 
10.35 Dinótalpak
10.45 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 
11.40 Pityke 
11.50 Kérem a következőt! 
12.00 Mézga Aladár különös ka-

landjai 
12.25 Kody kalandjai 
12.50 Kelj fel, Marci! 
13.15 Lássuk a medvét!
13.20 Ma-ma-mackók
13.30 Manó Benő és Lili hercegnő 

apró királysága
13.55 Umizoomi csapat 
14.20 Apollo és a csodabogarak
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 Apollo és a csodabogarak
19.50 Chuggington pályaudvar 
20.00 Gyerekjáték
20.15 Tanárok gyöngye 
21.05 Én vagyok itt 

04.55 Top Shop
05.20 Barátok közt 

Magyar filmsorozat
06.00 Reggeli 

Élő magazinműsor
09.05 Asztro-Show
10.10 Top Shop
11.50 Kalandozó 

Utazós életmódmagazin
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 Házon
kívül 
Heti magazin

23.50 RTL Híradó – Késő es-
ti kiadás

00.30 Csúcsformában 
Amerikai akcióvígjáték-so-
rozat

01.40 Szuperzöld 
Környezetvédelmi magazin

02.25 Rejtjelek 
Amerikai krimisorozat

04.00 Győzike 
Reality komédia

04.55 Top Shop
05.20 Barátok közt 

Magyar filmsorozat

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
22.45 Magánnyomozók I. 

Magyar dokureality 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

261. Kevés dolog van annyira siketítő, 

mint a csend.

262. Könnyű jóban jónak lenni.

263. …érzés eljönni valahonnan, ahol 

ott marad a szíved.

264. Ha utálsz valakit, az a valaki 

legyőzött téged.

265. A bűn elzár a boldogságtól.

266. A csend a nő leghangosabb sírása.

Rejtvénymegfejtések

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

Terjesztési ügyintézés
Kéz be sí té si panaszaikkal hív ják az 
alábbi ingyenesen hívható telefon-
számot: 06-80-442-444  
(h–p.: 7.00–17.00)

2019. november 24.
    8 13 14 17 
 30 33 34 40 
 45 47 56 57 
 58 60 68 70 
 75 76 78 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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Egyre nehezebb mit kezdeni a felhalmozódó rengeteg szeméttel (illusztráció)  FOTÓ: AFP

Amerre néztek, mindenhol a 
szemétlerakó helyeket látták
Öt évet szánt rá a Zöld 
Akció Egyesület, hogy 
feltérképezze a megye 
hulladéklerakóit.

ANNO. Az eredményről 1999. 
november 29-én adott hírt az 
Észak-Magyarország. 

A második helyen. Ez csalóka!
A teljes adatbázis 2332 lerakót 
vesz számba. Ez többszöröse 
a bejelentett hulladékgyűj-
tőknek. A felmérés alapján 
elmondható: átlagosan 4-5 

lerakó található egy-egy tele-
pülésen, ebből azonban csak 
egy-kettőt jelentettek be. 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Pest megye után a második 
legnagyobb hulladékterme-
lő térség – a darabszámot te-
kintve legalábbis. De ha úgy 
nézzük, hogy itt sokkal több 
település található, mint más 
térségekben, akkor az is el-
mondható, hogy a szemét-
termelés körülbelül annyi 
mifelénk, mint más megyék-
ben – vonja meg a mérleget a 
címoldalon kezdődő írás.

Az egyesület célja, hogy az 
elkészült felmérés a lehető 
legtöbb, környezetvédelem-
mel foglalkozó szervhez elke-
rüljön, s közös gondolkodás 
révén keressék a megoldást. 
A legtöbbet az érintett önkor-
mányzatok tehetik, mondja 
a Zöld Akció Egyesület ille-
tékese, követendő példaként 
említve a harsányi helyha-
tóságot: itt közmunkásokat 
bíztak meg a feladattal, és fel-
számolták a hulladéklerakót. 
Máshol is eljártak, de az a ta-
pasztalat, hogy ezt követően 

előbb-utóbb újraképződtek a 
szemétdombok.

Ez így, helyben nehéz lesz
A környezetvédelmi szakem-
ber megjegyzi: a tényleges 
megoldást a hulladékterme-
lés visszaszorítása jelentené. 
Csakhogy ez nem helyi prob-
léma, hanem világméretű je-
lenség megváltoztatását igé-
nyelné. „A hasznosíthatatlan 
anyagok, a műanyagok terme-
lése mindenesetre még mindig 
gőzerővel folytatódik” – ez te-
hát 1999-ben íródott.  ÉM

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

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

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

Ma november legvégén já-
runk a visszaemlékezésben.

A gyermekek örömét 
szolgálhatja Mikuláskor
ANNO. Az ünnep közeledtét 
jelzi, hogy közel 20 méter 
magas karácsonyfát állítottak 
a miskolci Centrum Áruház 
előtt – írja 1979 novemberé-
nek végén az Észak-Magyar-
ország, számba véve az aján-
déknak való kínálatot.

Olasz csizma is érkezik
Van például csizma: a már a 
kirakatokban látható készlet 
mellett december közepéig 
50-55 millió forint értékben 
várnak még szállítmányokat. 
A hazai terméket a külföldről 
– Mexikóból, Jugoszláviából, 
Olaszországból – beszerzett 
lábbelikkel egészítik ki. 

Örömmel ad hírt róla az 
Észak-Magyarország, hogy 

bizonyos termékek már nem 
számítanak hiánycikknek. 
Így néhány napja van férfife-
hérnemű. 

Várják a narancsot
Az ünnepi asztalra valóról 
is szót ejt a tudósító. Első 
helyen említve a szaloncuk-
rot, amelynek árusítása már 
november közepén megkez-
dődött. Időben elkészültek 
azok a csomagok is, amelyek 
Mikulás napján a gyermekek 
örömét jelentik majd. 

A Borsodi Élelmiszer Kiske-
reskedelmi Vállalat üzleteibe 
várják már a déligyümölcsöt 
is. Rövidesen kapható lesz a 
kubai narancs és a grapefruit 
– tudjuk meg.  ÉM

Lesz narancs is 1979 karácsonyára – írta egykor lapunk  FOTÓ: AFP

Jó vicc
Két diák jön ki az írásbeli vizsgáról.
– Semmit sem tudtam. Egy teljesen 
üres papírt adtam be – mondja az 
egyikük. 
– Én is – mondja erre szomorúan a má-
sikuk.
– Te jó ég! – kiált fel az előbbi diák. – 
Még majd azt hiszik, hogy az enyémről 
másoltad le.
(Az itt olvasható tréfás történet az 
Észak-Magyarország 1979. november 
30-i számában látott napvilágot.)   

A hurka gerslivel 
készül ezután
ANNO. Az étkezési szokások-
kal nehezen összeegyez-
tethető esetet tesz szóvá az 
Észak-Magyarország 1979. 
november végi jegyzete: a va-
csorára vásárolt hurkáról az 
otthoni sütés és tálalás után 
derül ki, hogy gerslivel ké-
szült. Ezt, mint megtudjuk, 
sokan sérelmezik. A bejelen-
tések nyomán a lap a megyei 
állatforgalmi és húsipari vál-
lalatnál derítette ki: országos 
érvényű rendelkezés alapján 
mostantól rizs helyett már ár-
pagyönggyel készül a hurka – 
írja az újság.  ÉM

Vigyázat, teli az 
út hörcsögökkel!
ANNO. Megyénk néhány útvo-
nalán, elsősorban a Miskolc–
Szerencs útvonalon az utóbbi 
napokban sok hörcsögöt gázol-
nak el a járművek. Nincs hör-
csöginvázió – a falánk rágcsálók 
csupán a téli szálláshelyükre 
vonulnak csapatostól, s ilyen-
kor figyelmetlenül „közleked-
nek” – a hír az Észak-Magyar-
ország 1969. november végi 
számában olvasható.   ÉM

 Szekeres Adrienn sikere 
Telt házas koncertet adott Szekeres Adrienn a miskolci Ka-
kas-templomban. A népszerű énekes 2009. november végi 
estjén helyi iskolásokból álló kórus volt a közreműködő.  FOTÓ: ÉM

Negyvenezer képeslapot 
ajánlottak fel Craignek 
Az Észak-Magyarország 
is segített az utolsó kí-
vánság teljesítésében.
ANNO. A gyógyíthatatlan beteg-
ségben szenvedő angol kisfiú, 
Craig Shepherd utolsó kíván-
ságáról írt az Észak-Magyar-
ország 1989. november végén. 
Azáltal szeretne bekerülni a 
Guinness-rekordok Könyvé-
be, hogy ő kapja a világon a 
legtöbb üdvözlőlapot jobb-
nál-jobb kívánságokkal – de-
rült ki a tudósításból, amely-
nek folytatása következett. 

Jelentkezett ugyanis a Piért 
egyik vezető beosztású tiszt-
ségviselője: vállalata 40 ezer 
színes képes levelezőlapot 
ajánl fel az iskoláknak, hogy a 
diákok ezeket is elküldhessék 
a szomorú sorsú angol kisfiú-
nak. A költségeket a vállalati 
nyereségből fedezik.

Gyógyuljon meg!
A közvetítésre a megyei napi-
lap kapott felhívást. A beszá-
molóból tudjuk, hogy három-
féle lapról van szó. Az egyik a 
magyar koronát ábrázolja, a 

másik Bánkutat, a harmadik 
a havas bükki tájat ábrázolja.  

Elsőként a miskolci Vörös-
marty Mihály Általános Isko-
la kért és kapott a készletből 
ötszáz darabot. 

Mivel itt sokan tanulnak 
angolul, Craig anyanyelvén ír-
nak majd. Azt is elmondták az 
újságíróknak, hogy remélik: a 
brit kisfiú mégiscsak meggyó-
gyul majd. 

A lap még azt is tudatja, 
hogy a képeslapokat 10 fo-
rintos bélyeggel kézbesíti a 
posta.  ÉM

A tisztesség hosszú 
távon azért megtérül
ANNO. A III. Richárd bemu-
tatójára készül a Miskolci 
Nemzeti Színház – írja 1999. 
november 29-én az Észak-Ma-
gyarország.

Egyenes úton jár 
A lap ebből az alkalomból 
megszólaltatja Rudolf Péter 
színművészt, aki a címsze-
repben mutatkozik be a helyi 
közönségnek.

A cikk élén az újság kiemeli 
a művész gondolatait: lehet, 
úgy tűnik, az halad előre, aki 
becstelen, de hosszú távon 
meg kell térülnie a tisztesség-
nek. 

Filip Gabriella kérdésére 
személyesebb vallomást is 
tesz Rudolf Péter: jobb a kö-
zérzete, ha egyenes úton jár. 

Mivel ez az életelve, az sem 
különösebben zavarja, ha a 
döntései miatt esetleg balek-
nek nézik – tette hozzá az in-
terjúban.  ÉM

Rudolf Péter  FOTÓ: ÉM

Kedves Előfizetőink!
Szeretettel meghívjuk Önöket a RETRO 
FERGETEG PARTYRA, melyet 2019. 
december 29-én rendeznek meg Mis-
kolcon a GENERALI ARÉNÁban. Az 
Észak előfizetőjeként Önök a belépő-
jegyeiket Megyekártyával kedvezmé-
nyesen – álló: 4490 Ft helyett 4041 
Ft-ért, ülő: 4990 Ft helyett 4491
Ft-ért – vásárolhatják meg munkana-
pokon 7.30-tól 15.30-ig, pénteken 14.30 
óráig szerkesztőségünkben (Miskolc, 
Zsolcai kapu 3.). További, nem kedvez-
ményes árú jegyek válthatók a jegy.hu,  
az oneticket.hu oldalon és az ismert 
jegyirodákban. Figyelem! A kedvez-
ményes árú belépőjegyek korlátozott 
darabszámban kaphatók!

Válassza Ön is az Északot! 
Használja ki előfi zetői 
kedvezményeinket.

MAGYARORSZÁG

HIRDETÉS

36
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34
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Emésztőbe dobták 
bele a holttestet
A Debreceni Ítélőtábla 
másodfokon ma tár-
gyalja a brutális dövé-
nyi gyilkosság ügyét.

DEBRECEN, DÖVÉNY. A dövényi 
gyilkosság néven ismertté 
vált bűnügyben a négy vád-
lott és a későbbi áldozat jól 
ismerték egymást, az eset 
napján – 2018. február 4-én 
– is együtt szórakoztak Dö-
vényben, a helyi kocsmában. 
A társaság többször össze-
veszett, azonban a kocsma 
bezárása után is folytatták az 
italozást. A vita elmérgese-
dett közöttük, négyen elhatá-
rozták, hogy megölik ötödik 
társukat. Az elsőrendű vád-
lott élettársa, a harmadrendű   
vádlott nő hazament, majd az 
autójában késsel, bicskával, 
karddal tért vissza.

Időközben a helyszín-
re érkezett a későbbi áldo-
zat  barátnője is, aki kérlelte 
élettársát, hogy menjenek 
haza, azonban a férfi nem 
hallgatott rá. Este 11 óra kö-
rül valamennyien beültek az 
autóba azzal, hogy a közeli 

településre mennek. Az autót 
az elsőrendű vádlott élettársa 
vezette, a hátsó ülésen a két 
férfi vádlott között ült a sér-
tett, az anyósülésen a barátnő 
utazott. 

Kivégezték a férfit
Az indulás után az elsőrendű 
vádlott közölte a sértettek-
kel: „most meghaltok mind 
a ketten”, majd előkerültek a 
kések is. A sértettek kérték, 
hogy engedjék el őket, vála-
szul több szúrást és vágást 
kaptak.

Putnokra érve az elsőren-
dű vádlott korábbi élettársá-
nak – ő az ügy negyedrendű  
vádlottja – a házához mentek, 
a még életben lévő férfit a 
pincébe vonszolták, és ma-
gukkal vitték a barátnőt is. A 
pincében a két férfi vádlott 
a magukkal hozott karddal 
és késsel többször megvág-
ta, megszúrta a sértettet, a 
barátnőjét pedig megöléssel 
fenyegették és arra kényszerí-
tették, hogy végignézze élet-
társa kivégzését. Fenyege-
tésüknek nyomatékot adva, 
a harmadrendű vádlott nő a 

nála lévő késsel combon szúr-
ta a rémült nőt.

A holttestet szőnyegbe csa-
varták, betették az autóba, 
majd hozzáláttak a nyomok 
eltüntetéséhez: a véres ru-
hákat, a cselekmény során 
használt bicskát és a sértett 
telefonját elégették, a vérnyo-
mokat feltakarították, majd a 
sértett holttestét visszavitték 
Dövényre, ahol egy emésztő-
gödörbe dobták. A sértett se-
besült barátnőjét egy napon 
át fogva tartották, fenyeget-
ték, megtiltották, hogy az 
esetről bárkinek beszéljen. 
Másnap a nő bejelentést tett a 
rendőrségen. 

 
Enyhítésért fellebbeztek
Az első fokon eljárt Miskolci 
Törvényszék 2019 júniusá-
ban a vádlottak közül hármat 
előre kitervelten, különös 
kegyetlenséggel elkövetett 
emberölés és személyi sza-
badság megsértésese miatt 
mondta ki bűnösnek. Az íté-
let szerint az emberölést a két 
férfi vádlott társtettesként, 
a nő bűnsegédként követte 
el. A törvényszék a két férfit 
életfogytig tartó szabadság-
vesztésre ítélte. A nőt bűnse-
gédként elkövetett emberölés 
bűntette, társtettesként elkö-
vetett személyi szabadság 
megsértésének bűntette és 
testi sértés kísérletének bűn-
tette miatt 25 év fegyházbün-
tetésre és 10 év közügyektől 
eltiltásra ítélte. A negyed-
rendű vádlottat bűnpártolás 
bűntette miatt a bíróság 4 év 
börtönbüntetésre ítélte.

Az ítélet ellen a vádlottak 
felmentésért, illetve enyhíté-
sért fellebbeztek. Az ügyész a 
harmadrendű vádlott terhére 
is életfogytig tartó szabadság-
vesztés kiszabását indítvá-
nyozott.  SZB

Itt rejtették el a megölt férfi holttestét FOTÓ: BAZMRFK

A bíróságon... FOTÓ: ÉM

Hatékonyabb lehet a 
polgárőr-kommunikáció
BUDAPEST. A polgárőrök is 
csatlakozhatnak a készen-
léti szervek biztonságos, 
professzionális kommuniká-
ciós hálózatához, és ezer Tet-
ra-készülék segítségével ha-
tékonyabb reagálásra lesznek 
képesek és tehermentesíthe-
tik a készenléti szerveket. 

Gyorsabb reagálás
A rendőrség, a mentők, a 
tűzoltóság és más készenléti 
szervek által használt nagy 
rendelkezésre állású, titkosí-
tott kommunikációs hálózat-
hoz az adományként kapott 

ezer készülékkel a polgárőrök 
szükség esetén közvetlenül, 
szervezett formában kom-
munikálhatnak azokkal a 
szervekkel, amelyekkel egy 
esemény kapcsán együtt kell 
dolgozniuk. Ez megkönnyíti 
minden érintett munkáját, 
valamint hatékonyabb és 
gyorsabb segítséget jelent a 
magyar állampolgároknak.

A hálózaton a polgárőrök   
olyan helyzetekben is kom-
munikálhatnak, amikor a 
polgári rendszerek már csak 
korlátozottan állnak rendel-
kezésre.  ÉM

Pincében kapott 
lángra a tűzifa
SZOMOLYA, SAJÓBÁBONY. Tűz 
keletkezett egy családi ház 
pincéjében Szomolyán hét-
főn. A helyiségben lángoló 
tűzifát a tűzoltók rövid időn 
belül eloltották, az egységek 
átvizsgálták az épületet és át-
szellőztették a pincét. A tűz-
ben senki sem sérült meg, az 
ingatlan lakható maradt. 

Sajóbábonyban egy asz-
talosüzemben csaptak fel a 
lángok. A kazincbarcikai és a 
miskolci hivatásos tűzoltók 
rövid időn belül eloltották a 
helyiségben lángoló faanya-
got és berendezési tárgyakat, 
így a tűz csak néhány négy-
zetméteren okozott kárt. ÉM
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Kegyeleti hirdetéseket minden munkanapon 
16 óráig fogadunk!

A kegyeleti hirdetéseket az interneten 
is megtekintheti: boon.hu/gyaszhirek/

„Elvitted a derűt, a fényt,  
a meleget,  

Csak egy sugarat hagytál,  
az emlékedet.”

Gondoljon mindazokra,  
akik már nem lehetnek 

velünk.

Segítséget 
nyújt Önnek az Észak. 

3
4

01
9

0

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

„Elfáradtam, megpihenni hozzád térek, Istenem.” 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

MÉSZÁROS MÁRIA

107 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2019. november 
30-án, szombaton reggel 9 órakor lesz az ináncsi temetőben.

360589  A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS 
„Istenem, súgd meg neki halkan, 
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam! 
Álmomban keressen meg engem, 
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem! 
Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat, 
csak hadd lássam még egyszer drága orcádat. 
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom, 
súgd meg neki halkan, én minden nap várom.” 

Fájó szívvel gondolunk azóta is rád 

BOROS KÁROLY
(BENCE)

3 éve itt hagytál bennünket.

360376� Szerető�családtagjaid

33
62

76

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

KECSKÉS ISTVÁNNÉ

A gyászoló család

temetésén  megjelentek,  virágaikkal  megtisztelték  és  mély  gyászunkban
osztoztak.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett halottunk

360216

Szomorú  szívvel  tudatjuk,  hogy  türelemmel  viselt  hosszú
betegség  után,  életének  87.  évében  2019.  október  31-én
elhunyt:

Búcsúztatása   a   gyászmisével   egy   időben   november   30-án   12   
órakor Miskolcon, a   diósgyőri   római   katolikus   plébániatemplomban   
lesz. (Puskás  Tivadar  utca  1.)  Aki  ismerte  és  búcsúzni  kíván  tőle,  
várjuk szeretettel:

A gyászoló család (06303253591)

özv. Dudás István

360643

"Elment egy lélek ma ismét a földről,
Kit szívünk többé el sosem feled,
figyelsz ránk már odaföntről,
legyen helyettünk Isten Veled!"
 
                Fájó szívvel tudatjuk, hogy

80 éves korában elhunyt. Temetése 2019. november 29-én 13 órakor lesz
a szentistvánbaksai temető ravatalozójából.

A gyászoló család

NAGY BÉLÁNÉ
sz.: Simon Piroska

360643

FT 
+ EXTRA 
KEDVEZMÉNYEK

Szeretünk
olcsóbban
tankolni!

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

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

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

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

www.eszak.hu

3
3

61
8

3

ÁLLAT
PECSENYEKACSÁK 3,5-4 kg-os 1500 Ft, 
tyúkok 7 hónaposak 1200 Ft, jércék gabo-
násak 1500 Ft/db szállítással. 70/405-
0880.

*360891*

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

*354909*

BÚTOR
RÉGI parasztbútorokat vásárolok komó-
dot, ládát, lócát, nagy asztalokat, kreden-
cet stb. 20/534-2900

*360403*

Kegyeleti  
hirdetéseket 

minden 
munkanapon 

16 óráig  
fogadunk!
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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 26., kedd

SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

06:50

15:41

06:14

15:52

Ma fronthatás nem várható. A ködös, párás, 
hideg reggel az ízületi fájdalmak erősödését, 
illetve a krónikus légúti betegségek tüneteinek 
fellángolását okozhatja. 

A ködben előforduló ködszitá-
lás, kicsapódó nedvesség miatt 
az útfelszín is síkossá válhat.

0 °C
11 °C

Szűrtebb napsütés, 
foltokban tartós 

ködfelhőzet.

0 °C  10 °C
0 °C  9 °C 1 °C  10 °C

0 °C  11 °C

1 °C  10 °C
2 °C  11 °C

1 °C  11 °C

2 °C  11 °C

Vékonyodó, 
szürke rétegfel-
hőzet. Estétől 
eső.

Borús idő 
tartós, kiadós 
esőkkel.

Borongós idő. 
Gyengébb, idő-
szakos esők.

Élénk szél, 
szakadozott 
felhőzet, némi 
napsütés.

Borús idő, 
havas eső, 
havazás is 
lehet.

1 °C  9 °C 7 °C  10 °C 6 °C  10 °C 2 °C  6 °C -2 °C  2 °C

Kedd reggel hideg, fol-
tokban fagyos és a derült 
égbolt mellett többfelé 
párás, ködös, szürke 
idővel indul a nap. 

Napközben egyre inkább 
csak szűrt, derengő 
napsütéses időszakok 
lehetnek, valószínűbb a 
tartós, szürke rétegfel-
hőzet.

Éjszaka eleinte szakado-
zott lehet a felhőzet, de 
ismét párásodik a levegő, 
ködfoltok képződnek.

1 °C  10 °C  4 °C  

Horoszkóp
A Nyilasban 
létrejött 
Újhold az ön 
kilencedik 

sorsterületén halad át. Nehezen viseli 
a megszokott rutinfeladatokat. Tegyen 
erőfeszítéseket új projektekre.

A mai nap 
kedvező 
arra, hogy 
tárgyalásokat 

kezdeményezzen az üzleti élet terüle
tén, mivel a bolygóállások támogatják 
az új kapcsolatok megkezdését.

Előtérbe ke
rülnek a part
nerségben a 
megosztás 

kérdései. Arra is jó alkalom, ha valamit 
nyilvánosságra akar hozni.

Önnél a 
hatodik 
sorsterületen 
találjuk az 
Újholdat, ked

vező időszakot jelez, ha új étrendet 
akar kialakítani vagy más egészséges 
életmódot akar elkezdeni.

A kreatív 
önkifejezés az 
ötödik sors
területéhez 

tartozik, és ha egy Újhold jelenik meg itt, 
az felébreszti a vágyat a romantikára. 
Szenvedélyes időszak.

Az Újhold 
negyedik 
sorsterülete 
alatt a család 

a hangsúlyos. Figyeljen befelé, és tartsa 
tiszteletben megérzéseit. Kiváló időszak 
kapcsolatba lépni szeretett felmenőivel.

Az Újhold 
kedvező 
lehetőséget 
biztosít most 

önnek valami új dolog elsajátítására, 
a napi interakciókkal kapcsolatosan. 
Kedvező idő valami új megtanulására.

Az Újhold az 
ön második 
sorsterületén 
jött létre, ez 

azt jelenti, hogy önnek szilárd talajt 
kell a talpa alatt érezni. A hangsúly az 
anyagi világra helyeződik.

Az Újhold az ön 
első sorsterüle
tén van, ez egy 
igen erőteljes 

elhelyezkedés, gondolkodjon, hogy mit 
szeretne megváltoztatni magán.

Ezt a napot 
a legjobb, ha 
egyedül tölti, 
rájöhet, mi az, 

amitől szabadulnia kellene, mi az, amin 
változtatna. Ez az Újhold legérzéke
nyebb pozíciója, békére is lelhet általa.

Ideális nap a 
Nyilas–Újhold 
miatt önnek 
a csapat

építéshez vagy kapcsolatfelvételhez, 
bármilyen csoportos tevékenységhez. 

Az Újhold 
az ön karrier 
életterületét 
emeli ki, 

mutassa meg az új üzleti terveit. Ideje 
összpontosítani személyiségének azon 
elemeire, amelyeken keresztül mások 
önt hivatásában profinak látják.

Virág, Atanáz, 
Szilveszter, 
Konrád, Milán, 
Lénárd

136 éve Szekszárdon megszü-
letett Babits Mihály költő, író, 
irodalomtörténész, műfordító 
(A gólyakalifa).

Szupergép, múzeumban 
Tizenhat évvel ezelőtt, 
november 26-án szállt 
fel utoljára a szuper-
szonikus repülőgép. 

WASHINGTON. Az Air France és 
a British Airways által egykor 
üzemeltetett, a hangsebesség 
kétszeresének túlszárnyalá-
sára képes utasszállító repü-
lőgép 1969-ben kapaszkodott 
először a magasba, majd 
1976-tól huszonhét eszten-
deig szolgálta az utasokat. A 
légi közlekedés ikonikus jel-

képének két óra és ötven perc 
is elegendő volt ahhoz, hogy 
Londonból New Yorkba „vág-
tasson”. 

Ferihegyen is járt
A korának műszaki csodája-
ként jellemzett gép egyszer 
Budapesten is tiszteletét tet-
te: 1985. szeptember 14. eb-
ből a szempontból mérföld-
kőként vonult be a ferihegyi 
légikikötő történetébe.

Aztán elérte a végzet.
Az egyik Concorde 2000-ben 

Párizsnál úgy szenvedett ka-

tasztrófát, hogy balesetében 
műszakilag vétlen volt, aztán 
közbeszóltak az Amerikát ért 
terrortámadások, továbbá a 
gazdaságossági szempontok is. 

Az utolsó üzemképes Con-
corde 2003. november 26-án 
szállt fel utoljára, majd a meg-
maradt példányok különböző 
múzeumokra kerültek. 

A washingtoni Dulles nem-
zetközi bázis tőszomszédsá-
gában lévő, óriási repülés-
történeti kiállítóhely egyik 
sztárja a ma is csodálatosan 
szép Concorde.  KT 

Barcikáról a Vatikánba
Nem mindennapi 
helyszínen mutatják be 
a kazincbarcikai művé-
szeti csoport alkotását.

KAZINCBARCIKA. 100 jászol 
címmel nyílik nemzetközi ki-
állítás decemberben hazánk 
vatikáni nagykövetségén. 
Ahogyan arról még augusz-
tusban beszámoltunk, a tárla-
ton a Kazincbarcikai Gobelin 
Öltögetők Körének Szárnyas 
oltár – Jézus születése Betle-
hemben című tűgobelinje is 
megtekinthető lesz.

Megtiszteltetés számukra
– A meghívás a közelmúltban 
érkezett meg Habsburg-Lot-
haringiai Eduárd Magyaror-
szág szentszéki nagyköve-
tétől, melyben azt írják: a 
kiállítás szabadon és ingye-

nesen megtekinthető de-
cember 7-étől minden nap 10 
és 20 között egészen január 
12-ig, a cím: Via della Conci-
liazione 5. szám, ami a Szent 
Péter tér közelében található 
– mondta el lapunknak a kör 
vezetője.

A különleges kiállítást de-
cember 9-én nyitják meg. A 
kazincbarcikai gyökerű mű-
vészeti csoportot is meghív-
ták. Kissné Király Piroska el-
mondta, megtiszteltetés volt 
számukra a lehetőség és a 
meghívás is.  TÁ

Melyik a hónap előadása?
Újabb bemutatóval zár-
ja a novembert a Mis-
kolci Nemzeti Színház.
MISKOLC. A hónap előadását 
keressük a 2019–2020-as sze-
zonban is – olvasóink sza-
vazhatnak róla, hogy melyik 
produkció érdemelte ki ezt a 
címet saját tapasztalatuk sze-
rint.

A Borsod Online (www.
boon.hu) címoldaláról érik 
el a felületet a nézők, ahol 
szavazhatnak és ahol össze-
foglalhatják a véleményü-
ket. Az itt közölt kritikákat, 
dicsérő szavakat időről időre 
szemlézzük is lapunkban. 
A szavazók között havon-
ta öt páros belépőt sorsol ki 
a Borsod Online a miskolci 

színházban látható valame-
lyik előadásra. A novemberi 
új bemutatók közül a Betörő 
az albérlőm című komédiát, 
Keszég László rendezésében 
a Kamaraszínházban már 
láthatták az érdeklődők. A 
Hegedűs a háztetőn című 
musicalt Béres Attila rende-
zésében a Nagyszínházban 
(29-én) mutatják be. ÉM

A Concorde-ból kiállítási tárgy lett  FOTÓ: KT 

Képünk az öltögetők korábbi kiállításán készült  FOTÓ: ÉM

 Brigi a vicces mondások barátja
Brigi 20 éves diáklány. Fontosnak tartja a testmozgást, a pi-
henést és az alvást, hogy fitt legyen. Szereti a vicces mondá-
sokat. Kedvence: ki korán kel, fáradt marad.  FOTÓ: KOZMA I.

Megér egy mosolyt
Ketten beszélgetnek.
– Képzeld, az éjjel álmomban elindul-
tam, és kikötöttem a földszinten lévő 
étteremben!
– El tudom képzelni, milyen kellemet-
lenül érezted magad, amikor ott álltál 
a vendégek között hálóingben!
– Hálóingben? Ki hord mostanában 
hálóinget?

További viccek humor.boon.hu

 Kormi a kamera előtt
„Így jó lesz? Ezt kérdezi Kormi, aki szívesen áll a kamera elé” 
– a kedves képet Kövér Klárának köszönjük szépen. Tovább-
ra is várjuk az olvasóink kedvenceiről készült fotográfiákat. 
Címünk: eszak@eszak.hu.  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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