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MEGALAKULT A MEGYEI KÖZGYŰLÉS

Árvízi védekezést segítő 
rendszert fejlesztett ki a 
Miskolci Egyetem négy kon-
zorciumi partnerével. 

A határon átnyúló pályázat 
két év alatt 450 ezer euróból 
valósult meg. A program tar-
talmazza a Hernádon az ár-
vizek terjedésének modelle-
zését, a természeti és épített 
környezetre gyakorolt hatá-
sainak vizsgálatát, logiszti-
kai feladatok tervezését, va-
lamint a népegészségügyi és 
járványügyi hatások kezelé-
sét. – A gátszakadás helyének 
és méretének megállapítá-
sa mellett tudjuk modellez-
ni, hogy milyen tömegű víz 
tud kifolyni. Emellett idő-
ben tudjuk modellezni azt is, 
hogy a víz mekkora területet 

és milyen mélyen önt el, mi-
lyen infrastruktúrát, utakat, 
hány házat érint – tájékozta-
tott Dobos Endre, a Miskolci 
Egyetem Földrajz-Geoinfor-
matikai Intézetének tanszék-
vezetője. 

 Az időben való modellezés 
hozzájárul, hogy a katasztró-
favédelem fel tudjon készülni 
a feladatokra. A kidolgozott 
térinformatikai és logiszti-
kai modell pedig szemlélteti 
a homokzsákokat, a mentő-
ket, a szállítójárműveket és 
a mentéshez szükséges inf-
rastruktúrát. Vagyis segít 
a leghatékonyabb mentési 
munkák előkészítésében egy 
esetleges árvízi katasztrófa 
esetén. 

– Ebből a kooperációból ki-
derül, hogy a Hernád egy ha-

táron átnyúló folyó és a víz-
gyűjtő terület nagyobb része 
is a szlovák oldalra esik. Min-
den, amit a projekt megvaló-
sított, segít a víz-, katasztrófa- 
és árvízvédelemben és nem is 
beszélve arról az együttmű-
ködésről, ami már korábban 
is jól működött közöttünk. 
Mindkét fél profitálhat belő-
le – fogalmazott Martina Ze-
lenakova, a Kassai Műszaki 
Egyetem projektmenedzse-
re.  Az elöntési és a logisztikai 
modellt a Miskolci Egyetem 
a Kassai Műszaki Egyetem-
mel, a Kassai Biztonsági Me-
nedzserképző Főiskolával, a 
Holocén Természetvédelmi 
Egyesülettel és a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi igazgatósággal 
közösen dolgozta ki.

SEGÍTIK AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉST Közösségépítés Lyukóban

Megalakult Borsod-Aba-
új-Zemplén Megye Közgyűlé-
se Miskolcon, a megyeházán, 
miután jogerőssé vált a megyei 
önkormányzati választás ered-
ménye.

A megválasztott 29 tagú kép-
viselő-testületből 28-an vol-
tak jelen és egyhangúlag Bán-
né Gál Boglárkát választották 
meg elnöknek, aki a megelő-
ző ciklusban az alelnöki posz-
tot töltötte be. Az október 13-i 
választási eredmény alap-
ján a Fidesz-KDNP listájáról 
18, a Jobbik-MSZP-Momen-
tum-Mindenki Magyarországa 
listájáról nyolc, a DK listájáról 
pedig három képviselő lesz tagja 
a testületnek. A közgyűlés szer-
vezeti és működési szabályzata 
szerint az első két helyen vég-
zett pártszövetség önálló frak-
ciót alakíthat, a DK képviselői 

pedig vagy függetlenként dol-
gozhatnak a testületben, vagy 
csatlakozhatnak valamelyik 
frakcióhoz. Az alakuló közgyű-
lés első napirendi pontjában 
Murányi Zsolt beszélt a válasz-
tás menetéről, eredményeiről. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területi Választási Bizottság el-
nöke elmondta, hogy a megyei 
közgyűlés képviselőinek számát 
a megye lakosságszáma alapján 
határozták meg. 358 településen 
814 szavazókörben adhatták le 
szavazatukat a választásra jogo-
sultak. A megyei önkormány-
zati képviselők közül 28-an vet-
ték át az alakuló közgyűlésen 
megbízólevelüket, majd közö-
sen mondták el az eskü szöve-
gét.  A megyei közgyűlés el-
nökének Bánné Gál Boglárkát 
választották meg a képviselők. 
Az újonnan megválasztott el-
nök székfoglaló előadásán kö-

szönetet mondott a képviselője-
lölteknek, a települési és területi 
választási irodák és megyei ön-
kormányzat dolgozóinak, vala-
mint annak a csaknem 217 ezer 
választópolgárnak akik éltek 
demokratikus jogaikkal és ok-
tóber 13-án elmentek szavaz-
ni. – A cél, minden újabb poli-
tikai választással az, hogy olyan 
garnitúra rendezkedhessen be, 
amely felelősséggel, elhivatott-
sággal, legjobb szándéka és tu-
dása szerint kívánja szolgálni 
azt a mind a 650 ezer embert, 
akik megyénkben élnek – nyi-
latkozta Bánné Gál Boglárka. 
Az elnök asszony elmondta azt 
is, hogy céljai között szerepel az 
ipar, a kultúra fejlesztése, a tu-
risztikai kínálat bővítése, a civil 
és nemzetközi együttműködés 
további erősítése, a befekteté-
sek ösztönzése, és a települések 
fejlesztése. Az szeretné, ha Bor-

sod-Abaúj-Zemplén méltó hely-
re kerülne a hazai rangsorban és 
az ország meghatározó megyéi 
közzé tartozna. – Borsod me-
gye az elmúlt öt évben kiemel-
kedő gazdasági eredményeket 
ért el, a lemaradott megyék közé 
tartozott megyénk, most már a 
11. helyen áll a gazdasági telje-
sítményét tekintve, ami közép-
mezőnynek számít a megyéket 
tekintve. Azt gondolom, hogy 
mind a gazdasági eredményt, az 
árbevételt, mind pedig a foglal-
koztatást érintően kiemelkedő 
eredmények születtek, amely 
teljesen beleillik a kormány-
zat politikájába – mondta Tál-
lai András, parlamenti állam-
titkár, a Pénzügyminisztérium 
miniszterhelyettese.  Az alakuló 
közgyűlésen alelnököt válasz-
tottak, és szavaztak a tisztelet-
díjakról és az SZMSZ módosí-
tásáról is.

Csaknem hetvenhárom 
millió forintot nyert el egy 
pályázatnak köszönhető-
en a Diósgyőri Általános 
Iskola és Óvoda. 

Uniós támogatásból fej-
lesztették az intézmény esz-
közparkját, és kidolgoztak 
több olyan programot, ami-
vel a gyerekek játékosan ta-
nulhatnak.  Kétéves projekt 
ért véget a Miskolc-Diósgyőri 
Általános Iskola és Óvodá-
ban. Informális és nem for-
mális tanulási lehetőségek 
kialakítására nyert az intéz-
mény több mint 72 millió fo-
rintot. Ebből 12 milliót esz-
közfejlesztésre fordítottak. 
Emellett számos olyan mód-
szert is kidolgoztak, amivel a 
gyerekek játékosan oktatha-
tók. A program egyik legfőbb 
célja az élmény alapú tanu-
lás kialakítása volt. – A gye-
rekek észre sem veszik, hogy 

megszereznek valamilyen 
tudást vagy kompetenciát, 
hogy akár a szabadidő eltöl-
tése közben is gazdagíthatják 
személyiségüket. Olyan is-
meretek birtokába juthatnak, 
melyekkel bővíthetik kompe-
tenciáikat, erősíthetik a kész-
ségeiket, melyeknek hatásai 
főleg a mindennapi élethez és 
a műveltségéhez kapcsolód-
nak – nyilatkozta Hunyadi-
né Kalecsár Mária, az intéz-
mény szakmai vezetője. 

A pályázat emellett azt is 
célul tűzte ki, hogy csökkent-
sék a lemorzsolódást, az isko-
laelhagyást, és megalapozzák 
az egész életen át tartó tanu-
lást. Valamint hogy az él-
mény alapú tanulás közössé-
get építsen. A projektben 430 
gyerek vett részt, 35 pedagó-
gust képeztek ki, és az előírt 
egy módszer kidolgozása he-
lyett 20 projektet dolgoztak ki 
és alkalmaztak.

Miskolci olvasónk levelében 
leírta, hogy, becsületsértő 
kijelentésekkel illette egy 
rosszakarója, többek előtt. 

Ebből eredően, az elköve-
tővel szemben büntető eljárás 
is volt folyamatban, ahol jog-
erősen elítélték a feljelentet-
tet. Ő kártérítést is igényel a 
jogsértőtől, azonban, konkrét 
vagyoni kára nem keletkezett, 

viszont, mindennapi életében, 
számos kellemetlenség érte az 
eset miatt. Kérdezi ezek után, 
hogy van-e mód arra, hogy 
ilyen körülmények között, 
kártérítést állapítson meg javá-
ra a bíróság.

A Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. tv. ( Ptk.) az 
emberi méltóság keretében 
határozza meg az abból faka-
dó személyiségi jogokat. Ki-

mondja, hogy ezeket minden-
ki köteles tiszteletben tartani, 
és ezek a személyiségi jogok a 
törvény védelme alatt állnak. 
Néhány személyiségi jogot a 
törvény nevesít, például az 
élet, a testi épség, az egészség 
vagy a magántitok, továbbá a 
személyes adatok védelmé-
hez való jog, és az esetünkben 
érintett becsülethez és jóhír-
névhez való jog.

A Ptk. a személyiségi jogok 
megsértéséhez fűződően sza-
bályozza a sérelemdíjat. A sé-
relemdíj a személyiségi jog-
sértésekkel okozott, pénzben 
nehezen kifejezhető károk meg-
térítésének a lehetőségét terem-
ti meg. Sok esetben a személyi-
ségi jogsértéshez kapcsolódó 
károkat nem lehet számszerűsí-
teni, noha nem vitatható, hogy 
a károsult személy vagy annak 

hozzátartozója életminőségét, 
egzisztenciális helyzetét jelen-
tős mértékben érinti a károko-
zás. A sérelemdíj alkalmazása 
lehetővé teszi azt, hogy ha az 
érintett nem tud hátrányt bizo-
nyítani, akkor is megállapítható 
legyen kártérítés.

 Az eljáró bíróság mérlegelé-
si körébe tartozik a sérelemdíj 
összegének a meghatározása. 
A bíróság a személyiségi jog-

sértés ösz-
szes körülmé-
nyét mérlegeli. 
Így szerepe van 
a jogsértés sú-
lyának, ismétlődő jellegének, a 
felróhatóság mértékének. Ezek 
figyelembe vételével tudja a 
bíróság a sérelemdíj összegét 
meghatározni.

DR. STRASSBURGER GYULA  
ÜGYVÉD

A JOGÁSZ VÁLASZOL

Sérelemdíj

Közös munka és játék Lyu-
kóvölgyben négy napon át. 
Az Élményakadémia Egye-
sület programja újra Mis-
kolcra érkezett. A szervezők 
célja, hogy a hátrányos hely-
zetű fiatalok egymást segítve 
építsenek közösséget.

A zene összehoz, ahogy a 
sport és a munka is. A környé-
ken élő fiatalok együtt festették 
le a lyukóvölgyi közösségi ház 
falát. Az Élményakadémia Egye-
sület négynapos programjának 
lényege, hogy hátrányos hely-
zetű fiatalok segítsenek ugyan-
csak nehéz sorsú gyerekeknek. 
Együtt játszanak, beszélgetnek 
és főznek. Lyukóvölgy mellett 
Monor, Ároktő, Bag és többek 
között Tatabánya is befogadta 
már a mintegy nyolc éve útjára 
indult programot.

– A legfőbb célkitűzés az, 
hogy ezek a fiatalok, akik 
többnyire vidéken élnek vagy 
nehezebben mozdulnak ki, ne-
hezebben engedik ki őket, ke-
vesebb lehetőségük van erre, 
kimozduljanak, találkozzanak 
más fiatalokkal és főleg gya-

koroljanak olyan dolgokat, 
amit felnőttként majd tudnak 
használni – nyilatkozta Bárnai 
Árpád, az Élményakadémia 
Közhasznú Egyesület szak-
mai vezetője. Lyukóvölgyben a 
négynapos programban mint-
egy ötvenen vettek részt.

Játékos tanulás 
Diósgyőrben 



Bérfejlesztés, a megfelelő 
munkakörülmények biz-
tosítása, a munkabeosztás 
ésszerűsítése és a párbeszéd 
további fenntartása – ezeket 
az igényeket tolmácsolták az 
MVK Zrt. sofőrjeit képviselő 
szakszervezeti vezetők Mis-
kolc polgármesterének. 

Veres Pál az őszi tanszüne-
ti menetrendváltozás okoz-
ta problémák kezelése miatt 
egyeztetett a közlekedési válla-
lattal kedd reggel. A megbeszé-
lésen jelenlévők megerősítették: 
sofőrhiánnyal küzd a közleke-
dési vállalat. Ez nem mostani 
probléma, hónapok, évek óta 
fennáll, de eddig nem kaptak 
önkormányzati segítséget.

Az MVK a múlt hét végén je-
lentette be, hogy az őszi iskolai 
tanítási szünet idejére, október 
26-a és november 3-a között 
a kisebb utasforgalom miatt 
változik a menetrend. Többen 
azonban arról számoltak be la-
punknak, hogy, főleg csúcsidő-
szakokban, nem fértek fel a 
buszra, a járatkimaradás miatt 
késtek a munkahelyükön. Mis-
kolc polgármestere kedd reggel 

közzétett posztjában úgy fog-
lalta össze a kialakult helyzetet, 
hogy „az új, őszi szünet miatt 
bevezetett menetrend kapcsán 
tömegjelenetekre, utaslemara-
dásokra, munkából való töme-
ges késésekre, az Egyetemvá-
ros nehéz megközelíthetőségére 
panaszkodnak a miskolciak”.

 
Vonzóbbá kell tenni  
a szakmát

 Kedd reggelre egyeztetést kez-
deményezett tehát a cég vezeté-
sével és a szakszervezetekkel. A 
bő egy órás találkozót elsősor-
ban azért kérte Veres Pál, hogy 
tájékozódjon a kialakult helyzet-
ről. – Azt kértem, hogy már rö-
vidtávon is igyekezzen a vállalat 
orvosolni a problémát, de hala-
déktalanul ki kell dolgozni egy 
középtávú tervet is. Ehhez min-
den érintett, tehát a munkáltató 
és a szakszervezetek együttmű-
ködését is kérem – fogalmazott 
Miskolc polgármestere.

Elmondta: tud arról, hogy 
az ország több városában is 
sofőrhiánnyal küzdenek a kö-
zösségi közlekedési vállalatok. 
Most azonnal elsősorban az 
egyetemet és a nagyobb teme-

tőket érintő járatok helyzetét 
kell rendezni, de ki kell dol-
gozni egy, már közép-, majd 
hosszútávon ható tervet is, 
húzta alá. Ez érintheti akár a 
forgalmi rend megváltozta-
tását (amihez egyébként 2012 
óta nem nyúltak jelentős mér-
tékben), vagy akár járatszá-
mok átalakítását.

Ugyanakkor – folytatta Ve-
res Pál – annak is a híve, hogy 
megfelelő béreket kell fizet-
ni, nem pedig jutalmat oszta-
ni. – A cél: vonzóbbá tenni a 
szakmát, a városi munkahe-
lyeket a fiatalok számára. Akár 
városi minimálbérrel, vagy 
lakhatási támogatást nyújt-
va orvosolni lehet a munka-
erőproblémát – mutatott rá. A 
polgármester végül mindenki 
részéről együttműködést kért, 
valamint azt, hogy a lakossá-
gi igényekre lehetőleg minél 
gyorsabban reagáljanak a tag-
vállalatok, ahogy a városveze-
tés is erre törekszik.

Érdekképviseletek:  
példaértékű az egyeztetés

Az üzemi tanács elnöke, va-
lamint szakszervezeti vezetők 

örömtelinek és példaértékű-
nek nevezték, hogy a város ve-
zetője egy asztalhoz ült velük, 
és kérte a véleményüket. El-
mondták, három évvel ezelőtt, 
amikor sztrájkot hirdettek, el-
juttatták petíciójukat az akko-
ri polgármesterhez, segítséget 
kértek tőle, de nem kaptak ér-
demi választ. Kiemelték: a cég 
működésére rányomta a bé-
lyeget a létszámhiány, problé-
mák vannak a nem megfelelő 
munkakörülmények és a mun-
kabeosztás terén is, egyikük 
konkrétan úgy fogalmazott: 
„nem élhető a beosztás”, van, 
aki ezért keresett más mun-
kát. Felvetették egy állomány-
gyűlés összehívását, ahol tájé-
koztatnák a munkatársakat – a 
meghívást mind a vezérigazga-
tó, mind a polgármester jónak 
találta.
 

Stabilizálni a munkaerőt
Tájékoztattam polgármes-

ter urat azokról az intézkedé-
sekről, amiket az elmúlt idő-
szakban hoztunk – mondta el 
érdeklődésünkre az MVK Zrt. 
vezérigazgatója. Demeter Péter 
sorolta: a legfontosabb a mun-
kavállalói létszám biztosítása 

volt. – Azon dolgozunk, hogy 
a főállású járművezetőink szá-
mát növelni tudjuk, illetve ez-
zel párhuzamosan törekszünk 
a sofőrök motiválására, anyagi 
elismerésére is. Toborzásunk 
autóbuszvezető munkakör-
be folyamatos, a hirdetésekkel 
párhuzamosan belső ösztön-
ző-rendszer is működik. Utób-
bi lényege, ha az új járműve-
zető a próbaidő után marad 
az MVK-nál, akkor ő, és az őt 
beajánló kolléga is jutalomban 
részesül.

Idén villamos- és buszveze-
tői képzést is indítottak, tizen-
hat villamosvezető sikeresen 
vizsgázott, ők már hónapok 
óta dolgoznak. Húsz leendő 
autóbuszvezető részére pe-
dig szeptemberben indítottak 
az Észak-magyarországi Re-
gionális Munkaügyi Központ 

Miskolci Kirendeltség és Szol-
gáltató Központtal közösen ál-
lamilag támogatott képzést. A 
leendő kollégákat már a tan-
folyam ideje alatt állományba 
veszik, tehát fognak nekik fi-
zetést is adni. A cég egyébként 
saját képzést is tervez, amihez 
a vezérigazgató elmondása sze-

rint minden feltétel adott az 
MVK-nál.

– Az országos problémára 
megoldást jelenthet, hogy jog-
szabálymódosítást kezdemé-
nyeztünk az illetékes minisz-
tériumban arra vonatkozóan, 
hogy a D kategóriás jogosít-
ványhoz elegendő legyen a B 
kategória. Ezzel felgyorsulhat a 
képzési folyamat. A társválla-
latok támogatnak ebben min-
ket – tudatta.

Fontos a cég számára az is ter-
mészetesen, hogy megtartsa a 
meglévő járművezetőit. A bér-
fejlesztések mellett idén is biz-
tosítják az egyszeri juttatásokat. 
Az üzemanyag-megtakarítási 
rendszert átalakították, amivel 
magasabb jövedelemhez jut-
hatnak a kollégák. – Ezt már az 
októberi fizetésen is látni fogják 
– tudatta a vezérigazgató, hoz-

zátéve: apróbb, de fontos intéz-
kedésekkel biztosítani kívánják 
a sofőrök munkájának egysé-
ges megítélését, az egységes jö-
vedelemszintet. – Ezeket támo-
gatja polgármester úr. Ezekkel 
az intézkedésekkel rövid és kö-
zéptávon is tudjuk stabilizálni a 
munkaerőt – mondta el.
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Sofőrhiány, bérproblémák az MVK-nál

Újabb elemmel bővül Mis-
kolc hulladékgazdálkodási 
rendszere, megnyitotta ka-
puit a Miskolci Újrahaszná-
lati Központ.

Sokszor esik szó a hulladé-
kok szelektív gyűjtéséről, azok 
újrahasznosításáról, viszont 
az igazi megoldás az, amikor 
hulladék nem is keletkezik. 
A folyamatosan ránk zúdu-
ló árumennyiség miatt a ház-
tartásokban sok tárgy gyorsan 

cserélődik, mert mindig van 
újabb, vagy divatosabb, ami 
miatt a régiek hulladékká vál-
nak. Emellett természetesen 
megjelennek leginkább a gye-
rekekhez kötődő termékek, 
amit a gyors növekedés miatt 
már nem tudunk használni. 
Ilyenkor a legegyszerűbb meg-
oldás, hogy a lomjainktól meg-
szabaduljunk. Vagy a kukába 
dobjuk, vagy a házhoz menő 
lomtalanítás keretében megvá-
lunk tőle. Sokszor végig se gon-

doljuk, hogy ami számunkra 
felesleges, más számára még 
hasznos lehet, vagy újragondol-
va annak funkcióját, adott eset-
ben még saját magunk is újra 
tudnánk hasznosítani azokat.

A feleslegesnek ítélt, szá-
munkra már értéktelen, de 
más számára még hasznos 
holmik, nemcsak a környezet-
tudatos életvitelhez járulnak 
hozzá, hanem fontos szerepet 
játszanak abban is, hogy javít-

sák mások életminőségét az-
által, hogy újrahasznosulnak. 
A Mirehu Nonprofit Kft. eb-
ben szeretne egy kapocs sze-
repet játszani az újrahaszná-
lati központ megnyitásával. 
A MÚK-ban a lakosok ingye-
nesen adhatják le a felesleges-
sé vált tárgyaikat regisztrálás 
után, míg a tárgyak elvitelére 
szintén regisztrálás után a cse-
kély raktározási díj készpénzes 
megfizetése után van lehetősé-

ge a vásárlóknak. Az átvételre 
szánt termékek esetében fontos 
szempont, hogy azok jó álla-
potúak, megfelelő minőségűek 
legyenek, azok eredeti rendel-
tetésük szerint mások számára 
még használhatóak legyenek. 

A MÚK-ban a használati tár-
gyakat tematizálva csoporto-
sítják. Bárki által leadhatók a 
lakberendezési tárgyak, búto-
rok, sporteszközök (pl. kerék-
pár, labda, roller stb.), konyhai 
eszközök, könyvek, felesleges-
sé vált, de még biztonságosan 
használható (nem elektromos) 
eszközök. Az újrahasználati 
központ nyitókészletét a házhoz 
menő lomtalanításokból és a 
hulladékudvarokba beszállított 
tárgyakból válogatták ki. A cél 
az, hogy minél többen, minél 
nagyobb mennyiségben hoz-
zanak be, ajánljanak fel tárgya-
kat azért, hogy másokon segíte-
ni tudjanak, ezáltal jelentősen 
csökkentve a keletkezett hulla-
dékok mennyiségét. A közpon-
tot a MiReHu József Attila utca 
65. szám alatti telephelyén ala-
kították ki egy már nem hasz-
nált épületszárny ban. 

MEGNYÍLT AZ ÚJRAHASZNÁLATI KÖZPONT

VERES PÁL AZONNALI MEGOLDÁST SÜRGETETT



Beindult az influenzafi-
gyelő szolgálat. Aki közös-
ségben tanul vagy dolgo-
zik, annak a betegséggel 
szemben érdemes időben 
lépnie.

A megyében kilencven há-
ziorvos követi nyomon a ví-
rus terjedését és jelenti azt az 
országos tiszti főorvos felé. A 
rendelőkben egyelőre kevés a 
beteg, de az influenza elleni 
vakcina már elérhető. Az idő-
ben beadott védőoltás eseten-
ként életet is menthet – hívják 
fel a figyelmet az orvosok.

– Mindenképpen fontos-
nak tartom, hogy a szükséges 
oltásokat ilyenkor, főleg az 
ilyen, fokozottan expozíció-
nak kitett kollegák, emberek 
megkapják, hiszen nekünk is 
védekeznünk kell a fertőzé-
sek ellen, és nagyon sok em-
berrel találkozunk egy nap, 
főleg beteg emberekkel – nyi-
latkozta Sipos Zita, foglalko-
zás-egészségügyi rezidens, 
neurológus szakorvos. 

Az egyetemen dolgozók-
nak is javasolják a védőol-
tást. Még most, ugyanis az 
immunitás kialakulásához 
minimum két hét szükséges. 
– Jelenleg influenzaszerű tü-
netek sincsenek, főleg légúti, 
de inkább bakteriális fertőzé-
sekkel találkozunk, ritkábban 
vírusfertőzésekkel, de ezek 
még biztos, hogy nem influ-
enza tünetei egyik sem – tá-

jékoztatott Felszeghi Sára, a 
Miskolci Egyetem Foglalko-
zás-Egészségügyi Központ-
jának szakfelügyelő főorvosa. 

Az oltóanyag krónikus 
betegeknek, 60 éven felüli-
eknek ingyenes. Mások pa-
tikában válthatják ki, amit 
szintén a háziorvos ad be. 
Az oltóanyag egyedi kisze-
relésű, az összetétel évente 
változik. A betegség terjedé-
sét viszont hetente figyelik a 
szakemberek. A figyelőszol-
gálat egy hónapja indult be. 

– A megyében több mint 
kilencven háziorvos jelenti 
folyamatosan hetente egy-
szer az elmúlt héten a hozzá 
influenzaszerű megbetege-
déssel fordulók számát, kor-
csoportját, a tüneteket, ilyen 
módon tudjuk nyomon kö-
vetni, hogy vajon influen-
zaszerű megbetegedések 
fordulnak-e elő egyáltalán a 
megyében, mely területeken 
fordulnak elő, esetleg van-e 
közösségi halmozódás, eze-
ket mind nyomon követjük 
– mondta Asztalos Ágnes, 
a Megyei Kormányhivatal 
Nép egészségügyi Főosztá-
lyának tiszti főorvosa. 

Egyelőre kevesen fordul-
tak orvoshoz, a hűvösebb 
időjárás viszont a betegsé-
gek terjedését is magával 
hozza. A legutóbbi jelentés 
szerint hazánkban az influ-
enza vírus még nem jelent 
meg.

Kihirdették a Mellrák Elleni 
Küzdelem Hősei pályázat 
2019-es nyerteseit, miskolci 
önkéntes is van a nyertesek 
között. Bodnár Erika, a Mell-
rákinfó Egyesület borsodi 
csoportjának vezetője maga 
is legyőzte a mellrákot és a 
betegségét követően kezdte el 
önkéntes munkáját. 

Az emlődaganat ma már 
szerencsére nem kell, hogy 
végzetes legyen, de ehhez az 
szükséges, hogy időben felis-
merjék. A gyógyulási folyamat 
ugyanakkor nem könnyű, az 
érintetteknek hatalmas har-
cot kell megvívniuk. A mellrák 
elleni küzdelemben rengeteg 
erőt ad a betegeknek a közvet-
len környezetük támogatása. 
Szerencsére sok olyan köztünk 
élő jótevő létezik, aki munká-
jával támogatja a mellrákban 
érintett nőket. Az AVON im-
már második alkalommal ke-
reste ezeket az önzetlen jótevő-
ket a Mellrák Elleni Küzdelem 
Hősei című pályázatán. A „hő-
sök” közül kettőt az öt főből 
álló szakmai zsűri, egyet pedig 
a közönség szavazatai alapján 
választottak ki. A díjazottak 
mindegyike 1-1 millió forintos 
támogatásban részesült, ame-
lyet a mellrák elleni küzdelem-

mel összefüggő projektjeikre 
fordíthatnak. 

Bodnár Erika maga is le-
győzte a mellrákot és a beteg-
ségét követően kezdte el ön-
kéntes munkáját a Mellrákinfó 
Egyesület Borsodi csoportjá-
ban, aminek most már a ve-
zetője. Az ő nevéhez kapcso-
lódik a Pink Gasztrokampány 
különleges kezdeményezés, 
amely keretén belül vendéglá-
tóhelyeket kértek fel arra, hogy 
vegyenek fel rózsaszín étele-
ket a kínálatukba. Azon kívül, 
hogy ezáltal rengeteg embert 
tudtak megszólítani és felhív-
ni a figyelmüket a mellrák ve-
szélyeire, a rózsaszín ételek 
megvásárlásával a vendégek 
támogathatták az egyesület 
munkáját is. Két éve indítot-
tak egy fotósorozatot is, ami 
nagyon népszerű volt. – Egy-
részt, mivel a vízilabdás fiúk 
nagyon mutatósak, de a viccet 
félretéve, azért volt ez jelentős 
dolog a mi életünkben, mert a 
nők nagyon nehezen vállalják 
fel ezt a betegséget, de az, hogy 
ezek a hölgyek az arcukat ad-
ták ehhez a kampányhoz, na-
gyon nagy szó volt – emlékszik 
vissza Erika. Hozzátette: na-
gyon látványos volt ez a kam-
pány is az életerős férfiakkal 
és mellettük azokkal a nőkkel, 

akiket egy kicsit talán meggyö-
tört az élet, a betegség, és ebből 
csodálatos képek születtek. 

Erika az önvizsgálat fontos-
ságát hangsúlyozta, ugyan-
akkor úgy véli, az önvizsgálat 
sosem helyettesítheti a mam-
mográfiát. – Havonta egyszer 
mindenki vizsgálja át magát, 
ismerje meg a testét, és ha bár-
milyen elváltozást észlel, ak-
kor igenis forduljon orvoshoz 
– hangsúlyozza ki. – Ezt az én 
példám is bizonyítja, hiszen 
nekem is mammográfia mutat-
ta ki a daganatot, mert annyira 
mélyen volt, hogy még a szak-
ember sem vette észre tapin-
tással, aki áttapogatta az emlőt 
a vizsgálat után – emlékezett 
vissza. Sajnos csupán a 40 szá-
zaléka megy el erre a vizsgálat-
ra, pedig minden adott hozzá, 
ráadásul ingyenes is. Más or-
szágokban, ahol fizetős ez a 
vizsgálat, a nők 80 százaléka el-
megy a szűrésre, nálunk pedig 
annak ellenére ódzkodnak tőle 
a hölgyek, hogy nem kell érte 
fizetni. Évente 7000 nőt diag-
nosztizálnak, és ebből 2000-et 
veszítünk el a késői felismerés 
miatt – ezért nagyon fontos a 
szűrés, hiszen, ha korai stádi-
umban fedezik fel, akkor 95 
százalékkal túlélhető ez a be-
tegség – emelte ki. Erika azt 

is leszögezte, a mammográfia 
nem fájdalmas. – Nekem soha 
nem fájt ez a vizsgálat, de úgy 
gondolom, még ha kellemetlen 
is, még mindig sokkal kevésbé 
fájdalmas ez, mint mondjuk a 
daganattal járó műtétek és ke-
zelések – hangsúlyozta. 

– Ez a győzelem nemcsak 
engem illet meg, hanem az 
egész csapatot és a családo-
mat is, akik mindig mellettem 
állnak és segítenek megvaló-
sítani az ötleteimet. A támo-
gatást a már megvalósult és a 

jövőbeli projektjeink kommu-
nikációjára fogjuk fordítani – 
mondta Bodnár Erika a díj át-
vételekor. 

– Csupa erős és bátor nőt 
ismerhettünk meg idén is a 
pályá zaton. Zsűritársaimmal 
nem volt egyszerű dolgunk, 
hogy a beérkezett pályázatok 
közül kiválasszuk a két nyer-
test, de a közönségszavazás is 
izgalmasan alakult, mert ösz-
szesen 41 ezer szavazat érke-
zett a hős jelöltjeinkre. Bízunk 
benne, hogy a nyerteseink a 

támogatásunknak köszönhe-
tően közelebb kerülnek céljaik 
megvalósításához és még több 
nő számára tudnak érdemi 
segítséget nyújtani. Hiszünk 
abban, hogy összefogással 
tudunk tenni az emlődaganat-
ban érintett nők testi és lelki 
gyógyulásáért és azért, hogy 
ne veszítsünk el több nőt eb-
ben a betegségben – nyilat-
kozta a Mellrák Elleni Küzde-
lem pályázat díjátadóján Kósa 
Anita, az AVON Magyarország 
szóvivője.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
ponti Kórház és Egyetemi Oktatókórház 
idén is megszervezte a rezidensi találko-
zót. Az összejövetelre azon rezidenseket 
hívták meg, akik ebben az évben az in-
tézmény osztályain dolgoznak.

Révész János főigazgató köszöntőjében 
hangsúlyozta: 2017-ben - a kórházi integ-
rációt követően - Magyarország legnagyobb 
egészségügyi centruma jött létre, amely hat 
telephelyen, 93 betegellátó osztályon műkö-
dik. A kórház évente mintegy 3 millió járó 
beteget lát el és csaknem 130 ezer fekvőbe-
teget. Az intézmény dolgozóinak létszáma 
megközelíti az 5 ezer főt, ezzel a legnagyobb 
foglalkoztató a megyében. A főigazgató arról 
is beszámolt, hogy minden Magyarországon 
elérhető beavatkozást végre tudnak hajta-
ni az egészségügyi intézményben, egyedül 
a szívsebészet hiányzik, de dolgoznak azon, 
hogy ez ne így legyen. Kitért arra is, hogy 
számos nagyberuházást hajtanak végre az 
idén, ezek összköltsége csaknem 10 milliárd 
forint, ami példaértékű a megyében és a ma-
gyar ellátási rendszerben is.

Nagy Gábor orvosigazgató szerint kardi-
nális kérdés a rezidensek számára, hogy vajon 
jó helyre jönnek-e. - Megnyugtatom önöket, 
itt jó helyen vannak – jelentette ki a szakem-
ber ismertetve, hogy a kórházban egyszerre 
27 műtőt tudnak használni, azaz egy időben 
27 műtétet tudnak elvégezni, vagyis itt lehető-
ség van tanulni, tapasztalatot szerezni.

Karosi Tamás kutatási igazgató-helyettes 
úgy fogalmazott, az elmúlt több mint fél-
évszázadban komoly iskolateremtő mes-
terek dolgoztak itt, nagyon komoly infra-
struktúrával rendelkezik az intézmény. A 
rezidensek lehetősége van a műtőasztal-
hoz férni és tudományos területen is fej-
lődni.
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Miskolcon is élnek hősök

Nyomon követik 
a vírustA légszennyezés elsődleges 

forrása a helytelen lakossá-
gi fűtés, az avar és a kerti 
hulladék égetése, valamint 
a közlekedés. 

Hétfőn még az egészségügyi 
határértéket jóval meghaladó 
volt a PM10 szennyezettség-
nek az értéke mind a négy mis-
kolci mérőállomáson. A három 
állandó mérőállomás és a kor-
mányhivatal mérőautója által 
mért adatokat tartalmazó di-
agramon látszik, hogy a hétfői 
hidegfront óta jelentősen javult 
a levegő minősége.

Nagy Dezső, a polgármeste-
ri hivatal környezetvédelmi re-
ferense elmondta, az egészség-
ügyi határérték alatt vannak a 
porszennyezettségnek értékei. 
– Nem volt ez mostanában így. 

Egész hétvégén nagyon szeny-
nyezett volt a levegő a városban, 
a szokásos inverziós helyzet kö-
szöntött be, amikor egy hideg-
párna ült a városra és a kibo-
csátott szennyezőanyagok nem 
tudtak eltávozni a légtérből.

November első napjaiban 
még várhatóan jó lesz a leve-
gő, de ha beáll a szélmentes fű-
tési időszak, akkor megint le-

vegőminőség-romlásra lehet 
számítani. Ha emelkedik a lég-
szennyezettség mértéke, az a 
gyermekek, az idősek, a légúti, a 
szív- és érrendszeri betegségben 
szenvedők számára jelent majd 
problémát. A tíz mikronnál ki-
sebb porrészecskék ugyanis 
csökkentik a tüdő ellenálló-ké-
pességét a fertőzésekkel és a 
toxikus anyagokkal szemben.

Kázár Ágnes háziorvos fel-
sorolta egy egészséges séta 
összetevőit. – Próbáljunk meg 
napsütésben tenni közepes 
megterhelést okozó sétát, in-
kább a déli órákban. Kerüljük 
a reggeli és esti ködös idősza-
kot. Ilyenkor már ne is tartóz-
kodjunk szabadlevegőn. Ha 
pedig lehet, tegyük le az au-
tónkat, használjunk tömeg-
közlekedést!

A város támogatást nyert 
egy sikeres környezetvédelmi 
pályázatnak köszönhetően a 
levegő minőségének javításá-
ra, de további intézkedésként 
a város polgármestere már 
felvette a kapcsolatot a Mis-
kolci Egyetem szakértőivel 
is, hogy sikerüljön megállíta-
ni a folyamatosan visszatérő 
problémát.

Már nem egészségtelen a levegő

REZIDENSEK TALÁLKOZTAK



Kívül-belül megkezdődtek a mun-
kák az Avasi Református Templom-
ban, aki arra jár, ámulva csodálja a 
tetőn dolgozó szakembereket, az új, 
sárgás színű zsindelyt. Ha az időjárás 
is kegyes lesz, a külső vakolással is el-
készülnek még idén – bent pedig már 
kész a tetőre vezető lépcsősor váza.

A részletekről Hangó István refor-
mátus lelkész tájékoztatta stábunkat. A 
helyszínen magunk is tapasztalhattuk: 
gőzerővel dolgoznak a tetőn, folyamatos 
a kopácsolás, ahogy a régi zsindely leke-
rül a tetőről, úgy rakják is fel az újat. A 
felújítás ezen fázisa gyakorlatilag a felé-
nél tart, tudjuk meg.

– Látványos megújuláson esik át a 
templom – nyugtázza a lelkipásztor 
maga is. – Az új zsindely egészen világos 
színű, a falak pedig, ahogy egyes része-
ken már lehet látni, törtfehérek lesznek. 
Amint kész a külső munka, teljesen más 
képet fog mutatni a templom.

Imára kulcsolt kézzel hozzáteszi: ha a 
következő hetekben is jó idő lesz, min-

den valószínű-
séggel még idén 
befejeződhet a 
külső felújítás – 
ha azonban bekö-
szönt az esős idő-
szak, ha komoly 

fagy jön, akkor sajnos 2020-ra kell ha-
lasztani a fennmaradó munkákat.

Belépve a templomba, láthatjuk, hogy 
már kész van a padláshoz vezető lépcső-
sor vázszerkezete. – Miskolc városa be-
vonta egyházközségünket egy turisztikai 
pályázatba, amiben követelmény, hogy a 
tetőszerkezetet megtekinthessék az ér-
deklődők. Ez egyfajta turisztikai attrak-
ció lesz. Ezért épül a lépcső, ami remé-
nyeink szerint 2-3 héten belül már el is 
készül – mondja el Hangó István.

Megtudjuk azt is, hogy a pályázat ál-
tal biztosított bruttó 183 millió forint 
nem volt elegendő a templom felújítá-
sára. Közadakozásból, gyűjtésből és más 
támogatásokból szeretnék tehát belül 

helyreállítani a templomot, újrafesteni, a 
mennyezetet megerősíteni.

– A templomot 40 éve újították fel 
utoljára, akkor cserélték ki a zsindely-
tetőt is, így aztán olyan pótmunkákat 
is el kell végeznünk, amikre korábban 
nem gondoltunk. Ez újabb közel 60 mil-
lió forintot emészt fel. Pfliegler Péter al-
polgármester urat kerestük meg, majd 
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 
támogatásával és közbenjárásával az il-
letékes minisztériumokhoz fordultunk. 
Pozitív visszajelzést már kaptunk – tu-
datja a református lelkész, hozzátéve: a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület 
10 millió forinttal támogatta a felújítást.

Továbbá magán-, illetve céges adomá-
nyokból mintegy 6 millió forint gyűlt össze, 
a müncheni magyar református gyülekezet 
pedig szintén bő 6 millióval segíti a miskol-
ciakat. Egyrészt vállalták, hogy a mennye-
zet középső részét népi barokk motívumos 
kazettás elemekkel díszítik fel, és a belső 
meszelés költségeibe is beszállnak.

Az I. világháború idején 
pusztító kolerajárványban 
elhunyt katonákra emlékez-
tek a miskolci koleratemető-
ben halottak napja alkalmá-
ból, ahol csaknem ezer hősi 
halott alussza örök álmát. 

A Csorbatelepi-tó felé veze-
tő út melletti temetőben 962 el-
hunyt katonát temettek el. A te-
rületen mintegy 3 ezer beteget 
befogadó katonai barakk-kórház 
működött az I. világháború ide-
jén. Ez a barakktábor volt a leg-
közelebb a galíciai frontvonalhoz, 
ezért ide szállították a betegeket, 

sebesülteket. Koleratemetőnek 
az itt élők nevezték el, mivel ez 
a járványos betegség sok áldo-
zatot szedett a katonák között. 
2015 novemberében emléktáblát 
avattak a temető egykori kórhá-
zi kápolnájának romjainál abból 
az alkalomból, hogy az épületet 
száz évvel azelőtt, 1915. novem-
ber 2-án szentelték fel.

Az épületet 1916-ig hasz-
nálták orvosi célokra. Pfliegler 
Imre tábori orvos vezetésével 
54 orvos dolgozott itt, illetve 
több nővér is a Vöröskeresz-
ttől. Áldozatos munkájuknak 

köszönhetően sok katona éle-
tét sikerült megmenteni, vagy 
szenvedéseiket csillapítani.

Az évtizedekig elfeledett te-
mető területét 1992-ben a Mis-
kolci Városszépítő Egyesület 
tette rendbe. 2019 márciusá-
ban a Sajó utcai koleratemető-
ben egyebek mellett felújítot-
ták a kápolna még meglévő 

bejáratát, belső járdát alakítot-
tak ki, rendbe tették a területet, 
ahol növényeket is ültettek. 

– Pfliegler Imre apai nagy-
apám volt az az orvos, aki el-
vállalta a barakk-kórház kiala-
kítását, és első, hosszabb ideig 
történő vezetését – kezdte ün-
nepi beszédét Pfliegler Péter. 
Nemzetiségre, vallásra való 
tekintet nélkül igyekeztek a 
kórházban áldozatos tevé-
kenységet végzők gyógyítani, 
de legalább enyhíteni a front-
ról, vagy máshonnan ide érke-
zők fájdalmát és betegségeit. 
Orvos, vöröskeresztes nővér, 
gondnok, őrkatonák kivétel 
nélkül felismerték, hogy amit 
emberségből tesznek, az Mis-
kolc és a miskolci polgárok 
életének védelmét is szolgálja. 
A barakk-kórház működésé-
hez elengedhetetlen volt a vá-
ros akkori vezetésének segít-
sége, a szükséges anyagi javak 
megteremtése.

Pfliegler Péter ünnepi be-
szédében elmondta: az ideig-
lenes kórház kialakítására csu-
pán 2-3 hét állt rendelkezésre. 

Hetvennyolc nagyobb, nyolc 
kisebb barakképületből, és hét 
melléképítményből állt. Az első 
betegek már 1914. szeptember 
28-án – szám szerint harminc-
négyen – megérkeztek, létszá-
muk néhány nap alatt elérte 
a háromszázat. De volt olyan 
időszak is, amikor ezer beteg-
ről kellett gondoskodni. Mint 
mondta, Miskolcot szerencsé-
re elkerülte a kolera, összesen 
kilenc megbetegedést jegyez-
tek fel öt hónap alatt. Sok beteg 
is távozhatott gyógyultan, de 
persze voltak olyanok is, aki-
ken már nem lehetett segíte-
ni – ők nyugszanak a Sajón túl 
kialakított koleratemetőben. 
- Ma is jó érzés kézbe venni, 
egy-egy köszönőlapot, amelyet 
a hazaért egykori katonák ír-
tak nagyapánknak hálájuk je-
léül – zárta szavait. 

A nemrég felújított kolerate-
metőben a megemlékezés vé-
gén a város vezetői, a pártok, 
intézmények és civil szerveze-
tek képviselői koszorúkkal és 
mécsesekkel tisztelegtek az el-
hunytak emléke előtt.

Mindenszentek napján, 
november 1-jén ünneplik a 
katolikusok az összes szen-
tet, november 2-án, halot-
tak napján pedig megemlé-
keznek minden elhunytról. 

A keleti egyház már 380-
ban megtartotta minden-
szentek ünnepét, minden 
vértanúról megemlékezve. A 
nyugati egyház liturgiájába IV. 
Bonifác pápának köszönhető-
en került be, aki a pogány is-
tenek tiszteletére épült római 
Pantheont 609-ben Mária és 
az összes vértanú tiszteleté-
re szentelte fel - olvasható az 
MKPK közleményében. III. 
Gergely pápa (731-741) bőví-
tette az ünneplendők körét: "a 
Szent Szűznek, minden apos-
tolnak, vértanúnak, hitvalló-
nak és a földkerekségen el-
hunyt minden tökéletes, igaz 
embernek" emléknapjává tet-
te mindenszentek ünnepét. 
November 1-jére IV. Gergely 

pápa (827-844) döntése értel-
mében került az ünnep.

November 2-án, halottak 
napján a katolikus egyház 
ünnepélyesen megemlékezik 
minden elhunytról, különös-
képpen "a tisztulás állapotában 
levő szenvedő lelkekről". Az 
egyház a "testi feltámadás és az 
örök élet hitével és az ebből fa-
kadó reménnyel éli meg a ha-
lottak tiszteletének ősi csele-
kedetét, melynek minden nép 
a maga hagyományai szerint 
tesz eleget". Az egyház kezdet-
től imádkozik az elhunytak-
ért. (Szent) Odilo clunyi apát 
kezdeményezte, hogy min-
denszentek ünnepét követően 
az összes elhunyt emberről is 
megemlékezzenek. A halottak 
napját először 998-ban tartot-
ták meg, majd a 11. században 
a clunyi bencés szerzetesek ha-
tására széles körben elterjedt 
az ünnep. Az egyház az ünne-
pen "bizalommal kér" kegyel-
met Istentől az elhunytaknak.

Sokak úti célja ezekben a napokban a közeli vagy a távoli temető, 
hogy elhunyt szeretteik sírján elhelyezzék virágjaikat, mécseseiket. 

Olyanok is vannak persze, akik otthon gyújtanak egy gyer-
tyát és így emlékeznek. Bármennyire távoli vagy közeli is volt 
a végső búcsú pillanata, érezzük az emlékezés fontosságát. A 
sírok között járva és megállva egy-egy szerettünk fejfájánál, 
vagy a képét nézve otthon, kitudja hanyadjára visszatekin-
tünk, és újra emlékezünk. Érzések kavalkádja lesz bennünk, 
ami egyszer csak azt mondatja, hogy volt „Ő” valamikor, de 
ugyanakkor bennünk van „Ő” most is. Mentünk egy hosszabb 
vagy rövidebb úton együtt. Mennyi mindent kaptunk ezen a 
közös úton: életet, szeretetet, családot, lehetőségeket, szavakat, 
megbocsátást, ölelést, szárnyakat… és egyszer csak a visszate-
kintésben arra döbbenünk rá, hogy mennyi minden most is 
bennünk van mindabból, amit kaptunk Tőle, Tőlük.

Jó és fontos kimondani, hogy nemcsak voltak egykor – szü-
lők, nagyszülők, házastársak, testvérek, gyermekek, bará-
tok, munkatársak, osztálytársak -, hanem most is ott vannak 
bennünk. Az a sok-sok ajándék, amit az életük jelentett vagy 
adott, nem múlhat el nyomtalanul, hiszen sokszor tudatta-
lanul is visszük tovább. Egy szó, egy mondat, egy gesztus, a 
gondolkodásunk, az értékrendünk mind-mind mutathat arra, 
hogy valakitől örökölve visszük életutunkon és használjuk.

Ezek a napok ugyanakkor arra is figyelmeztetnek bennünket 
élőket, hogy néha jó lenne elgondolkodnunk azon, hogy mi mit 
hagyunk utódaink szívében, lelkében, életében. Talán jó lenne 
többször belegondolni abba, hogy mit is látnak rajtunk, halla-
nak tőlünk a körülöttünk élő szeretteink, barátaink, munkatár-
saink vagy netalán ellenségeink. Még van lehetőségünk - és akár 
ezt már ma elkezdhetjük -, hogy a szépnek, a jónak, az igaznak, 
mindannak ami épít minden embert a továbbadói legyünk ebben 
az egyre gyorsabban változó világban. Még vagyunk, de egyikőnk 
sem tudhatja, hogy meddig. A kegyelmi idő ezért egy áldott lehe-
tőség az igazi pálfordulásra, hogy majd voltunkban sokan legye-
nek, akik a tőlünk kapott áldásokról tudjanak beszélni.

GECSE ATTILA REFORMÁTUS LELKÉSZ

„Nemzetiségre, vallásra való 
tekintet nélkül igyekeztek 
gyógyítani" 

2019. november 2. | 44. hét | XVI. évfolyam 44. szám
Miskolci Napló – A város lapja Közélet 5

Az emlékezés napjai

Voltak és vannak

MÁR AZ ÚJ ZSINDELYT RAKJÁK



Az ezrek operája sorozat-
ban eddig bemutatott nyolc 
előadás emlékezetes pilla-
natait gálahangversenyen 
eleveníti fel a Bartók Plusz 
Operafesztivál december 
7-én a Miskolci Nemzeti 
Színházban. Az operai-
rodalom remekműveinek 
részleteit az egykori pro-
dukciókban fellépett művé-
szek előadásában hallhatja 
a közönség.

Az opera népszerűsítésé-
nek új útján indult el a Bar-
tók Plusz Operafesztivál 
2012-ben. Az akkor megfo-
galmazott művészeti koncep-
ciójában hangsúlyos szerepet 
kapott a közösségi kultúrá-
ban műfajt teremtő ezrek 
operája sorozat, amely világ 
operairodalmának remek-
műveit mutatja be forma-
bontó helyszíneken, ingyene-
sen látogatható előadásokon.

Az operafesztivál művésze-
ti igazgatója, Kesselyák Ger-
gely az első, Vidnyánszki At-
tila rendezte Tosca-előadásra 
készülve úgy fogalmazott: 
„Nem kellenek előtanulmá-
nyok, hogy az opera elérjen 
a szívünkhöz. A földön, a jár-
daszegélyen ülve is minden-
kit megérinthet a zene.”

A legutóbbi fesztiválig 
nyolc ezrek operája produk-
cióval szólította meg a Bartók 
Plusz a közönséget, és kínált 
lehetőséget arra, hogy a sza-
badtéri előadásokon az utca 
emberét is megérintse Pucci-

ni, Verdi, Bizet, Mozart, Mas-
cagni és Kodály halhatatlan 
muzsikája. Emlékezetes előa-
dások helyszíneként pedig fel-
fedezte a fesztivál az operaját-
szás számára az Avasi kilátót, 
a városháza épületét, a Szinva 
teraszt, a Népkertet, a Jégcsar-
nokot, a Lovagi Tornák Terét 
és a Kálvária-dombot.

– Művészi szempontból 
szeretem a szabadtéri előa-
dások szabadságát. Nagy 
álmom volt, hogy komoly 
operákat vigyünk az utcá-
ra értékes produkcióként, 
és minél többen hozzáfér-
jenek – fogalmaz Kesselyák 
Gergely. – Az elmúlt időszak 
minket igazolt. Nem kopott 
meg ezeknek az előadások-
nak a hangulata, sőt, a Rock-
Giovanni előadással komoly 
szakmai vitát is kiváltó előa-
dást hoztunk létre.

A nagysikerű, látványos 
operaelőadások sokszínű-
ségét idézi fel most adven-
ti gálakoncertjén a Bartók 
Plusz. 2020-ban a huszadik 
fesztivált ünneplik a várossal 
együtt, az évfordulóra készül-
ve így ez a gála visszatekintés 
és összegzés.

– Nyolc ezrek operájából 
válogattunk, abban a sorrend-
ben, ahogy 2012-től egymást 
követték – avat be a műsor 
összeállításába az esten kar-
mesterként is fellépő fesz-
tiváligazgató. – A program 
gerincét operakórus részle-
tek adják, ehhez válogattunk 
az adott operákból jellemző 
részleteket. Az egykori szerep-
lőgárdából minden szólistát 
természetesen nem tudtunk 
meghívni – teszi hozzá Kes-
selyák Gergely –, de egyszerű-
sített szereposztásban is teljes 
értékű képet tudunk adni az 
operákból a nézőknek. Együtt 
eleveníthetjük föl azokat a pil-
lanatokat, amikért az előadá-
sokban vastapsot kaptak.

– Az ezrek operája ope-
ragála közreműködőivel, a 
MÁV Szimfonikus Zenekar-
ral és a Magyar Állami Ope-
raház Énekkarával az adven-
ti hangulatot zenében is ki 
akarjuk fejezni – mondja. – 
Az ezrek operáira visszaem-
lékezés olyan a számomra, 
mint egy nagy családi közös 
együttlét a miskolci opera-
fesztivál és közönsége szá-
mára.

A Párbeszéd lesz a néhány 
hete indult Miskolci Filmklub 
vetítéssorozatának követke-
ző darabja: november 2-án, 
szombaton délután 4 órától 
látható a néhai Béke moziban, 
azaz a Művészetek Házában.

Tudják-e, melyik színész 
szerepelt legtöbbször Miskol-
con játszódó, illetve forgatott 

mozifilmben? Ugyanaz, aki 
a magyar mozitörténet alig-
hanem első számú színésze, a 
legismertebb és legtöbb film-
ben feltűnt szereplő: Sinkovits 
Imre. Például ő a főalakja az 
1963-as Párbeszédnek, amely 
a miskolci mozitörténet leg-
jelentősebb alkotásaként ér-
tékelhető – még ha a közfi-
gyelem el is terelődött róla az 

utóbbi évtizedekben. Annak 
idején, készítésekor-bemutatá-
sakor sokan méltatták, Herskó 
János rendező egyik legfonto-
sabb művének tartották.

A Művészetek Házától nem 
messze található a fél évszáza-
dos műalkotás alapvető mis-
kolci helyszíne: az egykori 
Avas szálló, annak is a főutcá-
ra nyíló presszója. Ide tér be a 
történet egy fontos állomásán 
a Sinkovits alakította főszerep-
lő. Amíg bent üldögél, látható 
a háttérben a Széchenyi utca, 
az Erzsébet tér, kicsit talán a 
néhai Arany Szarvas patika is 
a sarkon. A borsodi megye-
székhely egyébként úgy ke-
rül a történetbe, hogy az ötve-
nes évek elején letartóztatott, 
majd kiengedett katonatiszt, 
akinek – feleségével együtt – 
életét a sztori követi, ide ke-
veredik 1956-ban. A Miskolci 
Egyetemen tanul, Ózdon dol-
gozik. Bekapcsolódik az egye-
temisták forradalmi mozgal-
mába; ez érthetően „erős” téma 
volt még a hatvanas évek ele-
jén-közepén. Sinkovits Imre 
mellett feltűnnek a filmben: 
Sztankay István, Törőcsik 
Mari, Gábor Miklós, Avar Ist-
ván, Bitskey Tibor, Pécsi Sán-
dor, Gobbi Hilda, Kiss Manyi, 
Szirtes Ádám, Nagy Anna, Rajz 
János, Béres Ilona, Bulla Elma, 
Szabó Ernő... és még sorolhat-
nánk; ma azt mondanánk rá: 
valóságos sztárparádé.

A film egy házaspár éle-
tét kíséri végig, Horváth Laci-
ét és Barna Jutkáét (utóbbit az 
amatőr színjátszó Semjén Anita 

alakítja). Sinkovits Imre, mint 
említettük, még további, szin-
tén városunkban forgatott vagy 
játszódó mozikban is szerepelt 
az évtizedek folyamán, sőt, ál-
talában főszereplőként. Így 
az 1955-ös Teljes gőzzel című 
szocialista korbeli propagan-
dafilmben, a Kár a benzinért 
című szkeccsfilm egyik szto-
rijában (ahol egy másikban a 
megyénkbeli származású Pécsi 
Sándor a főszereplő, 1964).

„Tudtam, hogy Ózdon van 
állás, Miskolcon egyetem, 
Gézáéknál lakhatok... menekül-
tem” – hangzik el a Párbeszéd 
egyik pontján a fővárosból vi-
dékre száműzött Horváth Lász-
ló szájából. Egy későbbi jelenet-
ben vitapartnerével kimondják, 
hogy mi az észak-magyaror-
szági helyszínek, egyszersmind 
forgatási helyszínek „üzenete” a 
történetben:

„– Eljöttél a szegény roko-
nokhoz? – Így alakult a hely-
zet. – Megfúrtak, mi? – Nem, 
magamtól jöttem. – Meséld a 

jó öreg istennek!... Igazgató vol-
tál, szenvedtél, aztán lejössz ide 
technikusnak. Megfúrtak... [...] 
Mindenki úgy rontja el az életét, 
ahogy akarja. – Nem vitatkoztam 
vele. Egyedül akartam maradni, 
és tanulni. A gyárban olyan volt 
a beosztásom, hogy másokkal 
alig kellett érintkeznem. Egye-

temre este jártam, tanulni meg 
egy miskolci presszóban tanul-
tam.” E ponton lép be a valóságos 
miskolci helyszín: régi nőismerő-
sével úgy találkozik hosszú idő 
után újfent, hogy összefutnak, 
ahogy Horváth az Avas szálló 
presszójában üldögél...

BALOGH ATTILA
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A MoziMiskolc kutatást néhány éve kezdte el az Észak-Ke-
leti Átjáró Egyesület, amely szeretné összegyűjteni, a mozitör-
ténet immár több mint egy évszázada alatt milyen nagy- és 
kisjátékfilmeket, dokumentumfilmeket készítettek, amelyben 
– nevesítve vagy anélkül – helyszínként megjelenik a borsodi 
megyeszékhely. A kezdeményezést az 1975-ös Utánam, srácok! 
tévésorozat emlékezete hívta életre, a kutatás első eredményeit 
bemutató kiállítás is az Utánam Srácok Fesztiválon volt lát-
ható két éve.

A Miskolc Filmklub a Cinemis kötelékében indult el októ-
berben (a Hyppolit, a lakájjal), november első hétvégéjén a 
Párbeszéd mellett az 1961-es Megszállottakkal folytatódik (3-
án, vasárnap), és tart jövő tavaszig. A program választott te-
matikájába nem tartozik bele a „miskolciság”, e tekintetben 
a Párbeszéd érintettsége véletlen. A szervezők mindazonáltal 
örülnének, ha a most szombati vetítés után a nézők részvéte-
lével beszélgetés alakulhatna ki a témáról, a miskolci mozik-
ról, filmforgatásokról, talán olyanok is felbukkanhatnak, akik 
Herskó János hatvanas évekbeli forgatásán jelen voltak, sta-
tisztaként, nézelődőként.

Operagála az ezrek operáiból

Sinkovits az Avasban – Párbeszéd a Filmklubban

Az idei CineFestre több mint 24 ezren látogattak ki, a 
miskolci nemzetközi filmfesztivál megmozgatja a kultú-
rakedvelő magyar közönséget. 

Bíró Tibor fesztiváligazgató 
értékelte az eddigi eredmé-
nyeket, és már most elárulta 
a jövő évi fesztivál időpontját.

Az elmúlt évekkel összeha-
sonlítva hogyan változott az 
érdeklődés a CINE-MIS prog-
ramjai iránt?

A Miskolci CineFest Nem-
zetközi Filmfesztivál, valamint 
az egyéb mozis programjaink 
iránt is jelentősen növekedett 
az érdeklődés. Fontos eredmé-
nye az évnek a Miskolc Film-
klub elindítása, amivel tovább 
bővíthetjük a művészfilmeket 
kedvelők közönségét. Az egyes 
tematikus programjaink min-
dig nagy sikerrel zártak. 2019-
ben ilyen alkalom volt példá-
ul a Frankofón Filmnapok, a 
Vertigo Filmnapok, a Mozinet 
Filmnapok, az Európai Pano-
ráma, a Magyar Filmsikerek 
Sorozata és a Művészet Temp-
lomai ismeretterjesztő doku-
mentumfilm sorozat is. Ezek-
kel az eseményekkel sikerült 
elérni a miskolci és a megyei 
filmkedvelőket is. 

Milyen eredményekkel zárt 
az idei CineFest?

Az idei CineFestre több 
mint 24 ezren látogattak ki. 
Az esemény ismét megmoz-
dította a szakmát: több mint 
100 akkreditált filmes alkotó 
jött el, tartottunk egy nem-

zetközi konferenciát és szá-
mos egyéb kapcsolódó prog-
ramot is. Több mint 80 film 
magyarországi premierje volt 
a fesztiválon és fontos ered-
ménynek tartom azt is, hogy 
széleskörű médiafigyelmet, 
ötszáznál is több sajtómeg-
jelenést generált az esemény. 

Milyen események mozgat-
ják meg a megyén kívül élő-
ket?

Ezek a premierek országo-
san is megmozgatják a kultú-
rakedvelő magyar közönsé-
get, és a környező megyékből, 
Budapestről, valamint a Du-
nántúlról is jönnek vendége-
ink. Az is vonzó számukra, 
hogy a CineFesten magukkal 
az alkotókkal is beszélget-
hetnek, hiszen a fesztiválra 
a nemzetközi filmművészet 
legkiemelkedőbb alkotói ér-
keznek, akik Életműdíjat 
vagy az "Európai Mozi Nagy-
követe" díjat itt veszik át, és 
lehetőség nyílik a velük való 
találkozásra vagy az általuk 
tartott mesterkurzusokon 
való részvételre is.

Beszélhetünk-e növekvő 
kulturális turizmusról Mis-
kolc esetében?

A filmfesztivál tekintetében 
mindenképpen, hiszen a fesz-
tiválra érkező külföldi alkotók 
többsége még soha nem járt 

országunkban. De ahogy em-
lítettem, belföldről is sokszor 
csoportosan jönnek Miskolc-
ra az érdeklődők, akik ilyen-
kor rendszerint egy vagy több 
éjszakát is itt töltenek.

Hogyan segítették a nemrég 
a Művészetek Házában meg-
valósult fejlesztések a filmek-
hez köthető programok iránti 
érdeklődés felkeltését?

A nézőtér kényelmi szint-
je jelentősen emelkedett (új 
székek, padlóburkolat, füg-
gönyök az Uránia és a Béke 
teremben), a termek felsze-
reltsége minden szempont-
ból kielégíti a nézők igényeit.

Milyen célokat tűztek ki a 
2020-as évre?

A CineFest évről-évre fo-
lyamatosan bővül és fejlődik. 
Az eddig elért szakmai szín-
vonalat mindenképp szeret-
nénk megőrizni, a filmszak-
ma elismert hazai és külföldi 
képviselőit jövőre is szeret-
nénk kitüntetni, emellett bő-
vítjük a kapcsolódó szakmai 
programokat is. Már most 
véssék be a naptárba, hogy a 
következő fesztivál időpontja 
2020. szeptember 11-19. lesz.

A CineFest évről évre folyamosan 
bővül és fejlődik 



Pereces talán az egyik leg-
jobban csengő elnevezés a 
miskolci helynévcsokorban. 
A gazdag múltú település 
nem szűkölködik a nevének 
eredetére vonatkozó magya-
rázatokban sem, amelyek 
egyaránt merítenek a folklór, 
a legendák és a különböző tu-
dományterületek világából. 
Vajon tényleg köze van Pere-
ces nevének a ma is népszerű 
harapnivalóhoz? Többek kö-
zött ez is kiderül az egykori 
bányászfalu környékén tett 
virtuális sétánk során.

A ma Miskolc kertvárosi 
övezeteként ismert település-
rész a 19. században jött létre, 
az itt található hatalmas szén-
készletnek köszönhetően a 
vasgyártás Diósgyőrbe telepü-
lésével, a termelés beindulá-
sával párhuzamosan nőtt a je-
lentősége. A vasgyár és Pereces 
között pöfögő kisvasút − amely 
egyszerre bonyolított személy- 
és teherszállítást − sínpáron 
járó szimbóluma volt annak 
az erős köteléknek, amely a két 
település kapcsolatát jellemez-
te. Pereces fekete aranya csalá-
dok generációinak biztosította 
a tisztes megélhetést, a bánya 
környékén létrejött település 
évtizedeken át önellátó volt. 

A 1900-as évek közepén isko-
la, mozi, bolt, virágzó sportélet 
és szabadtéri színház is rendel-
kezésére állt a perecesieknek. 
A települést sokadmagával, a 
Nagy-Miskolc-koncepció ré-
szeként 1950-ben csatolták 
Miskolchoz, megnyitva ezzel 
egy új fejezetet a település tör-
ténetében. Bár évről évre fo-
kozták a bánya termelését, az 
1960-as években sorra zártak 
be az aknák, a széntermelés 
központja a közeli Lyukóbá-
nyára tevődött át. Miután egy-
re kevesebb munkást tudtak 
foglalkoztatni, így a bányászat 
az 1970-es évekre gyakorlati-
lag megszűnt.  

Ami a Pereces elnevezést ille-
ti, az egyik magyarázat egészen 
egyszerű. Eszerint a városrész 
a völgyet perecként körülve-

vő hegyekről kapta nevét, leg-
alábbis az egyikről biztosan. A 
völgytől északnyugatra kiemel-
kedő Pereces-hegy magyará-
zat lehet a település elnevezé-
sére, amelyet a 18. századtól 
említenek ezen a néven, tehát 
jóval korábban, mint ahogy a 
bányászfalu létrejött, így a leg-

valószínűbb verzió az, hogy a 
hegy elnevezése öröklődött át 
magára a településre is.

A népnyelv azonban jó-
val színesebb 
magyarázato-
kat kapcsolt a 
helynév ere-
detéhez. Az 
egyik elmélet 
szerint arról 
a perecesem-
berről kapta 
a nevét a te-
lepülés, aki a 
lovak szerszá-
mozásához készítette a fémka-
rikákat, azaz a pereceket. 

Ha valakinek ez a magyarázat 
is túl egyszerű lenne, álljon itt 
egy jóval izgalmasabb legenda. 
A történet egy sütőmesterről 
szól, név szerint Gotthelf Gri-

eshabertről. A 
mestert 1477-
ben kötél általi 
halálra ítélték. 
Az, hogy mi-
ért érdemelt 
ekkora bünte-
tést, már a fele-
dés homályába 

veszett, hiszen érdekesebb volt 
megmenekülésének történe-
te. A tiszta múlttal rendelkező 
sütőmestert Urach város grófja 
megsajnálta, s kegyelmet ígért 
neki, ha reggelre olyan süte-
ményt süt neki, amin három-
szor átlátszik a felkelő nap fé-
nye. Gotthelf munkához látott, 
ám lehetetlen feladat előtt állt. 
Készülve másnapi akasztására, 
hurkot formázott a tésztából, 
és akkor jutott eszébe a nagy 
ötlet. A tésztát oly módon hur-
kolja össze, hogy három lyuk le-
gyen rajta! Reggelre elkészült az 
első perec, amin háromszor sü-
tött át a nap fénye, a sütőmester 
pedig kegyelmet kapott. Senki 
sem tudja, hogy a finom, fur-
csa kalács készítésének módja 

hogyan került a miskolci pékek 
tulajdonába, ám az ország leg-
finomabb perece volt a miskol-
ci. A perecesi bányatelepen lakó 
bányászok a heti vásárokról ru-
dakra fűzött finom perecszállít-
mánnyal tértek haza, így nem is 
lehetett másképp nevezni a he-
lyet, mint Pereces.

Ez utóbbi mesés történetet 
Csorba Piroska jegyzi a Fe-
dor Vilmossal közösen megírt, 
Miskolc legendáit feldolgozó 
kötetében. És ha már a mesék-
nél tartunk: a perecesi Állo-
más téren (amelynek az egy-
kori vasútállomás a névadója) 
található a gyógyító hatású vi-
zéről híres Vilma forrás. A ko-
rábban Dara-kútnak vagy Tö-
rök-kútnak is nevezett forrást 
egy idős tanítónőről nevezték 
el, aki szívesen üldögélt a for-
rásnál található fák árnyéká-
ban. Egyesek szerint a hölgyet 
Benedek Vilmának hívták, aki 
a híres „mesemondó”, Benedek 
Elek unokahúga volt.

NAGY ATTILA
TÖRTÉNÉSZ
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A PERECESI PEREC NYOMÁBAN

Koffán Károly születésének 
110. évfordulója alkalmá-
ból nyílt emlékkiállítás a 
 Rákóczi Házban. 

A kiállítás a fürkésző em-
ber címet kapta, utalva Né-
meth Lajos művészettörté-
nész Koffán Károlyról szóló 
írására. A tárlaton egy átfo-
gó válogatást láthatnak az ér-
deklődők a 20. századi ma-
gyar grafikatörténet kiváló 
alkotójától. A kiállításon lát-

hatók az 1930-as évek első 
feléből származó főiskolai ta-
nulmányrajzok és rézkarcok. 
Az 1971 és 1974 között ké-
szült Kezek című rajzsorozat 
és azok a somfabotok, amiket 
életének utolsó évtizedében 
faragott a művész. A tárlatot 
ifjabb Koffán Károly nyitotta 
meg, aki elmondta: édesap-
ja volt az, aki a képzőművé-
szeti főiskolán megvalósítot-
ta, hogy a grafika egy önálló 
szak legyen. 

Születésének 110. évfordu-
lóján neveztek el Kordos 
Lászlóról olvasótermet. 

Kordos László elkötelezett 
pedagógus volt, az ő ötlete 
nyomán nevezték el a város 
könyvtárait írókról, költők-
ről, de a könyvtáros képzés 
elindítása is a nevéhez fűző-
dik. A róla elnevezett olva-
sóteremben hagyatékának 
néhány darabja is megtekint-
hető. Kordos László 1964-től 
a Miskolci Városi Könyvtár 
igazgatója volt, 1970-ben ke-
rült a Herman Ottó Múze-
umhoz.

– Kordos László akkor ke-
rült a Herman Ottó Múze-
um könyvtárába, amikor egy 
tragikus esemény követke-
zett be a múzeum történeté-
ben. A 1960-as évek végén, a 
Papszeren működő múzeum 

egyik fala leomlott és nagy 
kárt szenvedett a könyvtár 
állománya. Kordos László 
1970-76 között volt a mú-

zeumi könyvtárosa, és részt 
vett annak átköltöztetésében. 
Neki köszönhetően műkö-
dött a mostani MAB szék-

házban a múzeum könyvtára 
– nyilatkozta Zahuczky Lász-
ló, a Herman Ottó Múzeum 
könyvtárvezetője. 

A Nemzeti Fotótár gyűjteményéből nyílt kiállítás a Vá-
rosház téri sétányon. A képek segítségével éltető erőforrá-
sunkra, a víz kérdéskörére kívánják irányítani a figyelmet.

A víz az élet nélkülözhe-
tetlen alapeleme. Azért, hogy 
a megyei jogú városok lakói 
ezt felismerjék, egy kiállítás-
sal hívják fel rá a figyelmet. 
A Városház téri sétányon a 
Nemzeti Fotótár archívumá-
ból válogatott szabadtéri tár-
lat egy időutazásra kalauzolja 
el a miskolciakat. A fotók ké-
szítése között több évtized telt 
el, de egy-egy pillanat erejéig 
megmutatják a korábbi idők 
technológiai, gazdasági fej-
lettségét, és ízlésvilágát. 

Azt is szemlélteti a kiállítás, 
hogy az elmúlt 100 évben a 
mezőgazdaságban vagy az élet 
más területén, a háború alatt, 
vagy akár szórakozás közben 
hogyan viszonyult Magyaror-
szág a vízhez. Répászky Lipót az 
MTVA Archívum osztályveze-
tője elmondta, a közelmúltban 
fejeződött be a víz világkiállí-
tás, aminek Áder János köztár-
sasági elnök volt a fővédnöke. 
– Az MTVA, mint médiapart-
ner úgy látta, az lenne a legjobb, 
ha egy fotótáron keresztül mu-

tatnánk be, hogyan is változott 
az elmúlt időszakban a vízhez 
kapcsolatos hozzáállása az em-
bereknek. Ehhez a fotóarchí-

vumból sajtófotókon keresztül 
tudtuk bemutatni és hoztuk el 
öt nagyvárosba ezt a kiállítást – 
fogalmazott.
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Magyarország NATO csat-
lakozásának 20. évforduló-
ja alkalmából nyílt kiállí-
tás a Miskolci Egyetemen. 

A kiállítás egyik célja, hogy 
a fiatalok megismerhessék a 
Magyar Honvédség életét, az 
általa megfogalmazott célját 
és elvárásait, de egy történel-
mi áttekintőt is ad a szövet-
séghez való csatlakozásról. 
Juhász István, a Magyar Hon-
védség Védelempolitikai 
Főosztály vezető szakrefe-
rense úgy nyilatkozott, ez a 
kiállítás tartalmazza azt a ne-
héz utat, amikor megfogal-
mazódtak a célok, különböző 
álmok és tervek, hogy ho-

gyan lépjünk be a NATO-ba 
és hogyan legyünk a szö-
vetség aktív és szerves tagja. 
Idén áprilisban volt pont 70 
éve, hogy az alapító országok 
létrehozták a katonai egyesü-
lést. Azóta már összesen 29 
ország tagja a szövetségnek. 

– Magyarország 1999-ben 
megnyugodhatott, hogy tag-
jai lettünk talán a Föld egyik 
legerősebb katonai erejének, 
és hogyha Magyarországot 
külső fegyveres támadás 
fogja érni, akkor nyugodtak 
lehetünk, mert a NATO meg 
fog bennünket védeni – fo-
galmazott Torma András, az 
egyetem rektora a megnyi-
tón. 

Kordos olvasószoba a múzeumban

A VÍZ FONTOSSÁGÁT HIRDETI

Fürkésző emberek 

HÚSZ ÉVE TAGJA 
A NATO-NAK



A Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara 2002-ben 
indította útjára a „Magyar 
Kézműves Remek” pályáza-
tot. Az idei felhívásra csak-
nem 130 pályázat érkezett 
be, az ünnepélyes díjátadón 
47 remek díjat adtak át, 
két pályázó pedig Elnöki 
Aranyérem kitüntetésben 
részesült. 

A Magyar Kézműves Remek 
címet nyert pályázók terméke-
iből rendezett kiállítást idén 
az Országos Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállítás és 
Vásár keretében, a Hungex-
po területén tekinthették meg 
az érdeklődők szeptember 26-
29. között. Megyénkből ezúttal 
hat alkotó indult a megméret-
tetésen, közülük négyen ve-
hették át a Kézműves Remek 
díjat, Merényi József pedig El-
nöki Aranyérem kitüntetés-
ben is részesült. – „A juhász 
három kelléke” című tárgycso-
porttal neveztem a megméret-
tetésre: egy juhászkampót, egy 
pásztorfurulyát és egy kutya-
gerincet vittem – nyilatkozta 
Merényi József fafaragó, népi 

iparművész. „Ötödszörre nyer-
tem el a Magyar Kézműves 
Remek elismerést, ami Elnöki 
Aranyéremmel járt.” A Magyar 
Kézműves Remek pályázatra 
benyújtott munkái jelenleg a 
Teleki Tehetséggondozó Kollé-
giumban vannak kiállítva.

Kovács J. Attila, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara kéz-
műipari alelnöke kiemelte: me-
gyénkből hat alkotó indult a 
megmérettetésen, és ebből négy 
Kézműves Remek díjjal érke-
zett haza. Több mint 80 alko-
tást állítottak ki, melyek között 
voltak hagyományos alkotá-
sok a népművészet területéről, 
megújuló alkotások, amelyek 
a népművészet alapjaira épít-
keztek, és voltak gasztronómiá-

hoz kapcsolódó termékek, és az 
iparművészet is jeleskedett.

Az ünnepélyes díjátadót, 
amelynek fővédnöke Palko-
vics László innovációért felelős 
miniszter volt, szeptember 27-
én tartották. A díjakat Parragh 
László, az MKIK elnöke, Pölös-
kei Gáborné szakképzésért és 
felsőoktatásért felelős helyettes 
államtitkár, Kovács J. Attila, az 
MKIK kézműipari alelnöke és 
Horváth Vilmos, az MKIK tu-
rizmusért felelős alelnöke ad-
ták át. A kézműves szakma 
teljes körét átfogó pályázati le-
hetőség, értékét a szakmai elis-
meréssel járó díjazás adja meg, 
marketing-, illetve egyéb meg-
jelenési lehetőséget nyújtva 
számukra.

A „Magyar Kézműves Re-
mek” elismerő oklevél mellett 
valamennyi díjazott lehetősé-
get kap arra, hogy használhas-
sa a Magyar Kézműves Remek 
logót és a termékéhez meg-
határozott tartalmú elismerő 
kártyát (termékcímkét) készít-
hessen. 

A cím elnyeréséhez köve-
telmény a termékek eredeti-
sége, nemzeti kultúrát őrző, 
egyedi értéket képviselő ha-
gyományhűsége, a kivitelezés 
kiváló minősége és turisztikai 
hasznosíthatósága. A díjazott 
kézműves termékek bővítik 
az ország, illetve egy-egy régió 
turisztikai programkínálatát, 
hozzájárulnak a magyar imázs 
erősítéséhez.
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Négy remek megyei  
kézműves nyert 

Az Első Miskolci Lions 
Club Hungary tagjai ki-
próbálták magukat kábel-
dob-szerelésben.

Nem csupán gyakorlati 
hasznuk, már jótékony cél-
juk is van a FUX kábeldobja-
inak. Az Első Miskolci Lions 
Club Hungary tagjai jártak 
a cég telephelyén, hogy do-
bokat szereljenek össze a ká-
belgyártás termeléséhez. A 
karitatív munka gyümölcsét 
pedig a Lions Klub kapja 
meg a cég jóvoltából. Az or-
szág egyik legrégebbi Lions 
klubjának tagjai hármas csa-
patokban szerelték össze a 
kábelgyártásban használatos 
dobokat, hogy segítsenek. – 
Elsősorban vakok és látássé-

rültek életkörülményeinek ja-
vítására, valamint programok 
szervezésére alakult a klub. 
Számos tevékenységünk van 
– nyilatkozta Rode László, az 
Első Miskolci Lions Club so-
ros elnöke. 

A kábelgyártásban a leg-
fontosabb a kábel maga, de 
legalább ilyen fontos a szállí-
tás, vagy a tárolás is, amiben 
a kábeldob nélkülözhetetlen. 
Az együttműködés így min-
denki számára segítséget je-
lent. – Akkor derül ki, amikor 
nincsen elegendő kábeldob, 
hogy mennyire fontos része is 
ez a vezeték- és a kábelgyár-
tásnak. Azzal, hogy a kollé-
gák jönnek és szerelnek, nem 
csak együtt van a klub és te-
szünk valamit a céljainkért, 

hanem a vállalatnak a mun-
káját is nagymértékben segí-
tik – mondta Barkóczy Péter, a 
Fux Zrt. innovációs és fejlesz-
tési igazgatója. 

A klub és a Fux közötti 
kapcsolat már nagyon régi, 

hiszen Barkóczi István az Első 
Miskolci Lions Club egyik 
alapító tagja. A karitatív szer-
vezet amellett, hogy segített 
egy helyi vállalkozásnak, még 
többet segített a vakok és lá-
tássérülteknek.

Régi Tátrákon gyakorolnak 
A miskolciak már megszok-

ták, hogy a városban kizáró-
lag új, alacsonypadlós, modern 
Skoda villamosok közleked-
nek. November 4-től munka-
napokon azonban lehetőség 
lesz a nosztalgiázásra, hiszen 
újból megjelenik egy-két Tát-
ra villamos a síneken, amelyen 
az MVK Zrt. járművezetői 
gyakorolnak, hiszen ezeken is 
meghatározott számú órát kell 

vezetniük ahhoz, hogy meg-
maradjon a típusvizsgájuk. A 
„gyakorló” Tátrák november 
29-ig közlekednek.

Ideiglenes útvonalon
A Bogáncs utcai híd felújí-

tása miatt továbbra is ideigle-
nes útvonalon közlekednek a 
45-ös járatok, azonban október 
30-tól, mindkét irányban meg-
állnak a Joyson Déli Ipari Park 
megállóhelyen.

Megkezdődik a téli átál-
lás, november 4-14. között 
zárva tart a Selyemréti 
Strandfürdő.

A november 4-én, hétfőn 
induló munkálatok során a 
merevvázas sátor oldalfalait 
helyezik fel, emellett karban-
tartási munkálatok kezdőd-
nek. A gépészet felülvizsgá-
lata mellett a medencékben 

elvégzik az ilyenkor szoká-
sos takarítást és fertőtlení-
tést, szükség esetén javítják 
a burkolatokat. A Selyemréti 
Strandfürdő a karbantartá-
si munkák idején zárva tart. 
Az úszóbérleteket időará-
nyosan meghosszabbítja az 
üzemeltető Miskolci Fürdők 
Kft. A nyitás várható idő-
pontja november 15. péntek 
reggel 04:30. 

Kínai, osztrák, ukrán köz-
gazdászok és több tucat 
hazai szakember érkezett 
Miskolcra a Gazdaságtudo-
mányi Kar meghívására. 

Tizenegyedik alkalommal 
rendeztek nemzetközi tudo-
mányos konferenciát. Egy pá-
lyázat részeként nemzetközi 
szekciókat is szerveztek, töb-
bek közt az okos város, a di-
gitalizáció és a fenntartható 
fejlődés témáit is érintve.

Az intézmények közötti 
kapcsolatépítés, a tudás meg-
osztása, a szakmai közössé-
gek és az emberi kapcsolatok 
fejlesztése – digitalizáció ide 
vagy oda, a személyes talál-
kozás a tudományos életben 
továbbra is fontos. A Mis-
kolci Egyetem Gazdaságtu-

dományi Kara tizenegyedik 
alkalommal hívta össze a 
közgazdaság területén dolgo-
zó kutatókat, oktatókat.

Nagy Zoltán, a Miskolci 
Egyetem Világ-és Regioná-
lis Gazdaságtan Intézetének 
igazgatója elmondta, tudnak 
együttműködni konzorciu-
mi partnereinkkel. – A Sze-
gedi Tudományegyetemmel, 
a Corvinus Egyetemmel és a 
Soproni Egyetemmel tudunk 
együtt kutatni és külföldi 
egyetemek felé is kapcsolato-
kat nyitni.

Csehországgal például rég-
óta szoros a kapcsolat. Az 
együttműködésnek egy sze-
lete, hogy Miskolcon cseh 
gyártmányú villamosok köz-
lekednek. Bial Tibor, a Cseh 
Köztársaság magyarországi 

nagykövete úgy nyilatkozott, 
örömére szolgál, hogy na-
gyon széles ez a fajta együtt-
működés. – Több iparágon 
átívelő. Az is nagyon fontos, 
hogy a két ország egymásnak 
nagyon fontos stratégiai part-
nere. Magyarország számára 
például Csehország a hatodik 
legfontosabb partnere és azon 
dolgozunk, hogy ezt tovább 
erősítsük, mert van még hova 
fejlődnünk.

Két nap alatt ötvenöt előa-
dáson mutatták be a legfris-

sebb kutatási eredményeket. 
Torma András rektor egy té-
makört kiemelt az előadások 
közül. – Ez a digitalizáció, 
vagy a számítástechnika, vagy 
az informatika hatása a köz-
gazdaságtudományokra.

Szó volt például arról, ho-
gyan hat az okos város a 
benne élők életminőségére, 
a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisz-
ter pedig állami tulajdonban 
lévő sikeres cégekről is be-
szélt.

Befejeződött a miskolci 
Tiszai pályaudvar peronja-
inak felújítása. A MÁV ok-
tóber 31-én adta át az utazó-
közönségnek az idei, utolsó 
ütemben elkészült, 2-es és 
3-as vágány közötti peront.

A vasúttársaság az 1960-
as években épült beton-
szerkezetű perontetőket 
2016-tól kezdte felújítani. 
Legelőször a „D” perontető 
készült el 2016-ban, ezt kö-
vette a „C” peron 2017-ben, 
idén pedig a „B” perontetőt 

is renoválták. A munkák so-
rán a perontető pilléreit, a 
födémszerkezetet megerősí-
tették, a teljes felülettisztítást 
homokszórással végezték el, 
majd lefestették a peronte-
tőt. Rugalmas és hatékony 
szigetelés készült a tetőfelü-
letre, a vízelvezetési rendszer 
is megújult. Korszerűsítették 
a peronvilágítást, mint aho-
gyan a peronon lévő utastá-
jékoztató berendezéseket is. 
A „B” perontető felújítását 
mintegy 250 millió forintból 
végezte el a MÁV. 

KÁBELDOBOT SZERELTEK MVK KÖZLEMÉNY

MEGÚJULTAK  
A PERONOK

Átmenetileg zárva Nemzetközi konferenciát  
rendezett az egyetem



Második alkalommal invi-
tálta a természetbe a futás 
szerelmeseit, a szépkorúa-
kat és a betegeket az Egész-
ségfejlesztési Iroda. 

A Csanyik-völgyben, a Sa-
nofi ösvényen mozoghattak 

közösen a résztvevők. Há-
rom, hat és tizenkét kilométe-
res távokat lehetett teljesíteni. 
A cél a közös mozgás, a min-
dennapos sport, és az egész-
ségmegőrzés népszerűsítése 
volt. – Szívügyünk és felada-
tunk is, hogy az életvitelszerű 

mozgásra rászoktassuk a la-
kosságot. Tavaly is nagyon jól 
sikerült ez a rendezvényünk, 
és várták is, hogy ez most újra 
ezt a távot teljesíthessék – nyi-
latkozta Rimaszékiné Mazur-
ka Dóra, az Egészségfejlesztési 
Iroda szakmai vezetője. 

Duli Gábor tavasz óta gyűjti 
a szemetet a Bükkben. Száz 
zsák hulladéktól tisztította 
meg a Bükköt egyedül, mert 
gyakori túrázóként nagyon 
zavarta, hogy folyton sze-
métbe botlik az erődben. 

A Majális parkot, a Szinva egy 
nagy részét, a Csanyikot és kör-
nyékét teljesen sikerült megtisz-
títania. A legapróbb műanyag 
darabokat is összeszedte, és volt, 
hogy a talajból ásta ki több éve 
otthagyott zacskókat és palacko-
kat. Azt reméli, akciója másokat 
is inspirálhat abban, hogy egy-
magunk is sokat tehetünk a kör-
nyezetért. Interjú Duli Gáborral. 

– Mondják, ha jót cselek-
szünk, azáltal a közösségünk és 
végtére is a társadalom is job-
bá válhat. Példát akart mutat-
ni, vagy „csak” szúrta a szemét 
a sok szemét?

– Az első pár alkalommal ki-
zárólag maga a szemétszedés 
volt a cél. Azután egyre jobban 
kezdtem élvezni is, kint lenni 
a szabadban és edzésnek is jó 
volt. Amikor pedig már lega-
lább ötven zsák összegyűlt, el-
határoztam, hogy eljutok szá-
zig, ami hat ezer liter szemetet 
jelent, hiszen hatvan literes 
zsákokat használtam. Ezeket 
természetesen nem az erdő kö-
zepén hagytam, hanem kukák 
mellé helyeztem, ahonnan az 
illetékesek továbbszállították 
a megfelelő helyre. Aztán úgy 
gondoltam, hogy jó lenne, ha 
az akció felkeltené az emberek 
érdeklődését, és akár követnék 
is a példát.

– Mikor kezdett magánakció-
ba, és mennyi időbe tellett meg-
tisztítani a területet?

– Március elején kezdtem. 
Tavasszal és ősszel szedtem 

szemetet a Majális park és kör-
nyékén, a Csanyik teljes terüle-
tén és a Szinva egy szakaszán. 
Húsz alkalommal négy órát 
gyűjtöttem.

– A hétköznapokban is figyel 
arra egyébként, hogy például 
fanyelű fogkefét, szilárd sam-
pont használjon? Sehol a lakás-
ban egy műanyagzacskó?

– A hétköznapokban más 
módon vagyok környezettuda-
tos. Biciklivel járok még télen 
is, és nem veszek magamnak 
felesleges dolgokat.

– Mit gondol, teljes szemlé-
let- és életmódváltást igényel a 
környezettudatosságra való át-
állás? Akár lemondással is kell, 
hogy járjon a váltás?

– A cégeknek is nagy fele-
lősségük van, hogy megfelelő 
alternatívákat kínáljanak, és 
akkor nem járna lemondás-
sal az átállás, viszont az árak 

valószínűleg megugranának. 
Pont az a baj, hogy a gazdaság 
a profitot veszi elsődlegesnek, 
és nem az egészséget, vagy a 
fenntarthatóságot.

– Említette, hogy gyakran tú-
rázik. Mit tapasztal, szemetesek 
az erdeink?

– Főleg a Bükkben túrázok, 
de mindegyik hazai hegység-
ben voltam már legalább egy-
szer. Az erdők belseje nagyrészt 
tiszta, a környékük viszont sok-
kal rosszabb állapotban van, 
ahová több ember is jár.

– Tervezi, hogy folytatja az 
akciót, és másfelé is tesz a tiszta 
környezetért?

– Lehet, hogy tavasszal kime-
gyek még párszor, a Szinva tisz-
títását szeretném még folytatni.

– Nem indult mozgalom kö-
vetőivel a bükki erdők megtisz-
títása érdekében?

– Kapcsolatba léptek ve-
lem olyanok, akik már eleve 
ki szoktak járni ide szemetet 
szedni, illetve a TeSzedd moz-
galmat szoktam javasolni min-
denkinek. Nem tervezek saját 

mozgalmat indítani, inkább 
meg akartam mutatni, hogy 
nem kell másra várni.

– Valóban gyerekcipőben jár 
még a világ, Magyarország a kör-
nyezetvédelem terén? Ha nagy vo-
nalakban nézzük, mik a legsürge-
tőbb feladatai az emberiségnek a 
bolygó megmentése érdekében?

– Akármennyire felkapott ez a 
téma, úgy látom, a helyzet még-
iscsak egyre rosszabb, itthon és 
külföldön is. A műanyagproblé-
ma is hatalmas, mégis ez az egyik 
legkönnyebben kezelhető, és el-
törpül az állat- és növényvilág 
pusztulása és a globális felmele-
gedés mellett. A kormányoknak 
és a legjobban szennyező cégek-
nek van a legnagyobb felelőssé-
gük és befolyásuk a helyzet meg-
változtatására.

„Meg akartam mutatni, hogy nem kell másra várni”

Kicsiktől egészen a fel-
nőttekig minden korosz-
tály kilátogatott hétvégén 
a Lovagi Tornák Terére. A 
Diósgyőri Íjász Egyesület 
harmadik nyílt napján le-
hetett ingyen kipróbálni a 
magyarok harci eszközét. 

Utánpótlásra nincs panasz 
a Diósgyőri Íjász Egyesületnél. 
Harmadik nyílt napjukon is 
megtelt a Lovagi Tornák Tere. 
Az érdeklődők között sok fia-
tal volt, de a felnőttek is gyer-
meki lelkesedéssel próbálták 
ki az íjászatot. A tradicioná-
lis eszköztől kezdve a legmo-
dernebb sportíjakig bármit ki 
lehetett próbálni. Az érdeklő-
dők nem csupán a techniká-

ról tudhattak meg mindent. 
Azt is elmesélték nekik, hogy 
mit is tartanak a kezükben, 
mit is jelent a magyarság éle-
tében az íjászat. A diósgyőri 
egyesület célja, hogy megked-
veltesse az íjászatot, és új ta-
gokkal bővüljön a közösség. – 
Vegyes a korosztály, általános 
iskolások, középiskolások, de 

idősebbek is vannak az egye-
sületünkben. Már nem csak 
az íjászattal, hanem lovaglás-
sal, lovas oktatással, lovasíjá-
szattal, gyógynövényekkel és 
egyéb más hagyományőrző 
tevékenységekkel is foglalko-
zunk – nyilatkozta Pászk Nor-
bert, a Diósgyőri Íjász Egyesü-
let elnöke.  
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Út az egészséghez 

Tizenegyedik alkalommal tartott mustrát az Északerdő Zrt. a 
bőgési szezonban terítékre került gímszarvas bika trófeák be-
mutatására. A Hegyközi Erdészet által szervezett programon, 
Senyőn mintegy 130 agancsot láthattak a szakemberek.

A résztvevőket elsőként 
az Északerdő Zrt. vezér-
igazgatója köszöntötte. Zay 
Adorján megköszönte a kör-
nyékbeli vadásztársaságok 
aktivitását, ugyanis csaknem 
harminc olyan bika volt a 
mustrán, ami nem az erdő-
gazdaság működési területén 
esett. Beszámolt arról, hogy a 
hibás kilövések száma hosszú 
évek óta idén volt a legkeve-
sebb a társaságnál. Bejelen-
tette, hogy az elmúlt szezon 
legjobb hivatásos vadászá-
nak járó díjat posztumusz a 
Hegyaljai Erdészet gyógyít-
hatatlan betegségben elhunyt 
munkatársa, Pásztor János 
kapta.

Pecze István, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal 

vadászati és halászati szak-
ügyintézője a szezont ér-
tékelve elmondta, hogy 69 
vadászterületről 524 trófea 
bírálatát végezte el a vadá-
szati hatóság, csaknem het-
vennel többet, mint az el-
múlt évben. A legnagyobb 
gímbika 12,48 kilogrammos 
volt, 236,65 pontot kapott 
a bírálaton. Tíz kiló feletti 
gím három, kilenc kiló fe-
letti 11 volt a megyében. 

Az átlagsúly 5,28 kilog-
ramm volt, ez kevéssel elma-
rad a tavalyi eredménytől. 
Kijelentette: egyértelműen 
látszik, hogy a gím élőhelye-
ket hódított meg a megyében, 
a korábbi, tradicionálisan 
szarvasos területeken pedig 
növekedett a számuk. Tizen-
egy év alatt három és félsze-

resére növekedett a gímszar-
vas teríték a megyében.

Szentléleki Tibor, vadásza-
ti osztályvezető emlékezte-
tett, hogy az Északerdő Zrt. 8 
vadászterületen, mintegy 87 
ezer hektáron folytat vadgaz-
dálkodást. A mostani bőgés 
időszakában 103 gímbika 
esett a társaságnál, a trófeák 
átlagsúlya 5,36 kilogramm, az 
érmes arány pedig 37,9 szá-
zalék. Az elmúlt 11 évben ez 
a második legjobb eredmény. 
Hét ezüstérmes bikát hoztak 
terítékre, a legnagyobbat a 
Hegyaljai Erdészet területén, 
ami 8,5 kilogrammos trófeát 
viselt, és 192 pontot kapott a 
bírálaton. Végül Zay Adorján 
gratulált Rimaszécsi László-
nak, a Zrt. kerületvezető er-
dészének, aki a megyei ko-
ronglövő bajnokságon első-, 
az erdőgazdaságok között 
rendezett országos kombi-
nált lövészeten egyéniben 
második helyezést ért el.

Agancserdő a HegyközbenTöbb százan céloztak a várban 



A szervezett szurkolói cso-
portok közleményt adtak ki, 
amelyben jelezték, hogy a 
Kisvárda elleni mérkőzésen 
visszatérnek a lelátóra. 

Az Ultras Diósgyőr Facebook 
oldalán közzétett bejegyzésben 
közölték, hogy véget ért a szur-
kolói bojkott. – A döntés meg-
született. Szombaton a Kisvár-
da elleni bajnoki mérkőzésen 
a tábor ott lesz a lelátón, ezért 
arra kérünk mindenkit, aki a 
bojkottot távolmaradásával tá-
mogatta, hogy jöjjön el a mér-
kőzésre, mert együtt vagyunk 
erősek! A klub a megbeszélésen 
bizonyította számunkra, hogy 
igenis fontos mind a klubveze-
tésnek, mind a csapatnak, hogy 
ott legyünk a lelátón, és min-
den kérésünkhöz konstruktí-
van álltak hozzá. Úgy érezzük, 
hogy olyan dolgokban sikerül 
előrelépést elérnünk, amelyek-
kel kapcsolatban jó ideje csak 
egy helyben topogtunk. Egyik 
legfontosabb felvetésünk volt 

a büfé és a szurkolói kocsma 
megreformálása, mert ezzel 
kapcsolatban nagyon sok pa-
nasz érkezett a szurkolótársak-
tól. Megtörtént a találkozó az 
üzemeltető és a képviselőink 
között, és a kéréseink kapcsán 
sikerült előre lépni. A közel-
jövőben a szurkolói kocsma a 
szurkolók igényei alapján átala-
kul, és azt reméljük, hogy végre 
igazi otthonunk lehet majd. Az 
500 forintos árazás nem válto-
zik, viszont a jövőben ezért ma-
gasabb minőséget és esetenként 
több terméket kapunk. Vissza-
térhet Lulu bácsi is, hiszen so-
kaknak hiányzik.

Régóta problémánk egy meg-
felelő capoállás hiánya a szekto-
runkban. Ennek a tervezése és a 
kivitelezése folyamatban van, és 
reméljük, hogy hamarosan bir-
tokba vehetjük majd.

A klubbal közösen kidolgo-
zunk egy új jegytípust, amely-
nek célja, hogy bővítsük az aktív 
szurkolók számát. Ez a kedvez-
ményes „ultrajegy” kizárólag 

a H és G szektorokba lesz vált-
ható, és feltétele lesz a 90 perces 
szurkolás. Részleteket később 
tudunk ezzel kapcsolatban kö-
zölni, mert a szabályozást úgy 
kell alakítani, hogy visszaélni 
ne lehessen a kedvezménnyel, 
hiszen az a célunk, hogy növel-
jük a létszámot.

Az egész megbeszélés alatt 
azt éreztük, hogy mindannyi-
unk célja közös; nem az önös 
érdekek győzelme a fontos 
egyik fél számára sem, hanem 
az, hogy a diósgyőri család 
nyerjen. Ehhez pedig minden-
kire szükség van, ránk is. A já-
ték javult és győzelmet is arat-
tunk a hétvégén. Meglátjuk, 
hogy mire leszünk képesek 
együtt. Ez a megbeszélés nem 
az utolsó volt. A jövőben rend-
szeresen fogunk találkozni a 
klub vezetőivel, és azon fogunk 
munkálkodni, hogy ebben a 
nagy családban mindenki jól 
érezze magát.

Nehéz hetek állnak mögöt-
tünk, hiszen a lelátó nélkül 

nem teljes az életünk. De hét-
végén visszatérünk mi is és 
erre kérünk mindenkit. Le-
gyen a stadion újra diósgyőri 
pokol, ahol megremeg az ellen-
felek lába! A pihenőnek vége, 
vissza a csatasorba! – olvasha-
tó az Ultras Diósgyőr közlemé-
nyében. 

A DVTK többségi tulajdo-
nosa, a klubvezetés, a szakmai 
stáb, valamint a játékosok is 
üdvözlik a döntést és minden-
ki bízik benne, hogy – a szur-
kolókkal közösen – a Paks el-
leni győzelem után szombaton 
újabb három ponttal gazdago-
dik majd a DVTK labdarúgó 
csapata.

– A klub eltökélt abban az 
irányban, hogy a szurkolókkal 
folyamatos legyen a kapcsolat-
tartás, és a drukkerek által jel-
zett problémákra közös meg-
oldást találjunk. A jövőben 
rendszeres lesz az egyeztetés 
közöttünk, hiszen a cél közös, 
így közösen is kell dolgozunk 
azért, hogy a DVTK továbbra is 
az ország legnagyobb és legnép-
szerűbb vidéki klubja legyen, 
mint ahogy azt a közvélemény 
hosszú évtizedeken keresztül 
megszokhatta – nyilatkozta 
Világi Péter, a DVTK kommu-
nikációs- és marketing igazga-
tója. Hozzátette, a paksi mérkő-
zés lefújását követően a DVTK 
vezetőedzője, Feczkó Tamás is 
említette, mindannyian abban 
bíznak, hogy a labdarúgó csa-
pat szombaton a szurkolókkal 
közösen tud majd ünnepelni, és 
az újabb három ponttal felzár-
kózik a középmezőny elejéhez. 
A DVTK kér mindenkit, hogy 
aki tud, látogasson ki a stadion-
ba szombaton.

Tovább folytatta pontszerzését, már három mérkő-
zés óta tartó győztes szériáját a DVTK Jegesmedvék. A 
TIPSPORT Ligában, vasárnap a népkerti csarnokban Nit-
ra csapata vendégszerepelt, akik főleg remek napot kifogó 
kapusuknak köszönhetően 1-1-es döntetlenre hozták a 
rendes játékidőt. Az 5 perces hosszabbításból másfél telt 
el, amikor egy bombagólnak köszönhetően megnyerték a 
Jegesmedvék a találkozót. 

Miután a Nagymihály ott-
honában elért győzelemmel, 
a betegség miatt elhalasztott 
Tátra Kupa döntőjét is meg-
nyerték a Jegesmedvék, ün-
nepélyes zászlófelvonással és 
éremátadással kezdődött a 
Nitra miskolci vendégjátéka. 
Meg egy nitrai góllal, ugyan-
is a 3. percben a kékmezes 
vendégek Caladi lövésével 
megszerezték a vezetést, 0-1. 
A 12. percéhez érkezett a ta-
lálkozó, amikor egyenlített a 
házigazda, az emberelőnyös 
akció végén, a kipattanót Ma-
gosi Bálint vágta a hálóba, 1-1. 
Miután a rendes játékidőben 
több gól nem esett, jött az 5 
perces hosszabbítás, három – 
három ellen. 1 perc 36 mp telt 
el a ráadásból, amikor Kyle 
Beach saját térfélről indult 
meg a koronggal, majd a har-
mad közepéről, védhetetlen 
bombát zúdított a kapu felső 
sarkába. Így pedig a Jeges-
medvék nyerték a mérkőzést 
és a plusz pontot is. 

– Először is gratulálok a 
hazaiaknak győzelmükhöz, 
tudtuk, hogy egy nagyon ne-

héz találkozó vár majd ránk. 
A Miskolc góljainak nagy-
jából a felét emberelőnyből 
szerzi, ezért alaposan fel-
készültünk, hogy jó legyen 
az emberhátrányos védeke-
zésünk. Ennek köszönhet-
jük, hogy egy pontot el tu-
dunk vinni magunkkal. Azt 
mondtam csapatomnak az 
öltözőben, hogy idegenben 
így, ilyen mentalitással kell 
szerepelni és az a jövőben 
még sikereket hozhat – hall-
hattuk Marian Bazány, ven-
dégedző értékelését. 

Hazai részről Marcel Rod-
man vezetőedző értékelt, az-
zal kezdve, hogy csapata a 
kapott gól ellenére is jól in-
dította a játékot. – Az első 
emberelőnyeink alapozták 
meg, hogy át tudtuk venni az 
irányítást. Viszont ahogyan 
haladtunk az időben, egyre 
jobban feljött a vendégcsapat 
is, de így is, többször meg-
volt az esélyünk a harmadik 
harmadban, hogy eldöntsük 
a találkozót, de nem sikerült. 
Mindkét csapat megszerez-
hette volna a három pontot, 
de mi néha túlkomplikáltuk 
játékunkat. Sokkal egysze-
rűbben kellett volna játsza-
nunk, akkor valószínűleg 
meglett volna a rendes játék-
idős győzelem is – értékelt 
Marcel Rodman. Győzelmé-
vel már az ötödik a tabellán 
a DVTK. 

Tovább javítva a Debrecen otthonában mutatott játékot, 
régóta várt idegenbeli győzelmet ért el Pakson a DVTK, a 
labdarúgó NB I 10. fordulójában. A piros-fehérek szerezték 
meg a kétszer is a vezetést a találkozón, mely során a győze-
lemért járó pontok mellett annak is örülhettek a drukkerek, 
hogy szórakoztató futballt bemutatva tudtak győzni a Fecz-
kó tanítványok.

Az épülő stadionban még 
csak építgette játékát a Paks, 
amikor előnyhöz jutott a 
DVTK. Márkvárt ívelését 
még megtolta Rui Pedro, majd 
a berobbanó Ivanovski fejelte 
a hálóba a labdát. Félórányi 
játékot követően Brkovic íve-
léséből alakult ki a követke-
ző vendég ziccer. Ivanovski 
tette ki a szélre a labdát, amit 
 Shestakov centerezett közép-
re, Ivanovski lövése pedig alig 
ment mellé. Az 59. percében 
járt a bajnoki, amikor egyen-
lített a Paks, de úgy, hogy 
pont a gólszerző Könyves előtt 
csúszott meg védekezés köz-

ben Brkovic, 1-1. A Diósgyőr 
egységét talán az mutatja jól, 
hogy nem sokkal később, a 
63. percben, a játékvezető Ta-
más Márk elleni belépőt sza-
bálytalannak látta és 11-est 
ítélt. Iszlai állt a labda mögé 
és másodszor is vezetéshez 
juttatta a piros-fehéreket, 1-2. 
Miután az eredmény a folyta-
tásban már nem változott, így 
régóta várt eredménynek, egy 
idegenbeli győzelemnek örül-
hetett a DVTK, a Paks ottho-
nában játszott bajnoki 90 perc 
végén. 

– Debrecenbe is azért men-
tünk, hogy győztesen hagy-

juk el a pályát, Paksra is azért 
mentünk, hogy 3 ponttal 
térjünk haza. Debrecenben 
nem sikerült, itt viszont ke-
vesebb helyzetet alakítottunk 
ki, mint egy héttel ezelőtt, de 
a fontos az volt számunkra, 
hogy győztesen hagyjuk el 
Paksot – kezdte értékelését 
a DVTK vezetőedzője. – Lé-
lektanilag nagyon fontos lett 
volna, ha a második félidő 
elején gólt szerzünk, arról be-
széltünk a szünetben, hogy 
ugyanúgy támadólag lépünk 
fel, s megpróbáljuk lezárni a 
mérkőzést egy újabb szerzett 
góllal. Megvolt a sansz rá, 
de sajnos kimaradt és szinte 
egyből jött az egyenlítő gól a 
hazaiaknak. Lélektanilag na-
gyon fontos pillanatban sze-
reztük a második gólt, ez is 
mutatja, hogy mentálisan na-
gyon erős ez a társaság – zár-
ta értékelését Feczkó Tamás. 
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VÉGET ÉRT A SZURKOLÓI BOJKOTT

Folytatódott a győztes széria

Az 1. Barlangfürdő Tra-
il elnevezésű nemzetkö-
zi terepfutóversenyt múlt 
szombaton rendezték meg 
Miskolctapolcán. A nyárias 
őszben több mint százöt-
ven sportember fogadta el a 
hagyományteremtő viadalra 
szóló meghívást és teljesí-
tette sikerrel a három táv 
egyikét.

Elsőként a JOYSON-félma-
ratonra nevezett sportolók 
vágtak neki a Zámbori „At-
hos” Zoltán, a Nomád Terep-
futó Suli és a Miskolci Sport-
iskola edzője által kijelölt 11 
km-es, 400 méter szintkü-
lönbséggel nehezített  körpá-
lyának, melyet kétszer kellett 
maguk mögött hagyniuk. Ab-
szolút értékelésben a férfiak-
nál a Nyékládházáról érkezett 
Harsányi Tamás ezúttal sem 
hagyta kiénekelni a sajtot a 
szájából, míg a hölgyeknél az 
újpesti színeket képviselő Hal-
ler Brigitta diadalmaskodott.

A  NOMÁD-kismaraton 
résztvevőire egy kör várt. Eb-
ben a mezőnyben jeleskedett 
hosszútávfutó legendánk, 
a korábbi 100 km-es Euró-

pa-bajnok, Sparthatlon és hat-
szoros Bécs-Budapest-győztes 
Bogár János is, aki egy 16 éves 
hajdúsági fiatalember, Molnár 
Róbert mögött, 55 éves kora 
ellenére a második helyet ér-
demelte ki abszolútban. A 
Szakács Eszter által megnyert 
női verseny szorosságára jel-
lemző, hogy a három dobogós 
50 másodpercen belül érke-
zett meg a célba. A  gyerme-
kek számára kiírt szuper-mi-
nimaraton abszolút győztese 
egy tiszaújvárosi triatlonos te-
hetség, Bán Petra lett, aki a fiú 
győztes Szakács Vepper Zol-
tánt is lehajrázta.

Mindhárom távon há-
rom-három korcsoportban is 
hirdettek eredményt. A ren-
dező Marathon Club Miskolc 
különdíját vehette át a JOY-
SON-félmaraton két legidő-
sebb teljesítője, Varga Ildikó és 
Pelbárt Zoltán. A Miskolc tu-
risztikai szempontból kiemelt 
fontosságú nevezetességeit 
egy-egy futóverseny keretében 
bemutató 2. Miskolc-JOYSON 
Félmaraton Tour mind a hat 
állomásán rajthoz álló Matók 
Gyula a Nomád Sportbolthá-
lózat különdíját vihette haza.

Sikerrel debütált  
a Barlangfürdő Trail

Az első idegenbeli győzelem 



Az Európa Kupa H csoport-
jának 3. fordulójában a fran-
cia Basket Landes csapatát 
fogadta az Aluinvent DVTK, 
és egy végletekig kiélezett 
hatalmas csata végén, egy 
utolsó másodperces három-
pontossal 72-71-re végül a 
francia csapat nyerte meg a 
találkozót.

A hét elején megsérült 
Medgyessy Dóra helyett Szücs 
Rékát nevezte a kezdőcsapat-
ba Cziczás László vezetőedző. 
Rögtön az első akciót pontosan 
fejezte be Walker-Kimbrough, 
a franciáknak két perc kellett 
az egyenlítéshez, ami Gaye ré-
vén sikerült nekik. Goree ket-
tesére szintén ő válaszolt, majd 
Hejdová szórt egy hármast (4-
7). A 4. percben Pusztai váltot-
ta Szücsöt, de a következő gólt 
Ayim szerezte, Shatori egy hár-
massal igyekezett zárkóztatni a 
csapatát. Ayim újabb duplájára 
egy szép megmozdulás ered-
ményeképp Morrison csinált 
meg egy szép 2+1-es akciót (10-
11). Egy betörésből Paget irat-
kozott fel a pontszerzők közé, 
a túloldalon Zele egy három-
pontossal tette meg ugyan-
ezt, talpra ugrasztva ezzel a 
diósgyőri szurkolókat (13-13). 
Pusztai Petra két jó büntetőjé-
vel visszavette ugyan a vezetést 
a DVTK, de csak időlegesen, 
mert Mbuyamba négy pontjá-
val mégis a vendégek nyerték 
meg az első negyedet (15-17).

Bő másfél percig nem ta-
láltak a gyűrűbe a csapatok a 
második felvonásban, akkor 
azonban Goree villant egyet, 
majd gyorsan utána Kányási 

is bevágott egy triplát, időt is 
kért a Basket Landes. Ez ha-
tásos volt, mert a vendégcsa-
pat felébredt, Touré és Gaye is 
betalált ezután. Szerencsére 
Goree és Pusztai is, utóbbi rá-
adásul a hárompontos vonalon 
túlról (25-21). Gaye 2+1-esével 
zárkóztak a kék mezesek, de 
Goree tarthatatlannak bizo-
nyult, igaz Dumerc is igazolta 
klasszisát (27-26). Pusztai lab-
daszerzéséből és asszisztjából 
Walker-Kimbrough csinált 
pontokat, a franciák rutinos 
9-ese egy hármassal egalizálta 
az eredményt. Egy szép figura 
végén ismét Goree volt ered-
ményes, viszont Dumerc ked-
vére osztogatta a gólpasszokat, 
amelyekből Plouffe és Ayim 
„éltek” is (31-35). Cziczás Lász-
ló vezetőedző időkérése jótéko-
nyan hatott csapatára, hiszen 
előbb Kiss Angelika első dup-
láját jegyezhettük fel, ami után 
a fiatal center egy lepattanót is 
lekapott a saját palánkja alatt, 
majd Walker-Kimbrough is 
bevágott egy hármast. Ayim 
duplája azt jelentette, hogy 
a negyedet a DVTK, viszont 
az első félidőt a Basket Lan-

des nyerte (36-37). Ez különö-
sen annak fényében nagy tett, 
hogy a lepattanó csatát 29-13-
ra a gallok nyerték.

A szünet után úgy tűnt, az 
öltözőben maradt a Diósgyőr, 
mert egy 6-0-s rohammal nyi-
tottak a franciák. A legjobbkor 
dobta be Morrison az első hár-
masát, a túloldalon azonban 
Dumerc nem hibázott a bünte-
tővonalról (39-46). Goree ket-
tesére Hejdová válaszolt, majd 
Shatori dobálta be a büntető-
it (43-48). Ayim palánk alólija 
után a következő támadás vé-
gén Szücs kínálta meg egy szép 
gólpasszal Goree-t. A szőke 
irányítónk jó büntetőit köve-
tően Paget süllyeszette el első 
hármasát. A negyed hajrájában 
a közönség támogatását élvez-
ve Szücs büntetőivel és Shatori 
triplájával előbb felzárkózott a 
DVTK, majd a dudaszó pilla-
natában hintett Morrison-hár-
masnak köszönhetően a veze-
tést is átvette (56-55).

Nem akármilyen izgalmakat 
ígért a záró etap. A játékosokat 
is kicsit megnyomta a nagy tét, 
hiszen sok hiba tarkította ezt 
a periódust. A 33. perc végén 

aztán Ayim törte meg a gól-
csöndet, a másik oldalon Zele 
azonnal reagált, erre pedig Ju-
lie Barennes edzőnő egy időké-
réssel (58-57). Ez jót tett csapa-
tának, amit Hejdová hármasa, 
majd Ayim hatalmas blokkja 
jelzett leginkább. Morrison és 
Walker-Kimbrough találatai-
val úgy tűnt, átlendült a nehéz 
periódusán a DVTK, azonban 
a zsinórban dobott hat fran-
cia pont igencsak nem jött jól 
(62-66). Goree büntetői után 
három perc volt hátra a talál-
kozóból, Škorić és Shatori gól-
jaival újra a Diósgyőrnél volt az 
előny, zengett is a csarnok ren-
desen (68-67). Gaye kettesével 
megint a franciák vezettek, ez-
után azonban egy sportszerűt-
len hibát Shatori torolt meg az-
zal, hogy mindkét büntetőjét 
higgadtan értékesítette. Az ezt 
követő akció kimaradt, viszont 
a franciáké is. Három másod-
perccel azonban Goree bedob-
ta az egyik büntijét, a duda-
szó pillanatában Hejdovának 
azonban nem remegett meg 
a keze a hármas kísérleténél, 
ez pedig a győzelmet jelenette 
csapatának (71-72).

35-21-es összesítéssel, kettős győzelemmel 
jutott tovább a Magyar Kupa negyeddöntőjé-
ből az MVLC. Az Euro-kupa negyeddöntőjé-
ben viszont nehéz helyzetbe került a csapat, 
miután 17-10-es vereséget szenvedtek a Bres-
cia otthonában.  

A Magyar Kupa négy közé jutásért vívott 
harc visszavágóján már az első negyedben is 
óriási szakadék tátongott a két alakulat között, 
7-3 állt a kijelzőn a játékrész után. A végére tíz-
gólosra nőtt a különbség, a hazaiak 19-9 arány-

ban arattak győzelmet. PannErgy-MVLC – PV-
SK-Mecsek Füszért 19-9 (7-3, 4-1, 3-4, 5-1). 

A bresciai kirándulás viszont nem sike-
rült jól az MVLC-nek: a korábbi évekhez ké-
pest meggyengült, de így is erős olasz együttes 
minden tekintetben jobb volt, támadásban el-
lenállhatatlan vízilabdával 17 gólt lőtt magyar 
riválisa ellen. Vidumanszky László csapata így 
hétgólos hátrányból várhatja a november 9-ei 
hazai összecsapást az Euro-kupa negyeddön-
tőjében. Brescia – PannErgy-MVLC 17-10 (4-1, 
4-2, 6-3, 3-4)

NAGY CSATÁBAN HAZAI VERESÉG 

Kettős győzelem, egy vereség

A DVTK jutott a Magyar 
Kupa legjobb 32 csapata 
közé, miután a 7. fordulóban 
már az első félidőben Dušan 
Brković és Florent Hasani 
találatával kétgólos előnyre 
váltotta a kétosztálynyi kü-
lönbséget és a döntő mezőny-
fölényt. 

A második játékrészben be-
talált Szabó Bence is, így egy 
pillanatig nem forgott veszély-

ben a továbbjutás. FC Dabas 
– Diósgyőri VTK 0-3 (0-2). A 
Magyar Kupa következő for-
dulójának párosítását a Pápa – 
Vasas mérkőzés után sorsolják, 
a mérkőzéseket december 4-én 
rendezik.

– Szimpatikus és focizni 
akaró Dabast ismertünk meg 
a mérkőzésen. Nagyon örülök, 
hogy azok a játékosok, akik 
az utóbbi időben kevesebb le-
hetőséget kaptak, a kupában 

megmutatták, hogy lehet rá-
juk számítani. Nagyon jó egyé-
ni teljesítményeket láttam, és 
emellett csapatként is jól funk-
cionáltunk. Egyetlen hiányér-
zetem maradt: a rengeteg hely-
zetünk ellenére csak 3-0-ra 
győztünk. Az viszont örömte-
li, hogy Orosz Marcell és Szűcs 
Kornél személyében két saját 
nevelésű fiatal is bemutatko-
zott az első csapatban – értékel-
te a mérkőzést Feczkó Tamás. 

A legjobb 32 között 
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Részvételi csúcsot, látványos 
csatákat hozott az október 
27-én, a Miskolci Egyetem 
Körcsarnokának szomszéd-
ságában megrendezett III. 
Decathlon Borsodcross  ke-
rékpárverseny.

Harmadik alkalommal 
gyűlt össze a magyar cycloc-
ross szakág színe-java a bor-
sodi megyeszékhelyen, hogy 
eldöntse az érmek,  helyezések 
sorsát. A III. Decathlon Bor-
sodcross, mely a legkisebbe-
ket leszámítva Magyar-kupa 
futam is volt, a korábbiaktól 
eltérően, valósággal nyárias 
körülmények között zajlott. 
Az első két alkalommal meg-
tapasztalt saras, havas, jeges 
körülményeket felváltotta a 
szikrázó napsütés és a száraz 
villámgyors pálya. A rende-
ző HOTE Sportegyesület tag-
jai az előkészítő munkával, a 
zökkenőmentes lebonyolítás-
sal újfent kivívták a mezőny 
elismerését. A versenynaptár 
talán legélvezetesebb pályája 
a nehézségek ellenére is mo-
solyt csalt az indulók arcára, 
akik ezúttal minden eddigi-
nél többen neveztek a miskol-
ci futamra. Az indulók száma, 
beleértve a legkisebb, óvodás 

korú srácokat, 171 volt. A jó 
időnek köszönhetően nem-
csak versenyzők, de nézők is 
megjelentek a helyszínen szép 
számban – valóságos hangor-
kán kísérte a bringások útját 
a már-már emblematikusnak 
számító rézsűfalon, a Körcsar-
nok oldalában. De lépten-nyo-
mon izgalmas kihívások 
vártak a szakág képviselői-
re, elég csak az úgynevezett 
belga-rézsűre, az UV-domb 
megmászására, a lépcsősoron 
futásra, vagy a homokágy ki-
tekerésére gondolni.

A hobbi MTB futamban 
– Molnár Péternek (HOTE 
Sport Egyesület) köszönhe-
tően – miskolci versenyző el-
söprő győzelmének örülhetett 
a nagyérdemű. Megyei érde-
keltségű sikert aratott a bükk-
szentkereszti Takács-Valent 
Márk (PCCC), valamint Tóth 
Réka (Kis-Galya KSE) is. Az 
elit hölgyek között Péteri Niké 
(Fehérvár Cycling Team) győ-
zedelmeskedett, míg az azo-
nos kategóriába sorolt férfiak 
között bámulatos magabiztos-
ággal söpörte be az aranyér-
met a Miskolcra szinte hazajá-
ró Búr Zsolt (Vialand Racing 
Team), többszörös elit magyar 
bajnok.

Búr Zsolt ismét  
„varázsolt” Miskolcon

Folytatta jó sorozatát és 
egymás utáni negyedik 
mérkőzését nyerte meg a 
DVTK Jegesmedvék. Marcel 
Rodman csapata ezúttal az 
MHk 32 Liptovský Mikuláš 
otthonában aratott maga-
biztos sikert és megtartotta 
ötödik helyét a Tipsport Liga 
tabelláján.

Közel 20 lelkes miskolci 
szurkoló előtt kezdték meg a 
szerdai meccset a csapatok, 
aminek az első percei nem 
hoztak komolyabb helyze-
tet. Az 5. percig mezőnyjáték 
folyt, amikor Galaniszt akasz-
tották a támadó harmadban, 
így két perc emberelőny kö-
vetkezett. A létszámfölény 
utolsó másodperceiben Da-
vis Vandane kékvonalról ele-
resztett lövése akadt be a ka-
puba, de a játékvezető rögtön 
jelezte, hogy kisles miatt vi-
deózás következik. A videó 
megerősítette a játékvezető-
ket, akik érvénytelenítették a 
találatot. Egy perccel később 
a hazaiak is helyzetbe kerül-
tek, Roman fonáklövését véd-
te magabiztosan Adorján. Az 
akció során Miskolczit lát-
ták szabálytalannak a bírók, 
így a hazaiak is kipróbálhat-
ták emberelőnyös játékukat, 
eredménytelenül. A harmad 
felénél Magosi buktatásáért 

jött a következő öt a négy elle-
ni játék, ami gólt ugyan nem 
hozott, de nyomás alá került 
a hazai kapu. Mindössze pár 
másodperccel azután, hogy 
egyenlő létszámba kerültek 
a csapatok Ross kékvonal-
ról lőtt a kapura, a hazai ka-
pusnak pedig egy védő miatt 
nem volt jó kilátása, a korong 
pedig a bal felső sarokba ju-
tott (0-1). A harmadból hát-
ralévő időben még egy kima-
radt szólót jegyezhettünk fel 
 Vybiral révén.

A második játékrészben 
nagyobb tempóra kapcsol-
tak a csapatok, kiegyenlí-
tett, folyamatos játék ala-
kult ki a jégen. Öt perc játék 
után Beach kapott tíz perces 
büntetést egy kapu előtti ka-
varodás után, majd pár cse-
rével később kétgólosra nőtt 
az előny. Ryan Harrison a 
kapu előtt végzett jó munkát 
és a hálóba lőtt (0-2). A kö-

vetkező cserében majdnem 
háromra nőtt a különbség, 
Láda Balázs találta el a ka-
puvasat. A találkozó felénén 
emberelőnyben próbálkoz-
hatott a szépítéssel a hazai 
csapat, de Adorjánon ezúttal 
sem tudtak túljutni. A har-
mad utolsó percében Vas Já-
nos remek egyéni megmoz-
dulással, háttal a kapunak 
lőtte a harmadik gólt (0-3).

A záró játékrész elején 
Beauvillier hamar eldöntötte 
a pontok sorsát, előbb egy pa-
lánkról visszapattanó koron-
got lőtt a frissen beállt hazai 
kapus hálójába (0-4), majd 
egy szólót értékesített (0-5). 
Ezt követően már csak a gól-
különbség volt a kérdés, va-
lamint, hogy Adorján kapott 
gól nélkül zárja-e a meccset. 
Marcel Rodman csapata ma-
gabiztosan tartotta az ered-
ményt, így sorozatban negye-
dik sikerét aratta.

KIÜTÉSES JEGESMEDVÉK  
GYŐZELEM IDEGENBEN
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HOGY KI A LEGÉRDEMESEBB A PRIMA KÖZÖNSÉGDÍJRA, AZT ÖN DÖNTHETI EL!
Szavazatát a Közönségdíjra leadhatja a www.voszborsod.hu honlapon 2019. november 7-ig.

Magyar Képzőművészet kategória
URBÁN TIBOR festőművész, festmények, grafikák, kép-
versek, művészkönyvek, tárgyak és installációk alkotója. A 
Miskolci Galéria több kiállításának művészeti rendezője, 
de művészeti bizottságokban is dolgozik. Többszáz kiállí-
táson szerepelt, számtalan elismerés birtokosa.

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória
CSEKÉNÉ ALTRICHTER JUDIT tanár. Gyógypeda-
gógiai tanárképző főiskolán végzett, gyermek- és felnőtt 
korú értelmi akadályozottsággal, súlyos- és halmozottan 
sérültekkel foglalkozik, az ÉFOÉSZ „Paramuzsikusok 
ének-zenekarának vezető tanára.

Magyar Népművészet és Közművelődés kategória
ZEMPLÉN TÁNCEGYÜTTES, a régió ha-
gyományait ápoló, kutató, feldolgozó és saját 
koreográfiákon keresztül bemutató együtte-
se. A már világhírű együttes, minden korosz-
tályt bevonva egyedülálló képzési kulturális 
és szórakoztató tevékenységet folytat. 

Magyar Oktatás és Köznevelés kategória
GECSE ATTILA lelkész, alapítója az Erzsébet Hospi-
ce Alapítványnak. 1992 óta oktatói feladatokat is ellát. A 
pszichiátriai betegek lelki gondozása mellett a Bátor tábor 
gyászcsoport vezetője, a Lélekmadár tábor pasztorális lel-
kigondozója. A Perecesi Bányász Fúvószenekarnak is tagja.

Magyar Színház és Filmművészet kategória
HARSÁNYI ATTILA színművész. 2009-től a Miskolci 
Nemzeti Színház társulatának a tagja. 2017-ben Básti La-
jos-díjban részesült, 2018-ban Jászai Mari-díjjal ismerték 
el kiemelkedő színpadi munkásságát. A színészi mun-
ka mellett színházi rendezéssel is foglalkozik (Cocteau, 
Mrozsek).

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

Magyar Színház és Filmművészet kategória
A MISKOLCI CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ. Mű-
ködését 1986-ban amatőr csoportként kezdte meg. Több 
mint két évtizedes fennállása óta a klasszikus meseiroda-
lom darabjai mellett magyar népmeséket és kortárs hazai, 
illetve külföldi szerzők műveit játszotta és játssza a társulat.

Magyar Tudomány kategória
DR. PALOTÁS ÁRPÁD intézetigazgató, dékán, egyete-
mi tanár. Kutatási területe a tüzeléstechnika, ill. tágabb 
értelemben az energetika, különös tekintettel a környe-
zetvédelemre. Kiemelkedő tudományos, kutatásfejlesztő 
tevékenységét számos szakmai díjjal ismerték el.

Magyar Zeneművészet kategória
A MISKOLC DIXIELAND BAND 29 év alatt 
az egyik legismertebb jazz formációja lett, stí-
lusuk a XX. század swing bemutatása. A hazai 
fesztiválok mellett számos küldöldi meghívást 
kaptak. 2005-ben A Miskolci Gyé mántok, a 
Múzsa Művészeti díjat kapták meg.

Kik nyerik a B.-A.-Z. Megyei PRIMA díjat 2019-ben? Kik kapják a háromszor egymillió forintos PRIMA  
díjat és a kettőszázötvenezer forintos közönségdíjat? Kik kapják Mancs gyönyörű bronz szobrát?

A VOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének elnöksége minden évben meghirdeti a PRIMA díjat, amellyel a megye kulturális, tudományos, oktatási és sport életének 
legkiválóbb képviselőit ismerjük el. A megyei PRIMA díj várományosai 10 kategóriából lettek kiválasztva és közülük hárman kapnak PRIMA díjat, egyvalaki 
Közönségdíjban részesül. A kiválasztottak 2019. november 9-én a Miskolci Nemzeti Színházban a nagyszabású megyei PRIMA díj gálán vehetik át díjaikat.
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2019. 11. 02-től 2019. 11. 08-ig 
Palmolive ajándékcsomag, szappan+tusfürdő 849 Ft
Nivea ajándékcsomag, deo+tusfürdő 1499 Ft
Nivea ajándékcsomag, testápoló+tusfürdő 1699 Ft
Old spice ajándékcsomag, deo+tusfürdő 1499 Ft
Old spice ajándékcsomag, stift+tusfürdő 1499 Ft
Old spice ajándékcsomag, aftershave+deo+tusfürdő 2999 Ft
Dove ajándékcsomag, deo+tusfürdő 1699 Ft
Dove ajándékcsomag, szappan+tusfürdő 1199 Ft
Dove ajándékcsomag, testápoló+tusfürdő 1899 Ft
Axe tusfürdő, NŐI, 250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft
Brise glade légfrissítő, 300 ml, 2296 Ft/l 689 Ft
Bref power WC-illatosító golyó, 4 db-os 1299 Ft
Air wick matic automata légfr., ut., 250 ml, 3996 Ft/l 999 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 2190 Ft/l 219 Ft

Apróhirdetés
Hi-Sec acél biztonsági ajtók már 
65 900 Ft-tól, továbbá nyílászárók 
(műanyag, fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvezménnyel, tel-
jeskörű árnyékolástechnikával. Tel./
fax: 46/402-292, mobil: 30/336-5528, 
web: www.aluport.hupont.hu, be-
mutatóterem: Miskolc, Bükk áruház I. 
emelet. Nyitva: h-p: 9–14 óráig, szo: 
9–12 óráig.

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 8.00 és 16.00 óra között!

Hirdetésszervezőink  
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu

3531 Miskolc, Győri kapu 27/b.
Tel.: +36 46 794 103
info@mirend.hu
www.mirendsec.hu

MiREND-SEC KFT.

Tevékenységek:

l  Létesítmények őrzése  
és vagyonvédelme

l  Vagyonvédelmi (a jelenlegi) 
koncepció elemzése  
és javaslattétel  
a biztonsági szint emelésére

l  Kamera- és  
riasztórendszerek  
felülvizsgálata, tervezése  
és üzemeltetése

l  Lopás, erőszakos behatolás, 
illetve egyéb törvénysértő  
magatartás proaktív  
megakadályozása

l  Rendezvények teljes körű 
biztosítása



Miskolci Napló14 Életmód

Kettős termékbemutatóval ünnepelt a zip’s brewhouse. Több 
mérföldkőhöz érkezett a miskolci sörmanufaktúra: a csoki, 
virágfánk és sör workshopjukon debütált az első Bean2Beer 
perui kakaóbabos dry stout és  bemutatták a PékSört.  Emellett 
bejelentették, hogy Szabi A Pék virágfánkjai második otthonra 
találtak Miskolcon, és készítettek egy Harrer csokiba mártott 
libatepertős és zip’s malátás-szilvalekváros Bombolonit is.

A zip’s brewhouse séf sör so-
rozata még mindig ontja ma-
gából a különlegesebbnél kü-
lönlegesebb söralkotásokat. 
Szerdán egy újabb gyöngy-
szem debütált: Szabi A Pék ál-
dását adta a PékSör toast ale-re, 
így indulhatott a palackozás. – 
Ez a sör azért is zseniális, mert 
a sör és a kenyér tulajdonkép-
pen egy tőről fakad – mondta 
Halász Norbert ügyvezető, hoz-
zátéve: malátázáskor Szabi 103 
éves kovászból készült kenye-
rét használták.

De az este korántsem csak a 
PékSörről szólt. – Szabi külön-
leges fonású fánkokat, Bobolo-

nikat készít, ami nagyon meg-
tetszett nekünk is, és szerettük 
volna ezt elhozni Miskolcra. 
Sörkrémmel és malátacukorral 

készült lekvárokkal fogjuk ter-
veink szerint egy hónapon be-
lül a Városház téren egy picike 
üzletben ezt árulni. Budapes-
ten már mindenki Boboloni 
lázban ég, úgyhogy reméljük, 
a miskolciaknak is elnyeri a 
tetszését – jelentette be a nagy 
hírt Halász Norbert.

A virágfánkok és sör mellett 
pedig volt még egy főszereplő-
je az estnek, a Harrer Chocolat. 
– Ma kakaóbab felhasználásá-
val egy dry stout-ot készítünk, 
a Harrer Csokoládéműhely és 
Cukrászda pedig elkészíti a 
mi sörös csokijainkat, ami már 
évek óta nagy vágyunk volt – 
mondta.

– Még két dolog köt minket 
össze: az egyik, hogy mindany-
nyian jártunk már világverse-
nyen, és az, hogy novemberben 
egyszerre fogunk csatlakozni a 
Stílusos Vidéki Éttermiséghez. 
Olyan ez az este, mintha a be-

tonkeverőbe betettük volna a 
kenyeret, a csokit és a sört és 
ennek minden variációját el-
készítettük” – mondta Halász 
Norbert.

2 perc 10 másodperc
– A sör- és a kenyérkészítés 

során tulajdonképpen ugyan-
azok a folyamatok játszódnak 
le. Így kitaláltuk, hogy hoz-
zuk össze azt, amiben jók va-
gyunk: ők tökéletes sört tud-
nak főzni, mi állítólag nem 
csinálunk rossz kenyeret, így 
készült el Magyarország első 
valóban folyékony kenyere – 
mesélt az együttműködésről 
Szabi A Pék. – Elképesztően 
itatja magát, nagyon jó malá-
tás, és a kovászolt kenyérnek 
érezni az illatát, ami számom-
ra a legfontosabb – jellemez-
te sörét Szabadfi Szabolcs. – A 
legfontosabb, hogy 2 perc 10 
másodpercig kell sütni a vi-
rágfánkokat oldalanként. Majd 
megkenjük őket sörlekvárral 
és sörkrémmel. Mi megsütjük 
a fánkot, ők beleteszik a sörü-

ket, ami igazából az én söröm, 
és kész – mondta nevetve.

Szabit pénteken Szolnokon 
lovaggá ütötték a francia mes-
terszakácsok, az Escoffier nem-
zetközi lovagrend tagjai. – Én 
vagyok az első pék Magyaror-
szágon, akit maguk közé válo-
gattak, úgyhogy most hazame-
gyek, belesütöm a kenyerembe a 
PékSört, és indulok Szolnokra – 
mondta Szabi, hozzátéve nevet-
ve: most már neki is lesz szalag 
és kereszt a nyakában.

A kakaóbabtól a tábláig
A Harrer egy igazi cukrász-

dinasztia. A Harrer család 
cukrászdái több mint ötven 
éves múltra tekintenek visz-
sza, Magyarországon huszon-
öt éve működik, a csokolá-
déműhely pedig tíz éve kezdte 
meg munkáját. – Mi nem kész 
csokoládét dolgozunk fel, ha-
nem mi magunk állítjuk elő az 
alapanyagot kakaóbab feldol-
gozásával a csokoládéink el-
készítéséhez – részletezte Har-
rer-Abosi Beatrix. A kakaóbab 

egy fának a gyümölcse, ugyan-
úgy, ahogyan léteznek kü-
lönböző fajta almák, léteznek 
különböző típusú kakaógyü-
mölcsök is. Ennek a gyümölcs-
nek a magjából készül a csoko-
ládé, aminek az ízét nagyban 
befolyásolja, hogy milyen faj-
ta kakaóból készül, hol terem. 
A csoki ízét pedig azzal tudjuk 
befolyásolni, hogy meddig és 
milyen hőfokon pörköljük a 
kakaóbabot.

A séf sörök közül többől is 
készült már bonbon. – A bon-
bonoknál is mindig próbál-
juk megtalálni a harmóniát az 
adott sörrel. Teljesen más ízű 
csoki készült például Pataky 
Peti sörével, mint bármelyik 
másik séf sörével. Hasonló a 
feladatuk, mint egy someli-
er-nek egy vacsora során – 
mondta, hozzátéve: a zip’s el-
készített egy kakaóbabos sört. 
A Harrer csokikat már a brew-
house-ban is meg lehet vásá-
rolni, de a Városház téri üzlet-
ben is lesz majd belőlük.

MUNTYÁN BERNADETT 

Az okos cipó a vitamin- és ás-
ványhiányra kínál megoldást. 

Hétfőtől Miskolcon is lehet 
kapni Okos cipókat, melyekben 
folsavból, B6 vitaminból, cink-
ből és magnéziumból van sok-
kal több. – Öt szakmai és egy eti-
kai elv az, ami alapján egy okos 
élelmiszer beazonosítható. Ami-
kor elkezdjük a fejlesztést, már 

tudjuk, hogy milyen fajta élet-
tani területtel vagy egészségügyi 
előnnyel akarunk foglalkozni, és 
mit akarunk majd közvetíteni az 
embereknek – árulta el Szakács 
Tamás, az Okos Élelmiszerek 
Kft. ügyvezetője. 

Fontos elv emellett, hogy fi-
nom legyen, biztonságos, tu-
dományosan bizonyított hatá-
sa legyen. A cég csaknem húsz 

éve foglalkozik azzal, hogy 
olyan termékeket kínálhasson, 
ami megoldást jelent olyan 
problémákra, amik körülbelül 
hat millió embert érintenek. 
Ilyen a relatív vitamin és az 
ásványi anyagok hiánya a fo-
gyasztói és életvezetési szoká-
sok miatt. Erre jelenthet meg-
oldást az okos élelmiszer, az 
Okos Élelmiszer Kft. és a Ceres 

együttműködésének köszön-
hetően.

– A Ceres már húsz évvel ez-
előtt is főként olyan termékeket 
gyártott, amelyek egészségtuda-
tosak. Az árbevételünknek közel 
40 %-át ez a termékkör teszi ki, 
és folyamatos fejlődés alatt van 
a kategória – tájékoztatott Mikos 
István, a Ceres Zrt. igazgatósági 
alelnöke.

A kohézió megint a sör volt

GASZTRO-SÖRFŐZDÉVÉ  
ALAKULT A ZIP’S

A rendszeresen kávézók bél 
mikrobiomja egészségesebb, 
mint azoké, aki alig vagy 
egyáltalán nem isznak kávét.

Az utóbbi években számos 
tanulmány demonstrálta a 
kávéfogyasztás és az egészsé-
gi kockázatok csökkenése kö-
zötti kapcsolatot. Bizonyítot-
ták, hogy például a 2-es típusú 
diabétesz, bizonyos típusú rá-
kok és a Parkinson-kór kiala-
kulásának kockázatát is csök-
kenti a kávéfogyasztás. Egy új 
kutatás pedig kimutatta, hogy 

a kávézás a bél baktériumfló-
rájára is kedvező hatással van.

"Még mindig nem tudunk 
eleget arról, hogy a baktériu-
mok és a testünk milyen köl-
csönhatásban vannak egymás-
sal, és ez milyen hatást gyakorol 
az egészségünkre" – fogalma-
zott a kutatást vezető Li Jiao, a 
houstoni Baylor Gyógyászati 
Kollégium gasztroenterológiai 
professzora. A professzor arra 
bíztatta a kávézókat, hogy hó-
doljanak szenvedélyüknek. 

A kutatásban a tudósok elő-
ször vettek mintákat a vastag-

bél különböző részeiből kolo-
noszkópiával. A részt vevő 34 
páciens naponta két vagy több 
pohár kávét fogyasztott a min-
tavételt megelőző évben. A ta-
nulmány szerint a csoport bél 
mikrobiomja egészségesebb 
volt, mint azoké, akik egy ká-
vét ittak vagy egyáltalán nem 
kávéztak. A rendszeresen napi 
több alkalommal kávézók bak-
tériumflórája gazdagabb volt, a 
baktériumok egyenletesebben 
oszlottak el a vastagbélben, to-
vábbá gazdagabbak voltak a 
gyulladásgátló tulajdonsága-
ikban is, és jóval kisebb való-
színűséggel tartalmazták azt 
a baktériumtípust, amely az 
emésztési rendellenességekhez 
és az elhízáshoz köthető.

Jiao elmondta: nem tudják, 
hogy a kávé hogyan fejti ki po-
zitív hatását a bél mikrobiom-
jára. De szerinte a koffein és a 
kávé más táp anyagai befolyá-
solják a baktériumok anyag-
cseréjét, és ez hat a szervezet 

működésére. Noha a tudósok 
nem értik teljesen a kávé mik-
robiomra gyakorolt hatásá-
nak mechanizmusát, arról meg 
vannak győződve, hogy a bél 
baktériumflórája nagyon fon-
tos az általános egészség szem-
pontjából.  „Úgy tűnik, hogy 
a bél mikrobiomja lehet a hi-
ányzó láncszem az étrend és a 
krónikus betegségek előfordu-
lása között” – mondta el Hana 
 Kahleova, klinikai kutatási 
igazgató, aki nem vett részt a 
tanulmány elkészítésében.

Természetesen nem csak 
a kávé segíthet az egészség 
megőrzésében. Ez egyúttal 
jó hír azoknak, akik valami-
lyen okból nem isznak vagy 
nem ihatnak kávét. Minden 
növény, ami természetes ál-
lapotában gazdag rostokban, 
polifenolokban és antioxi-
dánsokban, segít a rák, a cu-
korbetegség és a szív és ér-
rendszeri betegségek elleni 
küzdelemben. (MTI)

A halloweenre szánt dísztök már kis mennyiségben is 
rosszullétet okozhat, ezért nem szabad összetéveszteni a 
sütőtökkel, ami viszont finom téli csemege.

Egyre népszerűbb ősszel 
a sütőtökfogyasztás és ok-
tóber végén a  halloween-tök 
faragása, ugyanakkor míg az 
előbbiek finom csemegék, 
addig a dekorációs cél-
ra szánt tökök közül nem 
mindegyik ehető és már kis 
mennyiségben is komoly 
rosszullétet okozhatnak - 
hívta fel a figyelmet a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara.

Sütőtöknek a köznyelvben 
a téli tököket nevezik, ame-
lyeket biológiai érettségük-
ben szednek le, vagyis a ben-
nük levő magok szaporításra 
alkalmasak.Amit a zöldsé-
gesek, áruházak általában 
halloween-tök néven árul-
nak, az biológiailag a cukki-
ni, a patisszon és a spárgatök 

rokona. Utóbbiakat étkezési 
célra zsengén szedik le, de 
termésük éretten már ke-
mény és ehetetlen. 

Magyarországon a 
 halloween-tök dísz típu-
sa terjedt el, ami nem ehető. 
A halloween-tök nagy, na-
rancssárga színű, és díszítésre 
alkalmas, belföldi forgalom-
ban többféle kapható, a 2-3 
kilogrammos fajtáktól a 9-18 
kilogrammosakig. A külö-
nösen kisméretű, dekora-
tív fajták sok keserűanyagot 
tartalmaznak, amelyek a kel-
lemetlen ízük mellett mérge-
zőek is lehetnek.A tökfélék 
családjába mintegy 900 faj 
tartozik, ezért érdemes kö-
rültekintőnek lenni a vásár-
láskor és a fogyasztáskor is. 

Jót tesz az egészségünknek a kávézás 

OKOS CIPÓ A BOLTOKBAN

Ne együk meg  
a halloween tököt



Oscar Hammerstein mu-
sicaljét a Múzsák Társulat 
előadásában november 10-én 
vasárnap 16:00 órától láthat-
ja a közönség a Művészetek 
Háza hangversenytermében. 

A cselekmény egy kis oszt-
rák hegyi faluban játszódik, 
Ausztria náci megszállása ide-
jén. Máriát, a novíciát rövid 
idővel kolostorba vonulása 
után a Zárdafőnöknő rádöb-
benti: életvidám, világi létre 
teremtett személyisége távol 
áll a zárda szigorú rendet és 
fegyelmet, lemondást követelő 
létformájától. Saját ifjúságát és 
életsorsát mintegy ismétlődni 

látván, elküldi Máriát nevelő-
nőnek az özvegy, Von Trapp 
Georg kapitány házába. 

A lány kétségek, és számára 
ismeretlen helyzetek közepette 
hamarosan szinte anyahelyet-
tessé válik a hét gyerek mellett. 
A kapitány újdonsült menyasz-
szonya, Elsa riválisként tekint 
Máriára – nem alaptalanul. A 

lány egyre inkább azt érzi, hogy 
beleszeretett munkaadójába. 
Összeroppanva szökik vissza 
a kolostorba, de a zárdafőnök-
nő hajthatatlan, és visszaküldi 
Máriát a kapitányhoz. Kettőjük 
kapcsolata mind szorosabbá fo-
nódik. Amikor a németek meg-
szállják Ausztriát, kiderül, hogy 
Georg és menyasszonya teljesen 

másképp vélekedik a nácikról. 
Az ellentét a jegyespár szakítá-
sához vezet. A kapitány feleségül 
veszi Máriát. A nászútról vissza-
térve a kapitányt katonai szol-
gálatra rendelik, ám ő nem haj-
landó harcolni saját honfitársai 
ellen. A család szökni kénysze-
rül. Az előadás hossza 180 perc 
egy szünettel.

A muzsika  
hangja a  
MÜHÁ-ban
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Tari Annamária pszichoterapeuta, pszichoanalitikus a pár-
kapcsolati változásokról és a magányról tart előadást no-
vember 7-én este héttől a Művészetek Házában. 

Az online tér mindent fel-
gyorsít, az érzelmek is mó-
dosulnak. Az internet előtti 
időben a párkapcsolatok kez-
deti szakaszát mindenki sze-
rette: volt benne kíváncsiság, 
érdeklődés, fantázia, vágya-
kozás, de emellett volt benne 
biztonságérzés is, hogy van a 
másik. 

Most a 25 és 40 közötti em-
berek többsége, ha lehetne, 
ollóval nyírná le ezt a kap-
csolatokról, mert arra vágyik, 

hogy a másik legyen meg, 
hogy kezdődjön el a kapcso-
lat. Vagyis inkább folytatód-
jon. Tehát a párkapcsolatok-
ban életkortól függetlenül 
elég erős sürgetettség érződik, 
és ez jelentheti azt, hogy a kí-
váncsiság helyett a szorongás 
vezet minket. Ha azonban 
a szorongásainkat akarjuk 
csökkenteni, az egy erőteljes 
nyomás, egy olyan érzelmi 
működés, amiben a jó érzé-
sek elkezdenek megváltozni.

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Uránia-terem: 
Október 31. csütörtök-november 6. 

szerda, naponta 15:30 Jetikölyök, 
17:30 és 20:00 Drakulics elvtárs

Művészetek Háza: Béke-terem: 
November 2. szombat és 3. vasárnap, 

naponta 14:00, valamint november 
4. hétfő-6. szerda, naponta 16:00 A 
legfehérebb nap

Október 31. csütörtök-november 6. 
szerda, naponta 18:00 Lótolvajok, 
20:15 Monos

November 2. szombat 16:00 Párbeszéd 
(ingyenes vetítés)

November 3. vasárnap 16:00 
Megszállottak (ingyenes vetítés)

MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
Október 31. csütörtök-november 6. 

szerda, naponta több időpontban – 
Addams Family | Álomnagyi | A Wall 
Street pillangói | Clara – Egy tündéri 
kaland (csak hétvégén) | Demóna: 
A sötétség úrnője | Gemini Man | 
Halálod appja | Jetikölyök | Joker | 
Jó srácok (csak szombaton) | Kópé 
| Prédák (csak szombaton) | Szép 
csendben (csak vasárnap) | Szörnyen 
boldog Halloween | Terminator – 
Sötét végzet (csak szerdán) | Valan 
(csak szombaton) | Zombiland – A 
második lövés

CSODAMALOM BÁBSZÍNHÁZ:
November 3. vasárnap 10:30 A só
November 10. vasárnap 10:30 A kiskakas 

gyémánt félkrajcárja
KIÁLLÍTÁS:
November 4. 17:00 Időutazás – Orosz 

Ottó kiállításmegnyitója, Művészetek 
Háza

November 5. kedd 14:00 Jószolgálat-
díj kiállításmegnyitó, polgármesteri 
hivatal (Városház tér 8.)

November 7. csütörtök 17:00 
Kitaposott ösvényen – Tóth Tamás 
kiállításmegnyitója, Ady Endre 
Művelődési Ház

November 23-ig, szombatig Public Art 
Found – Szigeti G Csongor kiállítása, 
Miskolci Galéria

ELŐADÁS:
November 6. szerda 16:00 

Bűnmegelőzési Szabadegyetem – 
Nógrádi György, Miskolci Egyetem 37-
es előadó

November 7. csütörtök 16:30 Vietnám, 
Laosz, Kambodzsa, II. Rákóczi Ferenc 
Megyei és Városi Könyvtár

Hinduk, dzsainák, muszlimok, 
buddhisták, Petőfi Sándor Könyvtár

19:00 Tari Annamária pszichológus, 
Művészetek Háza

November 8. péntek 14:30 Verdi: Falstaff 
– Bócz Sándor Operabarátok Klubja, 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

17:00-20:00 A teakészítés titkai, Mokka 
Coffee&Panini Bar

November 10. vasárnap 16:00 A 
muzsika hangja – színházi előadás, 
Művészetek Háza

EGYÉB:
November 2. szombat 17:00 DVTK – 

Kisvárda, DVTK Stadion
20:00-24:00 Halloween Night Spa.rty 

– csak felnőtteknek, Miskolctapolca 
Barlangfürdő

22:00-5:00 Halloween Party Dj 
Revolutionnal, Rockwell Klub

November 3. vásárnap 9:00-13:00 
Régiségvásár, Széchenyi utca

November 5. kedd 9:00-12:00 
Állásbörze, Görgey-ház (Görgey 4.)

November 6. szerda 16:30 Velkey László 
és a GYEK – könyvbemutató, II. 
Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

November 9. szombat 10:00-12:00 
Mesterkedő, Miskolci Galéria

18:00 Ossian lemezbemutató turné, Ady 
Endre Művelődési Ház

GYEREKEKNEK:
Október 25. péntek-november 3. 

vasárnap Halloween napok, Avalon 
Park

Október 26. szombat-november 3. 
vasárnap, naponta 10:00-18:00 Óriás 
labirintus, DVTK Kalandpark

November 2. szombat 16:00-
20:00 Halloween Kid's Spa.rty, 
Miskolctapolca Barlangfürdő

November 6. szerda 17:00 Nagy dianap 
– Süsü, a sárkány diafilm vetítése, 
Petőfi Sándor Könyvtár

November 7. csütörtök 10:00 Kerekecske 
gombocska – Baba-mama klub, Móra 
Ferenc Könyvtár

November 10. vasárnap 9:30-16:00 
Márton-napi dínomdánom, Diósgyőri 
Kézműves Alkotóház

MOZGÁS:
November 3. vasárnap Természetjáró 

elődeink nyomában, részletek: Hauer 
Tamás Péternél: 70/208-9903

November 9. 10:00 A pénz beszél… a 
kereskedőváros egykori pénzintézetei 
– belvárosi séta, Tourinform Irodától

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 4. hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 

Magazinok ismétlése 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (hír-
adó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Programpont (prog-
ramajánló) 18:25 Miskolci Napló (közéleti magazin) 19:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (program-
ajánló) 19:25 Üzleti negyed ism. (gazdasági magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (hír-
adó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képúj-
ság

November 5. kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Sportpercek (sportmagazin) 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 Program-
pont ism. (programajánló) 21:25 Képújság

November 6. szerda: 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 Program-
pont (programajánló) 18:25 Gasztrokaland (gasztronómiai magazin) 19:40 Köztünk 
élnek ism. (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Generációnk ism. (nyugdíjasok magazin-
ja) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 
(programajánló) 20:25 Képújság

November 7. csütörtök: 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 
(programajánló) 18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
19:17 Időjárás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Kedvenceink 
ism. (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek (portré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 
20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

November 8. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismétlé-
se 15:00 Képújság 18:00 Miskolc Ma (híradó) 18:17 Időjárás-jelentés 18:20 Prog-
rampont (programajánló) 18:25 Egészségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:45 
Egészségére (egészségügyi magazin) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjá-
rás-jelentés 19:20 Programpont ism. (programajánló) 19:25 Szomszéd vár ism. (tu-
risztikai magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 
Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

November 9. szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 18:00 Kró-
nika (heti hírösszefoglaló) 18:30 Testközelből ism. (szórakoztató-ismeretterjesztő 
magazin) 19:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 19:30 Sportpercek ism. (sport-
magazin) 20:00 Krónika ism. (heti hírösszefoglaló) 20:25 Képújság

November 10. vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése 14:00 Képújság 17:00 Hí-
vőszó (vallási magazin) 18:00 Miskolci Napló ism. (közéleti magazin) 18:30 Egész-
ségpercek ism. (egészségügyi magazin) 18:50 Egészségére ism. (egészségügyi 
magazin) 19:00 Promenád ism. (kulturális magazin) 19:30 Gasztrokaland ism. 
(gasztronómiai magazin) 19:45 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 20:00 Köz-
tünk élnek ism. (portré) 20:15 Köztünk élnek ism. (portré) 20:30 Képújság

A Miskolc Televízió Hí-
vőszó című műsorában 
november 3-án 17 órai 
kezdettel a belvárosi 
evangélikus templomból 
közvetítenek. Igét hirdet: 
Sándor Frigyes evangéli-
kus lelkész. 

Az újdiósgyőri Szent Im-
re-templom búcsúja novem-
ber 10-én, vasárnap lesz. Az 
ünnepi szentmise délelőtt 
11 órakor kezdődik. Előké-
szítő szentbeszédek lesznek 
a búcsú előtti pénteken és 
szombaton, az este 5 órakor 
kezdődő szentmisékben. A 
szentbeszédeket mindhá-
rom napon Vízi János atya, 
az egri Bazilika káplánja 

tartja. A búcsúval kapcso-
latos szentségimádási na-
pot november 5-én, kedden 
tartják. A mindszenti plébá-
nia híveit 12:00 órára várják.

November 3-án gyászolók 
vasárnapja lesz a Miskolc-Te-
temvári Református Egyház-
község gyülekezetében. A dé-
lelőtt 10 órai istentiszteletre 
szeretettel hívogatják azokat 
a testvéreket (is), akik az el-
múlt években vettek végső 
búcsút valamely családtag-
juktól, szerettüktől.

November 4-én, hétfőn, 
délután 4 órakor hősök napi 
ünnepi istentisztelet lesz a 
Deszkatemplomban.

A missziós kereszt az 
edelényi görögkatolikus 
templomban lesz november 
5–7. között. A programok 
kedden már délután 2 óra-
kor elkezdődnek. A kereszt-
től búcsút csütörtökön dél-
után, a három órai imaórán 
vesznek a hívek.

A Miskolci Belvárosi 
Evangélikus Gyülekezet au-
tóbuszos kirándulást szervez 
november 16-ára, szombat-
ra Pannonhalmára, a Bencés 
Főapátsághoz. Információ és 
jelentkezés a gondnoki hiva-
talban lehetséges. 

EGYHÁZI HÍREK
NOVEMBER 2. SZOMBAT 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
Latinovits (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Katona (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara
NOVEMBER 5. KEDD 18:00 
DON JUAN, Fráter ifj. bér-
let, Nagyszínház
19:00 KORTÁRS DRÁMA 
– FELOLVASÓ EST: BE-
RECZ BOGLÁRKA: FÉ-
LELMEINK, Játékszín
NOVEMBER 6. SZERDA 19:00 
DON JUAN, Lehár (Alap, 
Arany, Ezüst) bérlet, Nagy-
színház
19:00 ÜVÖLTŐ SZELEK, 
Csapó János bérlet, Kamara
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
NOVEMBER 7. CSÜTÖRTÖK 10:00 
A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Hétmérföldes bér-
let, Kamara

18:00 DON JUAN, Schiller 
ifj. bérlet, Nagyszínház
19:00 ÜVÖLTŐ SZELEK, 
Madách (Arany, Ezüst) bér-
let, Kamara
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Bősze 
György bérlet, Játékszín
NOVEMBER 8. PÉNTEK 14:00 A 
LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Bérletszünet, Kamara
19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Bérletszünet, Nagy-
színház
19: 00 ÍGY SZERETTEK 
ŐK: BABITS MIHÁLY – 
FELOLVASÓ SZÍNHÁZ 
NYÁRY KRISZTIÁN 
KÖTETE ALAPJÁN, Já-
tékszín
NOVEMBER 9. SZOMBAT 17:00 
KILÉPŐ, Játékszín
18:00 PRÍMA-DÍJ ÁTADÓ 
GÁLA, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ CSE-
RESZNYE, Egressy (Arany, 
Ezüst) bérlet, Kamara

SZÍNHÁZI MŰSOR  
November 2. – november 9.

Hol talállak? De miért nem talállak? 



Életet mentett  
a polgárőr

Egy szolgálaton kívüli 
miskolci polgárőr szemta
núja volt egy balesetnek, 
szinte másodperceken belül megkezdte a mentést. Lövei Tamás 
épp munkából tartott hazafelé, amikor a József Attila utcában, 
tőle pár méterre egy személyautó hatalmas sebességgel egy osz
lopba csapódott. A polgárőr azonnal a helyszínre rohant, fel
mérte a sérültek állapotát miközben értesítette a mentőket. A 
mentők kiérkezéséig az elsősegélynyújtás mellett megpróbált 
segítséget kérni a többi autóstól, de sajnos szinte egyedül ma
radt ebben, jóformán senki nem állt meg. A majd egy évtizedes 
tapasztalatát felhasználva mindent megtett azért, hogy a sérül
tek a mentők kiérkezéséig a legmegfelelőbb segítségben része
süljenek. A mentősök megköszönték Lövei Tamás erőfeszítését, 
hiszen tettével és talpraesettségével sikerült megmentenie a bal
esetet szenvedett sofőr és utasa életét.

Talált bankkártyával vásárolgatott 
Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűn

tettének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a 
Miskolci Rendőrkapitányság egy 16 éves, helyi lánnyal szemben. 
A gyanúsított egy más nevére szóló, talált bankkártyával, alig há
rom óra leforgása alatt tizennégy alkalommal vásárolt különböző 
miskolci üzletekben. A lány a vásárlások során figyelt arra, hogy 
a végösszeg mindig 5000 forint alatt maradjon, mert így a PIN 
kód ismerete nélkül is tudott a bankkártyával fizetni. 

Élettársát verte halálra
Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel el

követett emberölés bűntette miatt, mert 2018 januárjában agyon
verte élettársát. A férfi 29 éve élt élettársi kapcsolatban az asszony
nyal Mezőnyárádon. Négy évvel ezelőtt a kapcsolatuk megromlott, 
naponta veszekedtek, bántalmazták egymást. A nő általában a 
vádlott gyermekeit és unokáit szidalmazta trágár kifejezésekkel, 
emiatt a férfit már nem is látogatta a családja. Tavaly januárban is 
veszekedtek, majd amikor a sértett a fáskamrába ment tüzelőért, 
a vádlott követte őt. A nő azt kiabálta neki, hogy „üssön meg a 
guta az unokáddal együtt!”, a férfi erre felkapott egy fahasábot, és 
többször fejen ütötte vele élettársát. A nő elesett, a fejét beütötte 
egy vasfelnibe, és a négynyolc óra múlva koponyacsonttörés mi
att bekövetkező haláláig az átlagost meghaladó testi, lelki gyötrel
met szenvedett el. A vádlott látta, hogy a nő nem mutat életjelet, 
ettől megrémült, a fahasábot bedobta a fáskamrába, a vért pedig 

seprűvel próbálta eltakarí
tani. Ezután gyógyfürdőbe 
ment, utána pedig megláto
gatta a gyerekeit. Este meg
nézte a holttestet, majd át

ment egy ismerőséhez, és közölte vele, hogy az élettársa meghalt. 
A szomszéd értesítette a rendőrséget.

Örökbe fogadta Csipeszt

Egy motor mögé kötött kutyát húzott az a hejőbábai férfi, aki 
ellen a rendőrség büntetőeljárást indított. Az 56 éves hejőbábai 
férfival szemben állatkínzás miatt folytat büntetőeljárást a Tisza
újvárosi Rendőrkapitányság. A gyanúsított egy októberi délelőttön 
indult el motorral Hejőbábáról Nemesbikk felé úgy, hogy a jármű
ve után kötötte egyéves keverék kiskutyáját. Az állat nem tudott 
lépést tartani a járművel, elesett, majd a motoros már csak maga 
után húzta a kutyát. Az ebet maga után vonszoló férfit megállította 
egy másik motoros, aki értesítette a rendőrséget. A kutyát megvi
selték a történtek, de már jól van. Az állatot a Tiszaújvárosi Ren
dőrkapitányság munkatársa, Uhrin Tamás főtörzsőrmester fogad
ta örökbe. A keverék kiskutya a Csipesz nevet kapta.

További rendőrségi, katasztrófavédelmi, bírósági hírek első 
kézből hírportálunkon, a www.minap.hu honlapon.

Mozaik Miskolci Napló16

'56 MISKOLCI HŐSEI

1

Négyrészes keresztrejtvény sorozatunkban ezúttal az 
'56-os forradalom miskolci hőseinek nevét rejtettük 
el. Kérjük megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy 
e-mailben küldjék el. Beküldési határidő: 2019. no-
vember 27. E-mail cím: info@mikom.hu. A helyes 
megfejtések beküldői között könyvjutalmat sorso-
lunk ki.  

Ha nem kapják meg időben lapunkat, ha terjesztési problémát tapasztalnak, 
kérjük, jelezzék ezt a 30/352-8040-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig, 13-
17 óra között.

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztősé
günk címére: 3525 Miskolc, KisHunyad u. 9. A borítékra ír
ják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. Email: info@mikom.hu. Dr. 
Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol!

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) A hét első napjaiban semmi kedve nem lesz 
dolgozni, de még a házimunka sem lesz vonzó a számára. Azután 
viszont kedvet kaphat a dolgok elrendezéséhez, újra gyorsan fog 

vágni az esze, és nagyszerű ötletekkel fog előállni. Jó lesz a közelében lenni!

Bika (04. 21–05. 21.) Energiából és jókedvből bőven kijut a hé-
ten, minden napra talál a rutinfeladatok mellé érdekes elfoglalt-
ságot. Már jó ideje készül kreatív ötletei megvalósítására, most itt 

az ideje, hogy belekezdjen az egyikbe. De ne feledkezzen meg családjáról sem!

Ikrek (05. 22–06. 21.) A hét első napjaiban még elmélázik jelenlegi 
helyzetén, és a jövőbeni javítanivalókon. Hiába kínálta a sors egész 
évben tálcán a lehetőségeket, szinte semmihez sem volt kedve. Sze-

rencse, hogy szerdától új energialöketet kap, ami azonnali tettekre sarkallja.

Rák (06. 22–07. 22.) Ingadoznak az érzelmei, ezért próbáljon 
meg a nehézkesebb órákban is sokat mosolyogni. Váratlan aka-
dállyal kerülhet szembe a hét közepén, ami ellen most keveset 

tehet. Ne hadakozzon, várja meg, míg birtokában lesz minden információnak!

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Kevés támogatást kap ahhoz, hogy 
békét teremtsen maga körül, konfliktusok vannak most a levegő-
ben. A hét közepén lenyugszanak a kedélyek, sőt azok, akik eddig 

támadták, önre voksolnak. Ezután, amit el is ront, azt egy mosollyal rendezheti.

Szűz (08. 24–09. 23.) A munka felemészti energiatartalékait, ugye 
nem akar kidőlni a sorból az év utolsó hónapjaiban? Ezért mozduljon 
ki végre, menjen szabad levegőre, még lehetnek szép idők! Az egész 

heti túlhajtottságnak kiváló ellenszere lesz egy kis önfeledt szórakozás.

Mérleg (09. 24–10. 23.) Abból adódhatnak a konfliktushelyze-
tek, hogy nem hajlandó beszélni a problémákról, vagy elmondani 
őszintén a véleményét másoknak. A struccpolitika azonban nem 

kifizetődő! A hét második részében pedig rengeteg pozitív esemény vár önre.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Apró előjelek tucatja jelzi, hogy új útra 
kellene lépnie. Amit ezekben a napokban megtesz, komoly hatás-
sal lesz jövőjére, sikereire, anyagilag és erkölcsileg egyaránt. Ha 

szüksége van lelki támogatásra, akkor számíthat szeretteire, barátaira.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Jó formában kezdi a hetet, tele van erővel, 
energiával, s a kreatív ötletek sem hiányoznak a tárházából. Itt az 
ideje valami újba kezdeni, s az sem baj, ha mások banálisnak tart-

ják az elképzelését. Bármibe is fogjon most, sikerrel be is fejezheti pár nap alatt.

Bak (12. 22–01. 20.) A hét elején konfliktusokkal teli napok vár-
ják. Az elmúlt hetekben is számos negatív élményben volt része, 
s ha nem adja ki a feszültséget, az a későbbiekben még több bajt 

okozhat. Különösen, ha olyanon csattan az ostor, aki nem érdemli meg.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Meg fog lepődni, milyen nagyszerű pénz-
ügyi híreket kap. Az égiektől pedig támogatást ahhoz, hogy rátalál-
jon egy olyan szakmai lehetőségre, amely segít stabil körülményeit 

megteremteni. Új munkaajánlat is befuthat, amelyre tilos nemet mondani!

Halak (02. 20–03. 20.) Mivel fontosak a családi és baráti kap-
csolatok, itt az ideje, hogy megmutassa ezt a szeretteinek. Segít-
sen, ahol csak tud, sokszor elég lesz egy mosoly, vagy egy bölcs 

tanács is a köszönethez. Hét végére túl lesz mások gondjainak megoldásán is.

FORRÓ NYOMON

Mozgalmas volt a hétvége a Factory Sport Arénában, ahol idén is 
megrendezték a hagyományos őszi nagy derbit. Szombaton BMX, 
vasárnap a roller szerelmesei próbálhatták ki magukat az extrém 
sportok miskolci fellegvárában. Szép számmal érkeztek versenyzők 
az ország minden részéről Miskolcra, hogy összemérjék ügyességü
ket hazánk legnépszerűbb fedett skateparkjában.

Rémisztő trükkorgia  
a Factory-ban 

A hét fotója
JUHÁSZ ÁKOS 

FELVÉTELE

25 éves a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium. A jubileumi hét kiemelkedő eseménye volt a Művészetek Házában rendezett 
gála. Az ünnepségen résztvevők visszaemlékeztek arra, hogy az Avasdéli oktatási lelkipásztori misszió létrehozása Seregély István 
egri érsek és Velkey László professzor kezdeményezésére indult a 80as évek végén. A jezsuita rend által felvállalt küldetésnek kö
szönhetően 1994ben indult el a Jezsuita Gimnázium. 25 év alatt 4 igazgatója volt az intézménynek, közel 200 pedagógus oktatott ez 
idő alatt és 1305 diák végzett itt, míg jelenleg 823 tanulója van az gimnáziumnak.                                             FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ 

JUBILEUMOT ÜNNEPELT  
A JEZSU 
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