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Beütött a krach az MVK-nál. A társaság évek óta küzd sofőr-
hiánnyal, de a probléma most tetőzött be. Hétfőtől ideigle-
nesen járatok szűntek meg a létszámhiány miatt. Miskolc 
polgármestere a szakmai szervezetekkel közösen dolgoz-
na ki megoldást. Veres Pál közleményben hangsúlyozta, a 
létszám biztosításához az önkormányzat minden segítséget 
igyekszik megadni.

Sok éves problémát görget 
maga előtt Miskolc közleke-
dési társasága. A botrány az 
őszi szünetben kiadott me-
netrendváltáskor robbant ki: 
járatritkítás okozott káoszt a 
városban, ami az utasok fel-
háborodását is magával hozta. 
Miskolc polgármestere, Veres 
Pál múlt hét kedden találko-
zott a szakmai szervezetekkel. 
Kiderült, hogy a társaság évek 
óta sofőrhiánnyal küzd. 

Veres Pál közleményében azt 
írta, a problémák, amelyek mi-
att a miskolci utazók ma szen-
vedni kénytelenek, az elmúlt 
időszak nemtörődöm és sok-
szor súlyosan szakmaiatlan 
vezetésének egyenes következ-
ményei, amelynek helyrehozá-
sára a jelenlegi MVK Zrt. ve-
zetésnek is már kilenc hónap 
állt a rendelkezésére. De érez-
hető javulás nem történt, mi 
több mára tarthatatlanná vált 
a helyzet. A sofőrhiány, a meg-
oldatlan finanszírozás, a kiala-
kult bérfeszültség és a tragiku-
san rossz tervezés nem újkeletű 
problémák, elég csak megkér-
dezni a vállalat dolgozóit, vagy 
az utasokat.

– A polgármester a szakmai 
szervezetekkel és szövetsé-
gekkel is együttműködve ke-
res megoldást a tarthatatlan 
állapotokra, miután az MVK 
Zrt. az elmúlt napokban sem-
milyen eredményre nem ju-
tott a helyzet kezelésében, hi-
ába ajánlott fel és biztosított a 
városháza minden segítséget. 
Veres Pál polgármester elkö-
telezett abban, hogy a VEKE 
bevonásával, a miskolciakkal 
együttműködve és biztosítva a 
szükséges forrásokat, Miskol-
con olyan tömegközlekedés 
jöjjön létre, amely fenntart-
ható, és eleget tesz a miskolci 
utazók igényeinek. A polgár-
mester elkötelezett abban is, 
hogy az elmúlt napok törté-
nései alapos kivizsgálást és a 
felelősség haladéktalan meg-
állapítását is igénylik, mert 

megengedhetetlen, hogy egy 
miskolci, önkormányzati tár-
saság ennyire alacsony szín-
vonalon teljesítsen – írta köz-
leményében a városháza. 

Tragikussá vált a helyzet
A Városi és Elővárosi Köz-

lekedési Egyesület tájékozta-
tása szerint csak idő kérdése 
volt, hogy beüssön a krach.  – 
Lehetett látni, hogy problé-
ma van már a tavaszi, a nyári 
és az őszi menetrend beveze-
tésekor is. Felhívtuk minden-
ki figyelmét, hogy vélhetően 
sofőrhiány állhat a probléma 
mögött, amit mihamarabb ke-
zelni kell. Az utóbbi hónapig az 
MVK Zrt. sem ismerte el, hogy 
probléma lenne – nyilatkozta 
Fejér Balázs, a VEKE miskol-
ci tagszervezetének vezetője. 
A szervezet képviselője sze-
rint sok buszsofőr felmondott, 
nyugdíjba vonult és nem indult 
időben autóbusz vezetői tanfo-
lyam sem – mindez együttesen 
okozta a krízis helyzetet.

Veres Pál vasárnapi Face-
book bejegyzésében már arról 
írt, hogy a baj minden eddigi-
nél nagyobb. A cég kilenc éve 
söpri a szőnyeg alá a problé-
mákat, hétfőtől pedig emiatt 

járatok szűntek meg ideigle-
nesen. November 4-én már a 
90-es, a 22-es és az ME járatok 
sem indultak el.

– A legfontosabb az év végéig 
ideiglenesen megoldani a prob-
lémát. Jövő évtől valószínűleg 
lesznek új járművezetők, on-
nantól lehet a középtávú meg-
oldásokra fókuszálni – mondta 
Fejér Balázs. A VEKE miskolci 
tagszervezetének vezetője sze-
rint azért is csapta ki a biztosíté-
kot ez a változás, mert semmi-
féle tájékoztatás nem érkezett 
az MVK Zrt.-től az utasok irá-

nyába. – Egyszerűen nem jár-
ható út az, hogy előző nap este 
hirdetik meg, hogy másnaptól 
milyen járatok fognak szüne-
telni, illetve, hogy munkanapi 
helyett szombati menetrend lép 
érvénybe – hangsúlyozta Fejér 
Balázs. 

A megoldásra a polgármes-
ter válságmenedzsert nevezett 
ki, akinek elsődleges feladata, 
hogy a lakosság bevonásával 
tegye rendbe a mára kaotikus-
sá vált miskolci tömegközle-
kedési helyzetet és utasította 
az MVK Zrt.-t, hogy a lehe-

tőségeihez képest vegye fi-
gyelembe az utazók igényeit. 
December 1-től az MVK Zrt. 
munkavállalóival közös ház-
tartásban élő hozzátartozók 
számára ingyenessé válik a 
helyi bérlet, a járművezetők 
novemberben hóközi utalás 
keretében egyszeri teljesít-
mény ösztönző jutalomban 
részesülnek, illetve az autó-
buszvezetők már az októberi 
bérükkel megkapják a CNG 
autóbuszok után az üzem-
anyag megtakarítást. 

Veres Pál a tűzoltáson túl 
arra kérte a vállalat vezetőit, 
készítsenek operatív progra-
mot a létszámhiány kezelésére. 
Utasította a MVK Zrt. illetéke-
seit, hogy akár társ szervezetek 
és/vagy vállalkozók bevonásá-
val mielőbb töltsék fel a sofőr-
létszámot a város tömegközle-
kedési igényeinek megfelelően, 
amihez az önkormányzat hala-
déktalanul biztosítja a szüksé-
ges forrásokat. 

Jobbító intézkedéseket 
vezettek be

Szerdától a kritikusnak ítélt 
vonalakon jobbító intézkedé-
seket vezetett be az MVK Zrt. 
A 22-es és ME-jelzésű busz 
megszűnése után az MVK 
többletjáratokat indított a 
kritikus vonalakon. A bar-

langfürdőtől induló 2-es busz 
naponta hét alkalommal az 
Egyetemvárost is érinti és egy 
plusz 12-es busz is indul a reg-
geli órákban. A menetrend-
változás után a 21B-s és 67-es 
járatok is ritkábban járnak, 
emiatt a 21-es és 19-es járatok 
megnövelt férőhely kapacitás-
sal közlekednek.

A krízis megoldásába be-
vont szakmai szervezet szerint 
hosszú távon a miskolci tö-
megközlekedés teljes hálózati 
újragondolására van szükség.

– Rendbe kell tenni a me-
netrendeket, hogy újra kiszá-
mítható legyen a közlekedés 
Miskolcon – erről a Miskolc 
Televízió Híradójában beszélt 
Fejér Balázs. – Ide tartozik az, 
hogy akkor jöjjenek a jármű-
vek, ahogy az a menetrendben 
meg van hirdetve, ne változ-
zon hetente, naponta a menet-
rend, ugyanaz a menetrend 
legyen fönt a honlapon, ami 
az alkalmazásban megjele-
nik, illetve, ami a menetrendi 
lap táblákon is megtalálható, 
illetve a csatlakozások rend-
szere is kiszámítható legyen 
– tette hozzá a VEKE miskolci 
tagszervezetének vezetője. A 
szakmai szervezet szerint ér-
demi munka az első közgyű-
lés után kezdődhet a hosszú 
távú megoldást illetően.

A TELJES TÖMEGKÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT  
ÚJRAGONDOLÁSÁRA VAN SZÜKSÉG

Hétfőtől változik  
a 21B-s autóbuszok közlekedése

November 11-én, hétfőtől újra közlekedik a 
Szondi György utcáról 15:25-kor és a Kandó Kál-
mán utcáról 16:10-kor induló 21B-s autóbusz, 
ideiglenesen viszont továbbra sem indul a Szondi 
György utcáról 13:50-kor; 16:55-kor; 18:25-kor és 
20:00-kor, illetve a Kandó Kálmán utca végállo-
másról 14:30-kor; 17:32-kor; 19:00-kor és 20:30-
kor járat. Az ideiglenesen megszüntetett 21B-sek 
helyett a Tiszai pályaudvarról 14:10-kor indu-
ló járaton felül a 17:10-kor, 18:40-kor, 20:10-kor, 
20:40-kor induló 21-es autóbuszok is a Szondi 
György utca érintésével közlekednek.

A diósgyőri kórházat is érinti  
néhány 16-os autóbusz

November 11-én, hétfőtől a Lyukóbányától 
07:06-kor, illetve a Bányaüzemtől 07:15-kor és 
07:25-kor induló 16-os autóbusz az Újgyőri fő-

térre érkezve az 1-es autóbusz megállóhelyéről 
továbbindul a diósgyőri kórházhoz 07:23-kor, 
07:31-kor és 07:41-kor. A diósgyőri kórháztól ezek 
a járatok 07:28-kor, 07:36-kor és 07:46-kor indul-
nak vissza az Újgyőri főtérre.

A 16-os autóbusz megállóhelyei az Újgyőri fő-
tér és a diósgyőri kórház között:

·  a diósgyőri kórház irányába: Újgyőri főtér (1-
es autóbusz megállóhelye a Tiszai pályaud-
var irányába), Vasgyári út, Vasgyár, diósgyőri 
kórház,

·  az Újgyőri főtér irányába: diósgyőri kórház, 
Diósgyőri Ipari Park, Vasgyár, Újgyőri főtér.

Egy indulási időpont módosul  
a 12-es autóbusz menetrendjében

November 11-én, hétfőtől az egyetemisták ké-
résére a november 6-án meghirdetett plusz egy 
12-es autóbusz a Centrumtól 07:17 helyett 07:29-
kor indul az Egyetemvárosba.

A Bogáncs utca forgal-
ma – a Déli Ipari Parknak 
köszönhetően – az utóbbi 
időben megnőtt, így indo-
kolttá vált az útburkolat, 
a vízelvezetés, a világítás, 
valamint a Hejő fölötti híd 
megerősítése. 

Nem várt problémával 
szembesültek már az előké-
szítő munkálatok során: a 
Bogáncs utcai híd világhá-
ború előtti tervei pontatlanul 
maradtak fenn, így a megerő-
sítést újra kellett tervezni. Et-

től függetlenül a beruházás 
ütemterv szerint halad. A híd 
jelenleg le van zárva, de az 
oda vezető útszakasz járható. 
Mi több, a buszközlekedés is 
zavartalan a beruházás ideje 
alatt. Amennyiben a beruhá-
zás során időleges ivóvízel-
látásra lenne szüksége Szir-
mának, úgy a szakemberek 
azt zavartalanul tudják majd 
biztosítani.  Az előkészítő 
munkálatok már októbertől 
tartanak, a munka télre szü-
netel majd, aztán tavasszal 
újraindul.  

ÉPÜL A HÍD
A Bosch–Katalin kerékpárút a Kata-
lin köztől indulva a belvárosi bicik-
liút-hálózatot köti össze a település 
északi határával. 

A Katalin közt és a Bosch üzemet ösz-
szekötő bicikliút első üteme korábban 
már megvalósult, igaz, jórészt felfesté-
sekkel, a meglévő járda- és útszakaszo-
kon. Most következik a második ütem, 
ami már jelentős részben önálló útsza-
kasz kiépítéséből áll. A kerékpárút a 
Szentpéteri kapui húszemeletestől folyta-
tódik és halad az út jobb (keleti), később 
a bal (nyugati) oldalán, gyakorlatilag a 
megyeszékhely határáig. Ott egy későbbi 

projekt függvénye lehet a Szirmabesenyő 
felé való továbbépítése. A mostani fázis 
2,3 kilométer hosszt jelent. 

Jelenleg a terület előkészítése folyik, 
ami több helyen fakivágást jelent; eb-
ből lehetőség szerint szociális alapon 
hasznosítandó tűzifa lehet. A megyei 
kórháznál lévő, belvárosi irányú busz-
megállót is át kell majd helyezni. To-
vábbi észrevehető változás lesz a be-
ruházás befejeztével, hogy a korábban 
felfestett, illetve megépült Zsolcai ka-
pui szakaszon a térkövezést ki kell 
cserélni biztonsági okokból, előírás 
szerint „simább” burkolatra. Ennek 
keretében valósulhat meg a kerékpáru-
tat és a járdát, illetve az autós parko-
ló-felületet elválasztó hiányzó korlátok 
pótlása is.

Önálló biciklis útszakasz épül a Bosch felé 



Átvette mandátumát a mis-
kolci közgyűlés újonnan 
megválasztott huszonhét ön-
kormányzati képviselője.

A megbízóleveleket Ra-
kaczki Tamás, a helyi válasz-
tási bizottság elnöke adta át a 
képviselőknek. Az eseményen 
jelen volt Veres Pál polgármes-
ter is, aki október 24-én vette 
át megbízólevelét. A korábbi-
nál eggyel kevesebb, tehát hu-
szonhét tagú lesz a közgyűlés, 

tizenkilencen egyéni válasz-
tókerületből, nyolcan pedig 
kompenzációs listáról sze-
reztek mandátumot. A tizen-
kilenc egyéni választókerü-
let közül tizenötben a Velünk 
a Város Egyesület és a velük 
szövetséges pártok, illetve ci-
vil szervezetek, négyben pe-
dig a Fidesz-KDNP jelöltjei 
szerezték meg a képviselősé-
get. Nyolcan a kompenzációs 
listáról kerültek be a képvi-
selőtestületbe.

Egy frakciót fog alkotni a Ve-
res Pál mögött álló tizenöt kép-
viselő. A Fidesz-KDNP négy 
egyéni kerületben megválasz-
tott képviselője mellett hatan a 
kompenzációs listáról szerez-
tek mandátumot, tehát tíztagú 
képviselőcsoportot alkothat-
nak. Frakció nélküli, azaz füg-
getlen képviselő lehet a Mi Ha-
zánk (Pakusza Zoltán) és az Új 
Lendület Miskolcért (Kopcsó 
Gábor) egy-egy kompenzáci-
ós listás képviselője. Az alaku-

ló ülést pénteken (lapzártánk 
után) tartja az új közgyűlés, itt 
döntenek az alpolgármesterek 
személyéről, és kiderül az is, 
kik lesznek a képviselőcsopor-
tok, illetve bizottságok vezetői. 
Megállapítják a polgármester, 
az alpolgármesterek, képviselők 
javadalmazását és ekkor fogad-
ja el a testület a közgyűlés szer-
vezeti és működési szabályzatát 
is. (Az alakuló közgyűlésről a 
következő lapszámunkban szá-
molunk be.)
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ÁTVETTÉK MEGBÍZÓLEVELÜKET

Képviselőcsoportok
Fidesz-KDNP: Alakszai Zoltán, Deák-Bárdos Mihály, Gaz-

dusné Pankucsi Katalin, Glatz Katalin, Hollósy Endre András, 
Kiss János, Kovács László, Molnár Péter, Nagy Ákos, Soós At-
tila.

Velünk a Város: Badány Lajos, Bartha György Imre, Bazin 
Levente Dávid, Borkuti László Imre, Cseléné Figula Edina, Er-
dei Sándor Zsolt, Fodor Zoltán, Hegedüs Andrea, Mokrai Mi-
hály, Révész Péter, Simon Gábor, Szarka Dénes, Szilágyi Sza-
bolcs, Szopkó Tibor, Varga Andrea Klára

Függetlenek: Kopcsó Gábor (Új Lendület Miskolcért), Paku-
sza Zoltán (Mi Hazánk)

A szakértők dolgoznak 
annak érdekében, hogy a 
miskolciak tiszta és valós 
képet kapjanak az önkor-
mányzat helyzetéről – ol-
vasható a polgármesteri 
hivatal közleményében. 

A miskolci önkormány-
zatnak – 2019. október 14-i 
állapot szerint – több, mint 
hatszor annyi tartozása 
van, mint amekkora összeg 
a rendelkezésére áll. Ez de-
rült ki azokból az első körös 
szakmai anyagokból, ame-
lyeket a polgármesteri tiszt-
ség átadás-átvétele után kért 
be és kapott meg a Veres Pál 
polgármestert segítő szak-
emberek csapata. 

Az elektronikusan és pa-
pír alapon átadott doku-

mentumok részletes vizsgá-
lata még folyamatban van, 
de pár fő adat már világosan 
látszik. 2019. október 14-én 
az önkormányzatnak 14,4 
milliárd forint tartozása, 
kötelezettsége volt partne-
rei felé (az adatok a Miskolc 
Holding Zrt. kötelezettsége-
it, adósságait és tartozása-
it még nem tartalmazzák), 
amivel szemben mindösz-
sze 2,3 milliárd forint áll 
rendelkezésre.  A szakértők 
tovább dolgoznak annak ér-
dekében, hogy a miskolciak 
tiszta és valós képet kapja-
nak az önkormányzat hely-
zetéről, az eredményekről 
természetesen folyamatosan 
tájékoztatást ad majd a pol-
gármesteri hivatal – zárul a 
hivatal közleménye.

Biztonságosabb lesz a Hideg 
sori út, betömik a szeméttel 
teli pincéket. 

Alig több mint egy évtize-
de készült el a Hideg sori út, 
mégis indokolttá vált a felújí-
tása. A 810 méteres útszakasz 
aszfaltozása tavasszal várható, 
de a jelenlegi előkészítő mun-
kálatok már most okozhatnak 
némi fennakadást a közleke-
désben. Ezekben a hetekben 
végzi a Mivíz az ivóvízvezeté-
kek karbantartását. Eközben 
az érintett domboldalon bo-
zótirtás is folyik, valamint az 
elhagyott pincéket betömik, az 
illegális szemétlerakókat pedig 
befalazzák.

A Miskolc Holding beruhá-
zásának legfőbb célja szerkeze-
tileg biztonságosabbá tenni az 
utat, valamint szélesíteni, hogy 
alkalmasabb legyen a buszköz-

lekedésre, továbbá biztonságos-
sá tenni a gyalogosforgalmat 
és megoldani az esővíz-elve-
zetést. A beruházás november 
végétől szünetel, a munkát ta-
vasszal folytatják a végleges, 

új aszfaltréteg lerakásával. A 
munkálatok részleges forga-
lomkorlátozással járnak, teljes 
szélességében azonban nem 
kell lezárni a Hideg sort.  A út-
felújítások jövőre a Győri ka-

puban folytatódnak. Akkor a 
Thököly hidat erősítik meg, ja-
vítják a Thököly Imre utca bur-
kolatát, és önálló kanyarodó-
sávot alakítanak ki a Vasgyár 
felől a Thököly utcára.

Még nem tudni, hogy 
mennyi az annyi

BETÖMIK A PINCÉKET A HIDEG SORON

Az újonnan alakult Velünk a Város frakcióba tömörülnek 
az országban ellenzéki pártként definiált szervezetek ön-
kormányzati képviselői, akik közös program, közös város-
politikai elképzelések mentén, összefogásban, Veres Pált 
támogatva működtetik majd a várost – jelentette be csütör-
tökön, sajtótájékoztatón Simon Gábor frakcióvezető, két 
helyettese, Badány Lajos és Hegedűs Andrea társaságában.

A frakcióvezetői – elsősor-
ban koordinációs – feladato-
kat ellátó Simon Gábor úgy 
fogalmazott: a szövetség-
kötéssel új fejezet kezdődik 
Miskolc életében, egy olyan, 
ami „mind teljesítményé-
ben, mind szellemiségében, 
együttműködésében megha-
ladja az elmúlt időszakokat”. 
Hozzátette, a következő öt 
év közgyűlési munkája rácá-
fol majd a kétkedőkre, akik 
szerint csupán kényszerből, 
„hatalomtechnikai játékból” 

működnek együtt a pártok. 
– Arra szövetkeztünk, hogy 
nem párt-, hanem várospo-
litikát folytatunk Veres Pál 
polgármester vezetésével – 
hangsúlyozta, hozzátéve: a 
frakció megalakulását a saj-
tótájékoztatót követően a pol-
gármesternek is bejelentik.

Konstruktív városvezetés-
re készülnek, aminek fontos 
része a folyamatos kapcsolat-
tartás a választókkal; politi-
kájuk másik sarkalatos pontja 
pedig az átlátható gazdálko-

dás – ezt már Badány Lajos 
emelte ki. Az elsősorban a 
gazdálkodás, pénzügyek te-
rületén jártas frakció vezető-
helyettes hozzátette, a polgá-
rokkal közösen gondolkozva 
igyekeznek megszolgálni azt 
„az egyértelmű felhatalma-
zást”, amit a választóktól 
kaptak.

Elmondta, az egyik legfon-
tosabb feladat az elvándor-
lás megállítása, amit a helyi 
vállalkozások megerősítésé-
vel kívánnak elérni; javítani 
szeretnék továbbá a közbiz-
tonságot, az állampolgárok 
önkéntes jogkövető magatar-
tásának erősítésével. – Egy-
séges politikát fogunk kép-
viselni a közgyűlésben, a 
választók érdekeit képviselve, 
Veres Pált támogatva – szö-

gezte le Hegedűs Andrea is. A 
frakcióvezető-helyettes – aki 
az oktatásra, a civil kapcso-
latok erősítésére, az idősügy-
re, az ifjúságpolitikára és a 
kulturális területre fókuszál 
majd elsősorban – elmondta, 

fontosnak tartja a városveze-
tő nyitott városkapu politi-
káját.

Érdeklődésünkre Simon 
Gábor ismertette, a képvi-
selők mellett, teljes jogú tag-
ként, külsős bizottsági tagok 

is részt vesznek majd a frak-
ció munkájában, a döntések 
előkészítésében és meghoza-
talában. A több mint 30 fő 
munkáját frakcióvezetőként 
jómaga fogja összehangolni, 
koordinálni.

MEGALAKULT A VELÜNK A VÁROS FRAKCIÓ



Idegennyelv-tudás nélkül 
már a középiskolások sem 
tudnak előrébb lépni. A 
Nyelvtanulással a boldogu-
lásért elnevezésű projekt két 
éve indult. Lényege, hogy az 
idegen nyelvet beszélő egyete-
mi hallgatóktól élményszerű-
en, könnyebben sajátítsák el 
a nyelvtudást középiskolások. 

A Miskolci Egyetem folyama-
tosan együttműködik a térség 
középiskoláival. 2017 és 2020 
között ennek szellemében va-
lósul meg az a projekt, amelybe 
tizenhat Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei iskolát vontak be, 
hogy a diákok a megszokottnál 
könnyebben, élményszerűen 
sajátíthassák el az idegen nyel-
vet.  A Bláthy Ottó Villamosipari 
Szakgimnáziumban jelenleg há-
rom csoport működik. – Tizen-
öten jelentkezhettek mindegyik-
be és tizenkétszer másfél órát 
tart a középiskolai tanulóink-
nak egy-egy egyetemi hallgató. 
Mindannyian nyerünk ezekből 

az órákból: a diákok nyilván a 
nyelvtanulást, a hallgatók az óra-
tartás gyakorlatát, mi, tanárok 
pedig új módszereket ismerünk 
meg általuk – sorolta Velenyák-
né Vanta Anna. – Olyan gyere-

kek jönnek el a foglalkozások-
ra, akiket érdekel az angol nyelv. 
Szívesen is jönnek, várják a fog-
lalkozásokat. Nekünk, tanárok-
nak is jó, mert az egyetemisták 
módszeréből,  megközelítéséből 
mi is újat kapunk – tette hozzá 
az intézmény pedagógusa. 

A tanítási módszert a Mis-
kolci Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán és Idegen nyelvi 
Oktatási Központjában dol-
gozták ki. – A projektbe me-
gyeszerte tizenhat középisko-
lát vontunk be, közöttük hét 
miskolci van. Ez már a negye-
dik ilyen rendezvényünk. Az 
elsőn mintegy háromszázöt-
venen vettek részt, a másodi-
kon körülbelül négyszázan, a 
harmadikon csaknem ötszá-

zan voltak, most viszont már 
elhagytuk ezt a létszámot. – 
Próbálunk olyan technikát és 
olyan módszereket becsem-
pészni az idegennyelv-tanulás 
folyamatába, ami élménnyé 
teszi számunkra élvezetessé a 
nyelvtanulást. A cél, hogy ne 
muszájból tanuljanak, hanem, 
hogy élvezzék azt a folyama-
tot, amin keresztül elsajátítják 
a tudást – nyilatkozta Mok-
rainé Orosz Angéla, projekt-
menedzser. Az élményalapú 
foglalkozások 16 helyszínen 
zajlottak. Ezek során a közép-
iskolásoknak alkalmuk nyílt 
a különböző nyelvi készségek 
fejlesztésére, amely növeli az 
idegen nyelvek tanulása iránti 
motivációjukat is. 

Digitális közösségi fog-
lalkozást tartottak gye-
rekeknek, akik játékos 
formában, szórakoztató 
feladatok által ismerked-
hettek meg a LEGO Robot 
építés és programozás 
alapjaival.

Szeptemberben nyílt meg 
a Digitális Közösségi Alko-
tóműhely a Miskolci Szak-
képzési Centrumban, a La-
tabár utca 1. szám alatt. 
Csütörtökön az első foglal-
kozást tartották az általános 
iskolásoknak, akiket céljuk 
megszólítani az itt dolgozó 
szakembereknek.

Bártfai Ákos informatikus-
nak akar tanulni majd. – Szere-
tem az informatikát és a prog-
ramozást, szeretek építeni és 
szerelni, jártam robotikára is, 
mikor lehetőségem nyílt rá. A 
Digitális Közösségi Alkotómű-
hely célja, hogy elsődlegesen a 
pályaválasztás előtt álló általá-
nos iskolásokkal megismertes-

se a különböző szakmákban 
már használatos, modern di-
gitális technikákat, eszközöket, 
s egyben segítse őket a tovább-
tanulással kapcsolatos dönté-
seik meghozatalában.

A foglalkozást Kiss Gábor, 
a Miskolci Szakképzési Cent-
rum kancellárja nyitotta meg, 
aki elmondta, hisznek abban, 
hogy számtalan lehetőség áll 

a résztvevő korosztály előtt. – 
Az ipari forradalom negyedik 
szakasza már beköszöntött, a 
feladat tehát az, hogy az okta-
tási rendszerrel is tudjuk kö-
vetni ezt a folyamatot. Ebben 
az alkotóműhelyben szakmai 
képzés is megvalósul amel-
lett, hogy megszólítjuk az ál-
talános iskolásokat – mondta 

a kancellár, majd hozzátette, 
ma már teljesen új szakmák 
születnek. – Ezeknek nagy ré-
sze a digitalizációhoz kötődik. 
Ezt a világot az idősebb gene-
ráció kicsit misztikusnak látja, 
a legifjabbak azonban két-há-
rom óra tanulással működő-
képes legórobotokat raknak 
össze, programozzák, majd a 
saját telefonjaikról irányítják 
is ezeket. A sikerélmény szá-
mukra visszajelzés lehet, hogy 
ők mi mindenre képesek. 
Közben pedig megismerik a 
különböző szakmákat. 

A foglalkozás után a gye-
rekek betekinthettek a mű-
hely életébe, ahol a foglal-
kozásmesterek segítségével 
kipróbálhatják a 3D nyom-
tatást, a lézervágást, illetve a 
Microbit programozás alap-
jaival is megismerkedhettek. 
A Digitális Közösségi Alko-
tóműhelyben délutánonként 
szakkörök lesznek, ahol meg-
jelenik a legó mellett a dró-
nok programozása is. Szom-
batonként pedig családok 
is ellátogathatnak ide. A jo-
voittkezdodik.hu oldalon le-
het majd jelentkezni csopor-
toknak helyfoglalásra.

Oktatás Miskolci Napló4
Nyelvkaland az egyetemen

Pályaorientációs nyílt na-
pot tartottak a Baross Gá-
bor Szakgimnáziumban. 

Az érdeklődők a MÁV 
Zrt.-től, az Észak-magyaror-
szági Közlekedési Központ 
Zrt.-től és a Magyar Posta 
Zrt.-től tájékozódhattak ál-
láslehetőségekről. 

Gressai Dávid egy hason-
ló nyílt napon látogatta meg 
először a Barosst, azóta már 
ide jár. – Jövőre érettségizem, 
aztán még egy év a szako-
sítás és mehetek egyetemre. 
Azért választottam ezt az isko-
lát nyolcadikban, mert három 
szakmát is ad: kereskedelmi 
végzettséget, marketinget ta-
nulunk és postán is dolgoz-
hatok. Ez utóbbit pedig már 
az egyetem alatt is szeretném 
megvalósítani. Családi indít-
tatásom is volt, hiszen apukám 
is kereskedelemmel és marke-
tinggel foglalkozik.

A három cég az általá-
nos tájékoztatáson túl kü-
lön-külön teremben várta a 
fiatalokat, leendő dolgozói-
kat egy részletes ismertetésre. 

A Magyar Posta Zrt. részéről 
 Baleda Edit úgy nyilatkozott, 
hogy remélik, a számos válto-
zás, ami a postánál hamaro-
san várható, majd még több 
fiatalt vonz soraikba. – Örü-
lünk, hogy részt vehetünk a 
pályaorientációs napon, hi-
szen már hosszú évtizedek-
re visszamenőleg jól működő 
kapcsolatunk van az iskolával. 
Fontos nekünk, hogy képzett 
fiataljaink legyenek, akiket 
különböző területekre vá-
runk, így például ügyfélszol-
gálati munkatársnak vagy 
akár a logisztika területére – 
mondta a körzeti postavezető.

A MSZC Baross Gá-
bor Szakgimnáziuma a 
2020/2021-es tanévre a kö-
vetkező ágazati képzéseket 
indítja az általános iskolát 
elvégző tanulók számára: lo-
gisztikai technikus, postai üz-
leti ügyintéző, vasútforgalmi 
szolgálattevő technikus, vas-
útijármű-szerelő technikus 
és közlekedésüzemvitel-ellá-
tó technikus. Az intézmény 
november 29-én, pénteken 
ismét nyílt napot tart. 

A programozás alapjaival 
ismerkedtek A Miskolci Herman Ottó 

Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola csatla-
kozhatott idén a Poli-Farbe 
országos tornaterem-felújí-
tási kezdeményezéséhez.

A jótékony-
sági kezde-
ményezés öt 
éve indult el, 
a program-
ban eddig 13 
tanintézmény 
vett részt, hoz-
zájuk csatla-
kozott idén a 
miskolci Her-
man Ottó Ál-
talános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
la tornaterme. A létesítmé-
nyek szisztematikus megújí-
tása nemcsak esztétikai és 
higiéniai jelentőséggel bír. A 
program aktív, rendszeres, 
azaz napi mozgásra szeret-
né ösztönözni a tanulókat. A 
szervezők legfőbb célja, hogy 
a gyerekek olyannyira meg-
kedveljék a sportot, hogy az 
életük szerves és elmaradha-
tatlan része legyen, általa pe-
dig felnőtt fejjel is az egészsé-
ges életmódot preferálják.

A Miskolci Herman Ottó 
Általános Iskola és AMI tor-
natermének felújításához a 
kivitelező szakemberek mel-
lett, beltéri falfesték és javító 
glettanyag érkezett a felújí-
táshoz. A bócsai festékgyár 
programjának köszönhető-
en nettó 2,4 millió forintból 
szépülhetett meg az intéz-

mény. Az is-
kola 1978-
ban nyitotta 
meg kapu-
it, 1988-ban 
vette fel a ki-
váló magyar 
természet-
tudós ne vét. 

Az oktatási intézmény kez-
detektől fogva, első osztály-
tól indított testnevelés-tago-
zatot emelt óraszámban, és 
bontott csoportban. Ennek 
eredményeképpen sok spor-
toló került ki az iskolából. A 
legnagyobb eredményt Biros 
Péter háromszoros olimpiai 
bajnok vízilabdázó érte el. A 
sport, az egészséges életmód-
ra, a környezeti kultúrára ne-
velés ma is szívügye az isko-
lának, 2018-tól az ökoiskola 
címet is viseli az intézmény. 
Az iskolában jelenleg emelt 
óraszámban tanulhatják a di-
ákok az angol nyelvet, illetve 
az informatikát.

– Nagyon örültünk, ami-
kor megtudtuk, hogy ebben 
az évben mi nyertük meg a 
tornaterem felújítási pályáza-
tot. Iskolánk kezdetektől fog-
va fontosnak tartja a nevelés 

és oktatás mellett a szabadidő 
hasznos eltöltését. Rengeteg 
hasznos délutáni programot 
szervezünk az iskolában a tan-
órán kívüli időben, a napközi-
ben, a diákönkormányzati 
programok keretében, illetve 
a megnyert pályázatok kap-
csán és ezek jórésze a sport-
hoz, az egészséges életmódhoz 
kötődik. A diákjaink lényege-
sen jobb, esztétikusabb körül-
mények között sportolhatnak 
– nyilatkozta Balogné Pálfi 
 Gabriella, igazgatónő.

A róla elnevezett tornate-
rem kapcsán Biros Péter, há-
romszoros olimpiai aranyér-
mes, világ- és Európa-bajnok 
vízilabdázó elmondta: – Nem 
vagyok egy érzelmes ember, 
de visszatérni a régi isko-
lámba és látni a nevemmel 
ellátott tornatermet, igazán 
felemelő érzés. Az iskola és 
a gyerekek részéről nagyon 
jóleső fogadtatás várt, eb-
ben a légkörben újra átérez-
tem milyen jó volt gyereknek 
lenni. Kívánom, hogy a most 
idejáró gyerekek ugyanolyan 
lelkesen használják a frissen 
felújított tornatermet, mint 
mi anno. 

Nyílt nap  
a Barossban 

Megújult a tornaterem

Biros Péter



A miskolci Tisza Leven-
te szociálpedagógus is 
kapott Jószolgálat díjat 
a  Twickel-Zichy  Mária 
 Terézia Alapítványtól. A 
 Tisza Levente munkájáról 
készült fotókat is kiállítot-
tak a Városház tér 8. előtt.

Első vidéki állomásá-
ra érkezett a Jószolgálat díj 
2018/19-es díjazottjait be-
mutató vándorkiállítása. A 
Városház téren elhelyezett 
szabadtéri tárlat szívfacsaró, 
helyenként pedig megrendítő 
életképeket jelenít meg a segí-
tők áldozatos munkájáról és a 
rászorulók mindennapjairól. 
A megnyitón többek között 
az idei év jelölési időszakáról 
és Tisza Levente korábbi díja-
zott munkájáról is szó esett.

A miskolci polgármeste-
ri hivatalban tartott sajtótá-
jékoztatót Veres Pál is jelen 
volt. Mint mondta, kulcssze-
repe van a közösségeknek. – 
Az önkéntes munka nagyon 
fontos, hiszen előreviszi tár-
sadalmunkat. A díj pedig segít 
abban, hogy olyanok is ked-
vet kapjanak ehhez a munká-

hoz, akikben ez még nem fo-
galmazódott meg – mondta a 
polgármester, majd megígérte, 
városvezetőként nagy hang-
súlyt fog fektetni Miskolc szo-
ciális sebhelyeinek a gyógyí-
tására, amiből Lyukó-völgy 
sem maradhat ki. A következő 
években pozitív változásokat 
szeretne előidézni ebben a tér-
ségben is, bár saját bevallása 
szerint ez csak kis lépésekben 
lesz megvalósítható. Ennek el-
lenére hisz az összefogásban, 
a közösség erejében és a régió 
erősítésében.

Gáspár Judit, a Jószolgá-
lat díj szóvivője beszédében 
elmondta, a díj elsődleges 
célja, hogy elismerje és tár-
sadalomérzékenyítő kampá-
nyával segítse a hivatásszerű 
és önkéntes szociális munka 
területén dolgozókat. Hang-
súlyozta, külön öröm számá-
ra, hogy az idei évtől a kate-
góriák kibővültek a külhoni 
vándor díjjal. Ennek köszön-
hetően a három fő kategórián 
kívül (hivatásszerűen végzett 
szociális munka, önkéntesen 
végzett szociális munka, élet-
műdíj) már határon túlról is 
lehet jelölni segítőket, idén 
Kárpátaljáról várják a neve-
zéseket.

A díjat 2016-ban alapítot-
ta a Twickel-Zichy Mária Te-
rézia Alapítvány, három éve 
adják át tehát. Felajánlásából 
pénzjutalomban részesülnek: 
az életműdíjjal 1.000.000 fo-
rintos, a szervezeti kategóri-
ák 2.000.000 forintos, míg az 
egyéni kategóriák díjaival és 

a külhoni vándor-díjjal fejen-
ként 500.000 forintos elisme-
rés jár.

Tisza Leventét élete egy 
sorsfordító pillanatában érte 
a küldetés, hogy hozzon létre 
Lyukón a semmiből egy kö-
zösségi ház köré szerveződő 
komplex teleprogramot, épít-
se fel a stábot és működtesse 
a rendszert. – Vannak gyerek-
foglalkozásaink, minibölcső-
dénk, de szülőkkel együtt jár-
nak ide a legkisebbek. Van 
tanodánk, ahol a nagyobbak 
tanulhatnak, önkéntes csapa-
tunk, nyugdíjas klubunk és 
főzőklubunk is. Ezeken túl 
pedig működtetünk egy für-
dőt és egy mosodát is, mert 
sok házba nincs bevezetve 
a víz – sorolta a Máltai Sze-
retetszolgálat díjazott prog-
ramvezetője, aki szerint ez a 
díj nem az ő érdeme, hanem 
minden munkatársáé is. A dí-
jazottakat bemutató kiállítás 
december 3-áig látogatható a 
Városház tér 8. szám előtt.

A központi egészségügyi 
intézmény két forgalmas 
tagegységének falfelületei 
újultak meg.

A bócsai Poli-Farbe Vegy-
ipari Kft. idén tavasszal meg-
hirdetett „Poli-Farbe Színnel, 
lélekkel” kórház-felújítási pá-
lyázatának köszönhetően a 
megyei kórház és tagintézmé-
nyei 17 ezer négyzetméter fal-
felület felújítására elegendő 
festékmennyiséget, valamint 
nettó 440 ezer forint anyagi tá-
mogatást nyert, amelyből egy 
érintőképernyős betegőrző 
monitort vásároltak.

A pályázat célja, hogy szeb-
bé, élhetőbbé, lakhatóbbá te-
gyék azokat a problémákkal és 
nehézségekkel tűzdelt alkalma-
kat, amikor valaki rászorul egy 
egészségügyi intézmény szol-
gáltatásaira – fogalmazott Szabó 
Antal, a Poli-Farbe ügyvezető-
je. – Nem mindegy számunk-
ra az sem, hogy azokat a falfes-
tékeket, amelyek Magyarország 
 piacvezető gyárának a gyártóso-
rairól kerülnek le, milyen célok-
ra használják fel – mondta. Van 
egy olyan termékük, ami kifeje-
zetten műtők festésére alkalmas, 
mert olyan higiéniai és egész-
ségügyi körülményeket képes 
biztosítani, ami a legmagasabb 
igényeket is képes kielégíteni.

Breitenbach Sándor, a kórház 
műszaki igazgatója ismertette: 
hat telephellyel rendelkezik a 
kórház, aminek több, mint fél 
millió négyzetméter falfelüle-

te van. A megnyert festékek-
ből három telephelyen tudtak 
kifesteni: a szikszói tagkórház 
krónikus belgyógyászati épü-
letében három emeleti szintet, 
mintegy 6000 négyzetméteren, 
a Semmelweis Tagkórházban 
az infektológiai épületben 6500 
négyzetméternyi falfelületet, 
és a bőrgyógyászati épületben 
mintegy 5000 négyzetméternyi 
falfelületet – részletezte. – Ez 
helyiségekre lebontva, csaknem 
160 helyiséget jelent. A festékek 
pedig még legalább ennyi he-
lyiség kifestésére lesznek ele-
gendőek, amit a következő ne-
gyedévben fel fogunk használni 
– tette hozzá.

A kórházi pályázaton a Po-
li-Farbe a festékadomány mel-
lett nettó 440 ezer forint esz-
közbeszerzési támogatást is 
biztosított a Borsod megyei 
központi kórháznak, amelyből 
egy betegőrző monitort vásárol-

tak az urológiai osztálynak. Az 
iMEC-12 érintőképernyős ké-
szülék az egyik legmodernebb 
és leginkább alkalmazott orvosi 
berendezés a területen, amely-
nek nagy hasznát veszik a 60 
ágyas urológián. Az osztály esz-
közparkjában ennek előtte csu-
pán egy betegőrző monitor mű-
ködött, miközben évente több 
mint kétezer endoszkópos és 
laparoszkópos műtéti beavatko-
zást végeznek. A nagy ágyszám-
hoz és műtéti számhoz – a ki-
váló minőségű orvoslás szinten 
tartásához – elengedhetetlenül 
szükséges a betegőr-monitorok 
számának növelése.

Révész János főigazgató ar-
ról szólt, az utóbbi hetekben 
az országban két gyermek is 
részesülhetett egy olyan spe-
ciális terápiában, aminek a 
költségei messze meghaladják 
az átlagost. Az, hogy ezeket a 
kezeléseket megkaphatták, a 

társadalom érzékenységének 
köszönhető. – Ennek az érzé-
kenységnek az is bizonyítéka, 
hogy a Támogatók Társaságát 
csaknem száznyolcvanas tá-
mogatói létszámmal zárhattuk. 
A társadalom részéről az elkö-
telezettség egyre nő az egész-
ségügy iránt – emelte ki.

Mint mondta, vannak olyan 
ingatlanjai a kórháznak, ame-
lyek életkora meghaladja a 
száz évet, de olyan is, amelyek 
tíz évtől is fiatalabbak. Ennek 
megfelelően a műszaki igaz-
gatóság számára külön kihí-
vás, hogy ezeknek az épületek-
nek az állagát megőrizzék, és 
növeljék a betegek elégedett-
ségét. – A burkolat és a festés 
minősége igen jelentős szere-
pet játszik abban, hogy a be-
tegek milyen elégedettséggel 
távoznak innen, így rendkívül 
nagy segítség volt számukra a 
 Poli-Farbe támogatása.

A cukorbetegség egy alat-
tomos betegség, amely szá-
mos esetben egészen soká-
ig nem mutat semmilyen 
tünetet, mégis súlyosan 
károsítja a szervezetet. 

A WHO adatai alapján az 
európai régióban a 18 éves 
és az annál idősebb korosz-
tályból 64 millió ember él 
cukorbetegséggel. Magyar-
országon a 19-70 év közötti 
korosztályban 8% felett van 
a cukorbetegség előfordulási 
aránya és körülbelül ugyani-
lyen mértékű a cukorbeteg-
séget megelőző állapotban 
lévő személyek előfordulása 
a népességben.

A cukorbetegség egyik leg-
nagyobb veszélye, hogy az 
élelmiszerekkel bevitt cukor 
túl sokáig a véráramban ma-
rad, aminek következtében 
roncsolja az érrendszert és 
ezáltal a létfontosságú szer-
veket. Szövődményei a szív-
ben és a vesékben is súlyos, 
visszafordíthatatlan károso-
dásokat okozhatnak, köztük 
az egyik legfontosabb érzék-
szervben, a szemben is. 

A cukorbetegség a fejlett 
országokban, így Magyar-
országon is a lakosság veze-
tő vaksági oka. Hazánkban 
a cukorbetegek 4,5%-a vak, 
ami háromszorosa a nyu-
gat-európai átlagnak. Ennek 
az igen magas szám kiala-
kulásának és növekedésének 
oka, hogy minél hosszabb 
ideje küzd valaki a betegség-
gel, annál nagyobb esélye van 
arra, hogy kialakuljon nála 
valamilyen szemkárosodás. 

A látás megóvása érde-
kében törekedni kell arra, 
hogy időben fény derüljön 
a cukorbetegség tényére. 
A megfelelő életmód itt is 
kulcsfontosságú. De szükség 
van a helyes táplálkozásra, 
az előírt diéta betartására, a 
rendszeres testmozgásra és 
a dohányzás mellőzésére. 
Minden diabéteszben érin-
tett betegnek javasolt évente 
elmenni szemészeti vizsgá-
latra és rögtön felkeresni egy 
szakembert, ha valami szo-
katlant tapasztal saját, eset-
leg családtagjai vagy ismerő-
sei  szemével vagy látásával 
kapcsolatban.

Megkezdődött a movember, 
amikor világszerte bajusz-
növesztéssel hívják fel a fi-
gyelmet a prosztatarákszű-
résre. A betegségnek évente 
1500 halálos áldozata van, 
ezért fontos a korai felisme-
rés. A Magyar Rákellenes 
Liga is szervez szűréseket 
ebben a hónapban.

Az arcszőrzet sokféleképp 
változhat, a lényeg mégis a 
figyelemfelhívás. A DVTK 
Jegesmedvék Miskolcon az 
elsők között csatlakoztak 
az Ausztráliából indult Mo-
vember kezdeményezéshez.

– A cél, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a szűrővizsgálatok 
fontosságára. A nők rózsaszín 
szalagot tűznek a szív felé, mi 
a bajuszt viseljük büszkén, és 
megpróbáljuk ezzel felhívni a 
figyelmet a férfiak egészségé-
re – nyilatkozta Cseke Gábor, 
a DVTK Jegesmedvék klub-
menedzsere.

A tíz éve indult mozgalom 
sikeres, novemberben ugyan-
is sokkal több férfi keresi fel a 
rendelőket, mint az év többi ré-
szében. A Magyar Rákellenes 
Liga is igyekszik novemberben 
minél több férfihoz elvinni az 
üzenetet, miszerint rendszeres 
mozgással, korai diagnózissal a 
betegség leküzdhető.

Solymosi Tibor onkoló-
gus kifejtette: a hölgyeknél 
a nőgyógyászati, illetve az 
emlődaganatok vonatkozá-
sában sikereket értünk el, 
hiszen egyre korábbi ese-
tek derülnek ki, a férfiaknál 
eddig sajnos nem volt ilyen 
áttörő siker. Évente 4500 
új esetet diagnosztizálnak, 
melyből 1500 halállal vég-
ződik. Hazánkban egyelőre 
nincs szervezett prosz ta ta-
rákszűrés, ezért 40 év felett 
évente javasolják a PSA vizs-
gálatot. A Rákellenes Liga 
szerdán a miskolci tűzoltók-
nál szervezett szűrést. 
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Szemünkre mehet 
a cukorbetegség

Félretették a 
borotvát novemberre
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A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége (KÉSZ) negyed-
éves miskolci folyóiratának 
59. száma szeptemberben ke-
rült ki a nyomdából. 

A borítólapon az „ökume-
nikus kulturális folyóirat” fel-
irat hirdeti az elkötelezettséget, 
mellyel nemcsak a város ke-
resztény közösségeinek esemé-
nyeiről és a helyi társadalom 
érdekében végzett tevékeny-
ségéről kívánunk beszámol-
ni, hanem a tágabb értelem-
ben vett hagyományőrzést és a 
kulturális értékeink ápolását is 
vállaljuk.    

A folyóirat friss számának 
„Irodalom” rovatában Petőfi 
Sándor, Móra Ferenc és Jánosy 
István születési, illetve halálo-
zási évfordulóiról emlékezünk 
egy-egy írásuk közlésével. Pe-
tőfi Sándor 1845. évi úti jegy-
zetei felvidéki élményeit ele-
venítik fel, melynek során a 
miskolci tartózkodás emléke 
is megjelenik egy villanásnyi-

ra. Móra Ferenc Szegedi Nap-
lóban megjelent írásában egy 
1907. évi megkésett törvényal-
kotás kapcsán Rákóczi Ferenc 
erdélyi fejedelem hazaárulás 
vádja alóli rehabilitálásának 
körülményeire emlékezik, s 
egyben megsemmisítő ítéle-
tet mond a vesztett szabadság-
harc utáni kor arisztokráciája 
becstelenségéről. A beszterce-
bányai születésű Jánosy István 
költő–műfordító születésének 
centenáriuma alkalmából egy 
Jézus-versét közöljük. 

Az „Ünnepek – alkalmak” 
rovat élén a miskolci minoriták 
elhurcolásának évfordulójával 
kapcsolatos emlékező rendez-
vényről szóló fényképes beszá-
moló áll. Ezt követi a Jánosy 
István költő életútját és élet-
művét méltató írás. Az „Egyhá-
zak – teológiák – hitvallások” 
című rovat írásai közül emlí-
tést érdemel P. Szabó Ferenc 
SJ „hol van a te Istened?” című 
írása. valamint Pethő Judit is-
kolalelkész prédikációja, mely 

az egyházi nyelvezet értelme-
zésének – fiatalok, de gyakran 
az idősek számára is érvényes 
– nehézségeiről szól.

Az „Egyházak és társadalom” 
rovatban található a Magyar 
Falu Program megvalósításá-
ról szóló református sajtóból 
átvett beszámoló, mely az egy-
házi intézményeknek a falvak 
népességmegtartó szerepéhez 
való hozzájárulásáról közvetít 
érzékletes képet. A Keresztény 
Pedagógiai Műhely rendez-
vénysorozat keretében elhang-
zott Papp Zoltán lelkipásztor 
előadásának témája „A keresz-
tény család” volt. Bolla Zsu-
zsanna lelkész–újságíró–fo-
tográfus az evangélikus egyház 
iskolafenntartó szolgálatáról 
számol be, míg a Máltai Sze-
retetszolgálat Szimfónia prog-
ramjáról szóló írás arra keresi 
a választ, hogyan lehet ezen új 
kezdeményezés segítségével – a 
zenei nevelés eszközével – fel-
zárkóztatni a hátrányos hely-
zetből induló fiatalokat.

Az „Egyházak és történelem” 
rovatban olvasható egy vissza-
emlékezés a felvidéki Esterhá-
zy János mártír életútjáról és 
boldoggá avatási folyamatá-
nak előre haladásáról. Varga 
Zs. András, Horváth Attila és 
Szalay Péter alkotmánybírók 
előadásukkal az I. világháború 
történeti hátterét és eseménye-
it hozták közel a Fráter György 
Gimnázium diákjaihoz.

Az „Egyházak és kultúra” 
rovatban kapott helyet Máger 
Ágnes kiállításáról szóló be-
számoló, mely egyúttal alkal-
mat nyújt Végvári Lajos mű-
vészettörténész születésének 
centenáriumáról szóló meg-
emlékezésre is. A Miskolci Ga-
léria rendezvényén Kriza Ákos 
korábbi polgármester és Szőcs 
Géza költő méltatta a kiállított 
alkotásokat.

Az „In memoriam” rovat ez-
úttal – sajnálatosan – nagy ter-
jedelmet kapott. Tóth Sándor 
Munkácsy-díjas szobrászmű-
vész elhunytáról és életútjáról 

Matits Ferenc művészettör-
ténész írása szól.  Boleratzky 
Lóránd a Miskolci Jogakadé-
mia utolsó tanárakén 99. éle-
tévében hunyt el. Galli István 
méltatta írásában küzdelmes 
életútját és az evangélikus egy-
házjog terén végzett kiemelke-
dő munkásságát. A Varga János 
plébános a miskolci kötődésű 
Váradi József lelkipásztor éle-
téről és a korábbi években tör-
tént haláláról emlékezett meg 
írásában. 

A kulturális események kö-
zül talán a zenei események 
azok, melyek spirituális jelle-
ge nemcsak a felekezeti kü-
lönbségek felett áll, hanem al-
kalmas arra is, hogy a város 
polgárainak összességét meg-
szólítsa. Ennek jegyében hív-
juk fel olvasóink figyelmét az 
„Akadémiai Zenei Esték” 2019. 
évi eseménysorozatára. A ren-
dezvények helyszíne ez évben 
a Miskolci Akadémiai Bizott-
ság székháza lett.

Az immár másfél évtizedes 
múlt kötelezi a lap kiadásáért 
felelős Eszmék és Értékek Ala-
pítványt, hogy gondoskodjon 
a lap üzenetének olvasótábo-
rához megújult formában tör-
ténő eljuttatásához. Ennek ér-
dekében jött létre az a honlap, 
melyen a folyóirat valameny-
nyi korábbi száma elektroni-
kus formában is hozzáférhető: 
http://keresztenyszemle.hu/ar-
chivum/

A lap hagyományosan a 
miskolci történelmi egyháza-
kon és az egyházi fenntartású 
iskolákon keresztül jut el ol-
vasóihoz. Annak érdekében, 
hogy az egyházakhoz közvet-
lenül nem kötődő érdeklődők 
is hozzájuthassanak a laphoz, 
ezért a Miskolc Széchenyi ut-
cai antikváriumban (a Déryné 
utca sarkán) is megvásárolható 
friss számunk.  

DR. ZSUGYEL JÁNOS
FŐSZERKESZTŐ

MISKOLCI KERESZTÉNY SZEMLE
JZSUGYEL@LUTHERAN.HU

A Rákóczi-emlékév alkal-
mából rendezett konferen-
ciát a megyei könyvtár. 

II. Rákóczi Ferenc erdélyi 
fejedelemmé választásának 
315. évfordulója alkalmá-
ból a magyar Országgyűlés 
a 2019-es évet II. Rákóczi 
Ferenc-emlékévnek nyilvá-
nította. Ebből az alkalomból 
a fejedelem nevét viselő me-
gyei és városi könyvtár Rákó-
czi-konferenciát szervezett, 
ahol a fejedelem életéről, em-
lékezetéről, a bujdosás évei-
ről és a Rákóczi korszak ze-
netörténetéről is hallhattak 

az érdeklődők. A II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár 1956 óta viseli az 
erdélyi fejedelem nevét. 

– Fontos, hogy sokszínűek 
legyenek a programok. Mi is 
szervezünk a konferencia mel-

lett kiállítást is. Meg szoktuk 
szólítani az ifjúságot is gyermek 
rajzpályázattal, Rákóczi-mon-
dákat már többször kértünk a 
gyerekektől, hogy illusztrálja-
nak – nyilatkozta Prokai Mar-
git, intézményigazgató. 

Megnyílt a Művészetek 
Háza Kortárs Galériájá-
ban Orosz Ottó: Időutazás 
című kiállítása. 

Hajdú Ildikó muzeoló-
gus megnyitó beszédében 
azt mondta: egy izgalmas és 
különleges időutazás a tár-
lat, hiszen a művész ritkán 
mutatkozik meg. Egy olyan 
időszakot ölel fel a kiállítás, 
amely a művészi kiteljese-
dést idézi fel a nézők számá-
ra. Az alkotások november 
30-ig tekinthetők meg dél-
utánonként a Művészetek 
Házában.

– Most jött el az az idő, ami-
kor ha nem is a kezdeti lépé-
sekről, de mindenképp egy 
szép áttekintésben sorakoz-
nak előttünk azok az alko-

tások, amelyek egy kiforrott 
művészi világkép változatos-
ságát, gazdagságát mutatják 
be számunkra – méltatta a 
tárlatot Hajdú Ildikó. 

Megtartotta online ifjú-
sági ismeretterjesztő 
kvízjátékának díjkiosz-
tó ünnepségét a Miskolci 
Szimfonikus Zenekar. 

Az együttes több évtized 
óta rendez ifjúsági koncer-
teket, hogy eljuttassák a vá-
rosi és vidéki intézmények 
diákjainak a komolyzene 
egy szeletét. Alkalmazkod-
va a korosztályi igényekhez, 
közismert, népszerű dara-
bok kapnak helyet a műsor-
ban. Ennek nyomán álmod-
ta meg a zenekar kvízjátékát, 
ahol a gyerekek a koncerte-
ken elhangzottakról adhat-
nak számot egy online totó 
keretében. A kvízt a zenekar 

hivatalos weboldalán történő 
regisztráció után tölthetik ki 
és küldhetik be az iskolások. 
A 2018/2019-es évadban Egy 
kiállítás képei volt a koncer-
tek, így a totó témája is. A leg-
ügyesebbek közül a három 
szerencsést – akik értékes dí-
jakban részesültek – sorsolás-
sal választották ki. A hivata-
los díjátadóra a 2019/2020-as 
évad első ifjúsági hangver-
senyén került sor, november 
4-én a Művészetek Házában, 
ahol az idei évad kvízjáté-
kát is kihirdették. Ebben az 
évadban 2019. november 4. 
és november 20. között játsz-
hatnak a gyerekek, a nyerte-
sek pedig 2020 őszén vehetik 
majd át díjaikat.

A Miskolci Bartók Béla 
Zene- és Táncművészeti 
Szakgimnázium jazz tansza-
ka lett a 2019-es év Múzsa 
díjasa. A Miskolci Múzsa díj 
kuratóriuma tíz jelölt közül 
választotta ki az elismerésre 
legméltóbbnak tartott jelöl-
tet. A legfrissebb díjazott ja-
nuár végén veheti át a Múzsa 
elismerést.  

A Múzsa díj célja, hogy meg-
őrizze az utókor számára a mis-
kolci kulturális, és művésze-
ti élet maradandó értékeit. A 
Múzsa díj elismerés azoknak 
szól, akik Miskolc város jó hír-
nevét országosan és külföldön 
is jelentősen növelik alkotása-
ikkal, művészeti produkciókkal 
és munkásságukkal, olvasható a 
díj alapító okiratában.

– Az országban elsőként ka-
pott egy tanszak olyan díjat, ami 
városi elismerés – nyilatkozta 
Bundzik István, a Miskolci Bar-
tók Béla Zene- és Táncművésze-
ti Szakgimnázium jazz tansza-
kának tanára. – Az intézmény 
tanárai és növendékei kapták ezt 
a díjat, ami tulajdonképpen húsz 
év munkájának gyümölcse – fo-
galmazott.

A díjat 2002-ben ítélték oda 
először, azóta pedig minden 
év végén dönt a kuratórium 
az újabb díjazott személyéről. 

Azoknak jár az elismerés, akik 
az évben a legtöbbet tették Mis-
kolc város, illetve az észak-ma-
gyarországi régió szellemi, kul-
turális életéért, Magyarországon 
és külföldön egyaránt – tudtuk 
meg Torma Andrástól, a kurató-
rium elnökétől. – Az elmúlt húsz 
évben nagyon sokat tettek Mis-
kolc szellemi és kulturális éle-
tének felvirágoztatásáért, a jazz 
oktatásáért és a jazz megismer-
tetéséért az emberekkel – indo-
kolta a kuratórium döntését.

Veres Pál polgármester kifej-
tette: nagyon fontos, ha olyan 

közösségek jönnek létre a vá-
rosban, amelyek önszervező-
dő módon értéket teremte-
nek. – Fontos, hogy a díj által 
megmutassuk, Miskolcnak 
van egy nagyon pozitív arca, 
és azt, hogy városunkra sok-
kal inkább ezek a pozitívu-
mok jellemzőek, nem pedig 
azok a negatív sztereotípiák, 
amiket gyakran ránk ragasz-
tanak. Meg kell mutatnunk, 
Miskolcon milyen művészeti 
élet van, milyen reménysége-
ink vannak, milyen Miskolcról 
elszármazott, vagy itt pályáju-

kat kezdő művészek vannak, 
akik büszkeséggel töltenek el 
minket – emelte ki. Hozzátet-
te: most először a díjátadó gá-
lán bemutatkozhat néhány fia-
tal tehetség is, akik miskolciak 
és már most tudjuk, hogy szép 
jövő áll előttük.

A Miskolci Bartók Béla 
Zene- és Táncművészeti Szak-
gimnázium jazz tanszaka 2020. 
január 25-én, a magyar kultúra 
napjának tiszteletére megren-
dezendő díjkiosztó gálán ve-
heti át az elismerést a Miskolci 
Nemzeti Színházban.
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Egykori kollégák, barátok visszaemlékezéseit is olvashatjuk 
a Múltidéző – Emlékek és dokumentumok Velkey László, a 
Gyermekegészségügyi Központ alapítója iránti tisztelet jelé-
ül című könyvben. A kötetet szerdán mutatták be a II. Rákó-
czi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.

– Tiszteletünk és nagyrabe-
csülésünk jeléül írtuk meg ezt 
a könyvet – mondja az egyik 
társszerző érdeklődésünkre. Só-
lyom Enikő gyermekgyógyász, 
nyugalmazott GYEK veze-
tő főorvos szerint bemutatják 
mindazt a küzdelmet is, ami 
egy valóban „világraszóló in-
tézmény” létrehozásához kel-
lett. S hogy mitől volt unikális 
a központ? – Egy teljesen új-
szerű gyerekellátási szemléletet 
honosítottunk meg, ahol a pre-
venció, de a nevelés, sőt az ok-
tatás is szerepet kapott. Így vált 
az évtizedek során igazi mul-
tifunkcionális intézménnyé a 
Gyermekegészségügyi Központ 
– teszi hozzá. Ugyanakkor a kö-
tetnek más küldetést is szán-
nak: a szerzők reménye szerint 
a gyökereik megismerésével, 
az alapokra építkezve tudnak 
fejlődni a 21. század orvoskol-
légái; az új kihívások leküzdésé-
hez szilárd alapot találnak Vel-

key László életútjában. – Úgy 
tapasztalom, hogy erre meg is 
van a megfelelő fogadókészség 
– húzza alá Sólyom Enikő.

Velkey László jellemét, em-
beri tulajdonságait is kidom-
borítja a könyvben Lombay 
Béla professzor. – Miután vé-
geztem az orvosi egyetemen, a 

gyermekosztályra kerültem az 
ő szárnyai alá. Rögtön a bizal-
mába fogadott, már a központ 
tervezésétől kezdve bevont a 
munkába – emlékszik vissza. 
Kicsit beavat minket abba is, 
mennyi nehézségen kellett át-
verekedniük magukat a köz-
pont létrehozásánál. – Sokakat 
megnyert az ügynek, de vol-
tak, akik ellent mondtak neki; 
azzal támadták, hogy miért 
van szükség ekkora központ-
ra. De sikerült kijárnia, hogy 
a gyermekeknek méltó ellá-

tó központot hozzanak létre – 
mondja Lombay professzor.

Kiss Ákos Levente nyugalma-
zott osztályvezető főorvos szin-
tén megerősíti: komoly akadá-
lyokat kellett leküzdeni, hogy 
a GYEK létrejöhessen. – Gon-
doljunk bele, hogy egy ismer-
ten vallásos embernek kellett 
kijárnia az ügyet a pártálla-
mi időkben – fogalmaz. – Azt 
kell mondanunk, hogy Velkey 
László nagy ember, nagy orvos 
volt. Kötelességünknek érez-
tük, hogy hozzájáruljunk neve 
fennmaradásához. A város, a 
régió sokat köszönhet ennek az 
embernek – nyomatékosítja.

Prokai Margit könyvtárigaz-
gató is azt emelte ki köszöntőjé-
ben, hogy a Velkey-családot, illet-
ve a GYEK alapítóját Miskolcon 
mindenki ismerte, tisztelte – a 
kötet azonban minden bizony-
nyal még több részletet elárul az 
életéről, munkájáról. A szerző-
társakkal Hajnal József beszél-
getett, aki szintén részt vállalt a 
kötet megszerkesztésében. Úgy 
fogalmazott: ez a kötet nemcsak 
elmondja valakinek a munkássá-
gát és egy intézmény létrejövete-
lét, hanem bemutatja azt a kort is, 
amiben a központ megálmodója, 
létrehozói, építői, és az ügy to-
vábbvivői munkálkodtak.

NAGY EMBER, NAGY ORVOS VOLT

Újraindult a közmédia 
Fölszállott a Páva című tehet-
ségkutatója. A Szinvavölgyi 
Néptáncműhely pedig min-
den évben a legjobbak között 
van. Ezúttal a legkisebbek in-
dultak és lettek elődöntősök.

A Szinvavölgyi Néptáncmű-
hely Prücskök csapata nagy fel-
adaton van túl: sikeresen mu-
tatkoztak be a válogatón, így 
bekerültek a Fölszállott a páva 
műsorába. Kolos Domonkos úgy 
nyilatkozott, feszültséggel teli, 
de izgalmas is volt az út eleje. – 
Mindenki nagyon-nagyon izgul 
a továbbiak miatt. Nagyon fe-
szült figyelem kell ahhoz, hogy 
tudjunk egyről a kettőre jutni 
– fogalmazott a szinvavölgyis 
táncos. A harminc – 8 és 14 év 
közötti – ifjú néptáncos székely 
táncokkal jutott a műsorba.

Lévai Anita koreográfus el-
mondta, a bukovinai székelyek-
nek az úgynevezett három táncát 
adják elő. – Ez számunkra is egy 
új feladat volt, egy új kihívás, ez-
zel mi korábban még nem foglal-
koztunk, de nagyon élvezetes volt 
a tanulás – tette hozzá. A tánc-
együttes kategóriában tizenkét 
csapat mutatja meg a nézőknek 
tehetségét. A táncosok szólista 

kategóriát is kaptak, de mellettük 
énekes és zenész kategória is lesz. 
A Kárpát-medence minden tájá-
ról összejönnek a művészek.  

Maródi Attila, a csapat mű-
vészeti vezetője elárulta, az 
előkészületek már előző nap 
is folynak. – Próbák, fotózás, 
kisfilm készítés, a stúdióban pe-
dig kamera- és fénypróbák van-
nak. A Prücskök találkoznak a 

többiekkel, akikkel barátságot 
kötnek, ezek pedig meg is ma-
radnak, hiszen más eseménye-
ken, például fesztiválokon is ta-
lálkoznak majd, és akkor már 
barátként beszélgetnek a gye-
rekek egymással – hangoztatta. 
Az elődöntők már a héten elkez-
dődnek. A miskolci táncosokat 
november 29-én lehet majd látni 
a Fölszállott a Páva műsorában.

Az egyik legmenőbb tet-
ris lett a Miskolci Nemzeti 
Színházé. A teátrum a Don 
Juan történetét állítot-
ta színre, de ezúttal egé-
szen másként. A közössé-
gi médiában hódító Tetris 
 Challenge-re hívták ki őket. 

A Nagyszínházban mutat-
ták be alig egy hónapja Mo-
liére Don Juan című alkotá-
sát, a címszerepben Simon 
Zoltánnal. A darab hatal-
mas sikert aratott, majd ér-
kezett egy kihívás. A buda-
pesti Katona József Színház 
a miskolci nemzeti társulatát 
szólította alkotásra a Tetris 
Challenge-ben. A Don Juan 
így felkerült a színpadra, de 
fekve.

– Az idei évad egyik legér-
dekesebb díszlete látható a da-
rabban. A rengeteg cső, ami 
átalakul hol templommá, hol 
erdővé, hol házzá, hol folyó-
vá. Ebből kiraktunk jó párat 
– mondta el Béres Attila, szín-

házigazgató. Hozzátette, a fod-
rásztól kezdve a technikusig, 
a tűzoltótól a kiskutyáig, min-
denkit kifektettek a színpadra, 
aki az előadásban segített. Ter-
mészetesen nem maradhattak 
ki a kellékek sem (melyek közül 

az egyik, bizony, egy valódi hal), 
művészeken kívül pedig min-
den olyan kollégát felsorakoz-
tattak, akik nélkül nem való-
sulhatna meg az előadás estéről 
estére: ügyelő, súgó, színpad-
mester, rendezőasszisztens, dí-

szletező, hangosító, világosító, 
kellékes, zeneszerző, öltöztető, 
fodrász. Ha nem is egy Miskol-
ci  Balett-nehézségű, de egy ap-
róbb koreográfia itt is szükséges 
volt, hogy minden és mindenki 
oda kerüljön, ahova kell.
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A Tetemvártól a Kisavasig 
tart az Észak-Keleti Átjáró 
Egyesület túrasorozatának 
következő sétája. 

Műszakváltás vagy rend-
szerváltás? Nem tudjuk, az 
1980-as évek végén felme-
rült-e így valakiben is a kérdés, 
de a két kifejezés egymás mellé 
emelése jelképes. Az ezekben a 
hetekben zajló programsoro-
zat viseli a címet, amely a há-
rom évtizeddel ezelőtti világot 
igyekszik megidézni - nem a 
politikai avagy társadalmi vál-
tozásokat, hanem a kultúráét. 
Azon belül is célkeresztben az 
underground.

Az 1990 előtti és utáni évek 
legendás, ha úgy tetszik, kulti-
kus miskolci vendéglátóhelye-
it járja végig az Észak-Keleti 
Átjáró Egyesület túrasoroza-
ta. Az első alkalommal a Vas-
gyárból indulva a Black Mici, 
a Tokaj, a Vian és társaik ke-
rültek terítékre (mellettük a 
Vasas, a Bartók művházak, 
stb.), most pedig a Tetemvár-
tól a Kisavasig tart a szombat 
délutánra meghirdetett vá-

rosi séta. A 16.30-ra a Petőfi 
szoborhoz meghirdetett ta-
lálkozó után az érdeklődőket 
a túravezetők irányításával a 
közeli Buga Jakab "romkocs-
mához" (pontosabban ma-
radványaihoz) látogatnak, 
annak korabeli sztorijait feli-
dézve, majd a belvároson át-
vágva az egykori Nightma-
re, Törpe és egyéb sörözők, 
a Tátra Bob Club és hasonló 
avasi helyek emlékezetét pró-
bálják feltárni, megőrizni, ér-
tékelni. Mit jelentettek ezek az 
italozók, koncerthelyszínek, 
beszélgetős placcok anno, és 
milyen a „történelmi” megíté-
lésük az utókor szemszögéből. 
Mindenki elmesélheti ezekről 
a saját sztorijait.

A Műszakváltás – Rend-
szerváltás programsorozat 
zárása majd november 30-
án következik, kiállítással, 
koncertekkel, előadásokkal, 
szerzői esttel (a "Privát fél-
múlt Miskolcon" kötetek 
kapcsán). További friss in-
formációk a Facebookon 
vagy az  atjarok.hu webolda-
lon érhetők el.

A SZÍNHÁZ IS KIFEKÜDT 

Prücskök a Páva elődöntőjében

Buga Jakab  
és társai 



Egy idő után mindenki rájön, hogy személyesen, lassan 
ismerkedni nyugodtabb – állítja Tari Annamária pszicho-
terapeuta, pszichoanalitikus, aki a párkapcsolati változá-
sokról, a közösségi média hatásairól tartott előadást csütör-
tökön a Művészetek Házában. Interjú.

– Hogyan alakította át a pár-
kapcsolatok dinamikáját, ki-
bontakozását a közösségi mé-
dia, az online tér?

– A 21. századi párkapcso-
latnak immár két terepe van, 
és a hagyományos, offline élet 
mellett bizony sokszor döntő 
az online tér, a közösségi mé-
dia világa és az okos eszkö-
zök alkotta triász. Utóbbival 
azonban vigyázni kell – évek 
óta figyelmeztetnek erre a tu-
dósok is –, mert itt az érzel-
mi reakciók felgyorsulnak, az 
azonnaliság élménye és a ko-
moly sürgetettség-érzés miatt. 
Olyan ez, mint a tűzijáték és a 
tűz: az online térben kialaku-
ló kapcsolat valódinak látszik, 
gyorsan felgerjed, mindenki 
nagyon szeretné megtalálni a 
párját, gyorsan elkezd vonzal-
mat érezni a másik iránt, ha-
mar szerelmes lesz. Holott az 
online térben két ember nem 
beszélget egymással, hanem 
ír és olvas; a közlés általában 
szűkre szabott, lényegre törő, 
és finoman szólva is megy a 
szociális megfelelés irányába, 
azaz mindenki a jobbik arcát 
mutatja. Az ember személyisé-
géből adódóan ráadásul profi 
abban, hogy akár három infor-
mációból simán felállítson egy 
személyiségprofilt – de sajnos 
olyat, amilyet ő szeretne látni. 
A mai párkapcsolatok sokszor 
illuzórikusak és csalódást okoz 
a valósággal való konfrontáció. 
A valódi érzelmek kialakulá-
sa, kimutatása és felfedezése a 
másikban csak a személyes je-
lenléttel történhet meg. Egy-
más finom jelzéseinek kódo-
lásához valódi benyomások 
kellenek.

Sürgetettség, szorongás 
és fókusztévesztés

– Említette a sürgetést a kap-
csolatokban. Egy interjú alkal-
mával azt mondta, leginkább 
a nőkre jellemző ez az állapot. 

Miért lehet ez? Mit sürgetünk 
mi, nők annyira, amit a férfiak 
nem?

– A klasszikus válasz erre az, 
hogy nyilván a nők életében a 
biológiai óra mást jelent, mint 
a férfiaknál. A sürgetettség ál-
talában egy szorongásból fa-
kad: például „jézusom, még 
nincs párom, férjem, gyerme-
kem”. Most ez vagy azt jelenti, 
hogy még nem is volt hosszú 
párkapcsolata, vagy volt, de 
jelenleg nincs, és már nem is 
gondolja úgy, hogy van olyan, 
akivel együtt lehetne élni, aki-
vel gyereket lehetne vállal-
ni – ebben nagyon másként 
gondolkodik egy nő húsz és 
harminc éves kora, vagy har-
minc és negyven éves kora 
között. Negyven fölött pedig 
már a rakétákat is begyújt-
ja. Nem azt akarom mondani, 
hogy valódi kapcsolatot csak 
lassan lehet találni, de az tény, 
hogy gyors keresésben, sürge-
tett érzelmi állapotban az em-
ber fókuszt téveszt. Egy Má-
rai könyv kapcsán (Az igazi 
című könyv – a szerk.) fogal-
maztam úgy, hogy az igazit a 
nők keresik, a férfiak pedig azt 
a hölgyet, akivel normálisan 
együtt lehet élni. Éppen emi-
att a nőknek sokkal jobban és 
hamarabb megindul a fantá-
ziája, mint a férfiaknak. Sok-
szor mondják azt elkeseredett-
ségükben, hogy nincs már egy 
normális férfi sem: mindenki 
nárcisztikus, önző, sőt kegyet-
len, vagy éppen tutyimutyi, té-
tova. Ugyanakkor, ha a férfia-
kat kérdezzük, ők azt mondják, 
hogy minden nő erőszakos, 
agresszív, és az övükre van fűz-
ve a lasszó, a táskájukban pe-
dig ott van a bilincs. Vagy ott 
van a másik típus, aki szoba-
növényként otthon ül, és várja, 
hogy eltartsák. Ezek a negatív 
sztereotípiák minden életkori 
sávban megtalálhatók, csak a 
gyorsaság miatt nagyon hamar 

ingerlékenységgel, dühvel csi-
títják a szorongásaikat az em-
berek.

Tudunk szabadságot adni 
a másiknak

– Az intenzitást az is adja, 
hogy folyamatosan jelen va-
gyunk a másik életében, reakci-
ót várunk és váltunk ki. Marad 
így hely a magánéletnek?

– Ez egy fontos kérdés és a 
válasz: így nem marad. Egy 
előadásomon feltettük a kér-
dést a közönségnek, hogy za-
varja-e őket, ha a párjuk egy 
órán át nem válaszol az üze-
netükre. A társaság körülbelül 
nyolcvan százaléka azt mond-
ta, hogy igen. De miért? Mi 
van, ha egy ideig nem válaszol? 
Nem figyel rám, nem szeret – 
jött az indoklás, kiegészítve az-
zal, hogy most kérdeztek, most 
akarják, hogy válaszoljon a 
másik. Ezt hívjuk azonnali ér-
zelmi szükséglet-kielégítésnek, 
ami felnőtt korra elvileg már 
egészen tág reakcióidővel kel-
lene, hogy jellemezhető legyen. 
Egy jól működő párkapcsolat 
úgy működik, hogy tudunk 
szabadságot adni a másiknak. 
A felek között valódi bizalom 
van. Miért ne lehetne más pri-

oritás is éppen? Miért gondol-
juk ma azt, hogy egy párkap-
csolatban néhány másodperc, 
perc a türelmi idő? Ha nem 
jelentkezik a másik, akkor azt 
ne a szeparációs szorongásunk 
mentén, valamilyen elutasítás-
nak, vagy szeretetlenségnek 
kódoljuk, hanem annak, ami. 
Majd válaszol.

– A társkereső applikációk 
szintén gyors „eredménnyel” ke-
csegtetnek. Egyáltalán számít-
hatunk arra, hogy ezeken ta-
láljuk meg az igazit, vagy csak 
futó kalandra számítsunk?

– Ha a fejlesztőket kérdez-
zük, akkor természetesen azt 
a választ kapjuk, hogy arra es-
küsznek, hogy itt valóban meg-
találhatjuk az igazit. A klinikus 
szakma és a szakirodalom sze-
rint azonban az történik, hogy 
ezeken az applikációkon meg-
jelenik sok olyan ember, aki a 
nárcisztikus érzelmeit akarja 
felturbózni. Élvezi például egy 
férfi, hogy megteheti, hogy egy 
időben tíz nőnek jelöl vissza, és 
ők várják, hogy írni fog. Ha eb-
ből hat nő írni fog, akkor hát-
ra lehet dőlni a széken. Ezek 
olyan nárcisztikus manőverek, 
amelyek szituatív szórakozásra 
utalnak és sokszor egyéjszakás 

kalandba torkolnak. Ugyanak-
kor hallottam olyan történetet 
is, amikor valóban megtalálta 
valaki az igazit. De ehhez az 
kell, hogy ne a tűzijátékot, ne 
egy idilli modellt keressünk, 
hanem egy olyan embert, aki 
képes kölcsönös érdeklődésre, 
és érzelmek átélésére.

Nárcisztikus közlések
– A közösségi oldalakon fo-

lyamatosan osztunk meg ma-
gunkról képeket, információkat, 
követünk embereket, állandó 
versenyhelyzet van. A párkap-
csolatokban is versengünk a kö-
zös képeinkkel, utazásainkkal, 
élményeinkkel, azzal, hogy mu-
tatjuk, mennyire nagyon boldo-
gok vagyunk?

– Nincs ez így kimondva, de 
valójában igen: minden feltöl-
tött fotó a rivalizációs érzel-
mek kiváltására is alkalmas. 
Ami leginkább meghökken-
tő egy párkapcsolat indulásá-
ban, hogy egy közös fotó jelzi 
a párkapcsolat létezését. Ez pe-
dig azt mutatja, hogy a digitá-
lis tér vizuális szcénájának az 
erős protokollja már átszivár-
gott a párkapcsolati térbe és 
módosította a korábbi érzelmi 
élmények erejét. Természetesen 
ez általában a 18-35 éves kor-
csoportban a leggyakoribb, de 
nem ritka a negyvenesek köré-
ben sem. Többször kérdeztem 
már az emberektől, hogy ha 
nincs róluk közös fotó, akkor 
az azt jelenti, hogy nincs kap-
csolat? És az volt erre a válasz, 
hogy igen, az akkor komolyta-
lan, mert nem tudják a többiek, 
nem felvállalt és nem „hivata-
los”. Belátható tehát, ha valaki a 
teljes ismerettségi körének akar 
információt adni az életéről, ak-
kor abban lesz dicsekvés is. „Mi 
ezt csináljuk”, „mi ilyenek va-
gyunk” – ezek nárcisztikus köz-
lések. Ezekkel az a baj, hogy aki-
nek szólnak, annak minimum 
megnő a pulzusszáma, hanem 
az is, hogy a képek sokszor gyö-
nyörűbbek, mint a valóság.

– Lehet kereteket szabni, sza-
bályokat lefektetni az online tér 
használatában? Mondhatom 
azt például, hogy este hét után 
csak egymáséi vagyunk, nincs 
üzenetváltás mással?

– A 18-25 év közötti kor-
csoport esetében nehéz sza-

bályokról beszélni. Pár éve 
mondták kutatók, hogy a jó 
párkapcsolat titka, ha töröljük 
magunkat a közösségi oldalak-
ról. (nevet) De egyébként va-
lóban, lélektanilag az lenne az 
üdvös, hogy legyen egy idősáv, 
amikor két ember egymásra fi-
gyel, beszélget, közös dologba 
fog, ami nem az online térben 
van. Ha mindenki a telefonjára 
is figyel, akkor valójában a má-
sikra megosztott figyelem jut.

Mindig visszatérünk egy 
jobban működő élethez

– Egyre többen igyekeznek 
kikerülni ebből a körből, offli-
ne-ra váltanak. Ez üdvözlendő 
változás, visszatérhet döntően a 
klasszikus bókolás-randizás-sze-
mélyes találkozás élménye? Hát-
térbe tudjuk szorítani az online 
világot?

– Még nem, de szerintem 
egy idő után mindenki rájön, 
hogy személyesen, lassan is-
merkedni nyugodtabb. Nem 
kell öt nap alatt hetven órányi 
chat-beszélgetést felmutatni, 
mert semmilyen leírt mondat 
nem mélyül el. Általában bí-
zom az emberi működésben; 
egy idő után úgyis mindig 
visszatérünk egy jobban mű-
ködő élethez. A negyvenesek 
ezt könnyebben megteszik, az 
igazán aggasztó a 18-25 közöt-
ti korosztály élete. Amerikában 
minden második ilyen korú fi-
atal magányos, nincs állandó 
partnere. Ez nagyon magas 
szám. Nem azt mondom, hogy 
az információs kor ledarálta a 
párkapcsolatokat, de valami 
nem működik jól, ha ennyire 
nehézzé vált ez a dolog.

– Akkor miért ragaszkodunk 
ennyire az online életünkhöz?

– Egyrészt ott van és kényel-
mes, nagyon könnyen elérhető, 
sok illúziót ad, megvéd a sze-
parációs szorongástól. De sok-
kal jobb lenne, ha legalább heti 
egy napot letennénk a telefont, 
és úgy élnénk, hogy nem bá-
muljuk mások életét. Miközben 
alattunk megy le a szék és megy 
mínuszba az önértékelésünk. A 
könnyűsége, gyorsasága teszi 
fantasztikussá az eszközt és az 
applikációkat, miközben az élet 
az, amit jól kellene élni.

KUJAN ISTVÁN,  
MUNTYÁN BERNADETT
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„AZ ÉLET AZ, AMIT JÓL KELLENE ÉLNI”
Tari Annamária az online térről



Várhatóan 10-15 százalékkal 
emelkednek a jövő évi kötele-
ző felelősségbiztosítási díjak. 

A drágulást az átlagosnál több 
baleset indokolja, és az, hogy az 
autószerelők egyre magasabb 
díjakért dolgoznak. A novem-
beri kampány egyre kevesebbe-
ket érint. Év végén ugyanis már 
csak a 2010 előtt vásárolt jármű-
veknek van ilyenkor a felelős-
ségbiztosítási fordulója.

A viszonylag idős járművek-
ből egymilliónál is több fut az 
országban. Minden év végi év-
fordulós szerződéssel rendelke-
ző ügyfélnek érdemes most el-
lenőrizni a biztosítók ajánlatait, 
mert az első napok statisztikái 
szerint a díjkülönbségek idén 
magasabbak a tavalyinál. Válta-
ni azonban csak azok tudnak, 
akik december elsején éjfélig 
felbontják a jelenlegi szerződé-
süket.

A biztosítási alkusz cégek 
szerint a díjak átlagosan 10-
15 százalékkal emelkednek jö-
vőre. A drágulás egyik indo-
kaként említik az átlagosnál 
több idei balesetet, valamint 
azt, hogy akkora a hiány autó-
szerelőből és karosszériásból, 
hogy azokat, akik még meg-
maradtak ebben a szakmában, 
meg kell fizetni. Mácsai Zsu-
zsanna, az N-Alexander Kft. 
ügyvezetője úgy nyilatkozott, 
a kötelező felelősség biztosítás 
díjának változása több dolog-
ra vezethető vissza. - Egyrészt 
arra, hogy a minimálbér emel-
kedett és ezzel együtt a rezsió-
radíjak is nőttek a szakszervi-
zekben. A második oka pedig 
az, hogy borzasztóan sok a 
kár, és a biztosítók a díjakat a 
kár alakulása alapján állapítják 
meg.

A Magyar Biztosítók Szövet-
sége szerint a magyarországi kö-
telező felelősségbiztosítási díjak 
európai összehasonlításban még 
mindig a legolcsóbbak között 
szerepelnek.

November közepéig zár-
va tart a selyemréti strand. 
Téliesítik az úszómedencét, 
és felülvizsgálják a gépészeti 
berendezéseket is. A fertőt-
lenítés mellett az úszóme-
dence sátrának hőszigetelt 
oldalfalakat is építenek. A 
téli átállás miatt tizenegy 
napig lesz zárva a Selyemréti 
Strandfürdő. 

– Az uszoda a téliesítése zaj-
lik éppen. Felszereljük a sátor 
oldalfalait, beüzemeljük a lég-
technikai rendszert is, ez fog-
ja majd fűteni az uszodánkat, 
de emellett gépészeti karban-
tartást is tartunk – tájékozta-
tott Juhász István, a Miskolci 
Fürdők Kft. üzemeltetési igaz-
gatója. A dögönyöző külté-
ri medencénél is kitisztítják a 

szűrőket, átnézik a víz alatti vi-
lágítóelemeket, és ahol szüksé-
ges a burkolatokat is kijavítják. 

– A vendégek igényei alapján 
most télire egy külön kabáttá-
roló öltözőrészt is ki fogunk 
alakítani. Megújul a szau-
nánkban lévő faszerkezet is. 
A vendégek egyre inkább sze-
retik a szaunázást, odafigye-
lünk arra, hogy ott is felújítsuk 

a létesítményt – nyilatkozta 
Scheitzner Beáta, a Miskolci 
Fürdők Kft. ügyvezetője. Az 
ügyvezető hozzátette, hogy a 
leállás idején a bérlettulajdo-
nosok sem vehetik igénybe a 
fürdő szolgáltatásait, ezért ti-
zenegy nappal meghosszab-
bítják a bérleteket. A fürdő no-
vember 15-én pénteken reggel 
fél 5-től nyit ki újra. 
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DRÁGUL A KÖTELEZŐ

Fokozott katonai jelenlét 
volt a Bükki Nemzeti Park 
területén. A debreceni fel-
derítő ezred és nemzetközi 
csapatok katonái verse-
nyeztek.  A 14. Szent Már-
ton Felderítő Verseny az 
utóbbi évek legkeményebb 
pályája volt.  

Szerdán érkezett meg a fel-
fegyverkezett, felmálházott 
horvát csapat a verseny egyik 
állomására. A több mint tíz-
kilós zsákjukkal, mentőmel-
lényben szálltak be a katonai 
csónakba. A katonák egyet-
len evezővel és puszta kézzel 
eveztek a 10 fokos Hámori-
tóban. A vízben búvárok vi-
gyáztak rájuk. Szent Már-
ton napjához közeledve már 
hagyomány, hogy összemé-
rik erejüket a felderítő csa-
patok. A versenyt a Magyar 
Honvédség egyetlen felderítő 
alakulata, a 24. Bornemissza 
Gergely Felderítő Ezred szer-
vezte.   

– A meghívott nemzetközi 
csapatok közül négy fogadta 

el a meghívásunkat, három 
országból, két lengyel csapat 
van itt, egy horvát és egy ro-
mán, illetve hat magyar vesz 
részt ezen a rendezvényen. 
Ez a rendezvény mindig no-
vember 11-éhez kötődik, ami 
Szent Mártonnak a napja, ő a 
felderítőknek a védőszentje – 
nyilatkozta Hajnal István, a 
Magyar Honvédség 24. Bor-
nemissza Gergely Felderítő 
Ezred parancsnoka. 

A csapatoknak csaknem 40 
kilométeres pályán kellett vég-
rehajtani a feladatokat, nyolc 
ellenőrzési ponton keresztül. 

A csónakos, vízi átkelés mel-
lett volt késdobálás, kötélhíd-
ra mászás, sebesültszállítás, 
keresés-kutatás, és akadálypá-
lya is. – Az utóbbi évek leg-
keményebb pályája ez. Szeret-
tem volna kihívás elé állítani a 
résztvevő csapatokat, elkerülni 
azt, hogy egy futócsapat ide-
jön és végigfutja a pályát. Egy 
valóban katonás pályát alakí-
tottunk ki – fogalmazott Var-
ga Sándor, vezénylő zászlós. 
A csapatoknak plusz kihívást 
jelentett a hatalmas sár. A ver-
seny induló és érkezési pontja 
Komlóstetőn volt.  

KATONÁK VERSENYEZTEK 
A BÜKKBEN

Téli üzemmódban a strand

Húsz éve segít a hátrányos 
helyzetű településen élők-
nek a Recik Alapítvány. A 
regionális szervezet egyik 
fontos feladata, hogy se-
gítsen a hátrányos helyze-
tűeknek a munka világába 
lépni, és közösségformáló 
programokkal aktivizálni 
a régió településeit.

Nem könnyű elhelyez-
kedni és az sem mindegy, 
hol vállal munkát az ember. 
Norbert Bőcsön él, elsősor-
ban ott szeretne munká-
ba állni. Az érettségije még 
nincs meg. Céljai elérésé-
ért a Recik segítségét kérte. 
– Egy munkatanácsadó se-
gített, ma lépett velem kap-
csolatba. Arról beszéltünk, 
hogy milyen jövőképet tu-
dunk majd felépíteni. Szak-
mát tanulnék, de egyszer 
majd pszichológus szeret-
nék lenni – mondta Buben-
kó Norbert.

A Regionális Civil Köz-
pont (Recik) Alapítvány a 
tanulásban csak tanácsok-
kal tud segíteni, de a mun-

kaerőpiacra lépésben már 
fontos szerepet kap a men-
tor. Dolgoznak az alapít-
vány központjában is. A Re-
ciknél kezdetben a civilek 
támogatása volt a legfőbb 
cél, de az elmúlt húsz évben 
kibővült a szolgáltatási kí-
nálat. Nem képzésekkel fog-
lalkoznak, sokkal inkább 
olyan készségfejlesztéssel, 
ami a munka világába vezet. 
Új módszert is kidolgoztak.

Szendrák Dóra ügyvezető 
elmondta, innovációs kísér-
leti programjukban felmé-
rik a munkavállaló kompe-
tenciáit, személyiségjegyeit. 
A kézügyességet ugyan-
úgy vizsgálják, ahogy né-
zik például a pontosságot, 
a munkafegyelmet, a reak-
ciósebességet. Mindezekből 
készül egy kompetencia-tér-
kép, és így a mentor speciá-
lis segítséget tud nyújtani a 
fejlődésben. A regionális ci-
vil alapítványnál csaknem 
százan dolgoznak. A mun-
kaszerzés mellett települé-
seken közösségépítő prog-
ramokkal is jelen vannak.

Húsz éve segítenek 

Tavaly 26 esetben, idén pe-
dig eddig 15 alkalommal 
hívták a katasztrófavédelem 
munkatársait panelházi tü-
zekhez Borsodban. A javuló 
tendencia a lakók odafigye-
lésének és a hatósági munka 
hatékonyságának is köszön-
hető. 

2016 májusában óriási tűz 
pusztított Miskolc belvárosá-
ban. Több lakás teljesen ki-
égett, amikor kigyulladt egy 
erkély egy Corvin utcai tár-
sasházban. Négy lépcsőházból 
menekítették a lakókat, negy-
ven embernek kellett elhagy-
nia otthonát. A tetőtéri lakások 
teljesen kiégtek, a többit pedig 
az oltóvíz áztatta el. Azóta a la-
kásokat már rendbe tették, de 
a szomszédos épület lakói még 
ma is rémálomként emlékez-
nek a tűzesetre. Dobó Dénes 
úgy nyilatkozott, az ominó-
zus tűzeset után a lakók még 
fokozottabban odafigyelnek 
a rendre, a tisztaságra, a meg-
előzés érdekében a szabályok-

nak megfelelően a lépcsőház-
ban nem tárolunk tűzveszélyes 
anyagokat.

A katasztrófavédelem évente 
csaknem kétszáz társasházban 
végzi az életvédelmi és villám-
védelmi rendszerek felülvizs-
gálatát. Ellenőrzik, hogy a tár-
sasházak lakói betartják-e a 
tűzvédelmi előírásokat, amivel 
nem a bírságolás, hanem a biz-
tonság erősítése a cél. A lakók 
sajnos nyűgként élik meg azo-
kat a szabályokat, amelyeket be 
kell tartani.

2017-ben 35, 2018-ban 26, 
idén pedig eddig 15 panelházi 
tűzesetnél oltottak a miskolci 
lánglovagok. Dojcsák Dávid, a 
B.-A.-Z. Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság szóvivő-
je elmondta, kevesebb tűzeset 
van a társasházakban az utób-
bi években. – Ez a megyeszék-
helyre is igaz. Remélhetőleg 
nem csupán a szerencsének 
tudható be, hanem a lakók 
odafigyelésének, tudatosabb 
viselkedésének, és nem utol-
só sorban a hatékony hatósá-

gi munkának. November 5-7. 
között az ország 65 katasztró-
favédelmi kirendeltségén vár-
ták a tűzmegelőzési hatósági 
szakemberek a társasházak 
lakóit, üzemeltetőit a bizton-
sággal kapcsolatos konzultá-
ciókra. Az érdeklődők beszél-
hetnek a katasztrófavédelem 
szakembereivel például a nyílt 
láng használatáról, a tűzvé-
delmi házirend készítéséről, a 
biztonsági rácsról, a tárolási 
szabályokról és a homlokzati 
szigetelésről.

ÉVEK ÓTA CSÖKKEN  
A TÁRSASHÁZI TŰZESETEK SZÁMA 



A Magyar Úszó Szövetség 
Jövő Bajnokai programjának 
keretében országos edzőtá-
bort tartottak Százhalom-
battán. 

A közös gyakorlásra azok 
a 2005-ben és 2006-ban szü-
letett versenyzők – köztük 
három miskolcival – kaptak 
meghívást, akik a nyári kor-
osztályos országos bajnoksá-
gokon érmet, vagy érmeket 
szereztek. A Miskolci Sportis-
kolát Esztián Petra, Fazekas 
Ádám és Tulipán Bence kép-
viselhette. Az egyebek mellett 

sok technika-csiszoló elemet, 
számos csapatépítő progra-
mot is tartalmazó edzőtábort 
több mesteredző és olimpiai 
bajnok is meglátogatta. Köz-
reműködő trénerként Sajgó 
László, a Miskolci Sportiskola 
edzője is jelen volt az egy hetes 
felkészülésen.

December 3-án, kedden 17 
órától játszik a DVTK lab-
darúgó csapata a Magyar 
Kupában az Új Hidegkuti 
Nándor Stadionban a házi-
gazda MTK Budapest ellen. 

A tét a legjobb 16 közé ke-
rülés, a továbbjutás egy mér-
kőzésen dől el. Ha a rendes 
játékidőben döntetlen az 

eredmény - függetlenül a csa-
patok osztályba sorolásától -, 
akkor 2x15 perces hosszabbí-
tás következik. Ha a hosszab-
bításban mindkét sportszer-
vezet azonos számú gólt ér el, 
vagy nem esik gól, a tovább-
jutás a büntetőpontról vég-
zett rúgásokkal dől el. A pár-
harcot az M4 Sport televízió 
élőben közvetíti. 

Kölnben ezüst fokozattal 
díjazták a DVTK Stadiont a 
26. Nemzetközi IAKS Kong-
resszuson – számolt be a 
dvtk.eu. 

A Sport- és Szabadidő Szol-
gáltatások Nemzetközi Szö-
vetsége (IAKS) egy non-profit 
szervezet, amely sportépüle-
tekre és szabadidőközpon-
tokra szakosodott, 1965-ben 
alapították Kölnben. Ez az 

egyetlen nonprofit szervezet, 
amely világszerte foglalkozik a 
sportlétesítmények fejlesztésé-
vel, ezért a Nemzetközi Olim-

piai Bizottság (NOB) által elis-
mert szervezet státuszt kapott. 

Az IAKS egyik speciális célja 
a sport széles körű ösztönzése 
azáltal, hogy összegyűjti, kiér-
tékeli, továbbadja és szükség 
esetén összehangolja azokat a 
tapasztalatokat, alapelveket és 
kutatási eredményeket, ame-
lyeket a sport- és szabadidős 
létesítmények tervezése, építé-
se, felszerelése és üzemelteté-
se során szerzett. Ennek során 

figyelembe veszi a társadalmi 
tényezőket a legszélesebb ér-
telemben, például építészet, 
technológia, sporttudomány, 

közgazdaságtan és ökológia. 
Az e téren elért haladást kuta-
tásokkal és konzultációkkal is 
támogatja.

Az IAKS Award díjat 1987 
óta kétévente példaértékű, jól 
megtervezett és funkcioná-
lisan kiemelkedő sportléte-
sítmények kapják. A bírák az 
épületek rangsorolásánál a di-
zájnt és a fenntarthatóságot is 
figyelembe vették.

– Fél éve kaptam egy e-mailt, 
hogy a Kölnben székelő, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottsággal, 
és a Nemzetközi Paralimpiai 
Bizottsággal is együttműködő 
Sport- és Szabadidő Szolgálta-

tások Nemzetközi Szövetsége 
kétévente kiír egy építészeti dí-
jat a sport- és szabadidő témá-
jú épületek versenyére – nyilat-
kozta Pottyondy Péter, a DVTK 
Stadion tervezője. – Jelezték, 
hogy látták a DVTK Stadiont a 
világhálón és felkértek minket, 
hogy pályázzunk. Összeállítot-
tunk egy komoly szakmai anya-
got és beadtuk a pályázatot. Júli-
us 15-én eredményt hirdetett a 
zsűri és azt az örömhírt kaptuk, 
hogy a 93 pályázó közül a sta-

dionunk bekerült a legjobb 22 
közé, amelyeket arany-, ezüst-, 
és bronz fokozattal díjaznak. A 
DVTK Stadion az ezüst foko-
zatát kapta meg ennek az épí-
tészeti díjnak. November 5-én 
volt a díjátadó, amelyen sze-
mélyesen vettem részt Tóth Dé-
nessel, a tulajdonos képviselő-
jével együtt. Nagyon büszkék 
vagyunk rá, hogy újabb díjjal 
gazdagodott ez a fantasztikus 
épület – hangsúlyozta Pottyon-
dy Péter. 

Az Európa Kupa H cso-
portjának 4. fordulójában a 
PEAC gárdájához látogatott 
az Aluinvent DVTK és a 
szorosabb első félidőt köve-
tően fokozatosan felőrölve 
ellenfelét 77-60-ra nyerte 
meg a találkozót, megőriz-
ve ezzel az esélyét a csoport-
ból való továbbjutásra.

Az Európa Kupában adta 
lehetőségekkel élve a ven-
dég együttes négy légióssal 
kezdte az összecsapást. Fej-fej 
mellett haladtak a csapatok 
a találkozó első perceiben. A 
vendégeknél Škorić és Szücs 
szállították a pontokat, míg 
a PEAC szekerét az idegen-
légiósai húzták, így a negyed 
felénél egál állást mutatott az 
eredményjelző (9-9). A foly-
tatásban két Kaposi-duplára 
Walker-Kimbrough válaszolt 
egy közelivel, majd Horo-
bets szórt egy hármast (18-
13). Ezt követően két percig 

nem esett újabb kosár, ami-
kor Hegedűs jól célzott, a má-
sik palánknál viszont mind 
Kányási, mind Morrison jól 
büntetőzött, csökkentve ezzel 
a különbséget (20-17).

Az első negyedhez hason-
lóan, ezúttal is Bravard kezd-
te a pontgyártást, de ezután 
sorra jöttek a diósgyőri pon-
tok. Előbb Szücs szerzett négy 
pontot akcióból és büntető-
ből, majd Morrison center-
gólja már a vezetést jelentette 
a piros mezeseknek (22-23). A 
következő találatokat Wentz-
el és a pécsiek nemrégiben 
igazolt szenegáli irányító-
ja, Diémé-Marizy szerezték, 
azonban Goree kettesével és 
Kányási triplájával maradt az 
előny a vendégeknél (26-28). 
A félidő hajrájában Udoden-
ko ugyan újra egyenlített, de 
most Škorić rázta meg ma-
gát és fejezett be pontosan 
két támadást is egymás után. 
A játék képének megfelelő 

egyenlő állást Gémes-Sarok 
büntetői és Diémé-Marizy 
duplája alakították ki (32-32).

A fordulás után jól indult 
meg a DVTK, 40 másodperc 
alatt Walker-Kimbrough és 
Goree rámolt be négy pon-
tot, majd Bravard 2+1-es ak-
ciója után újfent Cyesha volt 
eredményes (35-38). A két 
amerikai dobópárbaja tovább 
folytatódott, a pécsiek centere 
közelről, Goree a hárompon-
tos vonalon túlról zúdította 
a gyűrűbe a labdát. A folyta-
tásban mások is kedvet érez-
tek bekapcsolódni a dobó-
versenybe és ebből inkább az 
Aluinvent DVTK jött ki jól. 
Walker-Kimbrough és Ško-
rić pontjaival ugyanis sike-
rült kissé meglógnia ellenfe-
létől (41-48). Büntetők után 
Bravard faragott a PEAC hát-
rányából, de Goree és Shato-
ri tíz pont fölé duzzasztották 
a diósgyőri előnyt (43-54). A 
hazaiak időkérését követően 

Kaposi még elért egy duplát, 
míg Szücs bedobta az egyik 
büntetőjét, így három ne-
gyed után kerek tízpontos 
DVTK-vezetéssel várták az 
utolsó felvonást a csapatok 
(45-55).  

A záró felvonásban a 
DVTK igyekezett elvarrni a 
szálakat és szűk négy perc 
alatt tizenöt pontosra növel-
te az előnyét elsősorban Wal-
ker-Kimbroughnak köszön-
hetően, aki nagyon elkapta a 
fonalat. A PEAC hiába kért 
rövid időn belül kétszer is 
időt, a DVTK kontrollálta a 
találkozót és valamivel több 
mint négy perccel a befejezés 
előtt el is döntötte azt (51-69). 
Walker-Kimbrough hárma-
sára Udodenko válaszolt ha-
sonlóval, és a továbbiakban is 
ő igyekezett leginkább lépést 
tartani a vendég csapattal, de 
hiába, mert a DVTK végül 
magabiztosan nyerte meg a 
mérkőzést (60-77).
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Százhalombattán  
táboroztak  
a „Jövő Bajnokai”

Tévés meccs  
a Magyar Kupában

ÚJABB RANGOS ELISMERÉS A STADIONNAK

Megvan a második győzelem  
az Európa Kupában



Visszatértek az ultrák a lelá-
tóra és visszatért a győzelem 
is az Andrássy úti stadionba. 
Kisvárda csapatát fogadta a 
labdarúgó NB I 11. forduló-
jában a DVTK, és a piros – 
fehérek itthon tudták tartani 
a győzelemért járó pontokat. 
3-1-es győzelmével 13 pon-
tos, és a 9. helyet foglalja el a 
tabellán a miskolci együttes. 

Egy vendéghiba miatt töké-
letesen kezdődhetett a bajnoki 
a DVTK stadionban, ugyanis 
a középre ívelt labdára Shesta-
kov csapott le, és 16-os vona-
láról az alsó sarokba gurított, 
1-0. A 23. percben újra Shesta-
kov ívelte középre a labdát, ér-
kezett Riu Pedro, de kisegítette 
a vendégeket a kapufa a fejes 
után. A bajnoki 50. percében 
szépített a Kisvárda, Bumba je-
gyezte a lövésszerű fejest, 1-1. 
Egy órányi játék után szépen 
bontotta meg ellenfele védel-
mét a Diósgyőr, a középre ér-
kező labdához kézzel is hozzá-

ért a védő, a játékvezető pedig 
büntetőt ítélt! Iszlai állt a labda 
mögé és újra vezetéshez juttat-
ta csapatát, 2-1. A 69. percben 
nagyon közel járt a gólhoz a 
Kisvárda, de Grozav középre 
gurítása után felszabadított a 
védelem. Az így vezetett akció 
végén pedig Prossert is csak 
centik választották el a gólszer-
zéstől. Már a 90. percben tör-
tént, hogy Danilovic kapusnak 

kellett nyújtóznia egy labdáért, 
majd a 92. percben alakult ki a 
végeredmény. Bacsa szép csel-
lel játszotta át a védőt, a bün-
tetőterületen belül szabályta-
lankodtak ellene, újabb 11-est 
ítélt a játékvezető. Ezúttal Rui 
Pedro állt a labda mögé, és 
ő is betalált Felipe kapujába. 
DVTK – Kisvárda 3-1. 

– Számomra az a legfonto-
sabb, hogy a vendégek egyen-

lítő gólja után jól reagált a csa-
pat, élmény volt nézni, hogyan 
mentek előre a srácok. A csa-
patom erejét mutatja, hogy ez 
a mérkőzés 12 percig állt dön-
tetlenre. A győzelem értékét 
növeli, hogy egy jó csapatot si-
került legyőzni, a tabellán el-
foglalt helyezés, és a ma látottak 
alapján egyaránt mondom ezt. 
A mérkőzés, különösen a má-
sodik félidő jó reklámja volt a 
nemzeti bajnokságnak, mind-
két oldalon láttunk helyzeteket, 
és végig kiélezett volt. Akár na-
gyobb különbséggel is győzhet-
tünk volna, hiszen kétszer is 1-1 
méterről a kapufát találtuk el és 
kifelé pattant a labda. De nem 
vagyunk telhetetlenek, ma a 
legfontosabb az volt, hogy visz-
szatérjenek a szurkolók, meg-
mutassuk az igazi arcunkat, ez 
sikerült. Amellett hogy csapat-
ként jól működünk, hol foci-
zunk, hol küzdünk, mentálisan 
nagyon erős a csapat, nagy ben-
nük a győzni akarás. Jó játéko-
sokkal dolgozhatok, kritikus 
helyzetben csapatként gondol-
kodnak – értékelte a mérkőzést 
Feczkó Tamás. 

DIADAL A KISVÁRDA ELLEN 

Légiósa nélkül győzött, 
és bejutott a Hepp kupa 
legjobb 16 csapata közé a 
MEAFC. 

Thronton továbbra is csak 
szurkolóként nézhette, ahogy 
a hazai centerek pontjai-
ra Szanyi válaszolt gyorsan 
nyolc egységgel. Mivel az idei 
szezonban megtáltosodó Sö-
menek is betalált távolról, a 
hazaiak pedig öt kihagyott 
büntetővel nyitottak, a ven-
dégek magabiztosan őrizték 
előnyüket. A pontgazdag első 
negyed legvégét Homoki öt 
pontja mentette meg, így lő-
távolságon maradt a házigaz-
da (23-27). 

A folytatásban is ponterő-
sen játszott a salgótarjániak 
külföldi irányítója, Heren-
dic, akinek vezetésével újabb 
könnyű kosarakat szerzett a 
vendég gárda. Ugyan igye-

kezett a Kozák-duó és a Ta-
kács-Lippai-Homoki trió is, 
de az első félidő igazi X-fak-
torát Hajdu játéka és a nóg-
rádi gólpasszok jelentették. 
A Salgótarján magasembere 
10 pontig jutott, míg csapat-
szinten kétszer annyi asszisz-
tot osztottak ki, mint a mis-
kolciak (9 ill. 18). Mindennek 
ellenére is minimális, de ha-
zai vezetéssel ért véget az első 
húsz perc (47-46).

Két eladott labda, két ha-
tározatlanság és máris 50-
55-öt mutatott az eredmény-
jelző. Bár tovább is nőtt egy 
ponttal a különbség, Kozák 
Berci azonban máshogy gon-
dolta. Megragadván a borso-
di gyeplőt, 11 pontjával ala-
posan a lovak közé csapott. 
Energiája átragadt a társakra 
is, így remek szakaszt pro-
dukálva fordított a MEAFC 
(63-59).

Sömenek és Herendic is há-
tán vitte az övéit, így találata-
ikkal – Sándor hármasa elle-
nére is – tízen belül maradt 
a Tarján (78-69). A vendé-
gek alacsonyabb szerkezettel 
és zónával tértek vissza, amit 
Takács és Sándor is szinte 
azonnal megtalált kintről. A 
Salgótarján nagyot küzdött, 
és három pontra megköze-
lítette a hazaiakat. Lippai és 
Homoki kosárral verték visz-
sza az előzési kísérletet, majd 
az izgalmas végjátékban Ta-
kács büntetői biztosították 
be a miskolciak továbbjutását 
(95-92).

A MEAFC-Miskolc csa-
pata így nagy csatában, de 
amerikai vezére nélkül is 
megérdemelten vágott vissza 
korábbi bajnoki vereségért 
ellenfelének és győzelmével 
bejutott a kupa legjobb 16 
csapata közé.

Már a legjobb 16 között 
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Magyar Kupa győzelem-
mel zárta a hetet és kezdte 
meg a válogatott felkészü-
lési torna miatti szünetet a 
DVTK Jegesmedvék. 

A vasárnap esti találkozón 
a Fehérvári Titánok ellen 
szerepeltek a piros – fehérek 
és 7-0-ás sikerükkel gyakor-
latilag formalitássá tették a 
november 20-án esedékes 
visszavágót is. 

A kezdéshez hazai részről 
odaálló új miskolci játékos, 
Martin St. Pierre hazai bemu-
tatkozását is elhozta a Magyar 
Kupa rajt, személyében olyan 
múlttal rendelkező játékos 
érkezett a Jegesmedvékhez, 
amilyen szintű jégkorongo-
zó korábban még nem szere-
pelt magyar jégen. S hogy jó 
a dramaturgiai érzéke a cen-
terként és szélsőként is bevet-
hető kanadai játékosnak, ar-
ról a hetedik percben adott 
tanúbizonyságot, ugyanis első 
hazai mérkőzésén góllal mu-
tatkozott be a szép számú 
publikumnak. A 14. percben 
a kapuvason csattanó korong 
hangja jelezte igazán a nagy 
lövései miatt gyorsan közön-
ségkedvenc Vandene tűpon-
tos találatát, amit Kiss Patrik 
találata követett. A Medvékhez 
pont a Titánoktól érkező fiatal 

támadó saját lövése után kipat-
tanót pofozta a hálóba, 3-0. A 
kitűnően sikerült első harmad 
után hasonlóan jól folytatódott 
a találkozó. A Medvék a záró 
felvonásban még háromszor 
beköszöntek, kialakítva a 7-0-
s végeredményt. Kapott gól 
nélkül zárt tehát a hazai kapu-
ban Adorján Attila, akit először 
hívtak be a magyar válogatott 
keretébe. 

– Izgatott vagyok a váloga-
tottsággal kapcsolatban. Ez 
egy különleges dolog, nagyon 
várom már, hogy mehessünk 
és magamra vegyem a válo-
gatott mezt – nyilatkozta a 
Jegesmedvék kapusa. A pén-
teken elrajtolt lengyelorszá-
gi tornán, ahol ott van még 
Miskolczi Márk mellett Ritó 
László és Vojtkó Mátyás is, 
a lengyel, az olasz és a japán 
nemzeti csapat vesz még részt.

– Fiatal csapattal megyünk, 
ami nagyon jó, tavaly is volt 
egy ilyen kezdeményezés, de 
akkor nem volt ennyire erős 
a keret. Most a legerősebb U 
25-26-os kerettel megyünk – 
mondta Miskolczi Márk, a Je-
gesmedvék csatára. A váloga-
tott torna miatt szünetelnek a 
bajnokságok, a Jegesmedvék 
legközelebb november 15-
én fogadják majd Detva csa-
patát. 

Magabiztos győzelem 
a Magyar Kupában 

A terveknek megfelelő-
en időben elkezdődött és 
jelenleg is zajlik a DVTK 
Multifunkciós Sportcsar-
nok építése Diósgyőrben 
– számolt be a dvtk.eu. A 
sportkomplexumot várha-
tóan 2020 végén vehetik 
birtokba a DVTK felnőtt és 
utánpótlás korú sportolói.

A DVTK több megkeresést 
is kapott az elmúlt hetekben, 
hogy mi lesz a Vasgyárat és 
az Andrássy utat összekötő 
strekk sorsa, amelyen napi 
szinten több száz gyalogos 
és kerékpáros közlekedik. A 
sportcsarnok kivitelezésével 

egy időben a Pereces-patak 
mentén a Vasgyárba vezető 
út véglegesen áthelyezésre 
kerül, amely biztosítja majd a 
multifunkciós sportcsarnok 
elkészülte után az átjárást. A 
közlekedés jelenleg egy ide-
iglenes úton biztosított, ame-
lyet a kivitelező a napokban 
véglegesített, hogy zavartalan 
és biztonságos legyen az átjá-
rás az építési terület mellett.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a sportcsarnok alap-
kövét október elején tették 
le, ezt követően a kivitelezés 
azonnal megkezdődött. A 3500 
ember befogadására alkalmas 
aréna nemcsak a kosárlabda, 

hanem több, teremben űzhető 
sportág – röplabda, kézilabda, 
futsal – számára is teret nyújt.  
A háromszintes épületben a 
játékteret behúzható lelátók 
határolják majd mind a négy 
oldalról. Behúzott állapotban 
5 szabvány méretű pálya és 2 
félpálya fér el a csarnokban. A 
DVTK egyéb egyéni és csapat-
sportágai (asztalitenisz, judo, 
muaythai, birkózás) is hasz-
nálhatják, és akár nagyobb 
versenyeknek (egyetemi tor-
nák, kontinensbajnokságok és 
világversenyek) is otthont ad-
hat. A multifunkciós csarno-
kot csaknem 5 milliárd forint-
ból építik fel. 

ÉPÜL A SPORTCSARNOK 
DIÓSGYŐRBEN
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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
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2019. 11. 09-től 2019. 11. 15-ig 
Axe Hajwax, 75 ml, 7453 Ft/l 559 Ft
Axe női tusfürdő, 250 ml, 1996 Ft/l 499 Ft
Coccolino öblítő, 1680-1800 ml 1099 Ft
Bref power, 4x50 g 1299 Ft
Erdal (bőrkabát, cipő, táska) impregnáló spray, 400 ml, 4998 Ft/l  1999 Ft
Ferrokémia ezüst és réz tisztítópaszta, 250 ml, 5996 Ft/l 1499 Ft
Persil mosópor, levendula, 4,55 kg, 637 Ft/kg 2899 Ft
Surf mosógél, 1 l (7 illat) 999 Ft
Vanish folteltávolító, foly., 100 ml, 2190 Ft/l 219 Ft
Sanytol mosógép tisztító és fertőtlenítő, 250 ml, 4636 Ft/l 1159 Ft
Sunlight mosogatógép tabletta, 48 db-os 2399 Ft
Mosószóda 1 kg 399 Ft
Trisó 0,5 kg, 798 Ft/kg 399 Ft
Háztartási szódabikarbóna 1 kg 449 Ft

Apróhirdetés
Otthoni munka! Kozme-
tikai dobozok hajtogatá-
sa, termékek összeállítá-
sai, egyebek elérhetőségei 
érd.: 06-90/603-905 (audio-
press.iwk.hu, 635 Ft/min. 
06-20/496-3980).
Hi-Sec acél biztonsági aj-
tók már 65 900 Ft-tól, továb-
bá nyílászárók (műanyag, 
fa, alumínium), garázska-
puk cseréje óriási kedvez-
ménnyel, teljeskörű árnyé-
kolástechnikával. Tel./fax: 
46/402-292, mobil: 30/336-
5528, web: www.aluport.
hupont.hu, bemutatóte-
rem: Miskolc, Bükk áruház 
I. emelet. Nyitva: h-p: 9–14 
óráig, szo: 9–12 óráig.
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A Little G Weevil művész-
néven alkotó énekes-gitáros 
november 16-án, 19 órától 
koncertezik a Görömbölyi 
Művelődési Házban. 

A Budapesten született ze-
nész itthon Szűcs Gábor né-
ven muzsikált, 2004 szep-
temberében költözött ki az 
USA-ba, ahol a kezdeti nehéz-
ségek után komoly karriert 
épített, a blues közösségben 
számos díjjal is jutalmazták a 
kint töltött tizenöt éve alatt. 
Little G nemrég döntött úgy, 
hogy hazatelepül. Eddig is 
koncertezett Magyarországon 
és Európában, de a tengeren-
túli élete ezt kevésszer tette 
lehetővé. Miskolcon utoljára 
a Diósgyőri vár tövében meg-
rendezett, 2014-es eseményen 
lépett föl, abban az évben, mi-
kor megkapta az „Év zenésze” 
díjat a HANOSZ-tól.

Amerikában, pár év után, 
jöttek a lehetőségek, Gábor 
2005-ben elkészítette első stú-
diófelvételeit Memphisben, 

2007-ben egy kinti kiadóval 
szerződött, a következő évben 
már meg is jelent egy albu-
ma – még magánkiadásban-, 
majd ezt egy USA, Kana-
da, Európa turnékör követte. 
2011-es második lemezével – 
The Teaser- már világszerte jó 
kritikákat és eredményeket ért 
el. A nagy áttörés 2013 január-
jában jött, amikor is Little G 
megnyerte a világ legjelentő-
sebb blues tehetségkutató ver-
senyét Memphisben, az Inter-
national Blues Challenge-et. 
A mai napig ő az egyetlen eu-
rópai zenész, aki ezen a verse-
nyen nyerni tudott, ráadásul 
több kategóriában is! A több-
napos rendezvényen tizenhét 
országból indultak verseny-
zők, akik több, mint kétszázan 
voltak. A díjátadó gálát az Or-
pheum Theaterben rendezték 
meg. Ezt követően nem sok-
kal Gábort amerikai blues-ze-
nei díjra jelölték, mint az „Év 
akusztikus előadója”. A Mo-
ving című albuma Blues Blast 
Music Awards jelölést kapott, 

mint az „Év legjobb akuszti-
kus albuma”, de az angol Mojo 
magazin is a világ három leg-
jobb blues lemeze közé sorolta 
abban az évben. A befektetett 
munka kezdett megtérülni, 
páratlan egy ilyen blues kar-
rier, pláne egy fehér bőrű eu-
rópaitól. A magyar közönség 
leginkább az X-Faktor tehet-
ségkutató mentoraként ismer-
heti a zenészt, ugyanis 2014 
őszétől, az ötödik évad zsűri-
tagja volt.

Az utóbbi évek is sikere-
sek voltak, 2016-ban a Three 
Chords Too Many, 2017-ben 
pedig a Something Poppin' 
című lemezt is Independent 
Blues Award-ra jelölték az 
USA-ban, utóbbit Fonog-
ram-díjra is - Magyarorszá-
gon! Legutóbbi albuma, Back 
in Alabama címmel, 2018 vé-
gén jelent meg. Miskolcra egy 
ritkán látható formációjával 
érkezik, ez a Little G Weevil 
Acoustic Band.

Blues zenész koncertezik  
Miskolcon
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November 17-én  a diákok 
kerülnek a középpontba a 
Miskolci Termelői Napon, 
de az egész család jól érez-
heti magát.

Reggel kilenc és délután 
egy óra között várnak min-
den érdeklődőt az Erzsébet 
téren, ahol beszerezhetik ked-

venc kézműves portékájukat, 
és minőségi bio élelmiszere-
ket. Ez a nap nemcsak a be-
vásárlásról szól. Tartalmas 
délelőttöt tölthetnek itt a mis-
kolciak és a távolabbról érke-
zők is, a család apraját-nagy-
ját programokkal várják.

11 órától fellép az Egressy 
Béni – Erkel Ferenc Alapfokú 

Művészeti Iskola Kisharang 
együttese. Az egyedi és kü-
lönleges hangzású csengettyű, 
és kézi harang koncerten már 
a közelgő ünnepekre hango-
lódhatunk. Bemutatkozik az 
InDaHouse Hungary Egyesü-
let, amely hátrányos helyzetű 
gyermekek egyéni és csopor-
tos fejlesztésével foglalkozik. 

A Termelői Napon a gyereke-
ket fejlesztő- és társasjátékok-
kal, valamint feladatlapokkal 
várják majd, így játszva fel-
mérhetik tudásukat.

Az Esély és Részvétel Köz-
hasznú Egyesület sátrában a 
gyermekek kézműveskedhet-
nek, és iskolai kiegészítőket is 
készíthetnek. 

MOZIMŰSOR 
Művészetek Háza: Béke-terem: 
November 11. hétfő 15:30 Lengyel 

filmhét megnyitója, első film: A 303-
as repülőszázad. Igaz történet (A 
vetítések ingyenesek.)

November 12. kedd 16:00 Kutya-macska 
barátság

November 13. szerda 16:00 A legjobb
November 14. csütörtök 16:00 Arc
November 15. péntek 16:00 Éter
MOZIMŰSOR: CINEMA CITY: 
November 7. csütörtök-13. szerda, 

naponta több időpontban – Addams 
Family | Álomnagyi | A Wall Street 
pillangói (csak szombaton) | Clara 
– Egy tündéri kaland | Demóna: A 
sötétség úrnője | Drakulics elvtárs | 
Gemini Man (csak hétvége) | Halálod 
appja | Jetikölyök | Joker | Midway 
| Múlt karácsony | Stephen King: 
Álom doktor | Szerelemre kattintva | 
Terminator – Sötét végzet | Terra Willy 
| Zombiland – A második lövés (csak 
szombaton)

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

gyémánt félkrajcárja
November 17. vasárnap 10:30 A só
KIÁLLÍTÁS:
November 8. péntek-10. vasárnap, 

naponta 10:00-18:00 Vasútmodell 
kiállítás, Gömöri pályaudvar

November 11-től, hétfőtől előzetes 
bejelentkezés alapján Fókuszban 
Szász Endre művészete II., Petró-ház 
(Hunyadi 12.)

November 15-ig Rácsok mögül szárnyaló 
művészet, Miskolci Nemzeti Színház

November 15-ig, péntekig Négy évszak 
meséi – Bognár Péter, Ifjúsági és 
Szabadidő Ház

November 16-áig, szombatig Balló 
Andrea festőművész kiállítása, 
előzetes bejelentkezés alapján, 
Feledy-ház

KONCERT:
November 9. szombat 18:00 Ossian 

lemezbemutató turné, Ady Endre 
Művelődési Ház

19:00 Majka és a 100 Tagú 
Cigányzenekar, Generali Aréna

November 11. hétfő 19:00 Szezonbérlet 
2., Művészetek Háza

November 16. szombat 19:00 Little G 
Weevil Acoustic Band, Görömbölyi 
Művelődési Házat

November 17. vasárnap 19:00 Killer 
Queen, Művészetek Háza

ELŐADÁS:
November 9. szombat 13:15 és 15:15 

Rendhagyó divattörténet, Diósgyőri 
vár

November 10. vasárnap 11:15, 13:15 és 
15:15 Fegyvermustra, Diósgyőri vár

16:00 A muzsika hangja – színházi 
előadás, Művészetek Háza

November 11. hétfő 16:00 Alzheimer 
Cafe, Művészetek Háza kávézója

November 12. kedd 19:00 Hajós András 
stand-up comedy estje, Művészetek 
Háza

November 13. szerda 17:00 Ázsiai 
pillanatok: Thaiföld, Szabó Lőrinc 
Idegennyelvi Könyvtár

November 14. csütörtök 16:30 Ifjú 
szívekben élek – Ady Endre irodalmi 
est, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

November 16. szombat 11:15, 13:15 
és 15:15 Gyógynövényismereti 
előadások, Diósgyőri vár

November 17. vasárnap 11:15 és 13:15 
Fúvós hangszerek bemutatója, 
Diósgyőri vár

EGYÉB:
November 14. csütörtök 10:00 

Stílusműhely, Művészetek Háza
November 15. péntek 15:00 Szépkorúak 

Barátság Klubja, József Attila 
Könyvtár

November 17. vasárnap 9:00-13:00 
Miskolci Termelői Nap, Erzsébet tér

GYEREKEKNEK:
November 9. szombat és 10. vasárnap, 

naponta 10:00-19:00 Márton-napi 
mulatságok, Avalon Park

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

November 13. szerda 10:00 Babusgató, 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi 
Könyvtár

November 15. péntek 16:00 Társasjáték 
Klub, Ady Endre Művelődési Ház

November 16. szombat 10:30 
Hangszerező alsósoknak, Tudomány 
és Technika Háza

MOZGÁS:
November 11. hétfő és 13. szerda, 

naponta 17:30 Vital torna, Ady Endre 
Művelődési Ház

18:30 Pilates, Ady Endre Művelődési Ház
November 13. szerda 18:00 Intervallum 

edzés, Generali Aréna
November 16. szombat 9:00-11:30 

Ökölvívó edzés, Generali Aréna 
(előzetes egyeztetés: Majláth Gábor 
70/550-0150)

PROGRAMOK

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
November 11. 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 Építech (építészeti magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Idő-
járás-jelentés 20:20 Programpont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

November 12. 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 13. szerda: 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 Gasztrokaland ism. (gasztronómiai magazin) 19:40 
Köztünk élnek (portré) 19:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 19:17 Időjárás-jelentés 19:20 
Programpont ism. (programajánló) 19:25 Quantum (tudományos magazin) 20:00 
Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. (program-
ajánló) 20:25 Képújság

November 14. csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok is-
métlése 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. (programaján-
ló) 19:25 Kedvenceink ism. (állatbarát magazin) 19:40 Köztünk élnek ism. (port-
ré) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Programpont ism. 
(programajánló) 20:25 Képújság

November 15. péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése 13:00 Magazinok ismét-
lése 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 Forgószínpad (színhá-
zi magazin) 20:00 Miskolc Ma ism. (híradó) 20:17 Időjárás-jelentés 20:20 Program-
pont ism. (programajánló) 20:25 Képújság

November 16. 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 17. 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 10-én 17 órai 
kezdettel a Szent Imre 
templomból közvetítik a 
Szent Imre napi búcsút. 
A szentmisét bemutatja: 
Berkes László, plébános.  

Az újdiósgyőri Szent Im-
re-templom búcsúja no-
vember 10-én, vasárnap 
délelőtt 11 órától lesz. Elő-
készítő szentbeszédeket tart 
Vízi János atya, az egri Ba-
zilika káplánja a szombaton 
délután 5 órakor kezdődő 
szentmisén.

A következő Szürkebarát 
Koncert november 17-én, 
vasárnap délben kezdődik a 
minorita templomban. Köz-
reműködik a Szent Ferenc 
Kórus, a Miskolci Cardinal 
Mindszenty Kórus és a Can-
tus Agriensis. Mindet Ger-
gely Péter Pál vezényli. A re-
pertoárban szerepel többek 
között Palestrina, Montever-
di és Bárdos egy-egy műve.

 Kereszt-kérdések címmel 
egy tizenegy alkalomból álló 
előadás-beszélgetés soroza-
tot tartanak, szendvicsezés-
sel, olykor pizzázással egy-
bekötve a Deszkatemplom 

melletti gyülekezeti házban. 
Ki Jézus? Miért jött? Mit je-
lent Őt követni? – Ezekre a 
kérdésekre keresik a választ 
a résztvevők, akik a keresz-
tény hit alapjaival szeretné-
nek megismerkedni feleke-
zettől függetlenül. Az első 
találkozó november 15-én, 
pénteken este 6 órakor lesz.

Lords of the Organ III. - 
Bach, Holst, Berlioz címmel 
ad koncertet Rákász Gergely 
koncertorgonista a Miskol-
ci Görögkatolikus Általános 
Iskolában november 15-én, 
pénteken este 7 órától. A 
Miskolci Belvárosi Evangé-
likus Gyülekezet autóbu-
szos kirándulást szervez no-
vember 16-ára, szombatra 
Pannonhalmára, a Bencés 
Főapátsághoz. Információ és 
jelentkezés a gondnoki hiva-
talban lehetséges.

EGYHÁZI HÍREK
NOVEMBER 9. SZOMBAT 17:00 

KILÉPŐ, Játékszín
18:00 PRÍMA-DÍJ ÁTADÓ 
GÁLA, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, Egressy 
(Arany, Ezüst) bérlet, Ka-
mara
NOVEMBER 12. KEDD 19:00 

LUXEMBURG GRÓFJA, 
Egyetemi bérlet, Nagyszín-
ház
19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, Szigligeti 
(Arany, Ezüst) bérlet, Ka-
mara
19:00 A MEGMENTŐ, A 
Láthatáron Csoport előadá-
sa felnőtteknek, Játékszín
NOVEMBER 13. SZERDA 14:00 

A LEGKISEBB BOSZOR-
KÁNY, Dömdödöm bérlet, 
Kamara
18:00 EGY ÓRA VER-
SEK KÖZT MŰVÉSZE-
INK TÁRSASÁGÁBAN, 
Zemlényi Attila, a MŰÚT 
főszerkesztőjének Csonthéj 
című új kötetének bemuta-
tója, Játékszín
19:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Bérletszünet, Nagy-
színház

NOVEMBER 14. CSÜTÖRTÖK 
10:00 A LEGKISEBB BO-
SZORKÁNY, Bérletszünet, 
Kamara
14:00 A LEGKISEBB BO-
SZORKÁNY, Pumukli bér-
let, Kamara
18:00 DON JUAN, Zrínyi 
ifj. bérlet, Nagyszínház
19:00 NEM FÉLÜNK A 
FARKASTÓL, Játékszín
NOVEMBER 15. PÉNTEK 19:00 
LUXEMBURG GRÓFJA, 
Upor (Alap, Arany, Ezüst) 
bérlet, Nagyszínház
19:00 FEKETESZÁRÚ 
CSERESZNYE, Vörös-
marty (Arany, Ezüst) bérlet, 
Kamara
NOVEMBER 16. SZOMBAT 
11:00 KAKAÓKONCERT, 
Nagyszínház nézőtéri tár-
salgó
15:00 LUXEMBURG GRÓ-
FJA, Déryné (Alap, Arany, 
Ezüst) bérlet, Nagyszínház
19:00 ÜVÖLTŐ SZELEK, 
Latinovits (Arany, Ezüst) 
bérlet, Kamara
19:00 ÍGY SZERETTEK 
ŐK – BABITS MIHÁLY, 
Felolvasó színház Nyáry 
Krisztián kötete alapján, 
Játékszín

SZÍNHÁZI MŰSOR  
November 9. – november 16.

BEVÁSÁRLÁS SZÓRAKOZVA



Emberölés Szalonnán
Hétfőn a délelőtti órák-

ban holtan találtak egy nőt 
szalonnai otthonában. A 
85 éves nőt többen olyan 
súlyosan bántalmazták, hogy az idős asszony belehalt sérülései-
be. Az emberölés miatt egy-egy 27 éves, 18 éves, 53 éves és 43 éves 
szalonnai férfival szemben folyik eljárás. A nyomozók huszon-
négy órán belül azonosítottak, majd elfogtak három férfit, akik 
gyanúsíthatók voltak a bűncselekmény elkövetésével. A rendőrök 
negyedik társukat is azonosították, őt a nyomozók szerdán a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság „Bükk” közte-
rületi támogató alosztály munkatársaival közösen fogták el Buda-
pesten.

Elfogtak három dílert
A rendőrök Sátoral-

jaújhelyen három férfit 
fogtak el, akik a megala-
pozott gyanú szerint új 
pszichoaktív anyaggal 
kereskedtek. A dílerek 
a szert elsősorban kör-
nyékbeli vásárlóiknak ér-
tékesítették. Az elfogás-
kor a rendőrök 15 dekagramm pszichoaktív anyagot foglaltak le. A 
nyomozók a házkutatások elvégzése, valamint a gyanúsítottak ki-
hallgatása után a három terjesztőt őrizetbe vették, majd az ügyész-
ségen előterjesztést tettek letartóztatásukra.

Fegyvereket foglalt le a TEK
A Terrorelhárítá-

si Központ munkatár-
sai is részt vettek abban 
az összehangolt akció-
ban, amelynek eredmé-
nyeként két helyen több 
fegyvert is lefoglaltak a 
rendőrök, egy férfit pe-
dig őrizetbe vettek. A 
házkutatáskor vadász lő-
fegyvereket, kézi lőfegy-
vert, egy lefűrészelt csö-
vű puskát, és az ezekhez 
tartozó lőszereket talál-

tak, illetve foglaltak le a 
kutatás eredményeként. 
Egy 57 éves erdőbényei és 
egy 53 éves taktakenézi 
férfival szemben lőfegyver-

rel vagy lőszerrel visszaélés miatt indítottak eljárást. 

Három kifosztás, három elkövető
Kifosztás miatt folytat büntetőeljárást az Ózdi Rendőrkapitány-

ság három férfival szemben. Ózdon a Kazinczy, valamint a Vajda 
János utcában egy 24 és 19 éves helyi elkövető, közösen, két eset-
ben egy férfi és egy nő kezéből kapta ki a táskát, majd elszalad-
tak a helyszínről. Harmadik kifosztás a Bartók Béla utcában tör-
tént, amikor egy 24 éves sátai férfi, egy hölgy karjáról ragadta el a 
táskáját, és szaladt el vele. Az esetek során a zsákmány különböző 
élelmiszerek, személyes iratok, lakáskulcsok, valamint készpénz 
volt. A rendőrök a bejelentéseket követően azonosították, elfogták 
és gyanúsítottként hallgatták ki a bűncselekmények elkövetéseivel 
megalapozottan gyanúsítható férfiakat.

Későn észlelte a kanyarodót 

Három személyautó sérült abban a szombat esti balesetben, ami 
a Csabai kapu 35. szám előtt történt. Hejőcsaba felől haladt mind-
három autó, mikor a Skoda Super B-ben ülő be akart kanyarod-
ni a belső sávból balra, egy utcába, szabályosan. A mögötte jövő 
Skoda Fabiában ülő vezető ezt későn érzékelte, jobbra rántotta a 
kormányt, ezáltal a mellette haladó Fordot leszorította az útról. Ez 
utóbbi összetört egy hirdető táblát, az autóban jelentős kár keletke-
zett. A balesetben személyi sérülés nem történt. 

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

Mozaik Miskolci Napló16
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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.  Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. Vö-

röskáposzta 2. Feketebodza 3. Galagonya 4. Csipkebogyó. Nyertesek: Ko-
zák Istvánné  (Miskolc), Molnár Melinda (Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket 
postán küldjük el.

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

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

HETI HOROSZKÓP

Kos (03. 21–04. 20.) Ha nincs meg a kellő önbizalma ahhoz, 
hogy lépéseket tegyen vágyai megvalósításához, az sajnos 
negatív utópia képzetét kelti önben. De nem fogja örömmel 

eltölteni, ha igaza lesz.

Bika (04. 21–05. 21.) Kemény munkával és megfontolt köl-
tekezéssel tud csak takarékoskodni. Még az is megfordulhat a 
fejében, hogy kisebb házba, vagy a munkahelyéhez közelebb 

költözik. Most volna is erre lehetősége.

Ikrek (05. 22–06. 21.) Szeret játszani, de a munkával, a 
pénzzel nem érdemes. Ön ugyanis nem tud. Inkább ott tak-
tikázzon, ahol nyeregben érezheti magát: a szavakban ön a 

mester. Vitákban, tárgyalásokon bárkit lefőzhet.

Rák (06. 22–07. 22.) A rögtönzései most jól sülhetnek el. 
Egy hirtelen ötlettől sugallva új utakra, más vágányra kerül-
het az élete. Igaz a folyamat, a kibontakozás lassabb lesz. De 

most kell megtennie az első lépéseket.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Néha még a saját maga számára 
is tud meglepetéseket okozni. Egy olyan ember iránt lobban 
fel önben a vonzalom, akit eddig ki nem állhatott. Mondják, 

hogy a gyűlölet a szeretet előszobája csak. 

Szűz (08. 24–09. 23.) Egy kollégája a fejére olvassa a hibá-
it. Ez önnek fáj ugyan, és vissza is vághat, de valahol mégis 
megfogadhatja a szavait. Érdemes legalábbis elgondolkoznia 

rajta, ha nem is ért vele egyet teljes mértékben.

Mérleg (09. 24–10. 23.) A munkahely most egyben a tár-
sasági élet színtere is az ön számára. Szívesen jár be ezért, 
és jó kedvvel, mert jó körülmények között végzi a munkáját. 

Szerencsére ez meglátszik a teljesítményén is.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Munkájában ne csak a nagy dol-
goknak, az apróbb sikereknek is tanuljon meg örülni! Ha így 
tesz, akkor ön is képes lesz arra, hogy a beosztottait, kollégáit 

is jobban motiválja. Dicsérjen ön is apróságokért is.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Megfordult az állásváltoztatás gon-
dolata a fejében. Talán egy jobb ajánlatot kapott, vagy úgy 
véli, hogy szabadúszóként, vagy saját vállalkozásban is meg-

állhat a saját lábán. Előbb csak tapogatózó lépéseket tegyen!

Bak (12. 22–01. 20.) Annyira lefoglalhatják az érzelmei, 
hogy a szokásosnál nehezebb lehet most a koncentráció. Pe-
dig a pénzügyeire is oda kellene figyelnie. A káosz közeleg, ha 

nem rendezi hamar a számláit, csekkjeit.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) A héten a karrierje kap elsődleges 
hangsúlyt az életében. Eddig mindig háttérbe szorította ma-
gát, most itt az ideje, hogy megmutassa, ki is ön valójában. 

Okozhat még a főnökének is meglepetéseket. Jó értelemben véve.

Halak (02. 20–03. 20.) Sajnos a munkahelyén is észreve-
hetővé válik, hogy ön mintha a fellegekben járna. Vegyen fel 
egy ólomcipőt, legalább képletes értelemben. A hasi légzés 

gyakorlása segít a mindennapokban is feltalálni magát.

FORRÓ NYOMON

Esős régiségvásárt tartottak november első vasárnapján Miskolc 
belvárosában. Sokakat kicsábított a hagyományos rendezvény kü-
lönleges hangulata, nem beszélve a szemet gyönyörködtető érdekes-
ségekről, amiket az árusok kínáltak a régmúltból. A szokásos nyolc-
vanas évekbeli kerámia csecsebecsék mellett igazi különlegességek 
is megtalálhatóak voltak, így kerültek elő a szent képek vagy akár a 
régi bútorok, amiket a kereskedők csak ritkán állítanak ki a főutcára.

Nem mosta el teljesen

A hét fotója
MOCSÁRI LÁSZLÓ 

FELVÉTELE

Minden második hétvégén tart nyílt napot a Miskolci Állategészségügyi Telep a Fonoda utcán, amikor is meg lehet ismer-
ni az örökbe fogadni kívánt állatot. Azok is betérhetnek, akik nem tudnak örkbe fogadni, de nagyon vágynak rá. A látogatók 
megsétáltathatják az ebeket, amik nagyon örülnek a ketreceken kívüli testmozgásnak, nem beszélve a sok simogatásról. A kö-
vetkező nyílt nap november 16-án, szombaton 10-14 óráig lesz.                                                                        FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

NYÍLT NAPOT TARTOTTAK 
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