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A tárlat megnyitóján Agócsné Halász 
Andrea mutatta be a Csuhai család 
munkásságát és nyitotta meg a kiállítást.

Mezőkövesd népművészeti ha-
gyományának, a matyó írás és hímzés 
történetének meghatározó személyisé-
ge volt Csuhai Józsefné Pólik Erzsébet 
„Csuhai mama” (1894–1968). 1949-től 
a Népművészeti és Háziipari Vállalat 
helyi kirendeltségének dolgozott, a 
Matyó Népművészeti és Háziipari 
Szövetkezet alapító tagjai között volt. 
Az új nemzedék íróasszonyaihoz 
hasonlóan „Csuhai mama” is igyeke-
zett a Dajaszászyné Dietz Vilma néni 
által összegyűjtött, a legkülönbözőbb 
stílusokat magában foglaló mintákat 
munkáikban újraalkotni. Ebben a 
törekvésben hat lánya, Elek Péterné 
Csuhai Erzsébet, Pataki Jánosné 
Csuhai Mária, Bóta Józsefné Csuhai 
Borbála, Szabó Józsefné Csuhai Mar-
git, Pongrácz Mihályné Csuhai Katalin 
és Lőrincz Istvánné Csuhai Anna is 
követte, akik örökölték édesanyjuk 
rajz- és hímzőkészségét és folytatták 
édesanyjuk munkáját. Csuhai Józsefné 

Pólik Erzsébet stílusára az aprólékos 
kidolgozás volt jellemző. Tervezőként 
kedvelte az ún. cserfalevél, pávafarkú 
tulipán, hármas rózsa alkalmazását. 

1963-ban gyapjúhímzéses 
„bossókás” fali futója Kis Jankó Bori-
díjat nyert, majd 1965-ben ismét elis-
merésben részesült „szűcsös-bossókás” 
kompozíciójával. Későbbiekben főleg 
az írást művelte. Négyfelé hajtotta az 
anyagot, a közepét megjelölte és onnan 
kezdte a rajzolást, úgy haladt kifelé. 
Fekete klottra gyertyából készült viasz-
ceruzával rajzolta a mintákat. 1954-
ben lett népi iparművész, 1961-ben a 
Népművészet Mestere.

A tárlaton Csuhai mama családfája, 
az általa készített mintagyűjtemény, a 
család régi fotói, munkáik és rajzaik, 
terveik mellett láthatjuk kiállítva a Szent 
László Gimnázium zászlaját, amit maga 
Csuhai Józsefné Pólik Erzsébet tervezett. 
Számos személyes, családi ereklye, emlék 
is fellelhető a kiállításban a keresztleve-
leitől, az imakönyvén át egészen az általa 
használt gyűszűig, vagy a megmaradt 
hímzőanyagáig.

Ezzel a címmel rendeztek népművészeti tárlatot Csuhai Józsefné 
Pólik Erzsébet és leszármazottainak munkáiból a Matyó Múzeum-
ban. A kiállítás december 31-ig tekinthető meg. 

Hungarikum-népszerűsítés

Több mint 500-an látogattak ki a közked-
velt Kowalsky meg a Vega koncertjére a 
Táncpajtába. Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata, a Mezőkövesdi KÖZKINCS-
TÁR Nonprofit Kft. idén ősszel hagyo-
mányteremtő szándékkal szervezte meg az 
Évnyitó Bulit. A rendezvény első felvoná-
sát szeptember 26-án tartották meg, ahol 
a Trackerek és az MDC zenekar fellépését 
követően a rossz idő miatt a program 
félbeszakadt. A Kowalsky meg a Vega kon-
certet október 10-én este a mezőkövesdi 
kötődésű Papó Stíl zenekar fellépése után 
pótolták be.

A jegenye félig levetkezett.
Égre törő karcsú ágain
szeleburdi szellő fuvallatain
tarantella táncot járnak
a megmaradt rőt levelek.
Tükörként tárják magukat
a rézsútosan sütő napnak.
Fényesen sziporkáznak,
– korai karácsonyt idéznek –
a nap gyújtotta fénylő füzérek.

Kissné Héczei
Erzsébet

Őszi tájkép 
– ablakból

Egy 
család

a népművészet 
szolgálatában

Nyitóbuli

Pálinkalovaggá választották Tállai Andrást, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettesét, parlamenti állam-
titkárt, térségünk országgyűlési képviselőjét, valamint dr. Fekete Zoltánt, városunk polgármesterét a Bükki Pálinka 
Lovagrend Egyesület tagjai. Október 4-én Cserépfaluban Orosz János, a társaság elnök-nagymestere lovaggá ütötte a 
jelölteket, akik ezzel hivatalosan is tagokká, valamint a pálinka népszerűsítésének nagyköveteivé váltak.

Zsani

M. Zs.

B. K.
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A zene
nyelvén

Bódi K.

A Zene Világnapja 
alkalmából hangversenyt 
szerveztek október 1-jén.

A jeles esemény tiszteletére minden esztendő-
ben koncertet rendeznek a mezőkövesdi Alap-
fokú Művészetoktatási Intézményben. Idén az 
oktatási intézmény művésztanárainak előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők: Thern Károly 
Indulója után Egressy Béni életével és munkássá-
gával is megismerkedhettek röviden a zeneszere-
tők. A komolyzenei est arculatát elsősorban a 19. 
század, azaz a romantika időszakának zenemű-
vészete határozta meg. A jelenlévők részleteket 
hallhattak többek között David Popper, Wilhelm 
Popp alkotásaiból, továbbá Robert Schumann és 
Mozart műveiből is kaptak ízelítőt.
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VÁROSHÁZA

Hivatalosan is átadták a mezőkövesdi piaccsarnok
új tetőszerkezetét október 11-én.

Mezőkövesd Város Önkormányzatának megbízásából a 
piaccsarnok teljes tetőszerkezetét a Szilvási Építő Kft. épí-
tette meg mintegy két hónap leforgása alatt. Az elkészült 
beruházást október 11-én 8 órakor adták át hivatalosan.

Az ünnepség elején Szobonya Sándor vezérigazgató 
köszöntötte a megjelenteket, majd Mezőkövesd polgár-
mestere mondott beszédet. „Két hónap alatt valósítottuk 
meg ezt a speciális feladatot, amelyre önkormányzatunk a 
Városgazdálkodási Zrt.-én keresztül mintegy 40 millió forin-
tot biztosított. Nagy örömmel adtuk át ezt a beruházást a 

vásárlóknak, eladóknak. Bízunk abban, hogy a piaccsarnok 
a helyi és környéken élő termelők számára olyan helyszín lesz, 
ahol mindig ápolt, kulturált, rendezett környezetben tudnak 
árusítani” – emelte ki dr. Fekete Zoltán.

Ezt követően Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti állam-
titkár, térségünk országgyűlési képviselője, dr. Fekete 
Zoltán polgármester és Szilvási András, a kivitelező 
cég ügyvezető igazgatója ünnepélyes szalagátvágás-
sal felavatta a beruházást. 

Ingyenes lignit 
a rászorulóknak
Kétezer mázsa lignitet oszt szét vá-
rosunk önkormányzata a rászorulók 
között október közepétől. 

Az elmúlt évhez hasonlóan megállapodást kötöt-
tek a Mátrai Erőmű  Zrt. bükkábrányi bányájával, 
melynek köszönhetően összesen 200 mezőkövesdi 
család juthat ingyenesen tüzelőhöz a következő 
hetekben. A megállapodás értelmében városunk 
önkormányzata kedvezményes áron vásárolja meg 
a bányától a tüzelőanyagot. „Szeretnénk minél több 
családnak segíteni, így az önkormányzat a lignit ház-
hoz szállítását is térítésmentesen végzi el” – hang-
súlyozta dr. Fekete Zoltán polgármester. A tervek 
szerint a lignitprogram tovább folytatódik.

Energetikai 
fejlesztés a 
Széchenyiben 
Mintegy 150 millió forint értékű 
beruházás zajlik a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskolában. Az 
európai uniós forrásból megvaló-
suló fejlesztésnek köszönhetően az 
intézmény energiafelhasználása 
nagy mértékben csökkenni fog a 
következő esztendőkben.

Az intézmény benyújtott „Mezőkövesdi Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskola Energetikai kor-
szerűsítése” című pályázata sikeresen szerepelt, így 
az intézmény teljes energetikai korszerűsítése va-
lósul meg. A beruházás kivitelezője a CreativEnergy 
Kft., melyet közbeszerzési eljárás keretében vá-
lasztottak ki. A beruházás a közbeszerzési eljárá-
sok miatt a tervezett kezdési időponttól eltérően 
később indult el. A kivitelező azóta folyamatosan 
dolgozik az érintett területen, ahol elsőként a bel-
ső munkálatokat végezték el annak érdekében, 
hogy a tanítás zavartalan legyen az iskolában. „A 
korszerűsítés keretében az épület nyílászáróinak cse-
réje, a homlokzat 15 cm-es hungarocell-szigetelése 
is megvalósul. Emellett a teljes fűtési rendszert, a 
melegvíz-hálózatot is megújítjuk. Új kondenzátoros 
kazánt kap az iskola, valamint az épület energetikai 
ellátását ezentúl napkollektor is segíti majd” – is-
mertette a projekt tartalmát Csirmaz István iskola-
igazgató. Előreláthatóan december végén adják át 
az elkészült fejlesztést. 

A hagyományoknak megfele-
lően színvonalas ünnepséggel 
köszöntötték városunk szépko-
rú lakosait az Idősek Világnapja 
alkalmából október 3-án.
A Mezőkövesd Város Önkormányzata, 
a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat, valamint a Katolikus Karitasz 
Mezőkövesdi csoportja 16. alkalommal 
szervezte meg az eseményt városunkban.

Dr. Fekete Zoltán, városunk polgármes-
tere köszöntötte a jelenlévőket, aki kiemelte, 
hogy mindannyian köszönettel tartozunk 
az időseknek, akik áldozatos munkájukkal 
építették az országot, ezen belül Mezőkö-
vesdet. Hangsúlyozta, az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten minden támogatást 
megad azért, hogy az idősek biztonságban 
és tartalmasan töltessék nyugdíjas évei-
ket. 2015-től a jelenlegi juttatásokon túl a 
meglévő 20 kedvezményes jegy mellé, to-
vábbi 10 ingyenes belépőt biztosít évente a 
Zsóry-fürdőbe, valamint városunk szépko-
rú lakosai az Idősek Napközijét térítési díj 
nélkül látogathatják januártól. Ezen felül 
beszélt az egészségkártya rendszerének 
kiszélesítéséről is. Ezután Szabó Jánosné 
nyugdíjas pedagógus osztotta meg ünnepi 
gondolatait a jelenlévőkkel. 

KÖSZÖNTÉSEK Dr. Fekete Zoltán 
polgármester virágcsokorral, tortá-
val és ajándékcsomaggal köszöntöt-
te az ünnepségen jelenlévő 101 éves 
Pázmándi Józsefnét és a 95 esztendős 
Abuczki Mátyást. Emellett külön kö-
szöntötte a 95 éves Nagy Józsefet, aki 
egészségi okokból nem tudott részt 
venni az eseményen.

Az esemény kulturális műsorral foly-
tatódott, melynek keretében a Dohány 
úti Tagóvoda nagycsoportosainak és a 
Matyó Nagymama Klub Egyesület tag-
jainak előadása mellett Berkes Jánosnak 
és Kállay Borinak operettbetétekből 
álló dalcsokrát tekinthették meg a 
résztvevők.

Idősek Napja

Már a lefedett piaccsarnokban 
vásárolhattak

Bódi K.

B. K.

N. E.M. Zs.
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és Paczók Ernő. A 288 választópolgár-
ból 194 fő járult az urnákhoz és adta le 
szavazatát a nemzetiségi önkormányzati 
választáson, így a részvételi arány 67,36% 
volt. Az adatok október 15-én 16 órakor 
emelkedtek jogerőre, amelyet október 
16-án délután dr. Pető József, a Helyi Vá-
lasztási Bizottság elnöke hivatalosan is 
ismertetett a képviselőkkel. 

MEGYEI KÖZGYŰLÉS Vasárnap zajlott 
le a megyei közgyűlések tagjainak kivá-
lasztása is. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlésben a Fidesz-KDNP 
15, a Jobbik 8, az MSZP 5, a DK pedig 1 
mandátumot szerzett.

ÁTVETTÉK A MANDÁTUMOT Október 
16-án délután átvette megbízólevelét 
városunk megválasztott polgármeste-
re, dr. Fekete Zoltán és a nyolc egyéni 
választókörzetből a testületbe bekerült 
nyolc önkormányzati képviselő is dr. 
Pető Józseftől, a Helyi Választási Bi-
zottság elnökétől.

Az iratok átadását követően dr. Feke-
te Zoltán polgármester megköszönte a 
választópolgároknak, hogy bizalmukból 
újabb öt évig dolgozhatnak Mezőkövesd 
fejlődéséért. Emellett a Helyi Választá-
si Iroda és a Helyi Választási Bizottság 
munkatársainak is köszönetet mondott a 
szavazás zavartalan és gördülékeny lebo-
nyolításáért.

A Helyi Választási Bizottság ok-
tóber 15-én döntött a kompenzációs 
listáról a képviselő-testületbe bejutó 
három képviselőről. Ennek értelmében 
a JOBBIK 2, az MSZP 1 delegáltja kerül 
be a grémiumra. A határozat október 
18-án emelkedett jogerőre, mivel nem 
érkezett be fellebbezés a Bizottság által 
meghozott döntés ellen.

Október 20-án a kompenzációs listán 
mandátumot szerzett képviselő-jelöltek 
vehették át a megbízólevelüket dr. Pető 
József HVB-elnöktől. A választás ered-
ményei alapján a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom színeiben induló Jámbor Márk 
és Fügedi Richárd Alex, míg az Magyar 
Szocialista Párt delegáltjaként Nyeste 
László lett a képviselő-testület tagja.

ALAKULÓ ÜLÉS A grémium ünnepélyes 
alakuló ülését október 27-én 9 órakor 
fogják megtartani a Polgármesteri Hi-
vatal B-épületében. Az alakuló ülésen 
a képviselők esküt tesznek, megvá-
lasztják az alpolgármestert és a bizott-
ságok elnökeit.

AKTUÁLISVálasztottunk
Mezőkövesden az október 12-ei önkor-
mányzati szavazáson 13.812 választó-
polgár közül 6.265-en jelentek meg a vá-
lasztáson, és összesen 6.179 érvényesen 
szavazólap került az urnákba.  

„A választás napja nyugodt volt. Elhá-
ríthatatlan, rendkívüli esemény nem tör-
tént. Minden választókerületben fegyel-
mezetten zajlott le a választás. A Helyi 
Választási Bizottság október 12-én este 
megállapította a szavazás eredményét” 
– mondta el dr. Jakab Orsolya, a Helyi 
Választási Iroda vezetője. 

Az október 15-én jogerőre emel-
kedett eredmények tükrében a polgár-
mesterjelöltek közül a Fidesz-KDNP 
jelöltje, dr. Fekete Zoltán a szavazatok 
59,99%-át, a Jobbik színeiben induló 
Lukács Attila a voksok 22,16%-át, az 
MSZP jelöltje Nyeste László a szavaza-
tok 14,27%-át, dr. Bóta Mihály, a Nyu-
godt Hétköznapokért Polgárőr Egye-
sület indulója pedig a voksok 3,58%-át 
kapta meg. Így a következő öt eszten-
dőben dr. Fekete Zoltán vezetheti to-
vább polgármesterként településünket. 

„Mezőkövesd választópolgárainak nagy 
része a folytatásra szavazott. Bizalmat 
adott azoknak, akik eddig a várost építet-
ték, annak fejlődéséért dolgoztak. Azt kérik, 

hogy Mezőkövesd ezen az úton menjen to-
vább. Mi ennek örömmel, de a munka sú-
lyát felmérve felelősen teszünk eleget. Egy 
választást meg lehet nyerni, de a bizalmat 
megőrizni mindig nehezebb. Nekünk az a 
kötelességünk, hogy megfeleljünk a város 
irányunkba kifejezett bizalmának. Legfon-
tosabb feladatunk a gazdaságélénkítés lesz 
amellett, hogy folytatjuk és tovább bővítjük 
a már elkezdett infrastrukturális beruházá-
sok körét. Biztos vagyok benne, hogy az el-
következendő öt év arról szól majd, hogyan 
fejlődik tovább, hogyan lesz nyugodt, tiszta, 
fejlődő kisváros Mezőkövesd” – mondta el 
dr. Fekete Zoltán.

Az önkormányzati képviselőket is meg-
választottuk a hétvégén. Az október 15-én 
16 órától jogerős eredmények alapján a vá-
ros mind a 8 egyéni választókerületében a 
Fidesz-KDNP képviselőjelöltjei nyertek. 

A még nem hivatalos adatok alapján 
a Jobbiknak 2, az MSZP-nek pedig 1 
képviselője jutott be a testületbe. 

Emellett a nemzetiségi önkormány-
zati választások is lezajlottak települé-
sünkön. A városban működő roma te-
lepülési nemzetiségi önkormányzatba 
a szavazatok alapján négy Lungo Drom 
képviselő került be. Így tagja lett Horváth 
Dezső,  Lakatos István, Lázók György 

Polgármester-jelöltek - eredmény

1.
2. 
3. 
4. 

Név
Dr. Fekete Zoltán
Lukács Attila
Nyeste László
Dr. Bóta Mihály

Párt
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MSZP
Nyugodt Hétköznapokért 

Szavazatok száma
3.707 
1369 
882 
221

Szavazatok %-ban
59,99%
22,16%
14,27%
3,58%

Egyéni választókerületekben győztes képviselők

Választókerület
1. választókörzet
2. választókörzet
3. választókörzet
4. választókörzet
5. választókörzet
6. választókörzet
7. választókörzet
8. választókörzet

Név
Csiger Lajos
Vámos Zoltán Csaba
Csirmaz József
Molnár István Albertné
Csirmaz László Zsolt
Takács József
Bajzát Melinda
Malatinszky Károly Róbert

Párt
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP
Fidesz-KDNP

Szavazatok száma
463
415
451
379
521
410
451
436

Szavazatok %-ban
53,46%
58,62%
62,64%
52,06%
59,68%
57,02%
59,97%
57,07%

Második ciklusát kezdheti polgármesterként 
dr. Fekete Zoltán, a Fidesz-KDNP jelöltje városunkban

Forrás: valasztas.hu

Forrás: valasztas.hu Molnár Zsanett

Kompenzációs listáról bejutott képviselők
Jámbor Márk István (Jobbik)
Fügedi Richárd Alex (Jobbik) 
Nyeste László (MSZP) 
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In memoriam 
Bóta Gáspár (1942–2014)
Bóta Gáspár 1942. február 6-án született Veresegyházán, egy 
hímzőasszony édesanya és egy tűzoltó édesapa második gyermekeként. 
Hároméves korában költözött családjával Mezőkövesdre, általános isko-
láját már itt végezte. Géplakatos szakmáját a miskolci 101. számú Ipari 
Tanulóintézetben szerezte, majd a mezőkövesdi gimnáziumban tett 
1968-ban érettségi vizsgát, tanulmányait ezután a Miskolci Nehézipari 
Műszaki Egyetem műszaki szakoktatói szakán folytatta.

1959-től tíz éven át a miskolci VOLÁN 
vállalat géplakatosa, majd 1969. szeptem-
ber 1-jétől 1998. december 29-ei nyugdí-
jazásáig a 101. számú Ipari Tanulóintézet 
műszaki oktatója. Pedagógus munkája 
elismeréseként több alkalommal is volt 
„Kiváló Dolgozó”, Szemere-díjjal és Mi-
niszteri Dicsérettel is kitüntették, majd 
nyugdíjba vonulásakor Pedagógus Szol-
gálatért Emlékérmet vehetett át.

Feleségével 1966-ban kötöttek házassá-
got, két gyermekük született, Zsolt és Már-
ta, akik négy unokával ajándékozták meg.

Bóta Gáspár nyugdíjazása után is aktív 
maradt, közélet iránti érdeklődése, társa-
dalmi szerepvállalása nyomán 2006-ban az 
önkormányzati választásokon a FIDESZ-
KDNP-Nemzeti Fórum jelöltjeként szer-
zett egyéni mandátumot, amelyet a 2010-es 
helyhatósági választásokon is nagy fölénnyel 
meg tudott őrizni. A „kerékpáros képviselő” 
– sokan csak így emlegették, hiszen megvá-
lasztása óta törekedett arra, hogy soha ne 
távolodjon el azoktól az emberektől, akiket 
képvisel. Olyan ember volt, aki mindenkit és 
akit mindenki ismert a körzetében. Az Ön-
kormányzat Ifjúsági, Kulturális és Sportbi-
zottságának elnökeként tevékenyen részt 
vett a Mezőgazdasági Gépmúzeum ren-
dezvényein, a Szent László Egyházközség 

eseményein. Ha kell, főzött, traktort ve-
zetett, zsűrizett, betlehemi nagycsillagot, 
adventi koszorútartót, perselyt, feszületet 
gyártott. Saját készítésű üstházai több is-
mert és rangos közéleti személyiség aján-
dékaként ma is hirdetik szakértelmét.

Gazsi bá – mert sokan így ismerték 
– rajongott a mezőkövesdi sportért. Kü-
lönösen a Mezőkövesdi Kézilabda Club 
és az MSE-Zsóry SE sorsát viselte szívén, 
utóbbinak elnökségi tagjaként egyetlen 
mérkőzésről sem hiányzott.

A közélet és politika mellett szak-
májának is örök szerelmese volt. 2006 
szeptemberében a mai Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola műszaki ok-
tatójaként tért vissza ismét a diákok közé, 
ahol nyolc boldog esztendőt tölthetett el. 
Mindig a maximálisra, a tökéletesre töre-

kedett, legyen szó politikáról, pedagógusi 
munkáról, vagy önkéntes tevékenységről. 
Meggyengült szervezete 2014. augusztus 
28-án, egy tanévnyitó értekezleten még 
egy utolsó figyelmeztetést küldött. Fel-
épüléséért sokan imádkoztak, talán ennek 
is köszönhető, hogy több hetes kórházi 
küzdelem után a Jóisten megajándékozta 
őt egy utolsó 7 nappal, amelyet még sze-
rető családja, legközelebbi barátai köré-
ben tölthetett. Úgy hagyta itt e földi életet, 
ahogy munkáját is végezte. Elrendezett, 
lezárt és megköszönt mindent! Átadta 
a stafétabotot, megköszönte a türelmet, 
aggódást és a szeretetet. Mi is köszönjük 
Neked! Isten áldjon, Gazsi bácsi!

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
nevében

dr. Fekete Zoltán polgármester

„Örökre itthagyott egy ember, aki hozzánk tartozott. Elment egy ember, akivel a jövőt terveztük. Elhunyt Bóta 
Gáspár – Gazsibá. (…) Mindene volt a sport, nélküle nem volt labdarúgó-mérkőzés, de kézilabda sem. Sze-
rette a mérkőzések hangulatát, szerette a sportoló fiatalokat. (…) Szeretett közösségben lenni, szerette, ha 
emberek veszik körül. Mi meg szerettünk vele lenni, mert mindig a derűt sugározta, a legnehezebb pillana-
tokban is tudott biztatni, örök optimista volt. (…) Munkabírásával, elkötelezettségével, az emberek iránti 
szeretetével példát mutatott számunkra. Soha nem engedte, hogy bármi eltérítse vállalt munkájától és hiva-
tásától. Fájdalmas szívvel, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzik tőle Mezőkövesd Város Önkormányza-
ta, a város Képviselő-testülete.” (Részletek Bóta Gáspár október 15-én, a Jézus Szíve templom altemplomában 
tartott temetésen elhangzott búcsúztatójából, dr. Fekete Zoltán polgármestertől) 

A felszentelésre emlékeztek
Felszentelésének 13. évfordulóját ünnepli a Jézus Szíve 
templom idén. Az esemény tiszteletére szentmisét szervez-
tek október 13-án.

A templomot 13 esztendővel ezelőtt pontosan ezen a napon szentelte fel Seregély István 
egri érsek. Az ünnepi szentmise elején Berkes László, a Jézus Szíve Plébánia vezetője kö-
szöntötte a híveket, aki külön üdvözölte többek között dr. Fekete Zoltán polgármestert, 
a Jézus Szíve Egyházközség világi elnökét, valamint városunk képviselő-testületének 
megjelent tagjait. A misét felszentelésének 25 éves évfordulója alkalmából Szarvas Pé-
ter esperes és Tóth István plébános celebrálta. Közös bennük, hogy korábban mindketten 
szolgáltak a Jézus Szíve templomban. Szarvas Péter 1993-tól egy évig, míg Tóth István 
1990-től 1992-ig tevékenykedett káplánként városunkban. Tóth István plébános ünnepi 
prédikációjában egyebek mellett a templomok jelentőségéről, életünkben és a vallásban 
betöltött szerepéről osztotta meg gondolatait. B. Krisztián
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Író-olvasó találkozó, előadás a tűzoltóságról és a  bútorfestésről, 
rendkívüli nyitva tartás... csak néhány  
a Városi Könyvtár október 13–20. között rendezett programjai közül.

Országos Könyvtári Napok 

A könyvtárak szakmai szervezete 2006-
ban tartalmilag és formailag is egysé-
gessé tette az október eleji napokat. Az 
egymásra épülő, valamennyi korosztály 
igényeire figyelő rendezvénysorozat, az 
Országos Könyvtári Napok a települése-
ken működő könyvtárak szolgáltatásait 
igyekszik népszerűsíteni országszerte. 
Ehhez a kezdeményezéshez a mezőkö-
vesdi könyvtár is csatlakozott. 

A programfolyam első állomásaként 
Koroknai Péter tűzoltóparancsnok mu-
tatta be a Mezőkövesdi Tűzoltóság törté-
netét, működését. Következő elemként 
a könyvtár által elindított helytörténeti 
sorozat hatodik előadását hallgathatta 

meg a közönség, amelyet október 15-én 
Kovács Szabolcs népi iparművész tar-
tott: a festett bútorok múltjáról, világá-
ról, elkészítéséről. 

Az egyhetes rendezvény folyta-
tásaként vasárnap rendkívüli, 10–16 
óráig tartó nyitva tartással, ingyenes 
internethasználattal, ingyenes beirat-
kozási lehetőséggel, dvd-kölcsönzéssel, 
valamint a késedelmi díjak elengedésével 
csalogatták az olvasókat. 

Az Országos Könyvtári Napok me-
zőkövesdi zárásaként a kultúrakedvelők 
író-olvasó találkozó keretében Pataki 
Évával ismerkedhetnek meg október 20-
án hétfőn 16 órától. 

Petrán Benedek képzőművészeti díja 
Hong Kongból
Már két éven át pályáztunk az Ázsiában megrendezett 
nagy festőversenyre. Első évben iskolánk egy sokolda-
las, nagyon szép, színes prospektust kapott gratuláci-
óval, majd meghívót a 2. nagy festőversenyre. Ide a 
világ rengeteg országából érkeznek rajzok.

Mi pályáztunk is újra 20 tanítványunk mun-
káját elküldve. Petrán Benedek örömteli módon 
vehette át oklevelét, mivel nyert a 9–12 éves gyer-
mekek kategóriájában. Munkája egyéni, érdekes 
„Papagájlányt” ábrázol, mely főleg gyümölcsökből 
kirakott igen színes lányportré.

Petrán Benedek bejutott a Magyarországon 3 
évenként megrendezésre kerülő akvarellfestő ver-
senyre is. Aminek szívből örülünk az, hogy világvi-
szonylatban is kitűnik tehetsége ebben az irányban.

Művészeti iskolás 
diákok sikere
A Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium az Európai Mobilitási 
Hét alkalmából országos 
rajzpályázatot hirdetett „A mi 
utcánk, a mi jövőnk!” címmel. A 
pályázatra beérkező több mint 
kétezer alkotásból választották 
ki és különdíjjal értékelték Pap 
Nikolett munkáját. Varga Bog-
lárka oklevelet kapott „kiemelkedő színvonalú munkájáért”. 
Mindkét diák felkészítő tanára Murányiné Klucsik Judit volt. 
A Fővárosi Növény- és Állatkertben szervezett ünnepségen 
vehette át Pap Nikolett az elismerését és jutalmát.

A Művészeti Iskola vezetősége

Nemcsak a művészeti iskolában alkot, hanem otthon 
is, és grafikai munkái is ígéretesek. Nyári táborunkban 
is gazdagította a rajzokat, festményeket, kiállításon 
szerepelnek tőle ezek. Sok sikert kívánunk neki a to-
vábbiakban is! Tóthné Gáspár Mária

rajz szaktanár

A felszentelésre emlékeztek

Kövesdi 
bemutató 
Egerben
Kovács Szabolcs, 
a Népművészet Mestere, 
bútorfestő népi 
iparművész tartott 
bemutatót 
az Egri Vár Napján 
október 17-én.

A szervezők a látványos, egész napos 
eseményen egyebek mellett soly-
mász-, valamint az egri vitézek kö-
zépkori fegyverbemutatójával várták 
a látogatókat. Ezen felül interaktív 
kulturális és szakmai programokat, 
valamint rendhagyó tárlatvezetése-
ket szerveztek az érdeklődőknek. A 
gyerekeket is izgalmas elfoglaltsá-
gokkal, történelmi játszóházzal és a 
középkort idéző kézműves foglalko-
zásokkal várták.

A kísérő programok között be-
mutatták a „Legyen más a szenve-
délyed” elnevezésű, a sportra, moz-
gásra és a kulturális kikapcsolódásra 
ösztönző projektet, de rendvédelem-
mel kapcsolatos előadást, kerékpá-
ros ügyességi versenyt, valamint a 
Csillagszemű Táncegyüttes műsorát 
is megtekinthették a látogatók.

Koroknai Péter Kovács Szabolcs

M. Zs.
kr.

KULTÚRA
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AKTUÁLIS
Október 1-jétől árcsökkentéssel, 

különböző csomagokkal 

várják a fürödni vágyókat 

a Zsóry Gyógy- 

és Strandfürdőbe. 

Árcsökkenés, 
kedvezményes csomagajánlatok

A Magyar Fürdőszövetség 33 tagja vett 
részt idén a magyar fürdőkultúra nap-
ján, amelyet már öt éve minden évben 
október második szombatján rendeznek 
meg. A résztvevők között volt a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő, amely már évek 
óta partnere ennek a kezdeményezésnek. 
A program keretében a Zsóryban feltörő 
gyógyvíz megismertetése, a helyes fürdő-
kultúra bemutatása érdekében ezen a na-
pon egységesen 600 forintért válthatták 
meg belépőjegyüket a fürdő vendégei. 

EGYEDI AJÁNLATOK A létesítmény már 
október elejétől a téli szezonra készül. Ok-
tóber 1-jétől kedvezményes belépőárakkal 
várják a vendégeket a Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdőbe. A szolgáltatásokkal ará-
nyosan a normál egész napos felnőttjegyet 
1900-ról 1700 forintra, a nyugdíjas- és di-
ákjegyet 1600-ról 1500-ra, a családi jegyet 
5600-ról 5200 forintra csökkentették. 

„Az árcsökkentés mellett idén először 
programcsomagokat hirdetünk meg. A 
gyógyászati részleget érintő program kere-
tében négyféle összeállításban különböző 
masszírozással, belépőjeggyel kombinált 
csomagot ajánlunk. A másik csomag-
ajánlatunk a wellness szolgáltatásainkat 
érinti.  Ebben az esetben az aromaolajas 
masszázst, a szaunavilág használatát és 
a belépőjegyet kombináltuk. Aki ezeket a 
csomagokat megvásárolja, az olcsóbban 
juthat hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, 

mintha külön-külön venné igénybe azokat. 
Ezek a csomagárak átlagosan 12-18%-os 
kedvezményt jelentenek. Ezekkel a lépések-
kel a gyógyászati kezeléseinket, valamint 
a 2011-ben átadott wellness részlegünk 
szolgáltatásait népszerűsítjük” – emelte 
ki Vámos Zoltán fürdővezető. 

A fürdőkomplexum 2015. január 
1-jétől nem tervez jegyáremelést, így az 
idei díjak lesznek érvényben jövőre is a 
szezonon kívüli időszakban, a június kö-
zepétől augusztus 20-áig tartó főszezon-
ra pedig szolgáltatásokkal arányos jegy-
árat kalkulálnak majd ki. 

A csomagajánlatok pontos tartalmát 
és árait lapunk Közhírré tétetik rovatá-
ban találják meg. 

Mese es proza

Molnár Viktória és Ruszkai Enikő 
nyerte meg az 5. Próza- 

és Mesemondó versenyt a Közösségi 
Házban szeptember 29-én.

A Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület (MASZK) az immár félévtizedes hagyo-
mányra visszatekintő versenyt a „nagy mesemondó”, Benedek Elek születési évfordulója 
alkalmából szervezi meg minden esztendőben. Az irodalmi megméretést két kategóri-
ában hirdették ki. Idén a mezőkövesdi alsó általános tagozatos iskolások mellett a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói vettek részt. A diákoknak 
egy szabadon választott magyar mesét, vagy prózai részletet kellett előadniuk, melynek 
hosszát a szervezők három és öt perc közötti időtartamban határozták meg. 

Az alsósok között öten indultak, míg a középfokú tanulmányokat folytató 
fiatalok közül 21 fő vett részt. A kisebbek között a 3. évfolyamos diákok állhattak 
fel a dobogóra a zsűri döntésének értelmében. A versenyt Molnár Viktória nyer-
te meg, aki Besenyei Milánt és Czufor Mihály Andrást előzte meg. 

Az idősebbek között a 12. évfolyamos Ruszkai Enikő szerepelt a legjobban, mö-
götte a szintén 12.-es Urbán Dóra és 9. évfolyamos Szél Kristóf végzett. Különdíjat 
vehetett át Bak Pál 12.-es tanuló, valamint dicséretben részesült Lengyel Lilla az isko-
la 9. évfolyamos diákja. A legjobban szereplő tanulók pénzjutalomban részesültek. A 
verseny szervezői köszönik a felkészítő tanárok munkáját és segítségét.

LÁNYOK, FIÚK FIGYELEM!
A Magyar Vöröskereszt Mezőkövesd területi Szervezet 2014. május 7-én rendezte meg 
a 2013/2014-es tanév területi csecsemőgondozási versenyét. A térségből, ebben az év-
ben egy csapat jelentkezett, Mezőkövesdről pedig három csapat vett részt a versenyen.
A területi versenyt, a Szent Imre Tagiskola 8. osztályos tanulói: 
Lengyel Luca, Antal Alexa és Viszneki Stella nyerték meg, akiknek felkészítője 
Marczisné Viszneki Katalin védőnő volt. A győztes csapat ezután részt vett a május 
22-én Miskolcon megrendezésre kerülő megyei versenyen, ahol gyermek (10–14 
éves korig) kategóriában 8 csapat mérte össze tudását. A mezőkövesdi lányok 
megszerezték a I. helyet, mely repítette őket tovább az országos versenyre.

A humanitárius szervezet idén 19. alkalommal hirdette meg felmenő rend-
szerű csecsemőgondozási vetélkedőjét, amelynek országos döntőjét május 31-én 
a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában rendezték meg. A verseny során a 
diákok gyermek és ifjúsági kategóriában, változatos feladatok megoldásával ad-
tak számot elméleti tudásukról és gyakorlati ismereteikről. Az országos döntőn 16 
megyéből 15 általános iskolás és 14 középiskolás csapat mérte össze tudását. 

A verseny szakmai előkészítésében és a csapatok értékelésében megha-
tározó szerepet játszanak az Európa-szerte méltán elismert védőnői hálózat 
munkatársai, akik a Magyar Vöröskereszt alapelveinek megfelelően, a mozga-
lom önkénteseiként végzik a feladatukat a rendezvényen. Az országos verseny 
lebonyolítását mintegy 200 önkéntes segítette.

GRATULÁLUNK AZ ORSZÁGOS CSECSEMŐGONDOZÁSI VERSENYEN ELÉRT 
I. HELYEZÉSÉRT LENGYEL LUCÁNAK, ANTAL VANESSZÁNAK, 

VISZNEKI STELLÁNAK ÉS FELKÉSZÍTŐJÜKNEK MARCZISNÉ VISZNEKI KATALINNAK!

A Magyar Vöröskereszt minden tanévben megrendezi a felmenő rendszerű csecse-
mőgondozási versenyt, melyre az idei évben is várjuk a jelentkezéseteket!

' '
M. Zs.

Máténé Tóth Anita
Bódi K.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Szent Lászlós diákok 
a Fáy Gazdasági Táborban

Az elmúlt tanévben iskolánk tanulói több olyan programon vettek részt, amelyet az OTP Fáy Alapít-
ványa, valamint az általa működtetett Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóköz-
pontja (röviden: O. K. Központ) bonyolított le.

40 tanuló Budapesten tréningen ismer-
kedett a pénzügyi tudatosság fontossá-
gával, az „Életrevaló kvíz pénzügyi is-
meretterjesztő játék középiskolásoknak” 
interaktív vetélkedőn pedig bejutottak az 
országos döntőbe. 

A X. Könyvhullám Akció elnevezésű 
könyvtárfejlesztési programra is pályá-
zott iskolánk. A sikeres pályázat eredmé-
nyeként lehetőséget kaptunk arra, hogy 
iskolánk könyvtára jelentős mennyiségű 
szépirodalmi, illetve szakkönyvvel bő-

vüljön. Az együttműködés csúcspont-
ja a nyári táborozás volt. 20 tanulónk 
utazhatott ingyenesen Balatonszemesre 
a Fáy Gazdasági Táborba. A hatnapos 
programban délelőttönként pénzügyi, 
gazdasági tréningeken vettek részt a diá-
kok, a délutánok pedig a szórakozásról, a 
játszva tanulásról szóltak. Hangsúlyt fek-
tettek az egészséges életmódra is, ezért 
sokféle sportprogramra is sor került 
(pl.: reggeli torna, aerobik, kosárlabda, 
futás…) A tréningek során megismer-

kedtek a pénz történetével, megtudták 
mi az az infláció, és hogyan működnek a 
bankok. Szóba került az öngondoskodás 
fontossága, és az ésszerű kockázatválla-
lás jelentősége is. Megtapasztalhatták azt 
is, hogy nem elég a jó ötlet, szükség van a 
kitartó, átgondolt, szervezett megvalósí-
tásra is ahhoz, hogy sikeresek, pénzügyi-
leg tudatosabbak legyenek. Köszönet a 
lehetőségért!

Diményné Kiss Katalin
tanár

2014. július 14-től 18-ig került megszervezésre az MKSZGYSZ családgondozói, Pap Szabolcs, Siklósi 
Gabriella, valamint Jurácsikné Nyitrai Anita által nyári gyermektáboroztatás Cserépváralján a Setét-
völgyben. A táborba a megelőző szervezésnek köszönhetően az egész kistérség területéről jelent-
keztek általános iskolás gyermekek, összesen 34 gyermeket vittünk el. Igyekeztünk színes progra-
mot összeállítani, amelyet gondos szervezés előzött meg. A tábor célja a természet megismertetése 
és megszerettetése volt, amelyhez a gyönyörű környezet és a tábor környékén lévő állattartás és a 
kisállatok közelsége is hozzájárult. A túrákon kívül figyeltünk arra is, hogy pihenésre és játékra is 
jusson idő. Sorversenyt, focit, számháborút szerveztünk, volt éjszakai túra, szalonnasütés, kézműves 
foglalkozások is. Kalandos túrát követően strandoltunk a Bogácsi Termálfürdőben, amelyhez a fürdő 
vezetője Jacsó Zoltán is hozzájárult, amit ezúton is szeretnénk megköszönni. Ezúton szeretnének 
megköszönni Kács polgármesterének, Ostorházi Istvánnak és Bene László alpolgármesternek, hogy 
a gyermekeket otthonukban vendégül látták. A gyerekek még el sem búcsúztak egymástól, de már 
azt kérdezték tőlünk, hogy „Ugye jövőre is szervezünk ilyen tábort?” Külön köszönetet mondunk 
Dávid Zoltán polgármesternek, hogy ezt a felejthetetlen egy hetet, a túravezetést, a kocsikázást az 
erdőbe biztosította számunkra, valamint szeretnénk megköszönni segítségüket a gyermekfelügye-
letben kollégáinknak Pápai Istvánnénak, Holló Évának, Takácsné Mozer Boglárkának, Fülöp Judit-
nak és Derda Aliznak.  Szeretnénk a táboroztatásnak a továbbiakban is hagyományát megteremteni 
és az elkövetkező időkben is szervezni.

50 éves osztálytalálkozónkat ünnepeltük szeptember 19-én a Szent Imre 
Általános Iskola 1964-ben végzett 8/b osztálya. Gyönyörű idő volt, 13 
órakor találkoztunk az iskola előtt. Megkoszorúztuk a Szent Imre szobrot, 
majd a temetőben a kopjafánál megemlékeztünk meghalt tanárainkról 
és osztálytársainkról (39 fős osztályunkból már 11-en meghaltak). A 
rendhagyó osztályfőnöki óra a Turul Étteremben folytatódott. Osztályfő-
nökünk, Süveges Ferencné sajnos betegsége miatt nem tudott eljönni. 
Egy csokor virággal nagyon jó egészséget kívántunk Neki. Az étteremben 
az osztálynévsor alapján mindenki elmondta, mi történt vele az elmúlt 
években. A találkozó nagyon jó hangulatban telt el, megígértük egymás-
nak, hogy ezentúl 5 évente találkozunk.

Abuczki Lászlóné és Gál Kis Istvánné

Osztálytalálkozó

Nyári táborozás

Pap Szabolcs, Siklósi Gabriella
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Életmódváltás koncentrált formában 

Október 6-án lezárult az 2014-es Életmódváltó Hetek programsorozat. 
Az egészséges életmódot elősegítő rendezvény idén is több mint 300 embert mozgatott meg. 

A Progressio Bt, az Ódor Kerékvár, Me-
zőkövesd Város Önkormányzata, a Me-
zőkövesdi Rendőrkapitányság és a Me-
zőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft. közösen szervezte meg az Életmód-
váltó Heteket, melynek nyitánya szep-
tember 20-án a Tour de Mezőkövesd 
volt. A programfolyam ezt követően 
kerékpáros, gyalogló túrákkal, kirándu-
lásokkal és előadásokkal folytatódott. 
Az események között dr. Horváth István 
professzor előadásában az érelmeszese-

dés elleni immunizálásról, védőoltásról 
tudhatott meg hasznos dolgokat, infor-
mációkat a 160 résztvevő. 

A 10 nap során több alkalommal tartott 
prezentációt Sebestény Tamás, aki egyebek 
mellett a koleszterin-anyagcseréről beszélt. 

Emellett kerékpártúrát szerveztek 
Szomolyára, a Bükk-hegységbe, valamint 
elutaztak az Alacsony-Tátrába, Fraknó vá-
rába és a Rozália Kápolnába, amely prog-
ramokon nagy létszámban, alkalmanként 
több mint 80-an vettek részt. Emellett 

szinte minden nap gyaloglást szerveztek a 
Kavicsos-tó és Szabadidőparktól a Zsóry 
üdülőterületig és vissza. 

Volt még egy szintén nagy közönség 
előtt megtartott előadás, amely a növé-
nyek táplálásáról, az úgynevezett gyö-
kéritatókról szólt. 

A két hét során volt szépségnap is,  
amelynek folytatásaként úgynevezett „át-
változtatjuk” programot indítanak el. A 
2014-es évhez hasonlóan ezzel a két hét-
tel nem zárul le az életmódváltás, hiszen a 
2015-ös Tour de Mezőkövesdig még rend-
szeres programokkal várják majd az érdek-
lődőket, amelyek között van a heti kétszeri 
gyaloglás, lesznek kerékpártúrák tavasszal, 
előadások és meglepetés-programok.

Az események időpontjairól a www.
facebook.com/TourDeMezokovesd ol-
dalon, vagy a www.tourdemezokovesd.
hu oldalon tájékozódhatnak. 

Két kövesdi 
dobogós az OB-n
Kiváló eredményeket értek el a kövesdi sportolók a 
Serdülő Ökölvívó Országos Bajnokságon.

A nyáron rendezett XXXIX. Matyó Kupa után is eseménydúsan alakult a verseny-
naptár a Mezőkövesd Zsóry SE ökölvívói számára. Július 23-án a szlovákiai Lo-
soncon rendeztek egy rangos nemzetközi gálát. Az eseményen az Északi Régió 
válogatott tagjaként részt vett a kövesdi Balogh Dezső, aki legyőzte ellenfelét és 
kimagasló teljesítményét különdíjjal jutalmazták. Augusztus 6-án Tarnaleleszen 
szerveztek ökölvívógálát, ahol hét kövesdi bokszoló lépett szorítóba, míg két 
sportolónak nem jutott ellenfél. A nők között Balog Aranka győzött, míg Simon 
Laura pontozásos vereséget szenvedett. A fiúk versenyében Pusomai Árpád 
és Balogh Dezső hagyta el győztesen a ringet. Lőrincz Zsolt döntetlent ért el, 
ugyanakkor Mizser Marcell és Demeter Károly pontozással kikapott.

KIVÁLÓ KÖVESDIEK A „felhozó” megméretések után szeptember 28-án és 29-
én rendezték meg a Serdülő Ökölvívó Országos Bajnokságot Egerben. A ver-
senyen 45 egyesület 145 sportolója indult. A viadalon ragyogóan szerepeltek 
az MSE-Zsóry öklözői, ugyanis az 50 kg-ban Pusomai Árpád bronzérmet szer-
zett, míg Balogh Dezső az 56 kg-osok között ezüstérmes lett. A 76 kg-osok 
között Pólik Pál az 5. helyen zárt. Emellett részben kövesdi siker, hogy az egri 
színekben versenyző Lakatos Márk aranyérmes és a napokban ugyancsak 
Egerbe igazolt Paczók Patrik ezüstérmes lett. „Nem szeretném fényezni ma-
gunkat, de úgy gondolom, hogy az elért eredmények sokat elárulnak a kövesdi 
szakmai munkáról, köszönet illeti ezért Barna Tibor és Balogh Róbert kollégá-
mat is. Úgy érzem, társulatunk mindent megtett az eredményesség érdekében. 
Szeretném kiemelni Balogh Dezsőt, akitől véleményem szerint elvették a baj-
noki címet, de teljesítménye jutalmaként meghívót kapott a serdülő válogatott 
keretébe” – értékelte az ökölvívók szereplését Tóth József edző.

Az első táblákon négy fidemesterrel, helyenként 200, de egy táblán majdnem 500 ér-
tékszámmal magasabban jegyzett, papírforma szerint minden táblán erősebb játé-
kossal kiálló ellenfél, a dobogóra is esélyes Debreceni Sakkiskola volt a 
soros „játéktárs” a bajnokság 3. fordulójában. A kellemes meglepetést 
szerző győzőink értékes pontokat raboltak, de a négy döntetlen is kellett 
a tisztes eredmény, a csak 8-4 arányú vereség eléréséhez. Az x-ek közül 
különösen figyelemreméltó Pap Kristóf 10. táblán elért fél pontja a 470 ér-
tékszámmal többet birtokló I. osztályú ellenfelével szemben. Együttesünk 13 
pontjával a 10. helyen áll a 12 csapatos mezőnyben.
Győzött: Hunkó György és Hajdú Sándor
Döntetlen: Barabás Tibor, Zelei Zoltán, Pap Kristóf 
és Gáspár Muriel Aranka
Játszottak még: Éberth Zoltán, Sallai János, Póta Lajos, Kántor Attila, 
Molnár István és Csontos Dominik
A következő fordulóban (november 16-án) a Tiszavasvári SE 
lesz az ellenfél, idehaza.

NEMZETKÖZI SAKKVERSENY, PÁSZTÓ A közelmúltban megrendezett versenyt a 
román olimpikon Vajda Levente nagymester nyerte, holtversenyben Vlagyimir 
Okhotnyik francia nagymesterrel, harmadik az I. Matyó Open győztese To Nhat 
Minh nemzetközi mester lett. A versenyen öt matyóföldi sakkozó vett részt 
és kitűnő eredményeket értek el. Hajdú Sándor a 10. díjas helyen végzett jól 
helytállt a nagymesterekkel vívott csatákban. Pap Kristóf az egész me-
zőnyben a legnagyobb értékszám-növekedést érte el plusz 90 pontjá-
val. Gáspár Muriel Aranka pedig a legjobb női díjat szerezte meg az 
elvárását túlteljesítve. Simon Attila a középmezőnyben végzett, 
míg Csörgő Eszter az ifjúsági csoportban 7. lett. A támogatók 
nélkül nem juthattunk volna el erre a rangos eseményre: Bakai 
Szerszámgépszervíz Kft. (Mezőkövesd) és Kántor József egyéni 
vállalkozó (Mezőcsát).

III. Tittel Pál Kupa 

Ezt megúsztuk...

Éberth Zoltán

Dr. T. B.

bokri

M. Zs.

Dr. Horváth István 
professzor 

és Sebestény Tamás
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LABDARÚGÁS Egy győzelmet és egy döntetlent ért el városunk felnőtt csapata a bajnokságban. Labdarú-
góink a Cegléden aratott siker után a Zalaegerszeg ellen hullajtottak el két pontot.

Gyarapodnak a pontok
Ceglédi VSE 
– Mezőkövesd Zsóry 0-2 (0-0)
A Merkantil Bank Liga 9. fordulójában a 
13. helyen álló Pest megyei alakulat fogad-
ta a 3. pozíciót elfoglaló Hegedűséket ok-
tóber 10-én. A találkozót a hazaiak kezdték 
jobban. A vendéglátók első komoly lehe-
tőségére 10 percet kellett várni, amikor is 
Kormos 20 m-es szabadrúgását Kunsági 
hárította. Labdarúgóink két perccel ké-
sőbb jutottak el először a ceglédi kapuig, 
ekkor egy  sarokrúgás után Szeles bólintott 
kevéssel a keresztléc fölé. A folytatásban 
mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, 
de gól nem született a szünetig.

Fordulás után együttesünk játszott fö-
lényben, ami egy óra elteltével góllá érett, 
ugyanis Hanzl kiharcolt egy 11-est. A 
büntetőt Takács higgadtan értékesítette. 
Labdarúgóink ezután is nagy elánnal fut-
balloztak, amit Hanzl kiállítása megtört a 
71. percben. Ezt követően a házigazdák 
játszottak jobban, viszont 5 perccel a le-
fújás előtt Baracskai lőtt közelről az üres 
kapuba, így csapatunk három ponttal tá-
vozott Ceglédről.

Mezőkövesd Zsóry 
– Zalaegerszegi TE FC 1-1 (1-0)
A 10. fordulóban a 7. helyen álló zalai gár-
da látogatott városunkba október 18-án. 
A mérkőzés gyászszünettel kezdődött a 
közelmúltban elhunyt Bóta Gáspár tele-
pülési képviselőnek, a Mezőkövesd Zsóry 

elnökségi tagjának a tiszteletére. Csapa-
tunk már az első negyedóra végén megsze-
rezte a vezetést, miután Kulcsár indítását 
követően Molnár helyezett okosan a jobb 
alsó sarokba. Együttesünk a folytatásban 
is nagy akarással és komoly fölényben 
futballozott, de újabb gól nem született a 
szünetig. A félidő utolsó előtti percében a 
kezdőkörben labdáért harcoló Balogh sú-
lyos sérülést szenvedett és a kövesdi védőt 
mentővel szállították kórházba.

NAGY KÜZDELEM Fordulás után is hatal-
mas küzdelem folyt a pályán. Tíz perccel 
a meccs vége előtt eldőlhetett volna a 3 
pont sorsa, amikor is egy szép akció végén 
Balajti harcolt ki büntetőt, de Kulcsár lö-
vését Szappanos kiütötte. A 84. percben 
megbosszulta magát a kimaradt lehetőség, 
ugyanis Babati beadása után Délczeg gurí-
tott két lépésről a hálóba. Csapatunk a haj-
rában is kialakított két nagy lehetőséget, de 
az eredmény nem változott a lefújásig. A 
találkozó utolsó percében a kövesdi Takács 
utánrúgás miatt piros lapot kapott. Csapa-
tunk öt fordulóval az őszi szezon vége előtt 
a 4. helyen áll a tabellán 19 ponttal. A baj-
nokságot a Gyirmót vezeti 22 egységgel az 
egyaránt 21 pontos Vasas és Szolnok előtt.

ÚJVÁROSI SIKEREK A Ligakupa C cso-
portjának 3. fordulójában az élvonalban 
sereghajtó, de a sorozatban csoportveze-
tő Dunaújváros látogatott Mezőkövesdre 

október 7-én. A vendégek két nagy hely-
zet után a 10. és 12. percben is mattolták 
a kövesdi védelmet, így Orosz duplájával 
kétgólos előnyt harcoltak ki. Ezt követő-
en kiegyenlítettebb lett a játék, viszont a 
félidő utolsó pillanataiban Böőr 11-esből 
tovább növelte a különbséget.

A második játékrész elején is a lá-
togatók játszottak fölényben, de a 62. 
percben egy szép ellentámadás végén 
Csirmaz tekert kevéssel a bal sarok mel-
lé. A vendégek a 74. percben Petneházi 
góljával „zárták” a mérkőzést. Végered-
mény: Mezőkövesd Zsóry – Dunaújvá-
ros PASE 0-4 (0-3).

A mérkőzés „visszavágóját” október 14-én 
rendezték meg Dunaújvárosban. A találko-
zó nem kezdődött jól, ugyanis a házigazdák 
Godslove találatával 15 perc után megsze-
rezték a vezetést. A hazaiak közül a 21. 
percben Petneházi, újabb 6 minutummal 
később Thiago, míg öt perccel a játékrész 
vége előtt ismét Godslove köszönt be.

Fordulás után Máté révén szépítettek 
labdarúgóink az 50. percben, de a haza-
iak a hajrában Jakab és Peric találataival 
fölényessé tették az újvárosi győzelmet. 
A végeredmény: Dunaújváros PASE – 
Mezőkövesd Zsóry 6-1 (4-0). A négyest a 
Dunaújváros vezeti 10 ponttal, a 9 egység-
gel álló MTK előtt. A Mezőkövesdnek 3, 
míg a Balmazújvárosn 1 pontja van.

KÉZILABDA Két vereséget szenvedett városunk felnőtt együttese az első osztályú bajnokságban. Skaliczki László tanítványai a Bala-
tonfüredtől és a PLER-től is három góllal kaptak ki.

Balatonfüredi KSE 
– Mezőkövesdi KC 29-26 (15-10)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság 7. játéknapján az évek óta 
élmezőnyhöz tartozó Balaton-parti gárda vendégeként 
léptek parkettre kézilabdázóink október 8-án. A csapatok 
a találkozó elején egymásnak estek és az 5. percig szórták 
a gólokat, ekkor 4-2-re vezettek a hazaiak. Ezt követően 
hat percen keresztül egyik csapat sem tudott betalálni, 
majd az utolsó 10 percet 8-8-as állásnál kezdhették meg 
a felek. A félidő utolsó harmadában megrázták magukat 
Zdolikék és rövid idő alatt jelentős előnyre tettek szert.

A szünet egy kicsit megtörte a Balaton-partiak 
lendületét, ezzel együtt Szepesiék nem tudtak jelen-
tősen feljebb zárkózni, így a 37. percben 17-13-as 
füredi vezetés állt az eredményjelzőn. A hazaiak ez-

után is kézben tartották az irányítást és a különbséget 
is növelni tudták. Az MKC a hétgólos hátrány ellenére 
nem adta fel a mérkőzést, így a lefújáskor csak három-
mal számláltak kevesebb találatot a hazaiaknál.

Mezőkövesdi  KC 
– PLER Budapest 30-33 (15-19)
A 8. fordulóban a 10. helyen álló fővárosi alakulat láto-
gatott városunkba október 17-én. A mérkőzés egy per-
ces gyászszünettel kezdődött, a közelmúltban elhunyt 
Bóta Gáspár települési képviselő emlékére.

A vendégek egy 3-0-s rohammal éreztették, hogy 
nem asszisztálni jöttek a kövesdi sikerhez. A hazai 
gólcsendet Radnic törte meg, ezzel együtt 8 perc után 
6-2-es vendégelőnyt mutatott a digitális tábla. A já-

tékrész felénél a vendégek közül Vadkerti piros lapot 
kapott, majd néhány perccel később együttesünkből 
Trivkovics is végleges kiállítás sorsára jutott, miköz-
ben a különbség nem változott a szünetig.

Fordulás után sem változott a játék képe, a 38. 
percben 23-19-re vezettek a vendégek. Ezt követően 
Sipos állt a kapuba és több bravúrt is bemutatott, 
ennek eredményeként a félidő felénél már 25-25-re 
álltak a csapatok. Ezután ismét hullámvölgybe került 
együttesünk és ezt egy 4-1-es sorozattal büntették 
Bohácsék. A hajrában Leimeter is a végleges kiállítás 
sorsára jutott, de ez nem változtatott a mérkőzés me-
netén, így a PLER értékes pontokkal távozott. Csapa-
tunk a vereség miatt egy helyet rontott a pozícióján és 
jelenleg a 6. helyen áll 6 ponttal.

Kétszer három, mégis nulla

Bódi Krisztián

bokri

SPORTKALAUZ
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Mezőkövesd lakossága egyre tudatosabb
A nyár folyamán 24 fő mezőkövesdi lakos 
kereste meg a helyi rendőrkapitányságot 
azzal a megbízással, hogy részükre külön-
böző biztonsági eszközöket szerezzenek 
be.  Ezen eszközök átadására 2014. szep-
tember 24-én került sor 85.200 Ft érték-
ben ( 34 db ajtóék, 50 db személyi riasztó, 
10 db riasztós lakat) a kapitányságon, 
ahol Szerencsi Árpád rendőr alezredes, ka-
pitányságvezető fogadta a megjelenteket.

Örömét fejezte ki, hogy a lakosság egy-
re inkább érzi, nekik is tenniük kell sa-
ját épségük, magánszférájuk megóvása 
érdekében. Elmondta, hogy az önkor-
mányzat, polgárőrség és rendőrség fo-
lyamatosan azon munkálkodik, hogy a 
lakosság és az idelátogatók egy nyugodt, 
biztonságos városban tölthessék min-
dennapjaikat. A bűncselekmények el-
követői többségében átutazó bűnözők, 
kisstílű csalók, nem helyi lakosok. Mára 
sikerült elérni, hogy az állampolgárok 
maguk jelezzenek gyanús, idegen sze-
mély megjelenése esetén. 

A rendőrség minden jelzésre reagál, a 
helyszínre érkezve igazoltatja, leellenőrzi 
ezen személyeket.

Kapitányságvezető úr felhívta a fi-
gyelmet a házaló csalókra, akik ön-
kormányzati alkalmazottnak, vízmű, 
ÉMÁSZ munkatársnak kiadva magukat 
próbálnak bejutni főleg idős személyek 
lakásába, hogy azután figyelmét elterel-
ve gyorsan „megszabadítsák” értékeitől. 
Sajnos még mindig van olyan, aki min-
den rossz érzés nélkül beengedi a meg-
nyerő modorú és külsejű személyt ott-
honába annak ellenére, hogy a rendőrség 

és az önkormányzat minden fórumon 
(nyugdíjas találkozó, nagymama klub, 
helyi újság és televízió) folyamatosan fi-
gyelmezteti a város lakosságát. 

Akkor is könnyen áldozattá vál-
hat valaki, ha ismeretlen utcai árustól 
szerzi be a téli tüzelőfát, élelmiszert 
(krumpli, hagyma). Az olcsónak ígér-
kező árubeszerzésről később mindig 
kiderül, hogy bizony nem haszonnal, 
hanem bőséges ráfizetéssel történtek. 
Éppen ezért csak ellenőrizhető, ismert 
helyről ajánlott vásárolni!

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Biztonsági eszköz igénylése esetén, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság továbbra is fogadja hívását a 06-49/505-440-es 
telefonszám 5842-es mellékén!

Nem élvezett 
„nyereség”
Lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatott eljárást a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya S. László 40 éves helyi 
lakossal szemben. A nyomozás adatai 
szerint a gyanúsított 2014. augusztus 
20-án 9.30 órakor Mezőkövesden, a 
Pipacs utca egyik ingatlanába betört, 
majd onnan evőeszközöket, műszaki 
cikkeket és kegytárgyakat tulajdonított 
el. A későbbi terheltet a szomszéd be-
jelentése alapján a rendőrök a helyszín 
közelében azonnal elfogták, így az ello-
pott tárgyak hiánytalanul megkerültek. 
Az ügyben folytatott büntetőeljárást a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 2014. 
szeptember 17-én lezárta és a keletke-
zett iratokat, a beismerő vallomást tett 
gyanúsítottal szemben bíróság elé állí-
tási javaslattal továbbította az illetékes 
Járási Ügyészségre.

Az őszi hónapokban a közúti közle-
kedési balesetek jellemző oka, hogy a 
gépjárművezetők nem a megváltozott 
időjárási-, látási és útviszonyoknak 
megfelelően vezetik járműveiket. A 
legtöbb problémát többnyire a változó 
tapadó képességgel rendelkező útbur-
kolat, valamint a romló látási viszo-
nyok okozzák.

A nagyobb esők során a rossz vízelve-
zetésű és a nyomvályús utakon gyakran 
megáll a víz. Az ilyen helyeken a nagy se-
bességgel közlekedő jármű kereke és az 
úttest közötti kapcsolat (tapadás) csök-
ken, esetleg meg is szűnik, amely a jármű 
kormányozhatatlanságához vezethet.

Esőben, ködben a járművek körvo-
nalai elmosódnak és a valóságosnál távo-
labbinak látszanak, ezért tartson a szo-
kásosnál nagyobb követési távolságot!

A gépjárműveket ajánlatos alapo-
san átnézni, megvizsgálva minden biz-
tonsági berendezést és tartozékot. Az 

akkumulátor, a gumiabroncsok, a vilá-
gítás és a fékrendszer ellenőrzése ön-
magában nem elég, hiszen a jól műkö-
dő és „csík-mentesen” törlő ablaktörlő 
lapátok, a megfelelő ablakmosó folya-
dék vagy a páramentesítő egyaránt az 
őszi közlekedés fontos kellékei.

A vezetési szokásokban és a veze-
tési stílusban mindig az előrelátásnak, 
az óvatosságnak és a biztonságnak kell 
érvényesülnie! 

A rosszabb látási viszonyok miatt 
a járműből a gyalogosok és a kerék-
párosok is nehezebben észlelhetők. 
Fokozottabban ügyeljen rájuk, a gya-
logátkelő-helyeket a szokásosnál is 
óvatosabban közelítse meg!

A közlekedés során soha ne feled-
jék, hogy annyira vigyázzanak má-
sokra, mint ahogy azt önmaguktól is 
elvárnák.

Balesetmentes közlekedést kíván
a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Őszi tanácsok

Mezőkövesdi Rk.
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Hívogató
Október 27–31. hétfő–szombat

10–12 óráig Őszi lombhullató 
bütykölde a Kabócákkal 

a Közösségi Házban

Október 29. szerda
15 óra 30-tól Mezőkövesdi Fotóklub a 

Közösségi Ház klubtermében

Október 31. péntek
16 órától Kabócás sütőtökös party a 

Közösségi Házban

Október 31. péntek
18 óra 30-tól Csendes megemlékezés 

az I. és II. világháború hőseinek 
emlékművénél 

a Jézus Szíve templom mellett

November 5. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub – 

Reviczky Gyula és a XIX. század 
a Városi Könyvtárban

November 11. kedd
15 órától a Magyar Tudomány Napja 
– Múzeumi szalon – beszélgetések a 

kultúráról a Matyó Múzeumban

Stopper
Október 25. szombat

9 órától XVII. Matyó Pékség Open, 
I. Marczis Mihály emlékverseny rapid 

sakkverseny a Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskolában

November 2. vasárnap 
16 órától Mezőkövesd Zsóry – 

Soproni VSE NB II-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

November 5. szerda
18 órától Mezőkövesdi KC – 

B. Braun Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

November 7. péntek
13 órától XV. Zsóry Kupa úszóverseny 

a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben

November 8. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – 

Grundfos Tatabánya KC NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
október 19–25-ig

GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/A)

október 26–november 1-ig
VITALITÁS Gyógyszertár 
(a TESCO épületében)

november 2–8-ig
FORRÁS Gyógyszertár 
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

október 25. 
Dr. Heéger László, 

Bajcsy-Zsilinszky út 2.
november 1.
ÜNNEPNAP

november 8.
Dr. Kiss Ferenc, 
Kossuth út 1.

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és 
negyedik csütörtökén, 15 óra 30: 
Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára
Október 13-án (hétfőn) ünnepli a Jézus Szí-
ve templom a szentelésének 13. évi évfordu-
lóját. Az ünnepi szentmise déli 12 órakor lesz, 
melyet az előző időkben  káplánként itt szol-
gáló Szarvas Péter és Tóth István ezüstmisés 
plébánosok mutatnak be a kerületi papság 
koncelebrálásával. 

A szentmise után a megszokott rendben 
Szentségimádás lesz, melyre minden katoli-
kus testvérünket szeretettel várunk!

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház 
mögött) minden hónap negyedik vasárnapján 
17 órai kezdettel. 
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további in-
formációk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: október 26.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az első 
péntek kivételével): gitáros énekkar a hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Október 1-jétől a szentmisék 17 órakor 
kezdődnek, előtte októberi litánia.
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szerdánként 16 órától konfirmációs óra, 
18 órától Bibliaóra.
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban szeptember 30. és októ-
ber 13. között 1 házasságkötést és 11 
halálesetet anyakönyveztek. Ezek kö-
zül az alábbiak, illetve hozzátartozóik 
járultak hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés
Hajdu Gábor – Pázmándi Zsuzsanna.

Haláleset
Kaló Lászlóné 76 éves,

Bencsik Antalné 77 éves,
Kovács Istvánné 87 éves,

Bóta Gáspár 72 éves,
Varga Dezső 63 éves,

Kriston Istvánné 91 éves
mezőkövesdi lakos.

MEGEMLÉKEZÉS!
A Mezőkövesdi Városszépítő Egyesület, 

az Öregdiákok Baráti köre
2014. október 31-én (pénteken)

a Jézus Szíve templom 
esti szentmiséje után

CSENDES MEGEMLÉKEZÉST TART 
a Hősök és Áldozatok Emlékművénél.
Kérjük Mezőkövesd város lakosait, az 

Egyesület és a Baráti Kör tagjait,
emlékezzünk egy szál gyertyával 

a világháborúk mezőkövesdi áldozataira!
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Felhívás
A Mezőkövesdi VG Zrt  határozatlan időre szóló bérleti 
szerződés útján hasznosításra ajánlja az alábbi üzlet-
helyiségeket:
– az  Agrár-Innovációs központban lévő 

9,4 m2 területű üzlethelyiség,
– a Piaccsarnokban lévő 22,62 m2 , 

7,71 m2, 15,53 m2 lévő üzlethelyiségek. 
Az üzlethelyiségek megtekinthetőek Molnár Mátyás 
piaci csoportvezetővel történt  időpont-egyeztetést 
követően. Időpont-egyeztetés telefonon a 06 30/812-
3906 telefonszámon vagy személyesen piaci napo-
kon a helyszínen.Bérleti díj összege 2.126 Ft/m2/hó 
+áfa Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005 
(XII.01) ÖK rendelete szerint.

Mezőkövesdi VG Zrt.

Kábelhálózati rekonstrukció a Mátyás király úton
Városunk központjában az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából kábelhálózati rekonstrukciós beruházásra kerül sor. 
A kivitelezés során közcélú villamoshálózati földkábelek cseréjét végzik a Mátyás király út északi oldalán a Szent 
László tér – Bogácsi út közötti szakaszán. Az előkészítés folyamatban van, a tényleges kivitelezésre várhatóan 
2014. novemberében kerül sor.

A munkálatok során a térkőburkolatú járda megbontásra kerül, ezért a gyalogosforgalom jelentős korlá-
tozására, elterelésére számíthatunk. Kérjük, figyeljék a jelzéseket, és annak megfelelően, fokozott figyelem-
mel közlekedjenek!

Megértésüket előre is megköszönve balesetmentes közlekedést kívánunk!
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

KÖSZÖNET Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták 
a HANCSÓK KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY-t. A felajánlott 8.700 Ft-ot 2015. évben az arra érdemes diákok 
jutalmazására fogjuk felhasználni. 

Adószámunk: 18425570-1-05 | Technikai számunk:1777
További támogatásukat hálásan köszönjük. 

Akciós ajánlatokkal csábít a Zsóry fürdő
A nyári szezonon kívül is érdemes ellátogatni Matyóföld méltán 
népszerű, gyógyhellyé minősített fürdőjébe, hiszen 2014. október 
1-jétől módosult a fürdő árjegyzéke, amely a jegyárak csökkenése 
mellett újdonságként szolgáló kedvezményes csomagajánlatokkal 
egészült ki sok vendég örömére.

A fürdő 7 új kényeztető csomagajánlattal bővítette kínálatát, 
melyek szinte minden korosztály számára kedvezőbb belépési lehe-
tőséget kínálnak bizonyos szolgáltatások igénybe vétele esetén. A 
csomagajánlatok többek között gyógymasszázst, wellness haszná-
latot, aromaolajos masszázst, lábmasszázst és pedikűrt tartalmaz-
nak fürdőbelépővel kombinálva. A kedvezmények  kialakításánál 
a vezetőség arra törekedett, hogy a csomagok minden korosztály 
számára kedvezőbb árfekvésűek legyenek, mint az árjegyzékben 
szerepeltetett árak. 

Az ajánlatokat kizárólag hétköznapokon vehetik igénybe a felfris-
sülni vágyók, akik a készpénzes és bankkártyás fizetés mellett SZÉP 
kártyával is téríthetik a különböző szolgáltatások költségét a kártya 
mindhárom alszámlájáról (szállás, vendéglátás, szabadidő).

A helyi értéknek számító gyógyvíz használata mellett népszerűsíte-
ni kívánják a fürdő gyógyászati részlegét, mely a különböző kezelések-
kel – gyógyászati masszázs, kádfürdő, tangentor, súlyfürdő, iszap és 
szénsavfürdő – számos vendég számára kínál gyógyulást reumatikus 
problémáikra. A gyógyászati szolgáltatások mellett a 2011-ben át-
adott wellness részleg a felfrissülni vágyók igényeit is kielégíti a külön-
böző hatóanyagú aromaolajos masszázsok mellett 2 db finn szauna, 
aroma szauna, bioszauna, infraszauna, gőzkabin, sókabin, jégkút, 
valamint terápiás medence, merülő medence és jakuzzi várja a kikap-
csolódni vágyókat. Bán Andrea

Felhívások
Kedves Diákok! 

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
szavalóversenyt hirdet az általános iskolák 5-6., illetve 7- 8. osztályos tanulói számára!

Téma: Az évszakok ihlette élmények, érzelmek, hangulatok
A jelentkezők két verssel nevezhetnek:
 A kötelező vers:
– az   5-6. osztályosok számára: Nemes Nagy Ágnes - Nyári rajz
– a 7-8. osztályosok számára:  Várnai Zseni - Csodák csodája           
A szabadon választott vers bármi lehet az adott témakörben. 
A nevezés határideje, helye: 2014. november 14., Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.).  Nevezni az intézmény 
honlapjáról letölthető (www.szlgimi.hu) jelentkezési lapon lehet.  
A verseny ideje, helye: 2014.  november 19. 14 óra 30 perc, a gimnázium díszterme. 
Információ: Rigó Attiláné  49/500–033 | rigoattilane@freemail.hu

Sikeres felkészülést kívánunk!
Juhász Jánosné, igazgató

Kedves Diákok!
A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

rajz- és képzőművészeti pályázatot hirdet két korosztályi kategóriában: 
az általános iskolák 5-6., illetve 7. és 8. osztályos tanulói számára!

Téma: Az évszakok ihlette élmények, érzelmek, hangulatok
Bármely képző- és iparművészeti technika alkalmazható, a méret maximum 50x70 cm. Egy tanuló több 
munkával is szerepelhet. A nevezési lap letölthető az iskolánk honlapjáról (www.szlgimi.hu).
A pályamunkák beadási ideje, helye: 2015. január 9-én, 14–18 óráig a Mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola földszinti művészeti szaktantermében, a Dala teremben 
(Mezőkövesd, Mátyás király út 146.).
Az ünnepélyes tárlatmegnyitó és értékelés 2015 februárjában lesz a mezőkövesdi Közösségi Ház 
földszinti aulájában, ahová minden pályázót és érdeklődőt szeretettel várunk!  A pontos időpontról 
később küldünk értesítést. A helyezettek értékes  díjban részesülnek!

Információ: Jacsó Balázs – 49/500-033 | nagash793@gmail.com                      

Jó munkát kívánunk mindenkinek!

Juhász Jánosné, igazgató

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
2014. november 7-én (pénteken) tartja hagyományos jótékonysági bálját 

az intézmény tornatermében.
A bál fővédnöke: Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszterhelyettese.

Védnöke: Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd város polgármestere.
A zenét a Randevú zenekar szolgáltatja.

Belépődíj 3.500 Ft/fő, a jegyeket az iskolában lehet megvásárolni.
A rendezvényre mindenkit szeretettel vár a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola nevelőtestülete.
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 Jelen pillanatban Magyarországon 
csak az észak-alföldi régióban 18 
ember van előzetes letartóztatásban 
illegális cigarettakereskedelemmel 
kapcsolatosan.

Ellenük csempészet, orgazdaság és költségvetési 
csalás a vád.
De ez még nem minden! Mindenki, akit elkapnak 
adójegy nélküli cigarettával, jelentős jövedéki 
bírságra is számíthat, ezen felül a hatóságoknak 
joguk van lefoglalni minden ingóságot és 
ingatlant, ami a csempészettel összefüggésbe 
hozható. Ez lehet a gépjármű, amiben szállították 
a cigarettákat, lehet a ház, ahol tárolták őket, 
hiszen a tárolás, illetve a birtoklás már önmagában 
is jogsértés…
 Mindez megéri pár ezer forintos haszon 
reményében? Ugye, hogy nem!
Márpedig a hivatalos szervek ezen a területen 
határozottan lépéselőnyben vannak, többek 
között technikai felszerelésüknek – például 
a korszerű átvilágító berendezéseknek – 
köszönhetően.
A NAV pénzügyi nyomozói és pénzügyőrei az 
elmúlt években különböző csempésztrükkök 
ezreit derítették fel. 

 Ebben az évben szeptember végéig 85 millió 
szál cigarettát foglaltak le, a csempészek ellen 
majdnem minden esetben eljárás indult – ők azok, 
akik adott esetben mindenüket elveszíthetik.
Az illegális cigarettakereskedelemnél könnyen 
megáll a bűnszervezetben való elkövetés vádja is, 
hiszen a csempészek – főleg ha nagy tételről van 
szó – nem egyedül dolgoznak.
Ennek a láncnak a legalján találhatóak azok, 
akiknél csak megfordul a cigaretta, például nem 
néznek oda, amikor valakik a kertjükben vagy 
fészerükben “parkoltatják” vagy “pihentetik” 
a cigarettát.

 A törvény azonban ebben az esetben 
is egyértelműen  fogalmaz: az illegális
eredetű jövedéki termék birtoklása akár 
szabadságvesztéssel is járhat,  ráadásul az 
elkövető vagyonával felel az okozott kárért.
Voltaképpen bárki, aki az illegális cigaretta-
kereskedelemben bármilyen szerepet vállal, 
könnyen elveszítheti mindenét.
Nem egy élet ment már tönkre, pár ezer forint 
miatt…

„a birtoklás 
már önmagában is jogsértés...”

„Nem egy élet 
ment már tönkre így,
pár ezer forint miatt…”

„Ne engedjen a könnyű pénz csábításának! 
Az illegális cigaretta lehet, hogy olcsó,

 a szabadság viszont drága!”




