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szezonzárás Zsóry-módra
Egy fergeteges, három-
napos hétvégével zárta a 
2015-ös nyári szezont a 
zsóry Gyógy- és strandfür-
dő. a Nyárzáró strandparty 
csúcspontját a kowalsky 
meg a Vega együttes kon-
certje jelentette, melyre 
mintegy 2000 vendég 
látogatott el.

A szervezők a szezonzáró ren-
dezvény nyitónapján, augusztus 
21-én színes és változatos prog-
ramokkal várták a látogatókat. 
Kora délután népi játékokkal, 
illetve kulturális műsorral 
kedveskedtek a vendégeknek, 
fellépett a besenyőtelki Pinkóczy 
Mazsorett Kulturális Egyesület, 
majd az Illés Benjámin Trió. 
A fülbemászó jazz dallamok 
után Mezőkövesd Város 

Fúvószenekara és a Twister 
Mazsorettcsoport lendületes 
műsora szórakoztatta a ven-
dégeket. A nap sztárvendége a 
Kowalsky meg a Vega együttes 
volt. A népszerű zenekar kitűnő 
hangulatú produkcióját hozzá-
vetőleg 2000 rajongó hallgatta, 
táncolta, valamint énekelte 
végig a zenekar frontemberével. 
Augusztus 22-én zenés éjszakai 
fürdőzésre invitálták a vendége-

ket, a retro zenés parti remek hangulatban 
zajlott, köszönhetően a Movie Club 
kiváló lemezlovasainak. A zárónapon 
aquazumbát tartottak az ikerme-
dencében. Kísérőprogramként 
mindhárom napon 18-tól 21 óráig 
Matyó korzó címmel kirakodó-
vásárt rendeztek a fürdő parko-
lójában, ahol matyó népművészeti 
termékek és ajándéktárgyak vásárlá-
sa mellett, bor-, és sajtkóstolásra nyílt 
lehetőségük az érdeklődőknek.

A szerbiai határról a közelmúlt és napjaink 
híradásai főként a menekültáradattal járó 
problémákat ecsetelik. Ritkán esik szó a 
kultúrák közötti együttműködés határ-
talanságáról. Jó példa erre a szabadkai 
Interetno Fesztivál, ahol tizennegyedik 
alkalommal csodálhatta meg a rendezvény 
közönsége a világ sok országából egybegyűlt 
néptáncegyüttesek produkcióit az elmúlt 
napokban. A többségében magyarok lakta 
település elragadtatással tapsolta meg 
valamennyi ország képviselőit, de a ma-
gyarországi magyar csoportok aratták talán 
a legnagyobb sikert. A rákospalotai Szilas 
és a mezőkövesdi Matyó Néptáncegyüttes 
képviselte hazánkat Szerbia legnagyobb 
nemzetközi folklórfesztiválján. A matyók 
abban a kivételes elbírálásban részesültek, 
hogy Hungarikum képviselőként nem csak a 
nagyszínpadi néptáncműsorok alkalmával, 
hanem a szabadkai városháza földszinti 

kiállítótermében is bemutatkozhattak. A 
tárlat a matyó hímzés kialakulásától a teljes 
kivirágzásig történeti áttekintést nyújtott e 
jeles Hungarikumról. Nagy megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy az ünnepségen jelen 
volt Guba Zoltán, a Földművelésügyi Minisz-
térium Hungarikum Főosztályának vezetője, 
aki kiemelte, hogy családi kötődése miatt 
különösen kedves számára ez az örökség. 
A helyszínen lehetősége nyílt a több tízezer 
főnyi fesztivállátogatónak arra is, hogy a 
kézi hímzés folyamatát és mesterfogásait a 
mezőkövesdi hímzőasszonyok bemutatója 
alkalmával megismerhesse. 

A bemutatkozás nem titkolt célja volt, 
hogy a fesztivál közönsége és résztvevői 
által Indiától kezdve Oroszországon, 
Kirgizisztánon, Románián, Szerbián, 
Kolumbián, Paraguay-on át Chiléig ismertté 
tegyék hazánk egyik legszínpompásabb 
népművészetét.

A Pityókafesztivál főzőversenyen összesen 18, főként erdélyi település, köztük 
Kézdivásárhely testvértelepülései vettek részt augusztus 29-én. A Police Bt. 
csapata az önkormányzat felkérésére képviselte városunkat. Az indulóknak 
szabadtűzön, bográcsban kellett elkészíteniük az ételeket, és ahogy a verseny 
neve is mutatja, pityóka, azaz burgonya felhasználásával. A résztvevőknek a 
tűzgyújtástól számítva összesen 3 óra állt a rendelkezésükre az étel elkészítésé-
re. A mezőkövesdi baráti társaság alaposan kitett magáért, hiszen egy komplett 
menüsort tettek a helyi gasztronómiai szakemberekből álló zsűri asztalára. 
A pityókás savanyúleves mellett elkészült a „Matyó álom” fantázianevű 
marhapörkölt. Itt a burgonyát a köretbe „rejtették” a kövesdi szakácsok, ugyanis 
az ételt burgonyás derelyével tálalták. A desszertnek sem egy hétköznapi ételt 
választottak, egy különleges édesség, sült szilvásgombóc került az asztalra. 
A versenyen Bartók József, Tóth Krisztián, Román Gábor és Durbák Zoltán 
képviselte Mezőkövesdet. A zsűri döntése alapján a kövesdi négyes főztje lett a 
legjobb, így a Police Bt. szerezte meg az első helyet.
– Nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen nagyon komoly mezőny és jól 
felkészült csapatok vettek részt a megméretésen. Külön öröm számomra, hogy 
az aranyérem mellett elnyertük a verseny különdíját is, ennek köszönhetően 
Mezőkövesdre került a vándorserleg is – mondta Bartók József, a csapat tagja.
– A szakmai zsűri elégedettségét és elismerését jól tükrözi, hogy a verseny végén 
minden étel receptjét elkérték tőlünk – tette hozzá Tóth Krisztián.
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Kövesdi gasztronómiai siKer

„Idén először, 
hagyományteremtő 

jelleggel rendeztük meg 
augusztus 21-én a Nyárzáró 

strandpartyt, a rendezvény nap-
ján több ezer vendég látogatta 

meg a fürdőt és vett részt a 
programokon” – mondta el 

Vámos zoltán 
fürdővezető.

B. k.

Berecz Lászlóné

B. K.
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nyár a Zsóryban
indult és tarolt

a bakterház
kézdivásárhelyen is

a Mezőkövesdi amatőr színjátszó kör meghívást kapott 
Mezőkövesd testvérvárosától, kézdivásárhelytől, hogy az ott 
évente megrendezésre kerülő „Őszi sokadalom” rendezvé-
nyen adjuk elő az Indul a bakterház című darabunkat.

A pénteki fárasztó, 14 órás út után, 
szombat reggel többé-kevésbé 
kipihenve keltünk. Élmény volt 

látni az erdélyi tájat, a Kárpátok vonula-
tait. Természetesen mindannyian kíván-
csiak voltunk a helyi rendezvény sokszí-
nű programjaira. Jó volt látni a kézműves 
termékeiket kínáló árusokat, hallgatni 
a már délelőtt elkezdődő koncerteket. 
De hamar el kellett kezdenünk a díszlet 
bepakolását, beépítését, így kevés időnk 
maradt bámészkodni. Szerencsére pár 
tagunk meg tudta látogatni a szintén 
meghívott mezőkövesdi rendőröket, akik 
főzőversenyen vettek rész, sőt, meg is 
nyerték azt. Nekik ezúton gratulálunk, 
az egész MASZK nevében. 

Elérkezett az előadás ideje. A gyö-
nyörű színházterem a századfordulón 
épült, aminek „deszkáira” már eleve 
felemelő érzés volt kiállni. Mindany-
nyian izgultunk, milyen lesz a közönség 
reakciója, tetszeni fog-e nekik a darab 
a matyók átdolgozásában. Szerencsére 
jó páran eljöttek, hogy megnézzenek 
bennünket. A második felvonásra már 

belőlünk is elpárolgott az izgalom, ahogy 
a közönség nevetését, és tapsát hallottuk. 
Egyre gördülékenyebben haladtunk a 
finálé felé, mely után a közönség felállva, 
vastapssal fejezte ki tetszését. Hálásan és 
felszabadultan tapsoltuk meg mi is őket 
a meghajlás után, hiszen nincs annál 
felemelőbb, mikor a közönség élvezettel 
nézi, hallgatja az előadást, főleg így, hogy 
a hosszú út, és egész napos építés után, 
bennünk is felgyülemlett a feszültség. 
A színpad elbontása és a díszlet kipa-
kolása után páran még meghallgattuk 
a Zanzibár együttes koncertjét, majd 
visszatértünk a szállásra, hogy másnap 
reggel meg tudjuk kezdeni az újabb 
hosszú utat, hazafelé. Fáradtan, ám 
mégis rengeteg élménnyel a szívünkben 
értünk haza, egy felejthetetlen hétvégét 
hagyva magunk mögött, amely olyan jól 
sikerült, hogy csak azt tudtuk rá mon-
dani: ilyen nincs is. 

Ezúton szeretném megköszönni a 
csapat minden tagjának a sok, kitartó 
munkát, és a tisztes helytállást.

Takács norbert
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városháza

képviselő-testületi ülés 
Elsőként dr. Fekete Zoltán 
polgármester számolt be az 
elmúlt két hónap történé-
seiről, majd önkormányzati 
rendeletek megalkotásáról 
döntöttek a képviselők. 

táMoGatás LakásVásár-
Lásra és -építésrE A lakás-
célú támogatásokról szóló, 
idén szeptembertől hatályos 
önkormányzati rendelet szerint 
a lakásépítési, lakásvásárlási 
támogatás vissza nem térítendő 
támogatás és kamatmentes 
kölcsön formájában nyújtható 
az igénylőknek. Lakásépítés 
esetén maximum 500 ezer 
forint vissza nem térítendő 
támogatás és 200 ezer forint 
kamatmentes kölcsön igényel-
hető. Lakásvásárlás esetén a 
vissza nem térítendő támogatás 
legfeljebb 200 ezer forint lehet, 
a kamatmentes kölcsön felső 
határa pedig félmillió forint. 
Rászorultságuk függvényében 
így akár 700 ezer forintot is 
kaphatnak a városunkban lete-
lepedni akaró fiatalok, akiknek 
egy éven belül kell felhasználni-
uk a támogatást. A kamatmen-
tes kölcsönt 10 év alatt, havi 
részletekben kell törleszteniük. 
Feltétel, hogy a kérelmezőknek 
legalább három éves munka-
viszonnyal kell rendelkezniük, 
valamint olyan lakás vásárlására 
fordíthatják a pénzösszeget, 
amelynek energiahatékonysága 
az átlagosnál jobb színvonalú. 
A támogatási összeg egyébként 
100 ezer forinttal növekedett a 
korábbi lehetőségekhez képest. 

taNszErtáMoGatás A 
testület megalkotta a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló önkormány-
zati rendeletet. Ennek értelmé-
ben az önkormányzat tízezer 
forint tanszertámogatást nyújt 
a mezőkövesdi lakhellyel 
rendelkező és a mezőkövesdi 

alap- és középfokú oktatási 
intézményekben tanuló diákok 
számára, amelyet október 
10-ig Erzsébet utalványban 
kapnak meg. A helyi járatos 
buszbérlet továbbra is ingye-
nes a tanulóknak. 

A város a következő tan-
évben is csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

A testület fenntartói 
hozzájárulását adta ahhoz, 
hogy a Városi Önkormányzat 
Rendelőintézetében szüne-
teltessék a körzetben műkö-
dő szülészet-nőgyógyászati 
mozgó szakorvosi szolgálatot. 
Ahogy az ülésen elhangzott, 
hogy az országban egyre 
kevesebb településen működik 
ez az ellátási forma, és egyre 
kevesebben igénylik. Jelenleg 
nincs olyan szakorvos, aki ezt a 
szolgáltatást biztosítani tudná. 
Az egészségügyi intézmény 
szüneteltetési kérését a B-A-Z. 
Megyei Kormányhivatal Me-
zőkövesdi Járási Hivatalának 
Népegészségügyi Osztálya 
jóváhagyta, most a testület az 
önkormányzat mint fenntartó 
nevében járult hozzá a szolgál-
tatás szüneteltetéséhez. 

Módosították a rende-
lőintézet alapító okiratát is, 
amelybe beemelték a „Városi 

Rendelőintézet felújítása Me-
zőkövesden” című pályázatban 
szereplő, az intézményben 
elinduló új ellátási formákat, 
az otthoni szakápolást és a 
nappali ellátást.

közMEGhaLLGatás
A grémium elfogadta, hogy 
az idei közmeghallgatást 
november 19-én, csütörtö-
kön 17 órától tartsák meg a 
Közösségi Házban. A ren-
dezvényen dr. Fekete Zoltán 
polgármester ad tájékoztatást 
az önkormányzat elmúlt egy 
évben végzett munkájáról és 
a további tervekről, de várják 
a lakossági indítványokat, 
véleményeket, javaslatokat is.

A testület önkormányzati 
ingatlanok sorsáról is határo-
zott, két bérlakás szerződésének 
további egy évvel történő meg-
hosszabbításáról döntöttek. 

A napirendek között 
szerepelt a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal, vala-
mint az érintett önálló gazdasá-
gi szervezettel nem rendelkező 
intézmények együttműködési 
megállapodásának megkötése 
is. A Közös Önkormányzati 
Hivatal és Mezőkövesdi Vá-
rosgondnokság, Mezőkövesdi 
Óvoda és Bölcsőde, valamint 
Városi Önkormányzat Rende-

lőintézete között hozzák létre 
ezt a megállapodást. A hivatal 
látja el az intézmények gazdál-
kodási feladatait, s dönt az azzal 
kapcsolatos munkamegosztás-
ról és az előirányzatokról.

A városatyák a Zsóry-fürdő 
városrész 7171/4 helyrajzi szám 
alatt lévő közterület elneve-
zéséről is határoztak. Az ott 
található üdülőházak pontos 
megközelítése, és az üdülőven-
dégek tájékozódása szempont-
jából is igényként jelent meg 
az érintett szakasz elnevezése, 
amely a testület döntése alapján 
a Pandora utca nevet kapta. 

Elfogadták az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 
59. évfordulóján szervezendő 
ünnepség programját. Az ese-
mény ünnepi szónokának Tállai 
Andrást, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyet-
tesét, parlamenti államtitkárt, 
térségünk országgyűlési kép-
viselőjét kérik fel. A műsorról 
idén a Széchenyi István Katoli-
kus Szakképző Iskola diákjai és 
pedagógusai gondoskodnak. 

közLEkEdés- és közBIz-
toNsáG A grémium további 
egymillió forint támogatást 
szavazott meg a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság részére, 
hogy továbbra is fokozott 
rendőri jelenlétet biztosítsa-
nak a Hősök terén, valamint a 
Szent László téren. 

A nyílt ülés zárásaként a ko-
rábban a Mátyás király úton a 
gimnázium, valamint a Bárdos 
Lajos Tagiskola előtt kiépített 
„living road” útfelület további 
bővítését is megszavazták. 
Ilyen speciális, a gépjárművek 
lassulását segítő burkolat lesz a 
Mátyás király úton a régi posta 
előtt, valamint a Szent István 
Katolikus Általános Iskola Egri 
út felőli bejáratánál. A burko-
latok építésének költsége nettó 
4,16 millió forint. 

akár 700 ezer forint támogatást is kaphatnak lakásvásárlásra, lakásépítésre a Mezőkö-
vesden letelepedők. az erről szóló önkormányzati rendeletet városunk képviselő-testü-
lete augusztus 26-i ülésén fogadta el. 

Tanszertámogatással is segíti 
az önkormányzat a mezőkövesdi családokat Molnár zs.
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aktuális

százötven gyereknek 
először csengettek be

több ezer gyerek 
kezdte meg az iskolát 
szeptember elsején 
a város közoktatási 
intézményeiben.

Megkezdődött a tanítás szeptember elsején 
a város oktatási intézményeiben. A nyár 
utolsó két hetében lezajlottak a javító és osz-
tályozó vizsgák. A tankönyveket zömében 
ebben az időszakban kapták meg az iskolák.

Az összevont általános iskolában 
tagintézményenként tartották az évnyitó-
kat szeptember elsején. Száznyolc gyerek 
először ment iskolába, közülük 98-an 
Mezőkövesden, a többiek Cserépfalu-
ban és Bükkzsércen. Gál János igazgató 
elmondta, sajnos évről évre kevesebb a 
gyerek, ez összefügg a születések számá-
nak csökkenésével.

A Szent István Katolikus Általános 
Iskolában két elsős osztály indult. Nagy volt 
az érdeklődés, el kellett utasítaniuk jelent-
kezőket. Nyeste István igazgatótól megtud-
tuk, 455 gyerek jár hozzájuk szeptembertől, 
48 elsőst írattak be hozzájuk szüleik.

A másik egyházi fenntartási iskolában, 
a Széchenyi István Katolikus Szakképzőben 
is teljes a kilencedikes osztályok létszáma, 
itt összesen 250 új tanulóval számoltak. 
Érettségire épülő képzésekre, autószerelő, 
gépgyártás-technológus technikus, keres-
kedő, valamint az új műszaki informatikus 
szakmára azonban még tudnak fogadni 

jelentkezőket. Csirmaz István igazgató 
kiemelte, a jogszabályok módosításának 
köszönhetően már a második szakma meg-
szerzése is ingyenes, ráadásul már 25 éves 
korig élhetnek ezzel a lehetőséggel a fiatalok. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a szülők és 
a diákok is vegyék komolyan a tanulást és 
a gyakorlatot, a saját jövőjük érdekében. 
Évente másfél, két osztálynyi gyerek hagyja 
abba az iskolát év közben.

A Szent László Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskolában több mint 
hatszáz fiatalnak csengettek szeptember 
elsején. Idén is van hetedik osztályuk, 
26 gyerekkel, s a kilencedik évfolyamok 
létszáma is ehhez hasonlóan alakul. Juhász 
Jánosné igazgató kifejtette, öt osztály 
indult náluk, egy hetedikes évfolyam, 
egy nyelvi előkészítő, gimnáziumi és két 
szakközépiskolai osztály, de érettségi utáni 
szakképzésre is vettek föl tanulókat.

Az érettségire épülő szakképzésre, a 
logisztikai osztályba még várják a jelentke-
zőket, itt még ősszel is van mozgás. Sokan 
ugyanis felvételt nyernek más intézmény-
be, s akár meg is kezdik tanulmányaikat, 
de nem találják meg számításukat. Bár 
még az összesítés nem készült el, biztató-

ak az eddigi visszajelzések: a gimnázium 
tavalyi végzősei közül sokan tanulnak 
tovább felsőoktatási intézményben, vagy 
felsőfokú szakképzésben, a legkülönbö-
zőbb területeken.

ELiNduLT A TANév A művéSzETi iSKoLáBAN iS A 
Bárdosban és a Szent Imre Tagiskolában is zeneokta-
tást indít a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, így már mind a négy mezőköves-
di általános iskolában, a zeneiskolában, valamint 
Bogácson és Szentistvánon is elérhető lesz a 
szolgáltatás. A Művészeti Iskola tanévnyitóján 
elhangzott, változtak a térítési díjak, kedvezménye-
ket, részletfizetést lehet igénybe venni. A befizetés, 
illetve a kérelmek benyújtásának határideje 
október 15., aki szociális alapon kér engedményt, 
annak október elsejéig kell az igazolásokat leadnia. 
Mozerné Horga Stefánia, az Alapfokú Művészeti 
Iskola tagintézményvezetője elmondta, idén is 450 
körül alakul a növendékeik száma. A legkedveltebb 
tanszakok idén a gitár és a fúvós hangszerek, illetve 
az ének. A jelentkezések megnövekedett száma mi-
att három új tanárt alkalmaznak. Néptáncra is várják 
a gyerekeket, az Eszterlánc, valamint az Eszterlánci 
Cérna csoport is szép sikereket ért el. Információkat a 
zeneiskolában lehet kérni.

megújult környezetben 
kezdik a tanévet
Nem csak a pedagógusok készültek a tan-
évre, a fenntartók a gimnáziumban és az 
egyházi intézményeiben is végeztettek 
felújításokat a nyár folyamán. A Szent 
István Katolikus Általános Iskolában fes-
tés zajlott, valamint az udvaron a szülők 
adományaiból egy egymillió forint érté-
kű fitneszparkot is kialakítottak, segítve 
ezzel a mindennapos testnevelés órákat. 
Nyeste István, a Szent István Katolikus 
Általános Iskola igazgatója kifejtette, 

az épület felső szintjének termeiben parkettát csiszoltak, két helyiségben pedig ki is 
cserélték a padló burkolatát, a felújításokra 3,5 millió forintot költöttek.

A Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola a tavalyi év folyamán kívülről telje-
sen megújult, így most bent dolgoztak a mesterek. Csirmaz István igazgató elmondta, 
az első emeleti vizesblokkokat, illetve az öltözőket újították föl, remélik, jövőre a 
második emeleti mosdók átalakítására is lesz pénz.

A Szent László Gimnáziumban az udvaron is voltak változások, köszönhe-
tően az ott épülő napelemes rendszernek, de bent is folytak munkák. Juhász 
Jánosné, az intézmény igazgatója elsorolta: a tavaly végzett osztályok termeit 
újították föl a nyár folyamán, de a vizesblokkokat, illetve a tornaterem melletti 
fiúöltözőket is újjá varázsolták.

A város az általános iskolák felújítására 
1,2 millió, a kollégiuméra 2,1 millió, 
a gimnáziuméra 4,3 millió forintot 
költött. A Szent Imre és a Bárdos Lajos 
Tagiskolákban kisebb meszelések 
történtek, a Mező Ferenc Tagiskolában 
két-két osztálytermet, szertárt és 
öltözőt festettek ki, s elvégezték a 
villamos végponti berendezést. Ezen 
túl felújítják a Bárdos tagiskola villám-
védelmi rendszerét. 

A gimnáziumban a sportöltözőket, a Széchenyi Szakképzőben a vizesblokkokat, a Szent istván általános iskolában 
a termek padlóit újították föl nyáron.

tóth Balázs

T. B.
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living road 
– a biztonságos közlekedésért

Nem 
történt baleset 

azóta, amióta lefek-
tették a living road csú-

szásgátló aszfaltborítást 
városunk két gyalog-

átkelőhelyén. 

A Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközép-
iskola előtt, valamint a Hősök 
terén, a Bárdos Lajos Tagis-
kolával szemben több mint 
egy évvel ezelőtt rakták le a 
speciális felületet, amely jelen-
tősen csökkenti a gépjármű-
vek fékútját. A tapasztalatok 
egyértelműen pozitívak.
– Sok előnyét tapasztaljuk a 
közlekedésben, hisz túl azon, 
hogy nagy mértékben elősegíti 
a kerék tapadását, a bordó szín 
jelentősen eltér és kiemelkedik 
az aszfalt szürke színétől, így 
az autósok figyelmét is sokkal 
jobban felkelti – emelte ki 
Varga János rendőr alezredes, 
a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság közlekedésrendészeti 
osztályának vezetője.

Hozzátette, az érdes, csúszás-
gátló borítás létjogosultságát 
alátámasztják a hivatalos 
tesztelési adatok. Egy 50 km-
es sebességgel közlekedő autó 
fékútja 34 méter, ezzel szem-
ben a living road borítással 
ellátott útszakaszon ugyanek-
kora sebességnél mindössze 
23 méter kell a megálláshoz.

ÚjaBB zEBrák öNErŐBŐL 
Városunk képviselő-testülete az 
augusztus 26-ai ülésen döntött 
a beruházásról, mely révén to-
vább bővült a living road rend-
szer városunkban. A különleges 
csúszásgátló aszfaltborítást két 
gyalogátkelőhelynél, a Mátyás 
király – Mártírok útja, valamint 
az Egri út – Jegenyesor keresz-
teződésében fektették le.

– Most is azokat a forgalmas kereszteződéseket és átkelőhe-
lyeket vettük figyelembe, ahol a gyalogosok száma jelentős. A 
döntés során fontos szempont volt továbbá, hogy a gyermekek 
minél nagyobb biztonságban közelítsék meg az iskolát – tette 
hozzá az osztályvezető.

A két új burkolat építését önerőből finanszírozta az 
önkormányzat, a beruházás összköltsége nettó 4,16 millió 
forint volt. A kivitelezők augusztus utolsó hétvégéjén végez-
ték el a munkálatokat.

Gépmonstrummal 
újítják a vasúti pályát

Egy nagy teljesítményű, hatékony munkagép 
segíti a Nagyút–mezőkeresztes–mezőnyárád 
vasútvonal felújítását. A „Pm 1000 uRm” típusú 
gép működését mezőkövesden mutatták be.

Az eseményt a MÁV Zrt. a Swietelsky 
Vasúttechnika Kft., valamint a Duna Aszfalt 
Kft. szervezésében rendezték meg szeptember 
3-án. A speciális munkagépet a „Szolgáltatási 
színvonal-javítás a 80-as számú vasútvonalon” 
című európai uniós projekt keretében használ-
ják a mintegy 42-es km-es szakaszon.

A gépbemutatón elsőként Paluska 
József, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. 
termelési igazgatója köszöntötte a jelenlé-
vőket, majd Pál László, a MÁV Zrt. általános 
vezérigazgató-helyettese ismertette 
röviden a projektet.

A rendezvény keretében Bali János, a 
Swietelsky Vasúttechnika Kft. szakértője 
mutatta be a 270 méter hosszú, 1000 
tonna súlyú sínpályán közlekedő monstrum 
technológiáját, legfontosabb paramétereit 
és működésének fázisait. Elmondta egyebek 

mENETRENdváLTozáS Az október 9-ig érvényes menetrend szerint 
a Budapestről Miskolc felé közlekedő távolsági sebesvonatok menet-
tartama általában tíz perccel nő, a vidéki kiindulási állomásokról pedig 
körülbelül húsz perccel hamarabb indulnak a fővárosba. Az InterCityk 
budapesti indulási ideje változatlan, de ideiglenesen hét perccel 
hosszabb az eljutási idő Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen irányába, míg 
az ellenkező irányú vonatok mintegy öt perccel korábban közlekednek. A 
Vámosgyörk−Füzesabony viszonylatú személyvonatok nem közleked-
nek, helyettük a kétóránként induló egri gyorsvonatok ezen a szakaszon 
minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Szeptember 26-áig 
Nagyút és Füzesabony között egy késő esti és két hajnali személyvonat 
helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Reggelente egy személyvo-
nat csak Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Miskolc között jár; délutánonként 
elmarad egy Miskolcról Füzesabonyba közlekedő személyvonat; egy másik 
személyvonat helyett pedig a Sátoraljaújhelyről Budapestre tartó sebesvo-
nat áll meg Kál-Kápolna és Vámosgyörk között mindenhol. 

ÚTLEzáRáS A vASÚTFELÚjíTáS miATT A vasúti vágány felújítása miatt 
Mezőkövesden a következő hetekben több alkalommal is útzárak lesznek. 
A Széchenyi utcai vasúti átjárót szeptember 11. 19 óra és szeptember 13. 
7 óra közt, majd szeptember 17-én 14-20 óra közt zárják le. A Vashíd utcai 
gyalogos átjárón szeptember 9-étől egy hónapig nem lehet közlekedni. A 
kisállomásnál lévő közúti átjáró szeptember 9-én 7 órától szeptember 11-én 
19 óráig, majd szeptember 13-án 7 órától szeptember 17-én 14 óráig, illetve 
szeptember 17-én 20 órától október 9-én 19 óráig lesz lezárva.

mellett, hogy a vasútvonal alépítményének 
javítását végző szerelvény, a kiszolgáló 
egységekkel együtt hozzávetőleg 900 méter 
hosszú és egy 12 órás műszak alatt 350-500 
méter közötti pályaszakaszt képes felújítani.

A vágány felépítményének átépítését 
a korszerű SMD-80-as géplánc segítségével 
végzik, a szakember erről a munkafolyamatról 
is tartott egy rövid tájékoztatót. 

A résztvevők személyesen, működés 
közben is megtekinthették a speciális 
munkagépet, amelynek segítségével 
jelenleg a Mezőkövesd-Mezőkeresztes 
közötti pálya jobb vágányának nyílt vonali 
szakaszait újítják fel.

A rendezvényen többek között a pro-
jektben érintett települések vezetői, köztük 
dr. Fekete Zoltán polgármester is tájékozó-
dott a beruházásról.

Bódi k.

B. K.
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Korszerűbb és modernebb 
egészségügy
Több mint 700 millió forintból újult meg a Városi Rendelőintézet Mezőkövesden. A beruházás 
révén nemcsak az épület bővült ki és újult meg teljes mértékig, hanem új eszközöket is kapott az 
intézmény. Az elkészült beruházást szeptember 4-én adták át hivatalosan.
A „Városi Rendelőintézet felújítása 
Mezőkövesden” című ÉMOP-4.1.1/B-12-
2013-0001 azonosító számú pályázaton 
600 millió forint támogatást nyert el 
Mezőkövesd Város Önkormányzata az 
egészségügyi intézmény korszerűsítésé-
re, a fennmaradó összeget az önkormány-
zat saját forrásként biztosította. 

Az átadó ünnepségen elején dr. Fekete 
Zoltán polgármester mondott köszöntőt. 
– Azon túlmenően, hogy egy épületet 
tudtunk felújítani, a jelentősége ennél 
sokkal nagyobb, példaértékű összefogás 
áll mögötte. A rendelőintézet 48 ezer 
ember egészségügyi szakellátásáért felel 
Mezőkövesden és a mezőkövesdi járás-
ban, melyre több mint 720 millió forint 
forrást tudtunk fordítani, ez példa nélküli 
– mondta el a polgármester. 

Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, parla-
menti államtitkár, térségünk országgyű-
lési képviselője beszédében a fejlesztés 
térségi szerepét, fontosságát emelte ki. 
– Körülbelül 40 éve épült a rendelőintézet, 
és azóta nem volt felújítva. Növekedett az 
intézmény alapterülete, egy új tetőtér épült, 
megújultak a lépcsők, a nyílászárók. Azon-
ban a legfontosabb, hogy 150 millió forint 

értékben eszközöket is kapott a rendelő-
intézet, így minőségileg jobb szolgáltatást 
tudnak végezni. Régóta várta már ezt a 
város, a járás, nagyon örülök neki, hogy ezt 
is sikerült megvalósítania a településnek – 
emelte ki Tállai András. 

Az építkezés menetét, tartalmát ifj. 
Szilvási András, a kivitelező Szilvási 
Építő Kft. ügyvezetője mutatta be a jelen-
lévőknek.  A pályázati forrásból a rendelő-
ben megtörtént az épület homlokzatának 
felújítása, hőszigetelése, a helyiségek 
átalakítása, bővítése és kicserélték a nyí-
lászárókat, valamint az épület energeti-
kai, gépészeti rendszere is megújult.

A korábbi lapos tetőre új magas tetőt 
építettek.  Az így kialakult padlástéren iro-
dákat, tárgyalót, vizesblokkokat alakítot-
tak ki. A földszinten öltözőket, baba-mama 
pelenkázót hoztak létre.

A rendelőintézet előtt és udvarán 
összesen 40 férőhelyes parkolót is kiala-
kítottak, illetve rendezték a zöldfelületet. 
– Az épület megújításán túl nagy öröm 
számunkra, hogy az intézet egyebek 
mellett egy modern laborautomatával, 
két nagy értékű ultrahang-készülékkel és 
egy gasztroenterológiai vizsgálótoronnyal 
gazdagodott. A projekt keretében olyan 

nappali ellátási formák is elérhetőek már 
a rendelőintézetben, amelyek eddig csak 
kórházban végezhető ellátások voltak. 
Ilyen a keringési betegek kezelésénél 
alkalmazott úgynevezett infúziós terápia, 
a kibővített fizikoterápiás ellátás és a házi 
betegellátás. Ezúton szeretném megkö-
szönni az intézmény minden dolgozójá-
nak a beruházás idején nyújtott türelmét, 
támogatását és segítségét – mondta el 
dr. Tóth József, a Városi Rendelőintézet 
orvos-igazgatója. 

A beszédeket követően Tállai András, 
dr. Fekete Zoltán, dr. Tóth József és ifj. 
Szilvási András ünnepélyes szalagátvá-
gással hivatalosan is átadta az elkészült 
beruházást, amelyet ezt követően dr. 
Berkes László pápai prelátus megáldott. Az 
esemény zárásaként a meghívottak megte-
kintették a megújult épületet.

Áder János államfő több cégvezetőnek is magas rangú állami elismerést ítélt oda az augusz-
tus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. Augusztus utolsó hetében Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi minisztertől vehette át a köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetést Kovács István, a Kovács Kft. tulajdonosa, ügyvezetője.
– Váratlanul ért a kitüntetés, de boldog vagyok. Nagy becsben tartom ezt az elisme-
rést, mert a legmagasabb szintről jött – mondta Kovács István, aki már több városi, 
s országos kitüntetést kapott, tavaly októberben például a Magyar Gazdaságért Díjat 
kapta meg a Nemzetgazdasági Minisztériumtól.

A Kovács Kft. Mezőkövesd és környéke egyik legnagyobb foglalkoztatója, 430 embernek 
adnak munkát. Így már nem is közép-, hanem nagyvállalatnak számítanak, amely hátrányt 
jelent a pályázatok szempontjából, hiszen számukra nem hirdetnek meg annyi elérhető uniós 
forrást, mint a kisebb cégeknek. Kovács István reméli, így is tudnak fejleszteni.
– Ebben az évben is vásároltunk, illetve vásárolunk gépeket, korszerűsítjük gyártósorainkat. 
További terveink között szerepel több gyártóberendezés cseréje is, hiszen elöregszik a 
géppark. Ezen kívül egy nagyobb volumenű fejlesztést is meg kell lépnünk, ha az egyik fő 
megrendelőnk, a ZF Hungária Kft. még több munkával látna el bennünket. Felkértek ugyanis 

minket is automata váltók alkatrészeinek gyártására, egyelőre benne vagyunk a számításba 
vett cégek között – mondta el a beruházásokkal kapcsolatban az ügyvezető-tulajdonos.

A vállalkozás főleg autóipari cégek beszállítója, s tavaly is jó évet zárt, idén pedig to-
vábbi, akár tíz százalékos növekedésre számítanak. Nagy szükségük van jó szakemberekre, 
de sok jelentkező nem tudja teljesíteni azt a szintet, amely ahhoz szükséges, hogy olyan 
termékek készüljenek, amelyek minőség megfelel a megrendelők szigorú elvárásainak. 
Saját tanműhelyükben maguknak is képeznek dolgozókat. Minden évben vannak fiatalok, 
akiket a bizonyítvány megszerzése után alkalmazottként megtartanak, az elmúlt tanév-
ben végzett diákjaik közül négyet vettek föl. 

Arany érdemkereszt
magyar Arany érdemkereszt kitüntetést vehetett át az augusztus 20-i 
nemzeti ünnep alkalmából Kovács istván, a Kovács Kft. tulajdonosa.

N. E.

varga mihály, Kovács istván 
és Tállai András

Tóth Balázs
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illés dávid Los Angeles 
tornászbajnoka

Két aranyat, közte az összetett győzelemért járó medált is elnyerte 
Los Angelesben illés dávid, mezőkövesdi tornász.

Júliusban és augusztus elején Los Angelesben rendezték 
a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokat. A mezőkövesdi 
Illés Dávid kimagasló teljesítményt nyújtva tornában 
elnyerte az összetett legjobbjának járó aranyérmet, 
de korláton is a legfényesebb medált szerezte meg. 
Nyújtón, gyűrűn és talajon a második, lólengésben a 
harmadik helyen végzett, ugrásban pedig ötödik lett.

Illés Dávid hatéves kora óta tanul az egri 
Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben, s tíz éve ismerkedett meg a tornával, 
de kosárlabdázik is. A kövesdi fiatal 16 napot töltött 

Los Angelesben, minden nap gyakorolt, s sorra jól vette 
az akadályokat, míg végül a döntőben is a legjobb 
formáját tudta mutatni.
– A kedvencem a gyűrű, a ló, az ugrás és a talaj. Los 
Angelesben jól éreztem magam, volt egy kis szabadidős 
program is, amikor az óceánnál jártunk. A versenyen 
izgultam, a talajon második lettem, hosszú volt a 
program. Utána jött a gyűrű, a korlát, majd a nyújtó 
következett, az ugrásban az első gyakorlat nem sikerült, 
ezért lettem csak ötödik – mondta Illés Dávid, aki szeret-
ne részt venni a 2018-as brazíliai világversenyen is.

A sportoló kiutazását támogatta városunk önkormány-
zata, a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
valamint magánszemélyek is. Szeretnék segíteni 
további pályafutását is, Paczók Ernő, a roma önkor-
mányzat elnöke reméli, sikerül további szponzorokat is 
a fiú mellé állítani. 

Matyók a Mesterségek Ünnepén 

A paraszti kultúra szinte minden szeg-
mensét bemutató rendezvény elsődleges 
célja, hogy megismertesse a látogatókkal a 
mesterségeket, a népművészeti értékeket. 
A vendégek nagy örömmel nézik meg, pró-
bálják ki, hogyan is készül egy-egy hagyo-
mányos tárgy. Az idei év központi témája a 
pásztor élet, pásztor művészet volt.

Egy tavalyi pályázati sikerének köszön-
hetően 24 m2-es, saját sátorrendszerrel mu-
tatkoztak be a mezőkövesdi népművészek a 
négynapos rendezvényen. Hat mesterünk, 
Fehér Tibor fazekas, Kiss Mátyás fafaragó, 
Kovács Szabolcs bútorfestő, Lukácsné 
Lengyel Erzsébet szövő, Pető Anna mézes-
kalácsos és Zeleiné Pap Bernadett hímző 
vett részt az eseményen, felvonultatva a 
matyó népművészet színe-javát. Körülbelül 
60 ezer belföldi és külföldi látogatója volt a 
29. alkalommal megrendezett Mesterségek 
Ünnepének. Óriási érdeklődés kísérte a 
mezőkövesdi népművészeink munkáit.

haGyoMáNyŐrzŐ díj A Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége számos díjat 
oszt ki minden évben, elismerve a szak-
mában dolgozók tudását, értékteremtő 
és -közvetítő tevékenységét. A Matyó 
Népművészeti Egyesület felterjesztése 
alapján Kiss Mátyás népi iparművész 
Hagyományőrző díjat vehetett át. 
– A Kárpát-medence minden szegletéből 
érkező, mintegy 8-900 népművész közül 15-
16 fő számára adtak át díjat. 25 éve vagyok 

ebben a szakmában, űzöm a mesterséget, 
és nagyon különleges és örömteli érzés volt 
felmenni a színpadra, végighallgatni a mun-
kásságomról szóló rövid szöveget több száz 
ember előtt – mondta el meghatottan Kiss 
Mátyás népi iparművész, fafaragó. 

Kiss Mátyás hozzátette, hogy nagyon 
sokan kíváncsiak voltak a fafaragás rej-
telmeire, sokan ki is próbálták. A matyó 
népi iparművész, ha teheti, dolgozik, 
alkot. Keze munkáját dicsérik városunk 
több intézményében fellelhető munkái, 
kapuk, oromfalak és egyéb alkotások, 
de az ország számos településén, illetve 
határainkon kívül is találkozhatunk Kiss 
Mátyás által faragott emlékművel, osz-
loppal vagy más faragott tárggyal. 

Legutóbbi munkáját, egy faragott 
kopjafát például a Bözödújfalu határá-
ban létrehozott kopjafafaluban láthat-
juk, amelyet annak emlékére állíttattak, 

hogy 27 évvel ezelőtt a Küsmöd-patak 
menti székely falut elárasztotta a víz. 
Augusztus elején az egykori település 
határában létrehoztak egy 164 kopjafá-
ból álló „falut”, amelyben minden kopja-
fa egy-egy elárasztott házat jelképez. Az 
emlékoszlopokat 64 település fafaragója 
felajánlásként ingyen készítette el, ame-
lyek között megtalálható Kiss Mátyás 
faragott oszlopa is. 

toVáBBI MEGjELENésEk A Mesterségek 
Ünnepe alkalmával nyílt meg Örökség 
és újítás címmel egy népművészeti tárlat 
a Budai Várbazár Északi Palotájában, 
ahol a matyó alkotók, Fehér Tibor, Ko-
vács Szabolcsés Zeleiné Pap Bernadett 
munkáit is megtekinthetik az érdeklő-
dők. A nyár utolsó hétvégéjén Erdélyben 
a Zilahi Fesztiválon képviselik majd 
városunkat, Mezőkövesdet.

Immár 9. alkalommal vett részt Mezőkövesd az ország legnagyobb népművészeti fesztiválján, 
a Mesterségek Ünnepén. az eseményen kiss Mátyás átvehette a hagyományőrzők díját. 

aktuális

Kovács Szabolcs, zeleiné Pap Bernadett, 
Lukácsné Lengyel Erzsébet, Fehér Tibor, Pető Anna és Kiss mátyás 

M. zs.

T. B.
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Programajánló

Agatha Christie angol írónő, „a krimi koronázatlan királynője”. 
A Guinness Book of World Records szerint Christie – William 
Shakespeare mellett – a világ minden idők legtöbb eladott 
könyvét elérő író. Csak a Biblia ért el magasabb eladott 
példányszámot. Fordulatos, sokszor az emberi lélek legsö-
tétebb bugyraiba vezető, lélektani hatásokat sem nélkülöző 
művei nagy kedvenceim. Legendás alakjai – Hercule Poirot, 
a zseniális belga magándetektív; illetve Miss Marple, a kot-
nyeles vénkisasszony – mára legendákká váltak, hatalmas 
rajongótáborral rendelkeznek. Christie Mary Westmacott 
álnéven romantikus regényeket is írt, de az utókor számára 
inkább mintegy 80 detektívregénye és nagy sikereket arató 
West End-i színpadi darabjai miatt emlékezetes. 

Hiába volt azonban sikeres és ünnepelt szerző szerte 
a világon, magánélete nem alakult szerencsésen. Van 
azonban az életrajzában 11 nap, amelynek története 
akár valamelyik regényében is megállná a helyét. Agatha 
Mary Clarissa Miller 1912-ben ismerte meg Archibald 
Christie-t, a Royal Flying Corps pilótáját egy táncestélyen. 

1914. december 24-én házasodtak össze. Egy gyermekük 
született: Rosalinda Margaret Clarissa Christie. 1926 
Agatha Christie életének legjelentősebb fordulópontja 
volt: ekkor jelent meg Az Ackroyd-gyilkosság, mellyel 
elindult a világhírnév felé. Még ebben az évben Archibald 
bevallotta Agathának, hogy egy másik nőbe, Nancy 
Neele-be szerelmes, és miatta el szándékozik tőle válni. 
December 3-án a pár vitatkozott, és sunningdale-i ott-
honukból Archie szeretőjével Godalmingba utazott, hogy 
ott töltsék a hétvégét. Aznap este Agatha eltűnt, egyetlen 
levelet hagyva hátra titkárnőjének, melyben azt írta, hogy 
Yorkshire-be utazott. Eltűnése nagy felzúdulást váltott ki 
az országban, mivel már ekkor sokan nagyra tartották írói 
munkásságát. Az írónő megtalálására indított kiterjedt 
kutatás tizenegy napig eredménytelen volt. Ezen a napon 
Christie-t azonosították a Swan Hydropathic Hotelben, 
Harrogate-ben, ahová vendégként jelentkezett be, Mrs. 
Teresa Neele néven, Cape Townból. Jared Cade könyvében 
erre a 11 napra próbál magyarázatot adni, melyre többféle 

teória is létezett/létezik. Christie maga soha nem adott 
magyarázatot eltűnésére. Habár az orvosok amnéziát 
állapítottak meg nála, ez azonban nem magyarázat a má-
sodlagos személyisége kialakítására. Egy elmélet szerint 
idegösszeroppanást szenvedett, egy másik szerint csak 
műveinek szeretett volna sajtóvisszhangot szerezni.

A könyv szerzője több évig tartó kutatómunka 
után megállapította, hogy igazából egyik teória sem 
állja meg a helyét. Leginkább magánéleti vonatkozá-
sokat kell figyelembe venni, hiszen két évvel később az 
írónő elvált hűtlen férjétől. 

Ajánlom mindenkinek a könyvet, aki szereti az irodal-
mi háttértörténeteket, hiszen ezt a művet Agatha Christie 
nem hivatalos életrajzának is nevezhetjük, mert az eltűnés 
előtti és utáni éveiről is beszámol. Izgalmas, új nézőpontú 
mű egy tehetséges és bölcs asszonyról, rengeteg, máshol 
soha nem publikált fényképpel kiegészítve.

Forrás: wikipedia, origo.hu, a könyv fülszövege
Kinczel Brigitta

Könyvajánló

Sport
szeptember 12. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry – DVTK U14 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

szeptember 12. szombat
12 órától Mezőkövesd Zsóry – DVTK U15 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

szeptember 18. péntek
18 órától Mezőkövesdi KC 
– PLER-Budapest NBI-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban 

szeptember 19. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry – Hajdú-
böszörmény U19 labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

szeptember 19. szombat
12 órától Mezőkövesd Zsóry – Hajdú-
böszörmény U17 labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

szeptember 19. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – 
Gyirmót FC Győr NB II-es labdarúgó-mér-
kőzés a Városi Stadionban

szeptember 26. szombat
9 órától XXIX. Party Pizza Kis Matyó 
Sakkverseny az Abkarovits J. tér 1. alatt

szeptember 26. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Tiszaújváros U14 labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

szeptember 26. szombat
12 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Tiszaújváros U15 labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

szeptember 19. szombat 
17.30-tól ARS SACRA Fesztivál 
– a Pro Urbe díjas Szent László Gálakórus 
20 éves jubileumi hangversenye 
a Szent László templomban
a belépés díjtalan!

Kulturális Örökség Napjai 
– több helyszínen: 
a Matyó Múzeumban 
és a Hadas városrészben
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szeptember 24. csütörtök
14 órától Bartha Zoltán 
festőművész kiállításának megnyitója 
a Közösségi Házban

pÉ
TErFY BorI & loVE Ban

D
 M

ezőkövesden!

Az alternatív rock együttes szeptember 26-án 
lép fel az Évnyitó Bulin. Este 6 órától a Városi 
Sportcsarnokban várnak a szervezők mindenkit a 
fergeteges koncertre. A tavaly életre hívott ren-
dezvényen két vendégzenekar is fellép, hogy kik, 
az egyelőre meglepetés. Az ingyenes programot 
Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőköves-
di KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. szervezi.

szeptember 27. vasárnap
A Turizmus Világnapja programjai 
a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben

szeptember 30. szerda
17 órától Koncert 
a Zene Világnapja tiszteletére 
a Zeneiskolában

október 2. péntek 
13–18 óráig 
Véradás 
a Közösségi Házban
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
szeptember 6–12-ig
Vitalitás Gyógyszertár 
(a Tesco épületében)

szeptember 13–19-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

szeptember 20–26-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

szeptember 12. 
Dr. Pólik István, Deák F. út 20.

szeptember 19. 
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

szeptember 26.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban és augusztus 19. és 31. kö-
zött 10 házasságkötést és 8 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez.

házasságkötés
Pázmándi László – Somogyi Henriett

Lengyel István – Aranyosi Szilvia
Kohári Attila – Rácz Diána

Hegyi István – Pap Nikolett
Pap Marcell – Szekeres Kinga

Bajzát Gábor – Mészáros Eszter Mária
haláleset

Kovács Istvánné 90 éves,
Méhes Ferenc 55 éves

mezőkövesdi lakos.

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 csütör-
tökén, 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

EgrI görög kaTolIkus 
sZErVEZőlElkÉsZsÉg
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: szeptember 27.

Harangszó
sZEnT lásZló EgYháZköZsÉg
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
vasárnap: 7, 9, 11 és 19 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
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden pénteken 
18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. 
Minden hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot 
teljesít a Szent László templomban, a 9 órás szentmisén.
minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szeptember 13-án (vasárnap) 11 órától 
Kálvária búcsú a temetőben.
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

rEForMáTus EgYháZköZsÉg
vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

mEGHívÓ
A Matyó Nagymama Klub Egyesület 

XV. alkalommal rendezi  a

„HALLÓ, méG iTT vAGYoK”
B-A-Z. Megyei Nyugdíjas Klubok Kulturális Találkozóját.

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt!

Helyszín: Mezőkövesdi Közösségi Ház színházterme
időpont: 2015. szeptember 15. (kedd) 9 óra

   A BELÉPÉS DÍJTALAN!   

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a hamarosan 
kezdődő fűtési szezonra való felkészülés előtt felhív-
ja a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a beszerezni 
kívánt téli tüzelő megvásárlása során fokozott 
óvatossággal, körültekintéssel járjanak el! 
mire figyeljen?
Legyen gyanús a szórólapokon feltűnően olcsón 
kínált tűzifa! Csak ellenőrizhető származású és 
mennyiségű tűzifát vásároljanak! Az sem mindegy, 
hogy milyen fafajtával tüzelünk, melyet az eladásra 
kínált tűzifák ára is tükröz.
Fontos!
– A tűzifa megrendelése során pontosan tisztázni 
kell a megrendelt fa mennyiségét vagyis, hogy az 
eladó mit ért az erdei köbméter (1,7 m x 1 m x 1 m), 
a kalodás tűzifa, más néven üzemi köbméter (1 m x 
1 m x 1 m), s az ömlesztett köbméter kifejezés alatt. 
Tapasztalatunk szerint az utóbbi mennyisége nem 
ellenőrizhető, nem is hivatalos mérésre használt 
kifejezés! A súly alapján történő vásárláskor használt 
nem hiteles mérleg jó eszköz a vevő megkárosítására!  
– Csak akkor fizessük ki a megrendelt tűzifát, ha annak 
minőségéről és mennyiségéről is meggyőződtünk! Nem 
árt, ha szomszédunk, rokonunk is jelen van a fizetésnél.
– Minden esetben kérjünk számlát a megvásárolt 
tűzifáról! 
– Amennyiben a tűzifa-kereskedő nagyon siet, 
inkább más időpontban jöjjön vissza, mikor ráér, 
nyugodt! Ezzel elkerülhető a vita, főképp a lerako-
dott fa mennyiségével kapcsolatban. 

Szén, lignit vásárlásánál a szállítást teljesítőnek 
tudni kell igazolni a szállított áru mennyiségét.

Ha tanácsainkat megfogadja, olcsóbban 
élvezheti otthona melegét!

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

RENdŐRSéGi FELHíváS

„Akinek a táncba párja nincsen, 
annak egy csepp esze sincsen, sincsen..." 

A nyári vakáció véget ért, de nem kell, hogy a szórakozás 
is véget érjen. Szeptembertől a kicsik és a kicsit nagyob-
bak is játszva ismerkedhetnek meg a matyó táncokkal és 
a kézműves hagyományokkal. Mozogjunk és alkossunk 
együtt a Matyó Népművészeti Egyesület most induló 
szakköreiben! 

Minden érdeklődő 3 és 25 év közötti fiatalt várunk!

Beiratkozás: 2015. szeptember 14. és 18. között 
naponta 9-től 16 óráig a Népi Művészetek Házában 
(Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.) 

Bővebb információ: Tel: 49/411-686, 
email: info@matyofolk.hu

Felhívás

Kiadó üzlethelyiségek és pavilon 
az élelmiszerpiacon

A Mezőkövesdi VG Zrt. határozatlan időre szóló bérleti 
szerződés útján hasznosításra ajánlja az alábbi jelenleg 
üresen álló üzlethelyiségeket és pavilont:
– 9,4 m2 területű üzlethelyiség 
(2. sz. üzlet az Agrárinnovációs központban),
– 23,73 m2 területű üzlethelyiség 
(1. sz. üzlet helység a Piaccsarnokban),
– 15,53 m2 területű üzlethelyiségek 
(6. sz. üzlet helység a Piaccsarnokban)
– 6 m2 területű pavilon (14. sz. pavilon a Piaccsarnokban)

A kiadó helységek megtekinthetőek a piaci díjbeszedővel 
történt időpont-egyeztetést követően. Időpont-egyeztetés 
telefonon a 06 30/812-3906 telefonszámon vagy személye-
sen piaci napokon a helyszínen.

A bérleti díj összege Mezőkövesd Város Önkormányzatá-
nak 39/2005 (XII. 01) ÖK rendelete szerint, üzlethelyiségek-
re vonatkozóan 2.126 Ft/m2/hó+áfa, pavilonra vonatkozó-
an 1.248 Ft/m2/hó+áfa. Mezőkövesdi VG Zrt.

Mezőkövesdi VG Zrt.
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közhírré tétetik

2015 . évi ŐSzi LomTALANíTáSi AKCiÓ
A mezőkövesdi vG zRt. tájékoztatja a lakosságot, 

hogy mezőkövesden a lomtalanítást  
2015. szeptember 21-től – 2015. október 2-ig,

a zsóry üdülőterületen 
2015. szeptember 26-án (szombaton) végzi.

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is  közvetlenül 
az ingatlanoktól szállítjuk a hulladékot.
Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása 
érdekében kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az in-
gatlanuk előtt jól látható helyre, a megadott időpontban 
reggel 7 óráig szíveskedjenek elhelyezni a lomot. 
FoNToS, hogy kommunális hulladékot ne tegyenek a 
lomtalanítás közé, hanem azt a kukába helyezzék!

Lom: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútorzat, 
ágybetét, háztartási berendezés és készülék (veszélyes 
anyagokat nem tartalmazó kiselejtezett elektromos 
berendezés pl.: kompresszor nélküli hűtő, TV belső 
alkatrész nélkül), ruhanemű, zsákokban kihelyezett 
lomb, zöld, illetve háztartási mennyiségű kötegelt 
metszési nyesedék. 

A LomTALANíTáS SoRáN NEm SzáLLíTjuK EL Az 
ALáBBi HuLLAdéKoKAT:
– veszélyes anyagokat (festékek, festékes-lakkos

dobozok, akkumulátor, elem stb.),
– veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékokat,

(pl. olajos fémhulladék)
– azbesztet tartalmazó hulladékot,
– veszélyes anyagot tartalmazó faforgácsot (vegyszer, lakk),
– faanyagvédő szereket,
– oldószereket, szerves oldószereket,
– veszélyes anyagot tartalmazó iszapokat, 

savakat, lúgokat,
– nehézfém-tartalmú hulladékot,
– olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket,
– olajtüzelés pernyéjét és kazánporát,
– vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő

anyagokat,
– PCB-ket tartalmazó hidraulika olajokat,
– hulladékká vált állati szöveteket (testrészek, 

elhullott állatok),
– fertőző hulladékokat (állati tetemek, trágya),
– nagyobb mennyiségű gyógyszereket,
– fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan 

anyagokat (vér, állati zsírok),
– éles, hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők,

vágó, szúró eszközök),
– permetszereket és azok dobozait,
– építési törmeléket,
– gumiköpenyeket, autóroncsokat.

A lomtalanítási akció kizárólag a lakosság 
részére biztosított.

érdeklődni lehet a mezőkövesdi vG zRt.-nél 
a 49/505-145-ös telefonszámon.

A Tisztelt Lakosság lomtalanítással kapcsolatos segítő-
kész együttműködését előre is köszönjük!

2015. évi lomtalanítás ütemezése 
mezőkövesd város területén
szeptember 21. hétfő: Ady E. út, Tóth Á. út, Babits 
M. út, Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay 
János út, Abkarovits tér, Márta út, Anna köz, Judit út, 
Esze T. út, Balogh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly 
K. út, Vak B. út, Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, 
Patak út, Bem apó út, Kürt út, Hoór köz, Szomolyai út. 
szeptember 22. kedd: Gaál I. út, Varga P. út, Gyula 
út, Dala J. út, Dávid út, Salamon út, György út, Lajos 
köz, Gergely út, Imre út, Lehel út, Klára út, Edit út, 
Farkas M. út, Éva út, Margit út, Táncsics M. út, Takács I. 
út, Pál út, Béla út, Sára út, Júlia út, Jolán út, Lenke út, 
Elvira út, Zsófia út, Irén út, Teréz út.
szeptember 23. szerda: Damjanich út, Mihály út, 
János út, gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József út, 
Kiss I. út, Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor út, Kelemen 
út, Bogácsi út, István út, Martinovics út, Madách I. út, 
Ádám út, Kereszt köz, Kertész köz, Albert köz, Károly út.
szeptember 24. csütörtök: Liliom út, Tulipán út, 
Pipacs út, Viola út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, 
Sárkány út, Bajcsy-Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya 
út, Dr. Papp Z. út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs 
köz, Fűzfa tér, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, 
Rezeda út, Alkotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa út.
szeptember 25. péntek: Köszméte út, Lövői út, Eper 
út, Szamóca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, 
Asztalos út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, 
Cseresznye út, Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő 
út, Dinnye út, Barack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, 
Mikszáth K. út (vasút alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út. 
szeptember 28. hétfő: Budai N. A. út, Erzsébet 
királyné út, Szemere B. út, Kossuth L. út, Akácfa út, 
László K. út, Kőrisfa út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán 
köz, József A. út, Bükkfa köz, gróf Bethlen I. út, Nyárfa 
út, Platán köz, Kovács köz, Szilfa út, Tölgyfa út, Honvéd 
út, Eötvös út, Mikszáth K. út (vasút feletti oldal), 
Kökény köz, Kis J. B. út, Mogyoró köz, Patkó köz.
szeptember 29. kedd: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jáz-
min út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág 
út, Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, 
Erkel F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Petőfi S. 
út, Gárdonyi G. út, Felszabadulás út /Klementina/.
szeptember 30. szerda: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, 
Gólya út, Sas út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Hattyú 
út, Sirály út, Dohány út, Sólyom út, Fecske út, Galamb 
út, Állomás út, Seregély út, Vasút út, Gábor Á. út, 
Veronika út, Kölcsey út, Jókai M. út.
október 1. csütörtök: Egri út, Dorottya út, Mária 
út, Eszter út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma út, 
Erzsébet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, Gizella út, 
Aranka út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út.
október 2. péntek: Szent L. tér, Juharfa út, Mindszenty 
József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, Batthyányi út, 
Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász Gy. út, Balassi 
B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út, Vajda J. út, 
Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Berzsenyi D. út, Bogácsi, Móra 
F. úti, Gróf Zichy úti lakótelep, Madách, Lukács G., Harsányi 
úti lakótelep, Mátyás király út, Mátyás kir. úti lakótelep, 
Hadnagy úti lakótelep.

iii. Őszi Gyümölcs-, zöldség-
kiállítás és virágvásár
Ossza meg másokkal is a kertjében termett 
zöldségeket, gyümölcsöket, az ezekből készült lek-
várokat, szörpöket, hogy megismerhessük, milyen 
értékek vannak még mindig településünkön!
Kérjük, szóljon ismerőseinek, szomszédjainak, 
barátainak, hozzák el ők is terményeiket, terméke-
iket. Gazdagítsuk együtt a kiállítást! Termésekből 
6-8 db, lekvárokból, szörpökből egy-egy kis üveg. A 
lekvárokat, szörpöket mindenki visszakapja.

Kiállítás ideje: 2015. szeptember 18-19.
Kiállítás helyszíne: Táncpajta (Mezőkövesd,

Kisjankó Bori u. 5-7.)
megnyitó: 2015. szeptember 18. (péntek) 10 óra
Gyümölcsök, zöldségek, lekvárok, szörpök leadá-
si ideje: 2015. szeptember 18. (péntek) 8–9 óráig
átvétel helye: Táncpajta (Mezőkövesd, 

Kisjankó Bori u. 5-7.)
oklevelek átadása: 2015. szeptember 19.

(szombat) 15 óra.

virágkiállítás!
Gyógynövények, fűszernövények, kaktuszok, 
orchideák vására.

Süteményverseny!
A kiállítás helyszínén várjuk a háziasszonyokat 
süteményeikkel. A sütiversenyt szakértő zsűri bírálja. 
Mutassuk meg, milyen finomabbnál finomabb sós és 
édes süteményeket készítenek a matyó asszonyok!

Eredményhirdetés: 2015. szeptember 19. 
(szombat) 15 óra

információ: Matyó Kertbarát Egyesület
Tel.: 70/698-4183; 30/9365078; 20/2658059

véget ért 
a turistaszezon
Szeptembertől új nyitvatartás lé-
pett érvénybe a zsóryban, valamint 
néhány kiállítóhelyen.
A mezőkövesdi Tourinform Irodában véget ért a 
hosszított nyári nyitvatartás, hétköznapokon 10–16 
óra között fogadják az érdeklődőket. A Zsóry-fürdő 
naponta 7:30–18 óra között tart nyitva. A szabadtéri 
medencék közül a körmedence már nem üzemel, 
azonban a többi kültéri medence (hullám- és gyerek-
medence, iker élmény- és gyógymedence) továbbra 
is rendelkezésre áll. A Kisjankó Bori Emlékház keddtől 
vasárnapig 10–16 óra között, a Takács István Életmű 
kiállítás (Galéria) keddtől szombatig 9–17 óra között 
tart nyitva ősszel. A Matyó Múzeum és a Gépmúzeum 
nyitvatartása változatlan, október 31-ig keddtől 
vasárnapig 9–17 óra közt látogatható. T. B.
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Széchenyi úti vasúti átjáró lezárás időpontjai és módosított útvonalak
1. lezárás időpontja: 2015. szeptember 11-én (péntek) 7 órától szeptember 
12-én (szombat) 19 óráig  (mindkét vasúti átjáró lezárásra kerül)
Az útzár érinti a 6; 6A; 6B; 6C jelzéssel közlekedő helyi autóbusz járatokat. 
A járatok az alábbiak szerint közlekednek ezeken a napokon. 
– 6 jelzéssel közlekedő járat Rutinpálya – Cseresznye út – Dózsa György út útvonalon 
2015. 09. 11-én nem közlekedik. 
– 6A jelzéssel közlekedő járat csak a vasútállomás – Gyógyfürdő útvonalon közlekedik 
2015. 09. 11-én pénteken a menetrendszerint 8.23 órakor induló járat a Rutinpálya 
végállomás helyett a 8.25 órakor a Vasútállomásról indul.
– 6B jelzéssel közlekedő járat Fülemüle u ford. – csak a vasútállomásig közleke-
dik. 2015. 09. 11-én pénteken a menetrendszerint 6.58 órakor Fülemüle útról induló 
járat a Vasútállomásig közlekedik a Rutinpálya helyett.
– A 6C jelzéssel közlekedő járat vasútállomás – dózsa György út 3., illetve dózsa 
György út 3. – vasútállomás  útvonalon közlekednek. 
2015. 09. 11-én pénteken menetrendszerint Rutinpálya megállótól 6.50, 7.10 és 14.15 
órakor járatok, a Vasútállomástól indulnak 6.52, 7.12 és 14.17 órakor. 
2015. 09. 11-én pénteken menetrendszerint Dózsa György útról 6.30 és 14.15 órakor 
induló járatok csak a Vasútállomásig közlekednek a Rutinpálya, az átjáró lezárás miatt 
nem közelíthető meg.

2. lezárás időpontja: 2015. szeptember 17-én (csütörtök) 14–20 óra között 
(csak a Széchényi úti átjáró lesz lezárva)
– A 6C jelzéssel 14.15 órakor Rutinpálya – Vasútállomás – Dózsa Gy. út 3.  közlekedő 
járat a Vasútállomás megállóhelyet nem érinti:
módosított útvonal:  Rutinpálya – Cseresznye út – Dózsa Gy. út – Mátyás király 
út  – Széchenyi út  Ifjúság út 2. – Katolikus iskola – Mátyás király út 87 – Szent L. tér - 
Gimnázium – Dózsa György út 
– A 6C jelzéssel 14.15 órakor Dózsa Gy. út. –  Vasútállomás – Rutinpálya útvonalon 
közlekedő járat csak Vasútállomásig közlekedik. 

dózsa Gy. úti („kisállomás”) közúti átjáró lezárás időpontjai és módosított útvonal
1. lezárás
2015. szeptember 8-án (kedd) 7 órától szeptember 11-én (péntek)  19 óráig
6 jelzéssel  Rutinpálya – Cseresznye u – dózsa Gy. u útvonalon közlekedő járat 
2015. szeptember 8-án keddtől szeptember 10-én csütörtökig módosított útvonalon 
közlekedik.
6. járat módosított útvonala: 
Rutinpálya – Lövői út 20– Cseresznye út 9 – Cseresznye út 69 – Cseresznye út 9. – Széche-
nyi út– Mátyás király út – Dózsa György út 3. (Cseresznye úton visszafordul a busz,  a Dózsa 
György út 96. és Dózsa György út 36. megállóhelyeken nem áll meg a járat)
2015. szeptember 11-én pénteken a 6 jelzésű járat nem közlekedik.
javasolt járatok a 6 jelzésű autóbusz helyett 2015. szeptember 11-én pénteken:
6C járat 7.12 órakor Vasútállomásról – Dózsa György út végállomásra
7A járat 7.35 órakor Vasútállomásról – Dózsa György út végállomásra 
6C járat 14.18 órakor Vasútállomásról – Dózsa György út végállomásra

2. lezárás 
2015. szeptember 13-án (vasárnap) 7 órától szeptember 17-én (csütörtök) 14 óráig
2015. szeptember 14-én hétfőtől szeptember 17-én csütörtökig 6 jelzéssel  Rutinpálya – 
Cseresznye u – dózsa Gy. u útvonalon közlekedő járat módosított útvonalon közlekedik.
6. járat módosított útvonala: 
Rutinpálya – Lövői út 20– Cseresznye út 9 – Cseresznye út 69 – Cseresznye út 9. – Széche-
nyi út– Mátyás király út – Dózsa György út 3. (Cseresznye úton visszafordul a busz,  a Dózsa 
György út 96. és Dózsa György út 36. megállóhelyeken nem áll meg a járat)

3. lezárás 
2015. szeptember 17-én (csütörtök) 20 órától október 9-én (péntek) 19 óráig 
2015. szeptember 17-én csütörtöktől október 9-én csütörtökig 6 jelzéssel  Rutinpálya – Cse-
resznye u – dózsa Gy. u útvonalon közlekedő járat módosított útvonalon közlekedik.
6. járat módosított útvonala: 
Rutinpálya – Lövői út 20– Cseresznye út 9 – Cseresznye út 69 – Cseresznye út 9. – Széche-
nyi út– Mátyás király út – Dózsa György út 3. (Cseresznye úton visszafordul a busz a Dózsa 
György út 96. és Dózsa György út 36. megállóhelyeken nem áll meg a járat)

Tájékoztatás a vasúti vágányok felújítása miatt 
– az átjárók lezárásának ideje alatt – 
a helyijáratú autóbuszok módosított útvonaláról

Szeptember 16.
15 óra: Kerékpártúra Szomolyára 
– Gyülekező Ódor Kerékvár előtt (1 tombola)
18 óra: Mezőkövesd Kavicsos-tó Szabadidő-
park – Európai Mobilitási Hét megnyitója – 
A rendezvényt megnyitja: dr. Fekete Zoltán, 
Mezőkövesd Polgármestere
18.05 óra:  Teljesítményfüzetek átvétele, 
– A rendezvény eseményeinek részletes 
ismertetése
18.10 óra: 1 KÖR gyaloglás a Kavicsos-tó 
körül (1 tombola)

Szeptember 17.  kerékpáros ügyességi pálya 
– előfutamok iskolások részére (1 tombola)

Szeptember 18. kerékpáros ügyességi pálya 
– előfutamok iskolások részére (1 tombola)

Szeptember 19. Részvétel a XI. Tour de 
Mezőkövesd rendezvényein

Szeptember 20. 7 óra: Kerékpártúra 
a Kövesdi Kilátóhoz – Gyülekező az Ódor Kerék-
vár előtt (2 tombola)
8 órától egész nap: Online TOTÓ az egészséges 
életmód és KRESZ témában (helyesen kitöltők 1 
tombola). Az online TOTÓ linkje a www.facebook.
com/TourDeMezokovesd oldalon lesz elérhető.
10 óra: Kerékpártúra Cserépfaluba – Gyüle-
kező Ódor Kerékvár előtt (1 tombola)

Szeptember 21. kerékpáros ügyességi pálya 
– előfutamok iskolások részére (1 tombola)

Szeptember 22. Kerékpáros kedd!
Délelőtt folyamán menj a munkahelyedre 
vagy az iskolába kerékpárral, esetleg gyalog 
és igazoltasd le a munkahellyel vagy iskolával 
a teljesítmény füzetbe! (1 tombola)
16 óra: Mezőkövesd Kavicsos-tó Szabadidőpark
– kerékpáros ügyességi pálya versenyek – DÖNTŐ
– triál bemutató
17 óra 30: EREDMÉNYHIRDETÉSEK, 
TOMBOLASORSOLÁS, ZÁRÁS!
18 óra: Kerékpáros felvonulás Mezőkövesd 
Kavicsos-tó és Szabadidőparktól a Főtérig

LEGYEN AZ ÉV MINDEN KEDDJE A KERÉKPÁRO-
ZÁS ÉS GYALOGLÁS NAPJA MEZŐKÖVESDEN!

Szervezők: PROGRESSIO Bt., Ódor Kerékvár, 
Mezőkövesd Város Önkormányzata, Rend-
őrkapitányság Mezőkövesd, Mezőkövesdi 
KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.

információ: 
www.facebook.com/TourDeMezokovesd 
http://progressiobt.hu/egeszseges-eletmod/
tour-de-mezokovesd.html
www.mezokovesd.hu
www.facebook.com/eletmodvaltok

A program-
változtatás jogát 
fenntartjuk!

Európai mobilitási Hét – 2015. szeptember 16 - szeptember 22.
Ha részt veszel az Európai mobilitási Hét rendezvényein, minden eseményen tombolaszelvényt 

kapsz, amellyel a szeptember 22-i Autómentes Nap záró rendezvényén sorsoláson vehetsz részt!
Fődíj: 1 db KERÉKPÁR

Egyéb nyeremények: Kirándulás az Alacsony-Tátrába, ajándékcsomagok, könyv, toll, póló, hátizsák, fürdőbelépő stb.
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sportkalauz

Haris László emlékére rendeztek ökölvívó gálát 
Sajószentpéteren augusztus végén. A kövesdiek 
közül Pusomai Árpád könnyedén győzött, Mizser 
Marcell ellenfele visszalépett, Balogh Dezső 
hajszállal kikapott. Utóbbi a versenyen tudta meg, 
hogy az Európa Bajnokságra való kiküldetésért 
boxol, feszültté vált, s szoros meccsen alulmaradt. 
Mizser Marcell nem utazik a világbajnokságra, 
mert nem tudott részt venni a válogatott nyári 
edzőtáborán. 

 

Augusztus utolsó hétvégéjén ismét házi versenyt 
rendezett a Mezőkövesd Zsóry SE Sakk Szakosztálya. 
A XXVII. Spórol6 Kis Matyó Open rapid sakkversenyen 
Pap Kristóf végzett az első helyen 8,5 ponttal. Továb-
bi eredmények: 2. Éberth Zoltán 7 pont, 3. Póta Lajos 
6,5 pont, 4. Váradi Vendel 4 pont, 5. Csörgő Péter 3 
pont, 6. SIpeki László 1 pont.

A 2009/2010-ben született fiúknak és lányoknak 
indít edzéseket a Mezőkövesd Zsóry Fügedi István 
vezetésével. Jelentkezni e-mailben az utanpotlas@
mezokovesdzsory.hu címen, vagy telefonon 
Fügedi István edzőnél lehet: +36/70-3826-126. 
Az edzések helyszíne a Szent Imre Tagiskola, a 
tréningek időpontja hétfőn, szerdán, csütörtökön 
16:30-17:30 óra.

Lemaradtak az EB-ről 
és a vB-ről

Pap Kristóf nyerte 
a rapid versenyt

Bravúrpont 
a bronzérmestől
Négy nehéz mérkőzéssel, de nem pont nélkül kezdte a 
2015/2016-os idényt az MkC.

Ennél nehezebb ellenfelekkel nem 
kezdhette az idei bajnokságot a Mező-
kövesdi KC, hiszen a tavalyi idény 2-5. 
helyezettjeivel találkozott az első négy 
fordulóban. Skaliczki László csapata az 
első meccsen ugyan súlyos vereséget 
szenvedett Balatonfüreden – a Veszp-
rém megyeiek nagyon motiváltak voltak 
az orosházi tornán elszenvedett vereség 
miatt –, majd hazai pályán egy végig 
kiélezett találkozón döntetlent harcoltak 
ki a tavalyi bronzérmes Tatabánya ellen.

A mieink az első 25 percben 2-3 gól-
lal vezettek, majd fordított a tatabánya. 
A második játékrészben végig a vendé-
geknél volt az előny, de fél perccel a vége 
előtt az MKC egyenlített, majd kivéde-
kezte az ellenfél támadását. Csurgón 
bekalkulált, tisztes vereséget szenvedtek 
a kövesdiek, szoros első félidő után 
ugyan tíz góllal is vezettek a hazaiak, 

de a kövesdiek nem adták föl a mérkő-
zést. A Szeged elleni hazai találkozót 
lapzártánk után játszották, következik: 
B.Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC, 
szeptember 12. 18 óra.

 

Balatonfüredi KSE – mezőkövesdi KC 33-18 (16-8) 
MKC: Volarevics, Holló B., Liszkai (kapusok), Kovács B., Szepesi 2, Kovács P. 1, Füstös, Kiss R. 2 (1), Grünfelder, 
Hajdu G. 2, Radnics, Antal, Molnár, Benis 2 (1), Trivkovics 4, Csirics 5 (2). Vezetőedző: Skaliczki László 
Hetesek: 6/5, ill. 6/4 
Kiállítás: 12 perc, ill. 6 perc 
mezőkövesdi KC – Grundfos Tatabánya 23-23 (11-12) 
MKC: Liszkai - Benis 3 (1), Csirics 6, Antal 3, Radnics 3, Hajdu G. 2, Szepesi 5 (2). Csere: Volarevics, Holló B. 
(kapusok), Trivkovics 1, Molnár F., Grünfelder, Kiss R., Füstös, Kovács P., Kovács B. Vezetőedző: Skaliczki László 
Csurgói KK – mezőkövesdi KC 31–26 (16–13) 
MKC: Liszkai – Benis 2 (1), Antal 2, Hajdu G. 6, Csirics 6 (1), Grünfelder, Radnics 4. Csere: Holló B., Volarevics 
(kapusok), Szepesi, Kovács P., Füstös, Kiss R., Molnár 1, Trivkovics 5. Vezetőedző: Skaliczki László

ovisokat várnak 
a focisulibatóth Balázs

Fél perccel a mérkőzés vége előtt 
egyenlített az mKC

Az mKC ifi csapatának őszi sorolása 
Cegléd – MKC 26-17 (11-6) 
szeptember 11. 16:00 MKC – Orosháza 
szeptember 19. 16:00 Balatonfüred – MKC 
szeptember 25. 16:00 MKC – Tatabánya 
október 2. 15:30 Csurgó – MKC 
október 9. 16:00 MKC – Pick Szeged 
október 14. 18:00 NEKA I – MKC 
október 24. MKC – Veszprém 
október 31. 16:00 Gyöngyös – MKC 
november 12. 18:00 NEKA II – MKC 
november 13. 16:00 MKC – PLER 
november 27. 16:00 Eger – MKC 
december 4. 16:00 MKC – Komló 
december 13. 18:00 Vác – MKC 
december 18. 16:00 MKC – Balmazújváros 

Az mKC serdülő csapatának sorsolása 
MKC - Gyöngyös 24-27 (11-9) 
szeptember 10. 17:00 Balassagyarmat - MKC 
szeptember 17. 15:00 MKC - Eger 
szeptember 24. 15:30 Füzesabony - MKC 
szeptember 30. 15:00 MKC - Csömör 
október 15. 15:00 MKC - Vác 
október 20. 15:30 MKC - Salgótarján 
október 25. 11:00 Csanádi KSI - MKC 
október 29. 15:00 MKC - Domony 
november 14. 11:00 Angyalföldi SI - MKC 
november 19. 16:15 Gyöngyös - MKC 
november 26. 15:00 MKC - Balassagyarmat 
december 2. 15:30 Eger - MKC 
december 3. 15:00 MKC - Füzesabony 
december 12. 12:30 Csömör - MKC 
január 10. 12:00 Vác - MKC 
január 14. 15:15 Salgótarján - MKC 
január 21. 15:00 MKC - Csanádi KSI 
január 31. 11:00 Domony - MKC 
február 4. 15:00 MKC - Angyalföldi SI 

Több mint 80-an mozogtak együtt a III. 
Nyárvégi Zumba Fergetegpartin augusztus 
30-án a Városi Sportcsarnokban. A házigaz-
da Jordán Mária által szervezett esemény 
sztárvendége Borsos Péter, cardio kick-
box és DBands Fitnesz master trainer volt, 
meglepetés-szereplőként pedig László Tünde 
zumbaoktató, valamint három (füzesabo-
nyi és mezőkövesdi) „zumba-fun”, Ferenczi 
Gabriella, Vincze Tímea és Molnár Zsanett 
is bemutatta saját táncát.

kick-box, zumba, 
tánc 2,5 órában



Mezőkövesd Zsóry FC 
– szolnoki MáV FC 3-1 (2-1)
A Merkantil Bank Liga 5. fordulójában 
rangadót játszott a Mezőkövesd, ugyan-
is a 8 ponttal 5. helyen álló Bajzáték a 
9 pontos, 3. helyezett Szolnokot látták 
vendégül a Városi Stadionban augusz-
tus 29-én. Labdarúgóinknál lehetőséget 
kapott a meccs előtti napokban igazolt 
Devecseri, aki Nánási eltiltása miatt kez-
dőként jutott szóhoz.

NaGy IraM GÓLokkaL A 8. percben három-
szor is gólt lőhettek volna labdarúgóink, de a 
lehetőségek kimaradtak. A mérkőzést végig 
nagy iram jellemezte, a 20. percben kövesdi 
gólt is láthattak a drukkerek. Bajzát remek 
átadása után Rácz lőtte ki laposan a jobb 
alsót mintegy 18 méterről. A játékrész záró 
negyedórája szolnoki helyzetekkel indult, 
ennek ellenére a 42. percben már 2-0 volt 
az állás. Heffler sarokrúgása után a szolnoki 
védők röviden szabadítottak fel, a labda 
Dvorschák elé pattant, aki közelről nagy erő-

vel a léc alá bombázott. A vendégek válasza 
nem késett sokáig, Nagy István élesen belőtt 
szöglete után Rokszin pattintotta be a labdát 
estében a bal alsó sarokba.

Fordulás után magához ragadta a kez-
deményezést a vendég együttes, azonban 
a kövesdi hátsó alakzat tagjai, Dombóval 
az élen magabiztosan hárították Gajdosék 
próbálkozásait. A három pont sorsa a 69. 
percben dőlt el, ekkor Rácz kiváló kiugratá-
sát követően Bajzát helyezett a hálóba.

Csapatunk a sikerrel beérte pont-
számban a 11 pontos, listavezető 
Gyirmótot. A tabella 3. helyén a Zala-
egerszeg áll 10 egységgel.

MEGyEI EdzŐMECCs Labdarúgóink szep-
tember 4-én edzőmérkőzést játszottak hazai 
pályán, az első osztályú Diósgyőr ellen. Az 
összecsapást a vendégek kezdték jobban, de 
Grumic 8. percben szerzett találatára Máté 
a 42. percben egy pazar szabadrúgásgóllal 
válaszolt. Fordulás után 5 perccel Rácz lőtte 
ki higgadtan a jobb alsót, így együttesünk 

megfordította az eredményt. Az utolsó 
félóra kezdetén előbb Csicsvári egyenlített 
Bognár szöglete után, majd egy perccel 
később Harsányi bombázott az ötösről a léc 
alá Molnár passzát követően. Csapatunk 
4-2-es győzelmét Molnár állította be, aki 
Bajzát remek indítása után szép mozdulattal 
helyezett a léc alá a 77. percben. 

az éLVoNaLBÓL A Békéscsaba 1912 Előre 
együttesével találkozik a Mezőkövesd Zsóry 
FC csapata a Magyar Kupában. A sorozat 
2. fordulójában az OTP Bank Liga egyik 
újoncával csapnak össze Bajzáték szeptem-
ber 23-án 17 órától a  mezőkövesdi Városi 
Stadionban. Együttesünk kellemes emléke-
ket őrizhet a két csapat legutóbbi kövesdi 
randevújáról, hiszen Hegedűsék az egy évvel 
ezelőtt lejátszott bajnokin 4-0-ra győztek. 
A viharsarki gárda döcögősen kezdett az 
élvonalban, 6 forduló alatt mindössze 3 
pontot szerzett. Ellenben a Magyar Kupában 
győzelemmel rajtoltak, az NB III-as Csepel 
vendégeként 1-0-ra nyertek. 

Dobogót ért a siker
Fontos győzelmet aratott városunk NB II-es felnőtt csapata a szolnok ellen megrendezett felsőházi 
rangadón. Labdarúgóink a sikernek köszönhetően feljutást érő helyen állnak a tabellán. Együttesünk 
az élvonalban szereplő Békéscsabát fogadja a Magyar kupában.

VáLoGatott VédŐ Mezőkövesden folytatja pályafutását 
Devecseri Szilárd, a Swietelsky-Haladás 25 esztendős válogatott 
védője. A rutinos labdarúgó hosszú évekig meghatározó szere-
pet töltött be a szombathelyiek élvonalban szereplő gárdájában, 
azonban ősszel kevés lehetőséget kapott. A két klub megállapodása 
értelmében Devecseri egy évig kölcsönben szerepel a Mezőkö-
vesd Zsóry FC-ben, így 2016. június 30-áig erősíti Benczés Miklós 
csapatát. A védő Egervári Sándor irányítása alatt a magyar felnőtt 
válogatottban háromszor öltötte magára a címeres mezt. Devecseri 
a Szolnok elleni győztes rangadón debütált együttesünkben.

A tehetséges sportoló alig egy hónappal a július végén Portugáliában megszerzett ifjúsági 
Európa-bajnoki címe után ismét rajtvonalhoz állt, ezúttal a kanadai Kingstonban megrende-
zett korosztályos vb-n. A versenyre erős mezőny jött össze, 22 ország 53 sportolója vett részt. 
A Tihanyi Hajós Egylet 17 esztendős kövesdi kiválósága fantasztikusan rajtolt, első két futamát 
magabiztosan nyerte. A tíz futamból összesen hat alkalommal ért célba az első helyen, 
emellett egy 2. és egy 4. helyet szerzett, így végig vezetve utasította maga mögé riválisait.
– A szélviszonyok az edzésen eléggé trükkösek voltak, de a verseny kezdetére beállt az 
iránya, és mondhatni tökéletes futamokat tudtak rendezni. Nagyon örültem, hiszen a többi 
versennyel ellentétben itt nagyon jól kezdtem. Ezután végig az első helyen álltam és 10 
pontos előnnyel nyertem. Nagyon boldog vagyok, hogy Magyarországnak világbajnoki címet 
szerezhettem – értékelte teljesítményét Érdi Mária.

A dobogó második fokára az uruguayi Dolores Moreira állhatott fel, míg a bronzérmet a 
lengyel Magdalena Kwasna szerezte meg.

Mária legközelebb az ománi felnőtt világbajnokságon indul, ahol sikeres szerep-
lés esetén kvótát szerezhet hazánknak a jövő évi riói olimpiára. A kvalifikációs vb-t 
novemberben fogják megrendezni, de addig még több megméretésen, Európa Kupa 
versenyeken, valamint a felnőtt országos bajnokságon is részt fog venni.

aranyérmes lett a mezőkövesdi 
érdi Mária a Laser radial hajóosztály 

u19-es vitorlás világbajnokságán.

Ismét a csúcsra vitorlázott

Bódi krisztián

bokri
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