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Az 1956-os Forradalom 
hazánk történelmének 
egyik legkiemelkedőbb 

eseménye volt. Az 1956-os 
történések és a forradalom hő-
seinek tiszteletére október 22-én 
városi ünnepséget szervezett 
Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata és a Mezőkövesdi 
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. 
A program ünnepi műsorral 
kezdődött a Közösségi Ház-
ban, melynek keretében Tállai 
András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, térségünk or-
szággyűlési képviselője mondott 
köszöntőt. A politikus beszé-
dében az 1956-os történelmi 
események mellett a forradalom 
napjainkra vonatkozó üzenetét 
is megfogalmazta, hangsúlyozta 
például az összefogás fontossá-
gát, jelentőségét.

A Közösségi Ház után a Hősök terén, az 
1956-os Emlékműnél folytatódott a rendez-
vény, ahol a Pro Urbe-díjas Mezőkövesd Vá-
ros Fúvószenekarának előadásában térzenét 
hallgathattak a jelenlévők. A megemlékezés 
koszorúzással zárult.

Városunk önkormányzata mellett többek 
között helyi szervezetek, intézmények és 
cégek képviselői rótták le kegyeletüket az 
’56-os hősök előtt.

Tisztelgés 
a hősök előtt

Méltó MegeMlékezés     Ezt követően a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola tanulóinak műsorát tekinthették meg 
az érdeklődők. A diákok versekkel és a történelmi események fel-
idézésével elevenítették fel az ’56-os forradalom történéseit, méltó 
emléket állítottak a magyar történelem egyik kiemelkedő esemé-
nyének. A tanulók előadását diavetítés színesítette.

Az ünnepséget Mozer Attila, az Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény művésztanára harsonajátéka és ifjabb Pázmándi 
László verses előadása színesítette.

különleges ünnepség Rendhagyó megemlékezést 
szerveztek a Szent István Katolikus Általános Iskolában. 
Az oktatási intézmény tanárai adtak elő műsort a diákok-
nak október 22-én. A pedagógusok prózai zenés, énekes 
és táncos előadás segítségével ismertették az ’56-os 
forradalom kezdetének, valamint a mezőkövesdi esemé-
nyeknek a részletes történetét. A műsor végén a diákok 
egyebek mellett azt is megtudhatták, hogy a Hősök terén 
miért a Szent László templom lerombolt tornya jelképezi 
városunkban az 1956-os forradalmat.

Városi meg-
emlékezést rendez-

tek Mezőkövesden az 
1956-os Forradalom 

és szabadságharc 
59. évfordulójának 

tiszteletére.

B. krisztián

B. k.
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:

November 13-a 
a magyar 
nyelv napja.

Ez nem egyetlen 
nap: múltunk, 
jelenünk, jövőnk! 
Mindennapi drága 
létezésünk. Ma, 
a divatszlogenek, 
rövidítések, sikk-
trágárságok korában 
próbáljuk megőrizni 
nyelvünk gazdag 
árnyalatosságát, 
zeneiségét, kifejező 
erejét-tisztaságát. 

Az idegenszó-
áradat kavargásai 
közepette is őrizzük 
gyönyörűséges ősi 
örökségünket – 
magyar nyelvünket!

Leírva néma, hallgatag
türelmes papírra rótt konok
betűkbe préselt érzelmek
tettek, eszmék, korok...

Kimondva líra,
játszva dráma:
Tetterő, élet, elevenség,
íz, zamat, aroma, buké,
kóstolható falat, étek...

Csendben megülni esztelenség,
önmagunk elleni vétek.

A szónak élce, súlya, humora,
van színe, selyme, bársonya,
fűszerét hangunk adja igazán,
beszédünk velünk élő hagyomány:
Zeng, zúg, csendül, csergedez,
vibrál, lüktet, pengedez...
Cserfes-nyelves, csacsogó
tős-gyökeres magyar szó:

Drágaságos ős-magtárunk
élet-úton teli zsákunk.
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városháza

Az ülés elején a 25 évvel 
ezelőtt, 1990. október 29-én 
megalakult első, szabadon 
választott képviselő-testület-
ről, annak tagjairól emlékez-
tek meg, valamint egyperces 
néma felállással rótták le tisz-
teletüket a 25 év alatt elhunyt 
képviselők előtt. Emellett dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
kiemelte Takács József tevé-
kenységét, aki az elmúlt két és 
fél évtizedben végig képvise-
lőként dolgozott a városért.

A megemlékezés után a 
városvezető az október havi 
főbb programok mellett 
ismertette a lezárult beruhá-
zásokat és a folyamatban lévő 
munkákat. Elmondta, hogy 
befejeződött városunkban a 
közvilágítás korszerűsítése, 
amely keretében a 100%-os 
európai uniós projekt révén 
285 millió forintból mintegy 
2500 lámpatestet cseréltek ki. 

A város első embere azt 
is kiemelte, hogy befejez-
ték a Mindszenthy József 
utca felújítását is. Emellett a 
startmunkaprogram kere-
tében megvalósuló beton-
üzemben már működnek a 
betonelemgyártó berendezé-
sek és elkezdték a járdalapok, 
szegélyelemek, mederburkoló 
elemek gyártását is.

BeszáMolók, táJékoztatók 
Az ülés első napirendi pont-
jaként a testület jóváhagyta a 
Tiszta udvar, rendes ház elne-
vezésű városszépítő program 
16 díjazottját, akik november 
5-én 16 órakor ünnepség ke-
retében vehetik át ajándékukat.

A testület felülvizsgálta 
és elfogadta a város köz-
művelődési koncepcióját, 
valamint a családsegítés és 
a gyermekjóléti szolgáltatási 
feladatok ellátásáról szóló 
tájékoztatót. Emellett mó-
dosították az önkormányzat 
Közbeszerzési Szabályzatát 

(törvényi változások miatt), 
valamint a Városi Rendelőin-
tézet alapító okiratát.

Napirenden szerepelt a 
helyi TDM szervezet 2015-ös 
munkájáról szóló tájékozta-
tó és a 2016. évre vonatkozó 
megállapodás is. A Matyóföldi 
Idegenforgalmi Egyesület 
berkein belül működő tu-
risztikai szervezet feladata az 
elmúlt évben Mezőkövesd 
városi, valamint a Zsóry fürdő 
kiadványának megjelenteté-
se, az Utazás Kiállításon való 
részvétel, valamint a Matyó 
Korzó és a Matyó Húsvét 
megszervezése volt. A testület 
elfogadta a TDM szervezet 
2015. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót, valamint a 2016-os 
évre is megszavazta a feladataik 
ellátására a 2,3 millió forint tá-
mogatást. Emellett a szervezet 
működését a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő 1,5 millió forint-
tal, míg a TDM-ben résztvevő 
szálláshelyek tagdíjak révén 800 
ezer forinttal támogatják.

néptánCoktatás A városatyák 
megtárgyalták az önkor-
mányzat szerepvállalását is a 
néptáncoktatásban. A meg-
hozott döntés értelmében a 
városvezetés az idei tanévtől 
kezdve nagyobb szerepet vállal 
a néptánc iskolai keretek között 
történő tanításában. Ennek 
érdekében 2015-ben a Me-
zőkövesdi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában 
működő néptáncképzéshez az 
önkormányzat biztosítja a tánc-
csoportok számára a próba- és 
fellépőruhákat, a próbákhoz és 
szereplésekhez szükséges tech-
nikai, informatikai eszközöket, 
hátteret, a néptáncoktatót, 
valamint a próbahelyet. 

Napirenden szerepelt 
a városi piac 2015. évi első 
kilenc hónapjának működési 
tapasztalata is. Az elfogadott 
beszámolóból kiderült, hogy 

az Agrárinnovációs Köz-
pont emeleti üzlethelyiségei 
100%-ban, a földszinti üzletei 
87,5%-ban, az élelmiszer-
piac üzletei 53,7%-ban, a 
pavilonok 92,9%-ban, a tejes 
pavilonok 100%-ban, míg az 
asztalok 87,22%-ban kihasz-
náltak. A használtcikkpiac 
kihasználtsága 59,45%-os. 

A grémium arról is dön-
tött, hogy a 2014–2020-as 
európai uniós programok 
közül pályázatot nyújtanak 
be a Zsóry-fürdő gyógyhely 
komplex turisztikai fejleszté-
sére, amely a fürdőbejárattal 
szembeni terület rendezését, 
átalakítását, valamint az 
arborétum fejlesztését tartal-
mazná. Szintén a következő 
uniós periódusban az önkor-
mányzat szeretne élni azzal a 
pályázati lehetőséggel, amely 
révén maximum 400 millió 
forint vissza nem térítendő 
forrást nyerhetnek el majd a 
délnyugati városrész ár-, bel-
víz- és helyi vízkár veszélyez-
tetettségének csökkentésére. 
Mindkét döntéssel az a célja 
az önkormányzatnak, hogy a 
végleges pályázati kiírásokra 

a szükséges dokumentációk 
elkészüljenek és benyújtható-
ak legyenek.

Az ülés következő blokk-
jában önkormányzati ingatla-
nok hasznosításáról, bérbe-
adásáról döntött a testület, 
valamint felülvizsgálták és 
elfogadták a város Helyi Esély-
egyenlőségi Programját. 
Napirenden szerepelt a Városi 
Sportcsarnok és a Hadnagy 
úti Sportcentrum további 
működtetésének kérdése. 
A Zsóry Futball Kft. vissza-
adta a két sportlétesítmény 
üzemeltetését az önkormány-
zatnak november 1-jével. A 
testület döntése értelmében 
ettől kezdve az ingatlanokat 
a Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft. üzemelteti.

A városatyák utolsó napi-
rendi pontként 100 ezer forint 
támogatást szavaztak meg a 
Mezőkövesd Zsóry Ökölvívó 
Szakosztály két tagjának tatai 
edzőtáborba való utazására, 
valamint egy ökölvívó EB-
szereplésére. Emellett 65 ezer 
forintot ítéltek oda a Szent 
László Gálakórus rozsnyói 
szereplésére. 

pályázatok benyújtásáról, egyedi támogatásokról, az önkormányzat néptáncoktatásban történő 
szerepvállalásáról döntött városunk képviselő-testülete október 28-án.

Testületi ülés

B. K.M. zsanett

A piac első háromnegyed éves működési tapasztalatait 
is megtárgyalta a grémium 
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jelentős fejlesztések 
a gépmúzeumban

hamarosan 
átadják a hajdu ráfis 
János Mezőgazdasági 

gépmúzeum új, 300 négyzet-
méteres épületét. 

a fejlesztésnek köszönhetően 
egy különleges, interaktív 
szolgáltatással is találkoz-

hatnak majd 
a látogatók.

Az épület egyebek mellett a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium több millió forintos 
támogatásával valósul meg. A múzeum 
életében fontos szerepet fog betölteni, 
ugyanis itt kapnak majd helyet az 1950 
után készült traktorok.
– Ebben az épületben lesz egy orszá-
gosan egyedülálló interaktív kiállítás a 
szerszámgépeinkről, forgatókönyvvel, 
múzeumpedagógiai programmal és 
tájékoztató tablókkal – mondta Kádár 
Zoltán, a gépmúzeum igazgatója.

A gépmúzeum 20 millió Ft-ot nyert el 
a Nemzetgazdasági Minisztériumtól a fej-
lesztésekre. Ehhez városunk önkormány-
zata is jelentős mértékben hozzájárult, 
egyebek mellett elkészült a csapadékvíz-
elvezetőrendszer és több mint 100 négy-
zetméteren új járdafelület is épült.

A gépmúzeum a Kubinyi Ágoston 
Program pályázatán 6 millió Ft-ot nyert 
el támogatásként az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától, ennek köszönhetően 
műtárgyvédelmi munkálatokat, aljzatki-

egyenlítést végeznek és a padlót műgyan-
ta bevonattal is ellátják, így a létesítmény 
teljes területe rendezettebb lesz.

A múzeum munkatársai a kiállított 
tárgyakat átcsoportosítják, így a tárlat 
sokkal átláthatóbb lesz.
– Egy helyre kerülnek a kovácsoltvas 
tárgyaink, át tudjuk rendezni a szőlészet-
borászat kiállításunkat. Nagyon fontos 
számunkra, hogy a látogatók minél 
egységesebb képet láthassanak a gyűjte-
ményről – emelte ki Kádár Zoltán.

Az épület október végére elkészül, ezt 
követően kezdődhet meg a kiállítási tár-
gyak átrendezése, melyhez többek között 
a Bakai Kft., a Kiss és Társa Kft., valamint 
a Kovács Kft. vezetősége is felajánlotta 
segítségét. Emellett egy vizesblokk építése 
is várható a múzeum területén.

népraJzI tárlat Szintén fontos fej-
lesztés, hogy régi használati tárgyakból 
és családi hagyatékból egy néprajzi 
múzeumot is kialakítanak majd az új 

épület mellett. A tárlat anyagát Hajdu 
Ráfis János, a múzeum alapítója gyűjtöt-
te össze az 1960-as években.

A múzeum alapítója köszöntet mon-
dott a támogatóknak.
– Nagy hálával gondolok Tállai András 
miniszterhelyettes úrra, dr. Fekete Zoltán 
polgármesterre és városunk önkormány-
zatára, hiszen a támogatásuk nélkül nem 
tudnánk megvalósítani ezeket a fejleszté-
seket. A múzeum területe csodálatos és 
kulturált lesz, úgy gondolom, hogy nem 
csak a város, az egész ország büszke lehet 
rá – emelte ki Hajdu Ráfis János.

A fejlesztések ezzel korántsem 
fejeződnek be, ugyanis az Eötvös József 
úton, a gépmúzeummal szemközti telket 
szeretnék megvásárolni, ahol a tervek 
szerint egy komplex múzeumpedagógiai 
központot hoznának létre. Az oktatáson 
túl az a cél, hogy minden korosztály szá-
mára tudjanak programokat biztosítani 
a tanulás mellett a szabadidő hasznos és 
tartalmas eltöltésére.

Városunk a helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programban résztvevők által 
készített matyó ruhákat, illetve kiegészítő termékeket mutatta be a rendezvényen. Emellett 
az előállított betonelemet, valamint a mezőgazdasági program keretében megtermelt 
zöldségeket, kerti növényeket és virágokat is megtekinthették az érdeklődők. Városunk sikerét 
jól mutatja, hogy sokan nézték meg a mezőkövesdi stand anyagát. A Belügyminisztérium által 
szervezett tárlaton összesen 110 kiállító vett részt.

A Start Közmunkaprogram keretében készített termékeket, valamint 
a megtermelt növényeket mutatták be a Budapesten megrendezett 
Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon október 2-3-án.

Kövesdi siker a kiállításon

Elkészült a Mindszenty József utca új burkolata: a Kavicsos út – 
Mindszenty utca kereszteződésétől egészen az Állomás útig aszfaltozták 
teljes szélességében az utat. A rekonstrukció mintegy bruttó 19 millió 
Ft-ba kerül, melynek költségeit városunk önkormányzata teljes egészé-
ben saját forrásából fedezte. Ezzel párhuzamosan kátyúzási munkálatok 
is zajlanak városunk területén, melyekkel a tervek szerint november 
közepére végeznek.

Aszfaltozás

Bódi k.

B. K.
B. K.
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Tisztelt Emlékező 
Mezőkövesdi Polgárok! 

1956-os forradalmárjaink 
hétköznapi hősök, többségé-
ben átlagos emberek voltak, 
akik születésüknél fogva nem 
arra készültek, hogy majdan 
dicső, a történelemkönyvek 
lapjain írandó grandiózus 
tetteket fognak végrehaj-
tani. Példamutatásuk és 
nagyszerűségük éppen ezért 
egyedülálló. Fel tudtak nőni 
a feladathoz, elvégezték azt, 
amit megkövetelt a haza, még 
inkább, amit megkövetelt a 
lelkiismeretük. 

Szabadságharcuk nélkül 
ma nem élhetnénk külső 
elnyomás rabigája nélkül. S 
tudjuk, ahhoz, hogy 1990-
ben felemelhettük a fejün-
ket, az előrelátásuk, vállalt 
mártírságuk elkerülhetetlen 
és szükséges volt. 

Eszünkbe juthatnak az 
1949-ben ártatlanul elítélt, 
bebörtönzött, majd az 1956. 
októberi kiszabadítása után 
azonnal a forradalomhoz 
csatlakozó Gérecz Attila 
költő sorai. A 27 évesen a 
szovjet tankokkal vívott 
harcokban halálos sebet 
kapó fiatalember a Váci 
Rabkórházból kijuttatott 
levelében még 1955 tavaszán 
ezt írta édesanyjának: „Ez a 
kultúra: vécépapír és egy kis 
darab ceruzavég. Civilizáció 
már több van. Fürdőszoba, 
hideg- meleg víz, angol vécé, 
éjjel-nappal központi fűtés 
és óriási ablakok a Duna felé, 

ahol ismerős napesti fények 
kóborolnak ismeretlen vizek 
hátán, valamerre az Élet felé. 
Mert az is itt folyik közvetlen 
a fal mellett, a túloldalon. 
Ugyanolyan szürkén, mint a 
Duna, ismerős szekérzörgést 
és gyermekkacagást hord a 
hátán…– de hol vannak már 
azok a hullámok, amelyek 
bennünket itt dobtak ki a 
fövenyre? Én visszavetettem 
magam az árba, de olyan vad 
hidegség vett körül, hogy 
átfagytam benne a lelkemig, 
amelynek az emlékek talán 
ugyanolyan szilárd váza, mint 
a csontrendszer a testnek.” 
Gérecz Attilát miután 
sikeresen meg tudott szökni 
és Váctól a fagyos Dunában 
Pestig úszott, a korabeli dik-
tatúra által tartásukban meg-
nyomorított, hozzá közel álló 
emberek adták verőlegények 
kezére. Erről pedig így ír: „A 
Gyűjtőbe vittek. Felvették és 
aláíratták a jegyzőkönyvet, 
aztán átadtak az ottani nyo-
mozónak.
»Ismerős a pofád, Gérecz« – 
szólt, amikor belökött a kis-
fogház legsötétebb zárkájába. 
Az őrparancsnok kihirdette 
előttem, hogy szökésnél nincs 
megállj kiáltás, itt azonnal 
lőnek. A zárka 2x4 m. Egy 
deszkapriccs, egy pokróc 
és egy kibli volt minden 
szerelékem. (A kibli rozsdás, 
iszonyú büdös vasedény, 
amibe a fogoly minden dolgát 
végzi.) Az ablakon, a rácson 
kívül drótháló. Cipőfűzőm 
és minden hasonlót elvet-

tek, ételt külön csajkákban 
kaptam, amit utána ki kellett 
adnom, szintúgy a reggel 
beadott lavórt és törülközőt. 
Egy hónapig komoly harcot 
vívtam a tébolyulás ellen és 
ugyanúgy az öngyilkosság 
gondolata ellen. Csak két nő 
miatt maradtam meg. Anyám 
és szerelmem miatt. (…) A 
rabnak egyetlen társa van, 
ami mindenen keresztülsegít, 
az a fantáziája. És egyetlen 
soha le nem győzhető ellen-
sége, a gondolatai. A bol-
dogság nem külső tényezők 
eredménye, hanem belső, 
lelki tulajdonság, mondhat-
nám közérzet. Rendszerint 
a külvilág segíti uralomra 
bennünk, de mindig csak 
relációkban, viszonyítva az 
előző szenvedéshez, vagy ha 
úgy tetszik, vágyhoz, ami 
ennek csak benső megjele-
nése. Nincs olyan szenvedési 
állapot, melyben enyhülési 
folyamat ne szerepelne. És ez 
az enyhülési fok a boldogság. 
Ezért van az, hogy minden-
kinek mást és mást jelent. 
Mindenkinek a legkínzóbb 
vágy megszűntét. Rabnál ezt 
a folyamatot egyedül a képze-
let végzi el.”

Hát íme az ember nagy-
szerűsége. A kicsi és büdös 
zárkában, állandóan verve, a 
halál rémével fenyegetve sem 
lehetett elvenni a képze-
letét. Szabadságot gondol 
magának, ami hozzásegíti 
ahhoz, hogy cselekedjen érte. 
Minden szó a tettekben nyeri 
el értelmét és jogosultságát. 

A beszéd akkor igaz, ha tetté 
formálódik. 1956-ban olyan 
sokan akarták az életet, hogy a 
halált is vállalták érte. 

Ma nekünk nem kell ekkora 
áldozatot hoznunk, de hogy mit 
és hogyan teszünk, messzeme-
nőkig meghatároz minket.

Tisztelt Ünneplők, 
Hölgyeim és Uraim!

Manapság szokás azon kese-
regni, hogy kiveszett a tartás 
belőlünk, gyorsan múló 
előnyökért, egy tál lencséért 
elkótyavetyéljük méltósá-
gunkat. Én hiszek a magyar 
emberekben. Hiszek abban, 
hogy jobb napokat élhe-
tünk meg. Meggyőződésem, 
hogy ehhez nem grandiózus 
cselekményekre, világhódító 
tettekre van szükség. 1956 
forradalmárjai is csupán az 
emberi összetartozás, az 
önfeláldozás jegyében tették 
dolgukat. A pék kenyeret 
sütött, a tanár diákot nevelt, 
a nyomdász újságot készített, 
az orvos gyógyított. Fontos 
plusz, amely boldoggá tette 
őket azokban a napokban, 
hogy mindezt szabadon 
végezték.

Tisztelt Emlékező 
Mezőkövesdiek!

A szabadság friss illatokkal teli 
szele átjárta az akkori mezőkö-
vesdi polgárok tüdejét és szívét 
is. Mint az ország népe, úgy a 

tállai andrás, a nemzetgazdasági Minisztérium miniszter-
helyettese, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselőjének beszéde, melyet az 
1956-os Forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
mezőkövesdi ünnepi megemlékezésen mondott el:

Dicsőség és 
tisztelet 

őseinknek!
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tartásukra joggal büszke itteni 
emberek is felszegték a fejüket, 
hogy érezzék a szabadság örö-
mét. A kommunista hatalom, 
amely hatalmát a nemzettől 
eredeztette, de épp az em-
berek akaratának nem volt 
semmi köze hozzá, csak véres 
erőszakkal tudta letörni a 
kivívott szabadságot. 
Itt, Mezőköves-
den sem történt 
másként. A meg-
szálló szovjet 
csapatok tank-
csöveket fordí-
tottak a nagytemp-
lomra, és kertelés és 
gondolkodás nélkül lőttek 
ártatlan emberekre, ártatlan 
mezőkövesdiekre, akik kenyé-
rért álltak sorba. 

Az elnyomók félelme 
erősebbnek bizonyult minden 
emberségnél. A szabadság, az 
önrendelkezés minden fegy-
vernél erősebb, jobb. De szólt 
az ukáz: csirájában elfojtani 
vérrel is, ha kell. 

Emlékezzünk a mezőkö-
vesdi halottainkra, a Szent 
László templom veszteségére, 

ami azért is esett áldozatul 
a tomboló állami és idegen 
hatalmi agressziónak, mert 
az összetartozás és a sza-
badon választott katolikus 
hit szimbólumát jelentette. 
Kövesdi fivéreink és húgaink 
mártírhalála nem volt hiába-

való. Az ő szent áldo-
zatukból is sarjadt 

ki és táplálkozott 
a mag, ami a 
rendszerváltozás 
fájához vezetett. 
Dicsőség és tisz-

telet őseinknek! 
Tudjuk, 

mennyi sok áldoza-
tot követelt az 1956-os 

szabadságharc nemcsak itt, 
hanem szerte az országban. 
Ártatlanok vére hullott és 
még többen nyomorodtak 
meg egy életre a lelkükben. 

De ez már a múlté. Nem 
fenyeget bennünket sem külső, 
sem belső elnyomás. Ma-
gunkról kell rendelkeznünk, 
békében és szabadon. Mert 
akkor és ott ezek az emberek 
hittek bennünk, hittek a jövő-
ben. Amiképpen Márai Sándor 

1956 karácsonyán a Mennyből 
az angyal című versével próbált 
erőt és hitet adni: „Angyal, vidd 
meg a hírt az égből, mindig új 
élet lesz a vérből.” 

Hajtsunk hát fejet hálával 
és mély tisztelettel 1956 már-
tírjai előtt. Emeljük magasba 
zászlónkat büszkén, amelyre 
mindörökre láthatatlan, ám 
kitörölhetetlen tintával azt 
írtuk: demokrácia.

Tisztelt Ünneplők! 

A legdrágább kincsünk, 
honfitársaink kiontott vére 
szentelte meg a forradalmat 
és a szabadságharcot. Ritka 
alkalom volt, hogy a nemzet 
polgárai ilyen mérvű összefo-
gásról tanúskodjanak. Szinte 
mindenki becsülete és lelki-
ismerete szerint részévé vált 
1956 dicső őszének. Ifjabb és 
korosabb, tanultabb és kétke-
zű polgárok álltak vállvetve a 
barikád mögé, mert tudták, 
így tovább élni nem lehet. 
Pontosan tisztában voltak 
azzal, hogy a bukás iszonyú 

megtorlással járhat és jár. 
De végül a ránk bocsátott 40 
éves alamuszi hazugságálmot 
még ők sem sejthették. 

Ma, majdnem 60 esz-
tendővel a történtek után 
a gondviselés igazságot 
szolgáltatott. A hazugságra 
épített megbukott, a magyar 
emberek ma már szabadon 
dönthetnek. Ez nem pusztán 
az égi hatalmaknak köszön-
hető, hanem az embereknek 
elegük lett a becstelen és 
tisztesség nélküli életből, a 
tisztesség nélküli rendszer-
ből, amely megbukott. 

1956 hőseinek és mártír-
jainak köszönhetjük ezt a 
felismerést, és végső soron a 
szabadságot, a demokráciát. 

Adományuk nem múló 
tiszteletre kötelez bennünket. 
Ezért vagyunk most is itt, és itt 
leszünk mindig ezen a napon. 

Most rajtunk a sor, hogy 
éljünk vele. Teremtsünk gyer-
mekeinknek, unokáinknak egy 
gyarapodó, egy hazugság nélkü-
li, egy tiszta lelkiismeretre és egy 
erős gerincre épülő új Magyar-
országot, egy új nemzetet!

Tisztelt Gyászoló Család! 
Végtisztességre Megjelentek!
A gyász hozott össze bennünket. 2015. október 8-án 
életének 87. évében elhunyt Szabó Jánosné, Magdi 
néni osztályfőnökünk, tanárunk. Egy küzdelmes, 
becsülettel leélt élet ért véget.

Magdi néni 1929. július 21-én született 
Cekeházán. Iskoláit Abaújkéren, Abaújszántón, majd 
Budapesten végezte. Pályakezdő tanárként 1950-ben 
került Mezőkövesdre. Az egykori Zárda Iskola volt 
első és egyetlen munkahelye. Mezőkövesden találta 
meg házastársát, Szabó János gimnáziumi tanárt. Itt 
születtek gyermekeik, Zsuzsa és Márta. Magdi néni 
1984-ig, nyugdíjba vonulásáig tanította a matyó 
gyerekek százait. Nem volt könnyű dolga: a lázadó, 
kamasz gyerekeket nevelte és tanította a soha nem 
volt népszerű tárgyakra: matematikára és kémiára.

Tantárgyai szeretetével, egyéni jó módszereivel 
megfogott bennünket. Jó alapot kaptunk tőle további 
tanulmányainkhoz és sokunknak a pályaválasztása is 
eldőlt már ekkor az ő hatására. Csiszolta értelmünket, 

tanított a jóra, tisztességre, fékezte szilajságunkat.  Szi-
gorát, intéseit diákként talán nem mindig értettük meg. 
Csak később, felnőttként fogtuk fel, amikor már magunk 
is küzdöttünk a fiatalabb nemzedékért, ki szülőként, ki 
nevelőként. A tanítványok többsége egyszerű, kétkezi 
munkások gyerekei voltak/voltunk. Gyakran megtapasz-
taltuk emberségét, személyes figyelmét, törődését, a 
nehezebb sorsúak támogatását. 

Az iskolából kikerülve később is gyakran találkoztunk 
vele. Figyelemmel kísérte életünk alakulását. Nyitott volt, 
szívesen és büszkeséggel beszélt gyerekeiről, később 
unokáiról. Az iskolában szerzett ismereteink az évek alatt 
megkoptak, de Magdi néni egy életre szóló példát adott a 
hűségre. Hűséges volt családjához. Szerető törődést, gondos-
kodást nyújtott férjének a betegségben – saját betegségéről 
megfeledkezve. Nem panaszkodott a megpróbáltatások 
idején. „Ajándék számunkra minden nap” – mondta. 

Hűséges volt az iskolához, hivatásához. Egyetlen 
iskolában dolgozott szívvel-lélekkel 34 évig. Hűséges 
volt a matyó földhöz, amely most örökre befogadja. Az 
élet kegyetlen törvénye miatt az utóbbi években gyakran 

mentünk ismerősök, kollégák temetésére. Egy 
kedves halottunk végtisztessége után Magdi nénivel 
arról váltottunk szót, hogy a távozó halottunk adósai 
maradunk: gyerek a szülőnek, tanítvány a nevelő-
nek. Egy lehetőségünk van az adósság törlesztésére, 
ha továbbadjuk a szeretetet és törődést azoknak, 
akiket ránk bízott a Teremtő.

Magdi néni!
Köszönjük a példát, tanítást, a jó szót és az intést, 
a szeretetet – igyekszünk továbbadni az utánunk 
jövő nemzedéknek. Az évek alatt sok emlék 
gyűlt össze osztályfőnökünkről. Ezek közül egy 
szívbemarkoló kép jelenik meg előttem. Idősödő 
házaspár halad az úton kerékpárral. Elöl Magdi 
néni, nyomában Szabó tanár Úr meggyengült 
látással, betegen – teljes bizalommal. Aztán 
a hátsó kerékpár elmarad, tanár Úr eltávozott. 
Most mindkét kerékpár pihen. Magdi néni földi 
pályafutása véget ért, megérkezett. Emlékét őrizze 
tisztelet és szeretet. Nyugodjék békében!

In memoriam Szabó Jánosné (1929–2015)
Gyászbeszéd, melyet Molnár Mária, az elhunyt pedagógus egykori tanítványa, 
az intézmény korábbi igazgatója írt és mondott el:

„Angyal, 
vidd meg a hírt 

az égből, mindig 
új élet lesz 
a vérből.” 

Márai Sándor
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segítség a bajban
hozzávetőleg 2 500 jogo-
sult igényelt Dr. Card egész-
ségügyi kártyát városunk-
ban, így eddig az érintettek 
mintegy 70%-a vette igény-
be a szolgáltatást.

Városunk képviselő-testülete tavaly jú-
niusban döntött a bevezetéséről, így a 62 
év feletti mezőkövesdi lakosok hozzájut-
hatnak a kártyához, ráadásul ingyenesen 
vehetik igénybe. A bankkártya méretű 
plasztikkártya a személyi, valamint a 
legfontosabb egészségügyi adatokat 
tartalmazza, amely a sürgősségi ellátás 
hatékonyságát jelentősen növeli.
– A kártya nagy segítséget jelent az 
orvosoknak, hiszen azonnal hozzájut-
nak a beteg egészségügyi adataihoz, 
így a diagnózist sokkal gyorsabban és 
pontosabban tudják felállítani. Ráadá-
sul ehhez egy számítógépes rendszer is 
kapcsolódik, segítségével az új egész-
ségügyi adatokat is fel lehet tölteni. 

További előnye, hogy a kártya tulajdo-
nosa számos gyógyszerre kedvezményt 
kaphat – mondta Lengyel Erika, a Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági és 
Szociális Iroda munkatársa.

BőVülhet a Jogosultak köre Az ön-
kormányzat tervei között szerepel a jogo-
sultak körének további bővítése melyről 
a későbbiekben születik majd döntés. Az 
egészségügyi kártyáról bővebb infor-
mációkat egyebek mellett a drcard.hu 
honlapon találhatnak.

A kártyát továbbra is a Közös Önkor-
mányzati Hivatal B épületének ügyfél-
szolgálatán lehet igényelni. Itt az adatok 
kitöltése után azonnal kézhez kapják 
a kártyát a tulajdonosok. Ehhez a sze-
mélyes okmányok mellett az esetleges 
betegségekről készült zárójelentéseket 
kell magukkal vinniük.

A konferencia első napján a megyében 
működő öt Népművészeti Egyesület 
mutatkozott be. Így a résztvevők a házi-
gazda Matyó Népművészeti Egyesület 
mellett megismerhették a Fügedi Márta 
Népművészeti Egyesületet, a Bükkaljai 
Mesterek Népművészeti Egyesületét, a 
Sajómenti Népművészeti Egyesületet, 
valamint a Hegyaljai Mesterek Nép-
művészeti Egyesületét. Az előadások 
után Viszóczky Ilona etnográfus az 
Élő Népművészet Országos Pályázatot 
ismertette. A konferencia mintegy 40 
résztvevője ezt követően megtekin-
tette a Hadas városrész alkotóházait, 
valamint beszámolót hallgathattak 
meg a matyók Milánói Expón szerzett 
tapasztalatairól. 

A szombat a továbbképzés jegyében 
zajlott. Elsőként Tóth Csaba, az NMI 
Borsod Megyei Irodájának vezetője 
mutatta be, hogyan tudja az intéz-
mény segíteni a megyénkben működő 
népművészeket, egyesületeket, milyen 
lehetőségek vannak a közös munkára. 
10 órától egészen délután 4-ig pedig to-
vábbképzésen vehettek részt a textillel 
és a famegmunkálással foglalkozó alko-
tók. A textiles szakmacsoport számára 
Fehér Jánosné viseletkészítő a palóc női 
ingek szabásáról és díszítéséről tartott 
előadást, a fás szakmacsoporthoz tarto-
zó alkotók pedig Hajdu Ráfis Jánostól, 
illetve Kiss Mátyás népi iparművésztől 
tanulhattak.

kézműves konferenciát és 
továbbképzést tartottak me-
gyénk alkotói részére október 
16-án és 17-én városunkban, 
a népi Művészetek házában.

Továbbképzés 
a megye alkotói számára

átadták az üdülőházakat
új szálláshelyek épültek a zsóry gyógy- és strandfürdő területén, 
melyeket október 30-án adtak át ünnepélyesen.
Pályázati támogatás segítségével 18 
apartmanház és egy megújuló energiát 
hasznosító központi épület készült el, 
emellett nyolc új munkahelyet hoztak létre. 
Az átadó ünnepségen dr. Fekete Zoltán 
polgármester nyitotta meg hivatalosan az 
üdülőt, aki egyebek mellett a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő városunk életében betöl-
tött szerepéről beszélt. A Pandora Zsóry 
Apartmanokban egyébként több mint 100 
vendéget tudnak fogadni. Az új szálláshe-
lyek egyik különlegessége, hogy egész éves 
nyitvatartással várják a vendégeket. 

FolyaMatosan VáltJák kI A kártyatu-
lajdonosok visszajelzései egyértelműen 
pozitívak, az igénylők létszáma ennek 
megfelelően folyamatosan növekszik.
– Nagyon jónak találom, hiszen olyan 
esetekben, amikor sürgősségi ellátásra 
van szükség, például a beteg nem tud 
megszólalni, illetve válaszolni a kérdések-
re, nagy segítséget nyújt az egészségügyi 
dolgozóknak – mondta Horváth Endréné, 
aki szintén kiváltotta a kártyát. Bódi k.

or

A két nap során több mint negyvenen 
vettek részt az programokon

M. zs.
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Honismereti akadémia 

A rendezvényen 47 fiatal vett részt 
határainkon innen és túlról, akik 
korreferetáumjaikban bemutatták saját 
intézményüket, neves tanáraikat. Emel-
lett a négy nap során számos előadást 
hallgathattak meg honismereti, helyis-
mereti témákról, valamint megismerték 
Mezőkövesd, illetve a matyóság múltját, a 
város értékeit. 

A Honismereti Szövetség és a 
B.-A.-Z. Megyei Honismereti Egyesü-
let közös szervezésében megvalósult 
rendezvény nyitónapján elsőként Titkos 
Sándorné, a Megyei Honismereti Egyesü-
let elnöke köszöntötte a megjelenteket.
– A feldolgozandó témát az elmúlt 
évben a diákok fogalmazták és szavazták 
meg. A javaslatuk alapján 2015-ben az 
iskolatörténettel, emellett a kiemelkedő 
tanáregyéniségekkel foglalkoztunk olyan 
megközelítésben, hogy a diákok saját, vagy 
szülő-lakóhelyük, családtagjaik iskolá-
járól gyűjtöttek anyagot, illetve az adott 
iskolához köthető kiemelkedő, a család, a 
környezet emlékezetében példaként élő 
egyéniségek történetét kutatták és dolgoz-
ták fel – mondta el Titkos Sándorné. 
Majd Závogyán Magdolna kultúráért felelős 
helyettes államtitkár méltatta a rendezvényt, 

kiemelte az akadémia küldetését, azt az 
irányt, hogy a fiatalokkal megismertessék 
hazájuk, lakóhelyük múltját, továbbörökítve 
szüleink, őseink ránk bízott értékeit.
Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgár-
mester mondott beszédet, aki egyebek 
mellett Mezőkövesd történetéből emelt 
ki érdekességeket. Beszédében elmond-
ta, hogy a városvezetés is igyekszik 
elősegíteni azt, hogy a mezőkövesdi fia-
talok megismerjék és büszkék legyenek 
matyó örökségeikre. 

A városvezető gondolatai után 
Debreczeni-Droppán Béla, a Honisme-
reti Szövetség elnöke nyitotta meg az 
akadémiát. 

elIsMerések A köszöntők után több díjat is 
átadtak a honismeret területén kiemelkedő 
munkát végzőknek. Laki-Lukács László 
helytörténeti kutató, vászonszövő kapta meg 
a legmagasabb honismereti kitüntetést, a 
Bél Mátyás-díjat. Kiemelkedő honismereti 
munkájukért elismerő oklevelet vehetett át 
Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet, a miskolci 
Földes Ferenc Gimnázium tanára, igazga-
tó-helyettese, Fazekas Erzsébet, az ónodi 
Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület 
elnöke, valamint a mezőkövesdi Tóth Erika, 
a Bükkábrányi Általános Iskola tanára. 
– 29 éve dolgozom történelem, ének, rajz 
és földrajz szakos tanárként. A végzettsége-
imhez kötődően tanítok még az iskolában 
hon- és népismeretet. Emellett tagja va-
gyok a Magyar Néprajzi Társaság önkéntes 
gyűjtőszakosztályának. Mióta tanítok, 

igyekszem komplex módon átadni az isme-
reteket a gyerekeknek. Például történelem-
órán földrajz tananyaggal is kiegészítem az 
adott témát, hogy minél szélesebb ismeret-
anyagot adjak át a tanulóknak. Ez a dicsérő 
oklevél hatalmas öröm számomra, hiszen a 
törekvésemet, munkámat ismerik el ezzel 
– mondta el Tóth Erika.

Az október 24-ei program folytatása-
ként Fericsán Kálmán az iskolatörténeti 
kutatások jelentőségéről, Balogh Mihály 
az iskolatörténeti kutatások forrásai az 
OPKM-ben címmel, míg dr. habil Ugrai 
János Tanulás és továbbtanulás lehetősé-
gei a tanyasi, falusi iskolákban a 20. szá-
zad elején címmel tartott prezentációt. 
Az előadások után a résztvevők megte-
kintették a Takács István kiállítást is.

Hétfőn és kedden például Istvánffy 
Gyuláról hallgathattak meg előadást a 
résztvevők, de megismerkedtek a Hadas 
városrész, az Iskolatörténeti Gyűjtemény 
látnivalóival, illetve Szomolya-Bogács-
Tard-Bükkábrány útvonalon tanulmány-
úton is részt vehettek.

Innovatív iskola fejlesztése mezőkövesden 
12 millió forintot nyert el európai 
uniós pályázaton a Mezőkövesdi 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. 

A tavasszal elinduló TÁMOP-3.1.4 C 
azonosító számú projekt révén a Bárdos 
Lajos Tagiskolában számos programot, 
eszközbeszerzést és képzéseket valósí-
tottak meg. 
– A pályázat révén a tehetséges gyerekek 
számára két alkalommal idegen nyelvi, egy 
alkalommal kerékpáros tábort szervez-
tünk, ahol eseményenként 30-30 gyermek 
vett részt, tehát összesen 90 diák vette 
igénybe a tábor szolgáltatásait. Emellett 
különböző eszközöket vásároltunk, ame-

lyek a közlekedési ismeretek elsajátítását 
segítik elő. Kerékpárokat vásároltunk, il-
letve egy mobilis KRESZ-pályát. Emellett 
a délutáni foglalkozások keretében sport-
napokat, sportversenyeket is tartottunk a 
kisiskolásoknak. Ezekhez a versenyekhez 
is megvásároltuk a szükséges eszközöket, 
bójákat, labdákat, zsámolyokat. A pályázat 
keretében az eszközök beszerzése és a 
programok lebonyolítása mellett az iskola 
pedagógusai számára képzést tartottunk, 
ahol 15 tanár 3x30 órás képzésen az 
infokommunikációs eszközök használatát, 
illetve a tehetséges gyerekek gondozásá-
nak módszertanát sajátította el – mondta 
el Gál János, az intézmény igazgatója. 

Az európai uniós forrásból megvaló-

sult 100%-os támogatottságú pályázat 
október 31-én zárult. Az intézmény 
tervei között szerepel, hogy a projekt 
révén megvásárolt eszközöket, KRESZ-
pályát a többi mezőkövesdi és környék-
beli települések iskoláiba is elviszi, 
felállítja, hogy az ott tanuló diákoknak 
is lehetőségük nyíljon ezen eszközök 
kipróbálására, használatára. 

Mezőkövesden tartották a 20. 
országos honismereti akadé-
miát október 24–27. között. a 
jubileumi rendezvény központi 
témája az iskolák, az iskolák tör-
ténete és neves pedagógusai.

Az esemény hivatalos megnyitóját 
október 24-én tartották a Városi Galériában

M. zs.

N. E.
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mozaik

Támogatás 
gazdálkodóknak
az agrár környezetgazdálkodási támogatásokról 
tájékoztatott a nemzeti agrárgazdasági kamara 
október 27-én a közösségi házban.

A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap 158,6 milliárd forint keretösszegig biztosít 
forrást az AKG-támogatásokra, a pályázatot november 
1-jétől december 1-jéig nyújthatják be a gazdálkodók (bő-
vebb információ a falugazdász irodákban).

A támogatás azon gazdálkodók számára elérhető, akik 
gazdálkodásuk során a környezet állapotának javítása, 
védelme érdekében olyan önként vállalt kötelezettségeket 
vállaltak, amelyek biztosítják a természeti erőforrások fenn-
tartható használatát.

A fűtési szezonban a legna-
gyobb problémát a meghibáso-
dott készülékek, a nem karban-
tartott kémények jelenthetik. 
A gyakran tragikus kimenetelű 
események többsége kellő 
odafigyeléssel és felkészüléssel 
megelőzhető lenne.
– Elsősorban arra hívnám 
fel a figyelmet, hogy a fűtés 
elindítása előtt, mindenképpen 
vizsgáltassuk át szakemberrel 
a fűtőberendezéseinket, a 
konvektorokat, radiátoro-
kat, kazánokat, kandallókat, 
illetve azok szellőzőnyílásait, 
kéményeit. A meghibásodott 
készülékekből visszaáramolhat 
a lakásba a színtelen, szagtalan 
szén-monoxid, ami mérgezést 
okoz, és akár halálos is lehet. 

a fűtés is lehet 
veszélyes
a hűvös idő beköszöntével elindult a fűtési sze-
zon, amely a szén-monoxid-mérgezés, kémény-
tüzek tekintetében komoly veszélyeket rejthet.

Fontos, hogy a kazánokban, 
kandallókban megfelelő tüze-
lőanyagot használjunk, hiszen 
nem megfelelő tüzelőanyag 
esetén a kémények, a füstcsö-
vek eltömődhetnek, melynek 
szintén komoly következmé-
nyei lehetnek. A jól karbantar-
tott készülékek mellett fontos, 
hogy szereltessünk fel megbíz-
ható minőségű szén-monoxid-
mérő készüléket, amellyel elke-
rülhetőek lehetnek a tragédiák 
– mondta el Koroknai Péter 
tűzoltóparancsnok. 

A téli hónapokban a 
tűzoltósághoz beérkező ri-
asztások nagy részét a fűtési 
rendszerek meghibásodása 
miatt bekövetkezett esemé-
nyek teszik ki. 

A téma bőséges irodalommal is rendelke-
zik, hiszen a könyvkiadók is felismerték, 
hogy egy-egy stresszes nap után sokan 
kikapcsolódásként fúrnak, faragnak, 
varrnak, hímeznek... És létezik-e szebb 
ajándék szeretteink számára, mint amit 
mi készítünk saját kezűleg? Amivel igazán 
meg tudjuk mutatni, hogy mennyire fontos 
számunkra a megajándékozott? Ebből ki-
folyólag ma már nincs olyan tárgy, amit ne 
tudnánk otthon elkészíteni: kapható könyv 
a szappankészítéstől kezdve, a gyertyaön-
tésen át, a térbeli ékszerek készítéséig. A 
könyvek segítségével gyöngyöt fűzhetünk, 
csipeszcsodákat készíthetünk, tojást fest-
hetünk, régi tárgyainkból újakat varázsol-
hatunk, szőhetünk, mandalát rajzolhatunk, 
a lehetőségeink majdnem végtelenek. És 
nemrégen megjelent a legújabb „őrület”: a 
felnőtteknek szóló színezőkönyv.

Szerencsére vannak olyan technikák, 
melyek soha nem mennek ki a divatból. 
Ez pedig a jó öreg kötés és a horgolás, 
melyeket még én is kislány koromban 
tanultam meg a nagymamáimtól. Rene-
szánszukat élik a kézzel kötött pulóverek, 
vagy a gyönyörű, horgolt csipketerítők. 
És karácsony közeledtével ideje leporolni 
a horgolótűket, mert az általam ajánlott 
könyvben csodálatos hópelyhek horgolá-
sához kaphatunk ötleteket. 

A horgolt hópelyhekkel csodaszép 
hóesést varázsolhatunk otthonunkba: 
akaszthatjuk ablakba, de faágakra, cso-
portokba rendezve még mutatósabbak. 
Egy-egy hópehellyel díszíthetünk más 
tárgyakat, például kesztyűt vagy párnát. 
A könyvben a hópelyhek elkészítéséhez 
szükséges összes információt megtaláljuk. 
A horgolás alapjait részletes ábrák mutatják 

be, a hópelyhek leírásához pedig szemléle-
tes és könnyen érthető leszámolható min-
tarajzok is tartoznak. Tudásszintünknek 
megfelelően egyszerűbb és bonyolultabb 
modellek közül választhatunk. Ha sorban 
több hópelyhet is meghorgolunk, horgolási 
ismereteink bővülnek, és képesek leszünk 
a legbonyolultabb modellek elkészítésére 
is. A könyv végén ötleteket is kapunk arra, 
mire is használhatjuk még a horgolt hó-
pelyheket. (Forrás: a könyv fülszövege)

kinczel Brigitta

az elmúlt pár évben mindannyiunk életébe – szinte észrevétlenül – 
belopózott a kézműveskedés. a boltok polcait elárasztották a „kézzel 
készült” termékek, a közösségi oldalak hírfolyamában naponta több 
alkalommal osztanak meg kézműves tippeket az ismerősök, 
vagy éppen saját készítésű tárgyaik fotójával büszkélkednek.

könyvajánló
M. zsanett M. zs.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
november 1–7-ig 

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)
november 8–14-ig 

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

november 15–21-ig 
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

november 7.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

november 14.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

november 21.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban október 13. és 27. között 4 há-
zasságkötést és 21 halálesetet anyakönyvez-
tek. Ezek közül az alábbiak, illetve hozzátar-
tozóik járultak hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Márton István – Pongrácz Edina

haláleset
Faragó András 63 éves,

Kispál Pálné 86 éves,
Balogh Csabáné 65 éves,

Bán Józsefné 92 éves,
Panyi Mihályné 82 éves,

Barzsó Imre 82 éves,
Pap Sándor 47 éves,
Kaló Gáspár 65 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: november 22.

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
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
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

reformáTus egyHázközség
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Programajánló
November 7. szombat

10–17 óráig Esküvő Kiállítás a Közösségi Házban

November 7. szombat

MEGA Játszóház a Városi Sportcsarnokban

November 11. szerda

14 óra 30-tól Rigócsőr király – mesejáték a Grimm-
Busz színház előadásában a Közösségi Házban

November 16. hétfő

Kertbarát Klub a Közösségi Házban. Téma: Kertészked-
jünk a holddal! Vendég: Lukács Andrea asztrológus

November 16. hétfő

3D MOZI a Közösségi Házban
17 órától: Hókirálynő
19 órától: 007 Spectre – A Fantom visszatér 
(akcióthriller)

November 20. péntek

17 órától Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskola szalagavató ünnepsége a Közösségi Házban

November 23. hétfő

14 órától Mozgássérültek kulturális műsora 
a Közösségi Házban

November 26. csütörtök

18 órától Szeretlek, Faust! – drámai játék 2 rész-
ben az Újszínház előadásában a Közösségi Házban

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

2015. november 19-én (csütörtök) 17 órától 
a Közösségi Ház emeleti nagytermében 

(Mezőkövesd, Szent László tér 24.)

KÖZMEGHALLGATÁST tart, melynek 

NAPIRENDJE:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat elmúlt 
egy évben végzett munkájáról 
és a további tervekről
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester

2.) Lakossági indítványok, vélemények, 
javaslatok

Indítványaikat, véleményeiket, javaslataikat 
előzetesen írásban eljuttathatják a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület földszint-
jén elhelyezett gyűjtőládába.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A közmeghallgatást a Mezőkövesdi Televízió 
élőben közvetíti!

Dr. Fekete Zoltán 
polgármester

Értesítés

Lakossági apróhirdetés

Lakás/kis ház eladó vagy kiadó Fő térhez 
közel, jó környéken, alacsony rezsivel. 
70/548-6672

A Zeneiskola novemberi programjai
November 11. szerda, 17 óra Növendékhang-
verseny a Zeneiskolában
November 20. péntek, Zenetanárok 
XV. Megyei Kamarazene Találkozója 
a Zeneiskolában.
A délelőtti hangverseny 9 órakor, a délutáni 14 
órakor kezdődik.

A belépés ingyenes.

KÖSZÖNETNyILVÁNíTÁS A Mező Ferenc Tagiskolában műkö-
dő Biztatás Gyermek- és Iskolafejlesztési Alapítvány köszönetet 
mond mindazoknak, akik 2014. rendelkező évre az SZJA 1%-át 
gyermekeinknek ajánlották fel. Az összeg 410.000.-Ft volt, mely-
ből 2 db duatlon kerékpárt vásároltunk, valamint osztálykirándu-
lások, diáknapi és erdei iskola programokat támogattunk.

Kérjük, 2015-ben is támogassák alapítványunkat!
Adószámunk: 1-8405077-1-05

Az alapítvány kuratóriuma

Támogatás 
gazdálkodóknak
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November 7. szombat 
10 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Balmazújváros FC U17, 10 órától 
Mezőkövesd Zsóry – Balmazújváros 
FC U19 labdarúgó-mérkőzések 
a Városi Stadionban

November 8. vasárnap

10 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Felsőtárkány SC U14, 12 órától 
Mezőkövesd Zsóry – Felsőtárkány SC 
U15 labdarúgó-mérkőzések 
a Városi Stadionban

November 8. vasárnap

10 órától Mezőkövesdi SE – MVSI-
Misk. KisBocsok sakkverseny 
a Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskolában

November 8. vasárnap

15 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Budaörs FC 1924 NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

November 14. szombat

18 órától Mezőkövesdi KC – Balaton-
füredi KSE NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

November 15. vasárnap

10 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Nyékládháza U16 megyei labdarúgó- 
mérkőzés a Városi Stadionban

November 21. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Kazincbarcikai SC U14, Mezőkövesd 
Zsóry – FC Tiszaújváros U17, 
Mezőkövesd Zsóry 
– FC Tiszaújváros U19, 
12 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Kazincbarcikai SC U15 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

November 21. szombat

16 órától Mezőkövesd Zsóry FC – BFC 
Siófok NB II-es férfi labdarúgó-mér-
kőzés a Városi Stadionban

November 25. szerda

18 órától Mezőkövesdi KC – Csurgói 
KK NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

November 28. szombat

9 órától 29. Spórol6 Kis Matyó Rapid 
Open az Abkarovits Jenő tér 1. alatt

Sport

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás vízadagoló 
gépeink megvásárolhatók és bérelhetők 
is! Többféle típusú vízből választhat: 
nátriumszegény (szívbarát) ásványvíz, 
ionizált lúgos víz, természetes jódos 
és lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen lúgos 
szénsavmentes ásványvíz. 

Fresh Aqua Kft.
www.freshaqua.hu | 30/285-2427

Fresh aqua
FrissüljöN muNka közbeN!
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Mély megrendüléssel tudatjuk azokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 

MAGyARSZÉKINÉ RAJNA BORBÁLA 
(volt KÖVESDI lakos)

2015. október 25. napján életének 82. évében 
csendesen elhunyt. 

Örök nyugalmát Dombóváron találta meg.

Emlékét, míg élünk, szívünkben tartjuk: 
szerető hozzátartozói 

közhírré tétetik
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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 ünnepek

Bármely képző- és iparművészeti technika alkalmaz-
ható, 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:  2016. 
január 29-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 2016 
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

 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 ünnepek

A jelentkezők (5-6. és 7-8.  osztályosok egyaránt)  
két szabadon választott  verssel nevezhetnek az 
alábbi témakategóriák alapján: 
I. témakategória: a családi  

és egyházi ünnepek,
II. témakategória: a nemzeti ünnepeink.
A nevezés határideje, helye: 2015. novem-
ber 13., Mezőkövesdi Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola 
(Mezőkövesd, Mátyás király út 146.).  Nevezni 
az intézmény honlapjáról letölthető (www.
szlgimi.hu) jelentkezési lapon lehet.  

A verseny ideje, helye: 2015. november 18.  
14 óra 30 perc, a gimnázium díszterme. 

Információ: Rigó Attiláné  49/500-033
rigoattilane@freemail.hu

Sikeres felkészülést kívánunk!
Juhász Jánosné 

igazgató

FELHíVÁSOK

Sok-sok mozgásforma dívik napjainkban, 
de a NÉPTÁNC örök divat!  A Matyó Népművészeti Egyesület 
csoportjaiban kipróbálhatod! Válassz:

Csoport neve:
Matyó Néptáncegyüttes

Hagyományőrző Együttes
Matyó Népi Együttes
Néptánc Szakkör I. 
(4-5 évesek)
Néptánc Szakkör II. 
(6-8 évesek)
Néptánc Szakkör III. 
(9 év fölött)

Próbák időpontja:
Vasárnap 1000

Hétfő 1630

Csütörtök 1800

Péntek 1545    

Péntek 1630    

Péntek 1800

Vezető:    
ifj. Zsurávszki Zoltán 
és  Szabó Judit    
Juhász László    
Kovács László    
Bíró Éva    

Bíró Éva    

Nyesténé Molnár 
Judit

Szeretettel várunk!
A foglalkozások helyszíne: Népi Művészetek Háza 
Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 
Bővebb információ: e-mail: info@matyofolk.hu 
Tel: 49/411-686, 30/228-7119

NÉP-TÁNC-REND
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sportkalauz

az alapszakasz feléhez ért 
a mezőkövesdi kC
nagyüzem volt az nB I-es kézilabda-bajnokságban és a Magyar 
kupában, két hét alatt négy mérkőzést játszott az MkC.

Mezőkövesdi KC – Kőnig Trade 
Balmazújváros 22-19 (10-8)
MKC: Volarevics – Szepesi 6 (2), Hajdu 
G. 4, Antal Sz. 3, Radnics 2, Grünfelder, 
Benis 2. Csere: Holló B., Liszkai 
(kapusok), Kovács P., Füstös 1, Kiss R., 
Trivkovics 1, Csirics 3. 
Vezetőedző: Skaliczki László
A BKK legjobb dobói: Lazics 5, Balázs 3
Kiállítások: 6, ill. 8 perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 1/1

Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi KC 
27-26 (14-14)
A Cegléd legjobb dobói: Andjelics 7 (2), 
Lepsényi 5, Országh, Perisics 4-4
MKC: Volarevics – Szepesi 6 (4), Hajdu G. 
4, Antal Sz. 1, Radnics 7, Füstös 1, Benis 3. 
Csere: Liszkai, Holló B. (kapusok), Csirics 
2, Kovács P. 1, Grünfelder 1, Trivkovics. 
Vezetőedző: Skaliczki László
Kiállítások: 10, ill. 10 perc
Kizárás: Hajdu Gábor (egyből piros)
Hétméteresek: 2/2, ill. 6/4

Mezőkövesdi KC – Orosházi 
FKSE-Linamar 21-26 (8-14)
MKC: Holló B. - Kovács P., Antal 2, 
Hajdu G. 3, Grünfelder 1, Radnics 3, 
Szepesi 6(1). Csere: Volarevics, Liszkai 
(kapusok), Trivkovics 3, Kiss R. 2, Molnár, 
Csirics, Benis 1. 
Vezetőedző: Skaliczki László
Az Orosháza legjobb dobói: Buday 9 (4), 
Cemas 5, Mazics 4
Hétméteresek: 3/1, ill. 4/4
Kiállítás: 8, ill. 14 perc
Kizárás: Mazics (három kétperces)

Sűrű volt a bajnoki program 
az MKC számára. A hétközi 
kupamérkőzést követően 
fordulatos meccsen, jó véde-
kezéssel, végül magabiztosan 
győzte le a Balmazújvárost 
az MKC. A következő ceglé-
di mérkőzésen voltak hibák 
a kövesdi játékban, de a 
ceglédiek óriási játékvezetői 
tévedéseknek köszönhetően 
tartották otthon a két pon-
tot, igaz, a kövesdi egyenlítés 
így is négy tizedmásod-
percen múlott. A feszített 
tempó végül az Orosháza 
elleni hazai bajnokin jött ki: 
a vendégek uralták a mérkő-
zést, s vitték el a két pontot 
Mezőkövesdről.

Skaliczki László elégedett 
volt a Balmazújváros és a 
Cegléd elleni játékkal, de az 
Orosháza elleni mérkőzésre 
elfáradtak, szerinte a 13 nap 
alatt játszott öt mérkőzés-
be beleroppant a csapat. A 
bajnokságban két hét szünet 
következik, igyekeznek 
rendezni a sorokat, jó lenne 
egy picit bővíteni a keretet, 
hiszen a rázóba került a 
csapat. Tíz-tizenkét pontot 
szerettek volna az alapsza-
kasz feléig, nyolcat gyűjtöt-
tek, így viszont a következő 
12 mérkőzésen bravúrokra is 
szükség lesz.

A BÉKÉST BÚCSÚZTATTÁK 
A MAGyAR KuPÁBAN Az MKC 
bejutott a legjobb tíz közé a Magyar 
Kupában. A következő ellenfelet 
november 3-án sorolták ki a csapat 
számára, a továbbjutásról döntő 
találkozót decemberben rendezik.
Békés-Drén KC 
– Mezőkövesdi KC 21-27 (8-12)
A Békés legjobb dobói: Horvácki 
6, Kánya 5
MKC: Holló, Volarevics, Liszkai 
(kapusok), Kovács B. 1, Szepesi 
7, Kovács P., Füstös 2, Kiss R. 1, 
Grünfelder 2, Hajdu G. 1, Radnics 
3, Antal 3, Molnár, Benis 6, 
Trivkovics, Csirics 1. 
Vezetőedző: Skaliczki László
Hetesek: 3/2, ill. 6/4
Kiállítás: 10-10 perc

U19
Nyíregyháza A – Mezőkövesd Zsóry 
3-1 (1-0) Gól: Szabó L.
Mezőkövesd Zsóry- Cigánd 4-0 (2-0) 
Gól: Szabó L., Bóta, Juhász, Renge
U17
Nyíregyháza A 
– Mezőkövesd Zsóry 3-0 (1-0)
Mezőkövesd Zsóry – Cigánd 11-0 (3-0) 
Gól: Burcsák 4, Nyeste, Tirk 3-3, Burka
U15
Mezőkövesd Zsóry 
– Borsod Volán 7-0 (2-0) 
Gól: Recskó 3, Bercsényi B., Bán, 
Sipos, Takács
Sajóvölgye Focisuli 
– Mezőkövesd Zsóry 3-3 (2-1) 
Gól: Takács, Sipos, Recskó
U14
Mezőkövesd Zsóry 
– Borsod Volán 5-1 (3-1) 
Gól: Fehér 2, Kóczián, Balogh, Kakuk
Sajóvölgye Focisuli 
– Mezőkövesd Zsóry 1-2 (1-1) 
Gól: Kerékgyártó 2
U14 megyei torna
Felsőzsolca – Mezőkövesd Zsóry 3-0, 
Bükkábrány – Mezőkövesd Zsóry 2-1 
Gól: Borók, 
Mezőkeresztes – Mezőkövesd Zsóry 0-1 
Gól: Kalmár, 
Mezőkövesd Zsóry – Ózd 0-0, 
Mezőkövesd Zsóry – MVSC 1-1 
Gól: Ladányi
U16 megyei
Bánhorváti – Mezőkövesd Zsóry 2-1 (2-0) 
Gól: Boros D., 
Mezőkövesd Zsóry 
– Sajóbábony 9-0 (4-0) 
Gól: Koncz A. 4, Koncz M. 2, Juhász, 
Kovács, Pelyhe
NB II. Észak-Kelet
Bőcs – Mezőkövesdi KC U23 
26-24 (13-12) 
Legtöbb gól: Kovács B. 12, Hangyel 6, 
Horváth 4
Mezőkövesdi KC U23 
– Kazincbarcika 27-30 (16-17) 
Legtöbb gól: Kiss R. 9, Kovács B. 7
NB I. ifjúsági
Mezőkövesdi KC 
– MKB Veszprém 23-39 (8-21)
B.Braun Gyöngyös 
– Mezőkövesdi KC 28-22 (12-13)
OSB:
Mezőkövesdi KC 
– Salgótarjáni Strandépítők 30-15 (13-9)
Csanádi KSI SE 
– Mezőkövesdi KC 41-17 (20-12)
Mezőkövesdi KC – Domony KSE 26-17

utánpótlás-eredmények

Hárman is mehetnek az országos döntőbe
Miskolcon rendezték a Mezeifutás Diákolim-
pia megyei döntőjét, ahol több kövesdi fiatal 
is kiharcolta az áprilisi, gödöllői országos 
döntőben való részvételt. Ehhez egyéniben az 
első négy között kellett végezniük.

II. kcs.fiú csapat 7. MÁAMIPSZ (Bodnár Attila 
(3.), Alaxai Bálint (31.), Horváth László (39.), 
Szalmási Áron László (51.), Juhász Miklós Máté 
(56.). Egyéni: 1. Sipeki László (Szent István KÁI)
II. kcs. lány egyéni 10. Szabó Aida (MÁAMIPSZ)

III. kcs fiú 8. MÁAMIPSZ (Csörgő Kristóf 
(10.), Riba János Péter (41.), Méhes Renátó 
(45.), Camara Zsolt (46.), Ivánkai Zsolt (47.)
III. kcs. lány csapat 6. MÁAMIPSZ (Szabó 
Tekla (4.), Kis Lívia (22), Soltész Petra (23.), 
Marczis Rebeka (32.) Barta Lili Panna (40.)
IV. kcs. lány egyéni 16. Dohány Vanda (MÁAMIPSZ)
V. kcs. fiú egyéni 12. Pusomai Viktor (Széchenyi)
VI. kcs. fiú egyéni 42. Kövesdi Alex (Széchenyi)
Az országos döntőbe jutott: Sipeki László, 
Bodnár Attila, Szabó Tekla

t. B.

Nem termett babér 
az Orosháza ellen

t. B.



mezőkövesd zsóry fC 
– fC ajka 2-2 (1-2)
A Merkantil Bank Liga 11. fordulójában 
a 9. pozíciót elfoglaló dunántúli gárda 
érkezett Mezőkövesdre október 24-én. 
Az első negyedórában több gólveszé-
lyes lehetőséget is kialakítottak a csa-
patok, majd a 20. percben Gunther bal-
oldali szöglete után Sowunmi fejelt a 
kapuba. Tíz minutummal a szünet előtt 
megduplázták előnyüket a vendégek, 
miután Gunther 18 méteres szabadrú-
gása talált utat a hálóba. Együttesünk a 
játékrész végén faragott a hátrányából, 
Fótyik beívelését követően Máté remek 
fejessel szépített.

Csapatunk az 50. percben kiegyenlí-
tett. Ekkor Harsányi harcolt ki büntetőt 
és a 11-est Máté a jobb alsó sarokba 
bombázta. A végig remek iramú össze-
csapáson labdarúgóink a folytatásban is 
nagy erőket mozgósítottak a gólszerzés 
érdekében, de a helyzetek kimaradtak, így 
az eredmény nem változott a lefújásig.

– Mondhatjuk azt, hogy igazságos eredmény 
született, de megvoltak a lehetőségeink a győ-
zelem megszerzésére is. Ellenfelünk nagyon 
jól küzdött és jó időpontban rúgta a gólokat 
– értékelte a találkozót Sowunmi Thomas, az 
ajkaiak rutinos csatára.

szigetszentmiklósi Tk-erima 
– mezőkövesd zsóry fC 2-2 (0-2)
Benczés Miklós csapata a 10. helyezett 
Szigetszentmiklóssal találkozott a 12. fordu-
lóban október utolsó napján. Együttesünk 
az összecsapás első félidejében lendületesen 
és hatékonyan futballozott. A 17. percben 
Molnár szögletét követően Sánta öklözte ki 
röviden a labdát, az akció végén Hegedűs 
passzolt közelről a hálóba. Csapatunk tíz perc-
cel később hasonló jelenet után duplázta meg 
előnyét. Molnár baloldali szabadrúgása után 
Sánta éppen Fótyik elé ütötte a labdát, aki 16 
méterről a bal felső sarokba bombázott.

Fordulás után két perccel egy gyors 
hazai kontra végén Szepessy lőtt közelről 
a hálóba. A 64. percben egyenlítettek a 

házigazdák, amikor is Vólent csapott le egy 
előrevágott labdára és Dombó felett hig-
gadtan a kapu jobb oldalába emelt. A 83. 
percben Vágó ütött bele kézzel egy kapuba 
tartó lövésbe, a védő piros lapot, csapatunk 
pedig 11-est kapott. Máté büntetőjét azon-
ban Sánta nagy bravúrral hárította.

A bajnokságot a Gyirmót vezeti 27 
ponttal az egyaránt 22 pontos Budaörs és 
Mezőkövesd előtt. 

Vasárnap Jön a BuDaörs Labdarúgóink 
legközelebb a Budaörs csapatát látják ven-
dégül Mezőkövesden. A találkozó novem-
ber 8-án, vasárnap 15 órakor kezdődik a 
Városi Stadionban.

négy gólt rúgott és ugyanannyit kapott városunk nB II-es felnőtt 
csapata a bajnokság legutóbbi két játéknapján. labdarúgóink az 
ajka és a szigetszentmiklós ellen egyaránt döntetlent értek el.

nyolc gól és két pont

Az immár a tabella élén álló Debreceni Sakkbarátokhoz kellett utaznia együtte-
sünknek az NB II-es sakkbajnokság 3. fordulójában. Az értékszámban 10 táblán 
is erősebb ellenféllel szemben reális eredmény született, 3-9 lett a vége.
Persze, ha hozzávesszük, hogy ezt a 3 pontot rendre erősebb vetélytárssal 
szemben sikerült megszerezni, lehetett volna akár 5-7 is az eredmény.

A két győzelem „gazdáját” dicséret illeti, úgyszintén a félpontot elérő 
játékosainkat is, akiknél ifjúsági játékosunk, Csontos Dominik egy 167 érték-
számmal magasabban jegyzett partnerrel remizett. Sakkozóink továbbra is a 10. 
helyen állnak a 12 csapatos mezőnyben.
 
Győzött: Éberth Zoltán és Simon Attila     
Döntetlen: Barabás Tibor és Csontos Dominik
Játszottak még: Sallai János, Zelei Zoltán, Hunkó György, Hegedűs Rafael,       
Kántor József, Pap Kristóf, Hajnal Gyula és Hajdú Sándor    
    
A következő fordulóban, november 8-án a dobogós helyen álló MVSI –Miskolci 
KisBocsok SSE lesz az ellenfél, idehaza.    

Debrecenbe 
kellett menni...

Takács Péterék 0-2-ről 
egyenlítettek
(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

Bódi krisztián

Dr. t. B.

Hi
rd

et
és



16    mezőkövesdi újság 2015/22

A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósuló, 21 előadásból álló sorozat 
három fő területet dolgoz fel: Kányádi Sándor verseit, a Mese és reménység témáját Sütő 
András művei alapján, valamint a szülőföld és anyanyelv témakörét. Ez utóbbi volt a témája 
a mezőkövesdi rendezvénynek, amely a sorozat 9. állomása volt. A hazai táj megtartó 
erejéről, nyelvünk megőrzéséről szóló, erdélyi és magyarországi kortárs költők, írok versei 
csendültek fel Jónás Zoltán előadásában, valamint Dinnyés József daltulajdonos tolmácsolá-
sában pedig megzenésített költeményeket hallhatott a közönség.

Az első előadást október 15-én nézhették 
meg a kultúraszeretők a Közösségi 
Házban. A darabot a Gergely Theater vitte 
színpadra, melyben többek között  Csomor 
Csillát, R. Kárpáti Pétert, Csonka Zsuzsan-
nát, Laurinyecz Rékát, Heller Tamást, 
Némedi-Varga Tímeát, Szabó Mátét és 
Pelsőczy Lászlót is láthattuk.

Gergely Róbert, a darab rendezője 
különleges recept alapján dolgozott, 
a Paprikáscsirke fő hozzávalói: egy új 

vállalkozást elindító, jobb sorsra érde-
mes magyar család és egy mindenhez 
értő anyós. A történetet megfűszerezi 
az inas és egy szobalány civódása. A 
megfelelő íz érdekében pedig dallal, 
tánccal turbózza fel a művet. 

A bérletes sorozat következő 
előadását november 26-án tartják meg, 
akkor a színházkedvelők Pozsgai Zsolt: 
Szeretlek, Faust! című kétrészes drámáját 
tekinthetik majd meg. 

A Szántó-Szécsén-Fényes szerzőhármas Paprikáscsirke, 
avagy stex és New york című két felvonásos vígjátékával 

indult el az idei év felnőtt bérletes színházi évada, amelyet 
a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. szervez.

Az eseményen a bál fő-
védnöke, Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője 
mondott beszédet, méltat-
ta az intézményt, valamint 
beszédében kiemelte Bayer 
Róbert iskoláért végzett 
tevékenységét.

– Mezőkövesden az egyik 
legnagyobb múlttal a gim-
názium jótékonysági bálja 
rendelkezik, hiszen idén már 
18. alkalommal tartják meg. 
Ez is mutatja az intézmény 
erejét, közösségének akaratát. 
Ezen az eseményen tisztelegni 
kell azok előtt, akik 100 évvel 
ezelőtt megalapították a kö-
zépiskolát. Így Bayer Róbert 
előtt is, aki 25 éven keresz-

tül volt az iskola igazgatója, 
rengeteget tett és dolgozott az 
intézményért, egész életét a 
Szent László Gimnáziumnak 
szentelte. Erre a nagy múltú, 
patinás iskolára pedig méltán 
lehet büszke a város – emelte 
ki Tállai András. 

A bál bevétele az iskola 
Szent László Alma Mater Ala-
pítvány alaptőkéjét gazdagítja, 
amelyből zárható szekrénye-

több mint kétszázan 

vettek részt október 

16-án a szent lászló 

gimnázium és 

közgazdasági 

szakközépiskola 

immár 18. alkalom-

mal megszervezett 

jótékonysági bálján. 
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Különleges
fűszerezésselEzzel a címmel tartott irodalmi estet Jónás Zoltán 

előadóművész október 26-án a Városi Könyvtárban.

SZüLőFÖLDüNK, édes anyanyelvünk

M. Zs.

M. Zs.

ket, illetve füstjelzőket vásárol-
nak majd, valamint a tehetsé-
ges tanulókat támogatják.

A bál védnöke dr. Fekete 
Zoltán polgármester volt. Az 
esten a gimnázium növendé-
kei kulturális, énekes, zenés, 
verses produkciókkal kö-
szöntötték a megjelent több 
mint 200 vendéget. A zenét a 
Randevú zenekar szolgáltatta.

M. zsanett


