
Mezőkövesdi Újság 2016/14   1

2016. július 14.
XXVIII. évf. 14. szám
VÁROSUNK LAPJA

100

GYÉMÁNTMISE 
és BÚCSÚ

éves 
a Modine

Kisjankó 
Bori

RAJTOL

Közigazgatási

munkacsarnok

az NB I!

Kézilabda

centrum

kiál
lítá

s



2    Mezőkövesdi Újság 2016/14

Gyémántmise 
és búcsú

Az ünnepi szentmisén 
elsőként Tóth Imre, a 
Szent László Egyház-

község világi elnöke mondott 
köszöntőt, aki a Szent László 
búcsú jelentősége mellett 
Jéger Károly pápai prelátus, c. 
apát, ny. plébános munkássá-
gát méltatta.

Ezután Soltész Miklós, az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának egyházi, nem-
zetiségi és civil társadalmi 
kapcsolatokért felelős állam-
titkára, majd Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője 
mondott köszöntőt a kettős 
ünnep alkalmából.

A szentmisén felolvasták dr. 
Ternyák Csaba egri érsek 
köszöntőlevelét, aki egyebek 
mellett Jéger Károly hitoktatás 
területén végzett tevékenysé-
gét és karitatív munkásságát is 
méltatta.

Jéger Károly prédikációjá-
ban gyermekéveiről, családjá-
ról, a papi hivatás választásá-
nak körülményeiről, továbbá 
a Tiszanagyfaluban töltött 12 
éves időszakáról osztotta meg 
gondolatait.

Az ünnepség végén dr. 
Medvegy János, a Szent Lász-
ló Plébánia vezetője beszélt, 
aki egyebek mellett köszöne-
tet mondott mindenkinek, aki 
segítséget nyújtott a szentély 
új díszkőburkolatának meg-
építéséhez.

Kettős ünnepet tartottak a Szent László 

templomban június 27-én.

 A hagyományos búcsú és körmenet mellett 

Jéger Károly gyémántmisét celebrált, pappá 

szentelésének 60. évfordulója alkalmából.

Jéger Károly 18 évig, 
1990-tól egészen 
2008-ig vezette a 
Mezőkövesdi Szent 
László Plébániát. 
Nevéhez fűződik 
egyebek mellett a 
templom külső fel-
újítása, az új orgona 
létesítése, valamint 
a temető területé-
nek rendezése és új 
ravatalozó építése. 
Különös figyelmet 

szentelt a gyerekek, 
idősek, betegek és 
elesettek megsegíté-
sére, ennek szellemé-
ben szervezte meg és 
működtette a Katoli-
kus Karitász mező-
kövesdi csoportját, 
továbbá anyagilag 
segítette a határon 
túli magyar katolikus 
közösségeket. Jéger 
Károly a Kolping 
Család mezőkövesdi 

szervezetének egyhá-
zi vezetői tisztségét 
is betöltötte. A Szent 
László Plébánián 
rendszeres foglal-
kozásokat tartott 
fogyatékos gyerme-
keknek a „Simogató 
Kéz” Alapítvány ke-
retében. Aktív tagja 
volt a Városszépítő 
és Városvédő Egye-
sületnek, továbbá az 
általa indított Takács 

István Klub új színt 
hozott a város kultu-
rális életébe.

Az atyát 2003-
ban Mezőkövesd 
díszpolgárává 
választották, míg 
10 évvel később 
megkapta a Magyar 
Arany Érdemkereszt 
Polgári Tagozatát, 
amit karitatív tevé-
kenysége elismeré-
séül vehetett át.

Jéger Károly 
mezőkövesdi 
munkássága

KÖRMENET A 
szentmise után 
körmenettel 
folytatódott az 
ünnepség. A 
hívek a hagyomá-
nyoknak megfe-
lelően a Varga Pál 
utca – Gaál István 
utca – Mátyás 
király út vonalon 
vonultak. Bódi K.

B. K.

Tóth Imre
világi elnök

Soltész Miklós
államtitkár

Tállai András
miniszterhelyettes

Dr. Medvegy János, Jéger Károly és dr. Berkes László
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Milyen csodálatos étel a kenyér!
Istennek milyen csodálatos „találmánya”!
Mindig, szinte mindenhez fogyasztható és önmagában, „egyedül” is ehető étel.
És soha meg-nem-unható!
(Ember még nem csömörlött meg kenyértől!)
A Miatyánk elején is szerepel a „mindennapi kenyér”, rögtön az Atya köszöntése 
után, minden mást megelőzve.
Sok helyen (nálunk is, Kövesden) nemhiába azonosították a szelet kenyeret, a ke-
nyérdarabot Jézus Krisztussal. (Gondoljunk a földre leesett kenyérdarab tisztelettel 
teli felemelésére, felvételére!) Vagy gondoljunk a néphitre, hogy az érett, kifejlett 
búzaszem egyik végébe „bele van rejtve” Jézus arca!
És nemhiába sok területen a búza másik neve: „élet”!
A kenyér tehát (szinte) mindenki által, (szinte) mindig fogyasztható ennivaló, étel.

...

A szeretet is ez, ilyen?
Ugye, milyen jólesik mindnyájunknak, ha (esetleg hivatalos ügyintézéskor is) jóindu-
lattal, mosollyal találkozunk?
Mondhatnánk, hogy a szeretet ábécéje a jóindulat?
És hogy a jóindulatnak, a szeretetnek az emberi kapcsolatok alapelvének, eszperan-
tójának kellene lenni?

...

A kenyér tehát az Isten szeretetének (egyik) megnyilvánulása-kifejeződése felénk, 
míg a szeretet a mi „kenyerünk” embertársaink számára? 
De jó lenne, ha asztalunkról (de mások asztaláról sem!) soha nem hiányozna, nem 
fogyna el a kenyér, a szívünkből pedig a szeretet!

Kenyér 
és szeretet

Laboda Kálmán
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VÁROSHÁZA

Az ülés elején dr. Fekete Zoltán 
polgármesteri tájékoztatójá-
ban kiemelte, hogy a héten 
tovább folytatódnak a sikeres 
közbeszerzési eljárás lefolyta-
tása után a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben elkezdett 
európai uniós beruházás 
munkálatai, amelyet a Szilvási 
Építő Kft. végez. Emellett a 
városvezető elmondta, hogy a  
tanuszoda kivitelezési munkái 
a tervezetteknek megfelelően 
folynak. Jelenleg a medencék és 
a gépészeti tér alépítményének 
vasbeton szerkezetét építik, 
amellyel párhuzamosan zajla-
nak a kollégium épületében az 
uszoda öltöző funkciójú helyi-
ségegységének építési munkái 
is: a válaszfalak elhelyezésre 
kerültek, folynak a villamos- és 
épületgépészet vezetékszerelési 
munkálatai. A tájékoztatóban 
elhangzott, hogy megkezdőd-
tek a Bimbó út 6. szám alatti 
üdülő tetőtér beépítési munkái, 
valamint a Startmunkaprogram 
keretében a Sándor út végén 
a mezőgazdasági területen 
jelenleg az elültetett zöldségek 
gyomlálása és kapálása folyik. A 
Kőrisfa úton burkolt árkot épí-
tettek a közmunkások, melyhez 
a szükséges beton burkoló ele-
meket a programban kialakított 
betonüzemben gyártották le. A 
közmunkaprogram keretében 
újították fel az Alkotmány út 
2. szám alatti önkormányzati 
épületet is.

RENDEZVÉNYEK, TÁMOGATÁ-
SOK A grémium megvitatta a 
Szent István királyunk tiszte-
letére rendezendő városi ün-
nepség programját és költség-
vetését. A képviselők döntése 
értelmében az önkormányzat 
5.112.950 Ft forrást biztosít a 
rendezvény lebonyolítására. 

Napirenden szerepelt a 18. 
Országos Mezőgazdasági 
Gépésztalálkozó kapcsán be-
nyújtott támogatási kérelem 
is. A rendezvényt szeptem-
ber 3-4. között szervezik 
meg, amelyhez a testület 
650 ezer forint hozzájárulást 
szavazott meg. 

Augusztus 5-7. között ren-
dezik meg a Matyóföldi Folk-
lórfesztivált, amely kapcsán a 
Matyó Népművészeti Egye-
sület támogatási kérelemmel 
fordult a városvezetéshez. A 
grémium döntése alapján az 
önkormányzat 3 millió forint-
tal járul hozzá a rendezvény 
lebonyolításához. 

A testület megtárgyalta a 
Zsóry Futball Club Kft. támo-
gatási kérelmét is. A városveze-
tés 100 millió forint támogatást 
ítélt meg a Kft-nek a labdarú-
gócsapat NBI-es szerepléséhez. 

Emellett a rendelőintézet 
kérelmére több mint 1 millió 
forint támogatást szavaztak 
meg a szívultrahang készülék 
elromlott vizsgálófejének pót-
lására, egy új fej beszerzésére. 

KÉZILABDA MUNKACSAR-
NOK A Magyar Kézilabda 
Szövetség a megyénkben egy 
helyszínen, Mezőkövesden 
szeretne építtetni egy 2000 
m2 alapterületű kézilabda 
munkacsarnokot, illetve ah-
hoz tartozó egyéb létesítmé-
nyeket, parkolókat, amelyhez 
körülbelül 5000 m2 nagyságú 
terület szükséges. Az új léte-
sítmény helyszínét Mezőkö-
vesd Önkormányzatának kell 
meghatároznia. Az ülésen 
meghozott döntés értelmében 
a Zsóry üdülőterületen, a Fü-
lemüle úton, a régi Camping 
előtti területen kaphat majd 
helyet az új létesítmény. 

HATÁRKITOLÁS A GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉSÉRT Mezőkövesd 
egyik meghatározó gazdasági 
szereplője, a Modine Hungária 
Kft. a jelenlegi telephelye és 
a körforgalom közötti terület 
megvásárlását követően több 
ütemben bővíti telephelyét. 
Első ütemben egy 200-250 új 
munkahelyet teremtő csarno-
kot építenek meg, ahol várható-
an 2018-ban már el is kezdenék 
a termelést. Azonban a jelenlegi 
településszerkezeti terv szerint 
a város belterületi határa a cég 
mostani kerítésétől nem mesz-
sze található, ezért a képvise-
lő-testület az ülésen döntött a 
belterületi határ kitolásáról.

TÁRSASHÁZ ÉPÜL A Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény 
hatásának kapcsán a mező-
kövesdi Szilvási Építő Kft. 
társasházat szeretne építeni az 
Illyés Gyula úton, ezért megvá-
sárolná az ott található mintegy 
1700 m2 alapterületű önkor-
mányzati telket. A testület által 
meghozott döntés értelmében 
a cég számára a terület eladási 
árát nettó 5500 Ft/m2-ben 
szabta meg, azzal a kitétellel, 
hogy a Kft.-nek 5 éves beépítési 
kötelezettsége van. 

RENDELETEK Mindezeken túl 
két önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről 
döntöttek a városatyák. Az 
egyik az Idősek Otthonába 
történő felvétel rendjét, az ellá-
tás tartalmát, a térítési díjakat 
szabályozó önkormányzati 
rendelet, mivel ezt a területet 
mind a törvény, mind az ellátást 
nyújtó Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ Idősek Otthona Szak-

mai Programja, mind pedig egy 
másik önkormányzati rendelet 
szabályozza, ezért ez a korábbi 
rendelet aktualitását vesztette. 
A másik hatályon kívül helye-
zett rendelet az önkormányzat 
kéményseprési közszolgáltatást 
szabályzó rendelete volt, amely 
azért vált esedékessé, mert 
2016. július 1-jétől ez a szolgál-
tatás állami feladat. 

Emellett a testület újra meg-
alkotta a települési hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló önkormányzati rendele-
tét, amelyre az erre a területre 
vonatkozó törvényi változások 
átvezetése miatt volt szükség. 

Felülvizsgálták, de nem 
módosították a helyi építészeti 
értékek védelmét szabályozó 
rendeletet, a településképi 
véleményezés, és településképi 
bejelentés szabályait megfogal-
mazó rendeletet pedig szept-
ember 30-ig módosítani fogják. 

A testület meghallgatta és el-
fogadta a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal 
Mezőkövesdi Járási Hivatalának 
2015-ben végzett tevékenységé-
ről szóló tájékoztatóját. 

A képviselők törvényi 
változások miatt módosítot-
ták az Önkormányzat és az 
NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 
közötti hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést. 

Emellett a Mezőkövesdi 
VG Zrt. Alapító Okiratából 
tevékenységi körök kivezeté-
séről is döntöttek a városatyák, 
mivel a gazdasági társaság már 
alvállalkozóként sem látja el a 
víz- és szennyvízszolgáltatást, 
valamint a törvényi változások 
miatt a kéményseprői tevékeny-
ség is kikerül a feladatai közül. 

Molnár Zsanett

Képviselő-testületi ülés
Kézilabda munkacsarnok és társasház épülhet 

a közeljövőben városunkban. Az ehhez szüksé-
ges önkormányzati határozatok meghozatala, 

illetve a rendezvények, szervezetek támogatási 
kérelmeinek elbírálása voltak a képviselő-testü-

let június 29-ei ülésének legfontosabb témái. 

Meghatározták a kézilabda munkacsarnok lehetséges helyét
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AKTUÁLIS

– Mit tudhatunk az értéktárakról, az 
értékgyűjtésről-őrzésről?
– A Szellemi Kulturális Örökség Nem-
zeti Jegyzéke 2008-ban alakult, ennek 
mintájára indította el a Vidékfejlesztési 
Minisztérium az Értéktár mozgalmat, 
ami felmenő rendszerű, a települések 
mellett a megyék is alapíthattak. 2013-
ban települési képviselőként örömmel 
támogattam, hogy Mezőkövesden, a 
megyében az elsők között, hozzunk létre 
települési értéktárat, melynek egyik fő 
feladata a városi értékek összegyűjtése, 
védelme és megőrzése. A helyi értéktá-
rak felterjeszthetik az arra érdemes érté-
keiket a megyei értéktárba. A felterjesz-
tést követően a mi bizottságunk dönti 
el, hogy a nyolc szakterületi kategória 
alapján melyek válnak megyei értékké.
 
– Eddig milyen mezőkövesdi értékek 
szerepelnek a gyűjteményben?
– A megyei értéktárba városunkból a 
Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gép-
múzeum, a Takács István Gyűjtemény, 
a Hadas városrész, a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő, a Matyó Múzeum került 
be. Az Országos Értéktárban a Megyei 
Értéktár Bizottságok által felterjesz-
tett értékek szerepelnek, melyek a 
Hungarikum címet kapják. Ezt orszá-
gosan mintegy 60 érték érdemelte ki, 
köztük a „Matyó örökség”.

 
– Hogyan kapható az Értékdíj?
– A Megyei Értékdíjat tavaly alapí-
tottuk és a Megyei Értéktár Bizottság 
javaslatára 8 kategóriában osztjuk ki. 
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő tavaly 
részesült az elismerésben, míg az idén a 
„Turisztika és vendéglátás” szakterületi 
kategóriában a Matyó Múzeum gyűj-
teményét jutalmaztuk. Az oklevelet, a 

Értékdíjas 
a matyó

A Magyar Kézilabda Szövetség a 
megyénkben egy helyszínen, Mezőkö-
vesden szeretne építtetni egy kézilabda 
munkacsarnokot. A Szövetség a hely-
szín meghatározása kapcsán kereste fel 
városunk önkormányzatát. A képvi-
selő-testület júniusi ülésén határozta 
meg, hol épüljön fel az új létesítmény. 
–5000 m2 alapterületen mintegy 2000 
m2 alapterületű csarnok épülhet meg 
az ahhoz tartozó parkolókkal, kiszol-
gáló épületekkel. Az építkezéshez 
szükséges nagy alapterület miatt  a 
testület úgy döntött, hogy a Zsóry 
üdülőterületen, a Fülemüle úton, a 
Rehabilitációs Központ melletti, a volt 
Camping előtti részen épülhet meg 
majd a létesítmény – mondta el dr. 
Fekete Zoltán polgármester.  

BŐVÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS 
Az elkövetkezendő évek másik jelen-
tős fejlesztése lesz a Modine Hungá-
ria Kft. üzemcsarnok építése. 
– A cég a jelenlegi telephelye és a kör-
forgalom közötti mezőgazdasági terület 
megvásárlását követően több ütemben 
bővíti telephelyét. Ennek érdekében 
megvásárolta a Kft. szomszédságában 
található mezőgazdasági földterüle-
teket, amelyeket össze szeretné kötni 
a már meglévő üzemével. Azonban a 
településrendezési tervben a belterületi 
határ a vállalat jelenlegi kerítése mellett 
húzódik. Ezért a testület a júniusi ülésén 
döntött a belterületi határ áthelyezésé-
ről, így ezt a határvonalat az elkerülő 
útig, illetve a körforgalomig kiszélesítet-
tük. Ezzel az utolsó akadály is elhárult a 
Modine Hungária Kft. előtt, hogy a 200-
250 új munkahelyet teremtő, mintegy 
30 millió Eurós beruházást megvalósítsa 
– tette hozzá a polgármester. 

A tervek szerint várhatóan 2018-ban 
már el is kezdenék a termelést a Modine 
Hungária Kft. új telephelyén. 

Újabb fejlesztések valósulhatnak 
meg városunkban. Kézilabda 

munkacsarnok épülhet a Zsóry 
üdülőterületen, valamint tele-
pülésünk egyik meghatározó 

gazdasági társasága, a Modine 
Hungária Kft. is bővíti telephelyét. 

Döntések 
a város 
jövőjéért

pénzjutalmat és a Hollóházi porcelán-
vázát Agócsné Halász Andrea múze-
umigazgató vette át Tokajban, a B-A-Z. 
Megyei Önkormányzat által rendezett 
II. Megyenapon június 18-án.

 – A B-A-Z. Megyei Közgyűlésben 
milyen további feladatot lát el?
– 2006-tól dolgozom a Megyei Közgyű-
lésben. Az előző ciklusban a közgyűlés 
alelnöke voltam, jelenleg frakcióvezető 
vagyok és a Területfejlesztési Bizottság 
elnöke. Fő feladtunk az önkormányzatok 
fejlesztési lehetőségeit tömörítő, megyei 
szinten 93 milliárd forint keretösszegű 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) koordinálása.
 
– Az önkormányzatok mellett milyen 
módon foglalkozik még a helyi érté-
kek őrzésével?
– Napjainkban az értékőrzés fontos 
színtere a civil mozgalom. Ezt tapasz-
talom a mindennapok során, hiszen 
alapítója vagyok a Matyó Íjász Klubnak. 
Tagja vagyok a Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesületnek, és több mint 3 éve a Me-
zőkövesdi KC elnökségének is. A Mátrai 
Erőmű Zrt. bükkábrányi bányájának 
osztályvezetőjeként, műszaki végzettsé-
gemnél fogva a Mezőkövesdi Városgaz-
dálkodási Zrt. Felügyelő Bizottságában 
is dolgozom. Szívügyemnek tekintem 
a matyó népművészeti ápolását, ami-
kor tehetem, magam is részt veszek a 
programokon. Örülök annak, hogy ilyen 
gazdag civil élete van a városnak, sok 
értéket és lehetőséget rejt magában. A 
közéletbe vállalt feladataimhoz fontos 
hátteret nyújt a családom. Feleségem, 
aki pedagógus a Szent László Gimnázi-
um és Közgazdasági Szakközépiskolá-
ban és három felnőtt gyermekünk.

Bódi Krisztián

Megyei Értékdíjat kapott a Matyó 
Múzeum június 18-án. A B-A-Z. 

Megyei Közgyűlés által alapított 
elismerésről Csiger Lajost, a me-

gyei közgyűlés Fidesz-KDNP frakci-
ójának vezetőjét, a Megyei Értéktár 

Bizottság tagját kérdeztük.
Csiger Lajos

M. Zs.
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Aktív képviselői 
munka

Tállai András volt 
a legaktívabb 
fideszes képviselő 
a parlament tavaszi 
ülésszakában.

Összesen 4 óra 36 perc hosszan szólalt fel a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője az elmúlt időszakban – tudhatjuk meg a Ma-
gyar Távirati Iroda közleményéből. A Fidesz képviselőcso-
portjából két államtitkár került az összes honatyát számba 
vevő lajstrom elejére: Tállai András a tizenegyedik, Völner 
Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára 
pedig a tizenötödik a listán.

Díjazták 
Budai Károlyt

Eredményes munkájáért Kormánymegbízotti Dicsé-
retben részesült Budai Károly, a Mezőkövesdi Járási 

Hivatal Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztályának növényvédelmi felügyelője. Az 

elismerést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal június 28-ai  kormánytisztviselők napja 

alkalmából megrendezett ünnepségén vette át. 

Budai Károly 1954. július 21-én született a Partiumi 
Krasznamihályfalván. Középiskoláját a Nagyváradi Ady End-
re Líceumban végezte, majd a Kolozsvári Agrártudományi és 
Állatorvosi Egyetemen szerzett agrármérnöki diplomát. 1984. 
augusztus 30-án házasság révén került Mezőkövesdre. 1987-88-
ban a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen szerezte meg a 
növényvédelmi és agrokémiai szakmérnöki diplomáját. 1995 jú-
liusától a megyei agrár közigazgatásban helyezkedett el és azóta 
is ezen a területen dolgozik növényvédelmi felügyelőként. 

Százévesek lettek
Kettős jubileumot ünnepel idén a Modine 
vállalat. A cég alapításának 100 éves, míg 

a mezőkövesdi telephely 25 éves működé-
sét ünnepli 2016-ban. A kövesdi gyárban 

június 23-án, a cég alapításának napján 
emlékeztek meg a jeles évfordulóról.

Az eseményen elsőként 
Németh Zoltán, a Modine 
Hungária Kft. ügyvezető 
igazgatója köszöntötte a 
jelenlévőket. A cégvezető 
elsőként a vállalat 1916-os 
alapításának történetét, 
valamint fejlődési szakaszait 
ismertette. 
– Nehéz dióhéjban össze-
foglalni az elmúlt 100 évet, 
de gyakorlatilag egyszemé-
lyes vállalkozásból indult a 
cég és a mai napra globális 
vállalattá nőtte ki magát. A 
folyamatos innovációnak és 
termékfejlesztésnek, vala-
mint a csúcstechnológiák 
alkalmazásának köszönhe-
tően a cég olyan piacokat is 
meg tudott nyerni, mellyel 
most már szinte a világ min-

den régiójában jelen vagyunk 
– emelte ki Németh Zoltán, 
a Modine Hungária Kft. 
ügyvezető igazgatója.

BŐVÜLŐ TERMÉKKÍNÁLAT A 
Modine napjainkban már 16 
országban 30 üzemmel van 
jelen, miközben világszerte 
mintegy 7000 főt foglalkoz-
tat. A mezőkövesdi telephely 
idén 25 éves, ahol jelenleg 
több mint 400 fő dolgozik.
– Itt haszonjárművekbe kü-
lönböző hőcserélő terméke-
ket, olajhűtőket, úgynevezett  
kipufogógáz visszahűtőket 
gyártunk. Örömmel jelent-
hetem be, hogy a termék 
portfoliónk hamarosan 
tovább bővül, így a haszon-
járművek, azaz kamionok és 

buszok mellett személygép-
kocsikba is fogunk alkatré-
szeket gyártani. Az új csar-
nokban, amit még 2011-ben 
bővítettünk el tudjuk kezdeni 
a gyártást. A sorozatgyártás 
megkezdését követően egy új 
csarnok is épülhet – mondta 
Németh Zoltán.

ÚJ MUNKAHELYEK Németh 
Zoltán kiemelte, hogy a 
szomszédos földterületek 
vásárlása mellett a csarnok 
tervezése zajlik jelenleg. 
Hangsúlyozta, hogy a tervek 
szerint jövő nyárra elkészül a 
csarnok, ezt követően pedig 

megkezdődhet majd a gépek 
betelepítése. Hozzátette, a 
beruházás néhány év alatt 
több száz új munkahelyet 
teremt Mezőkövesden.

Az ünnepi rendezvény 
zárásaként Németh Zoltán 
felvágta a jubileum alkal-
mából készített tortát. Az 
ünnepség mellett kiállítás 
nyílt, melynek keretében 
a cég 100 éves történetét 
ismerhették meg részletesen 
a jelenlévők.

A jeles jubileumról ugyan-
ezen a napon a gyöngyösi 
telephelyen is ünnepséggel 
emlékeztek meg.

-os- M. Zs.

Bódi K.

Németh Zoltán, Modine Hungária Kft. ügyvezető igazgatója

Tállai András 
(Fotó: kormany.hu)
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ÉLET-VITAL
Sportágakat népszerűsítő sport- és egészségnap 
(NTP-SR-15-0097)
a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskolában

2016. június 14-e a Mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskolában a 
sport, az egészség, a mozgás nap-
ja. A Nemzeti Tehetségprogram 
támogatásával megvalósuló Élet-
Vital napon az volt a cél, hogy 
tanulóink különböző sportágakat 
ismerjenek meg, egészségügyi 
szűréseken, méréseken vegyenek 
részt, illetve olyan előadások, 
foglalkozások valósuljanak meg, 
amelyek témája az egészség, 
annak megőrzése és a fiatalokra 
leselkedő veszélyek.

Sivák Sándor edző segítségével 
a labdarúgás, a technikai edzések 
világába pillanthattak be a diákok, 
Tóth László a testépítés (Max 
Club), Nagy Gábor az ökölvívás 
lehetőségeit mutatta be. A tanulók 
kipróbálhatták az erősítőgépeket, 
a különböző speciális sporteszkö-
zöket a szakemberek irányításával. 
Ellátogattak hozzánk Halmai 
Zsolt 2 danos és Szabó László 3 
danos kyokushin karate mesterek, 
akik önvédelmi fogásokat sajátít-
tattak el tanulóinkkal.

  Az előadások, foglalkozások 
együttműködő partnereinknek 
köszönhetően – mind a taná-
rok, mind diákok  véleménye 
alapján – nagyon tartalmasak, 
tanulságosak voltak. A Vöröske-
reszt helyi munkatársai (Máténé 
Tóth Anita, Guti Dávid) vér-
adásra várták a diákokat, illetve 
a véradás fontosságáról tartottak 
előadást; az ÁNTSZ szakemberei 
(Molnárné Csirmaz Erzsébet, 
Varga Renáta, Vargáné Dolniczki 
Tímea, Vas Mónika) az egészsé-
ges életmódról, táplálkozásról, 
az energiaitalok és a vízipipa 
veszélyeiről, az immunrendsze-
rünk erősítésének fontosságáról 

meséltek. A tanulók megismer-
hették annak a „minikutatásnak” 
az eredményét is, amelyet a tanév 
során a 10. C osztályos Lukács 
Lilla Luca végzett diáktársai 
körében A 21. századi fiatalok 
egészségszokásai címmel. A 
helyi mentőállomás vezetője, 
Gyenes László kisfilmekkel és 
saját tapasztalataival megerősí-
tett, elgondolkodtató, tanulságos 
előadást tartott a hétköznapi 
veszélyekről, a meggondolatlan 
döntések következményeiről. A 
diákok méréseken, szűréseken 
is részt vehettek Tóthné Sza-
lóki Szilvia, iskolai védőnő, Dr. 
Roszkos László, fogorvos, Mol-
nárné Csirmaz Erzsébet, ÁNTSZ 
szakember segítségével: fogászat, 
vércukorszint mérése, testsúly, 
vérnyomás, a tüdőt veszélyeztető 
káros anyagok szintjének mérése 
valósult meg. 

   Tájékoztatók hangzottak 
el a közösségi szolgálat városi 
lehetőségeiről. A Polgárőrség 
helyi szervezetéről Köteles 
János beszélt, a Városi Galéria, 
a Takács István Gyűjtemény 
részéről Laczkó Pető Mihály, 
a Matyó Múzeum részéről 
Agócsné Halász Andrea, a 
Városi Könyvtár képviseletében 
Juhász Mónika, a Gépmúzeum 
részéről Kádár Zoltán tartott 
tájékoztatót, a Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
végezhető közösségi szolgálati 
tevékenységekről Szarka Melin-
da beszélt a diákoknak.

A  több száz tanuló tartal-
mas, mozgalmas napot töltött el 
az Élet-Vital program kereté-
ben. Köszönjük együttműködő 
partnereinknek, hogy hozzájá-
rultak ehhez.

A sport- és egészségnap 
képekben:

RigóAttiláné



8    Mezőkövesdi Újság 2016/14

MOZAIK

A verseny megnyitóját a Ka-
vicsos-tó és Szabadidőpark-
ban rendezték, ahol elsőként 
Varga János r. alezredes, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának vezetője, majd 
Szerencsi Árpád r. alezredes, 
a kövesdi rendőrkapitányság 
vezetője köszöntötte a részt-
vevőket június 9-én.

 A versenyt Pitkó László 
r. alezredes, a B-A-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztályának 
vezetője nyitotta meg, aki 
egyebek mellett a verseny cél-
járól, jelentőségéről osztotta 
meg gondolatait.

A rendőrszakmai vetélkedőn 
a megyei rendőr-főkapitány-
ság közlekedésrendészeti 
osztály emődi autópálya 
alosztálya, valamint a rend-
őrkapitányságok közlekedés-
rendészeti osztályai, azaz 12 
csapat 24 versenyzője, köztük 
a mezőkövesdi duó vett részt.  
 
ELMÉLET ÉS GYAKORLAT A 
résztvevőknek elsőként KRESZ 
és szakmai elméleti tesztlapot 
kellett kitölteniük, melyre 
összesen 80 perc állt rendelke-
zésükre. Ezt követően három 
gyakorlati tesztet, két helyszí-
nelési és egy vezetéstechnikai 
feladatot kellett teljesíteniük. 

Az ünnepélyes eredményhirdetést a Városi Sportcsarnokban tartották, az egyéni és csapat kate-
góriák dobogósai mellett különdíjakat is kiosztottak. A verseny miskolci fölényt hozott, egyéni és 
csapat kategóriában is a megyeszékhely képviselői diadalmaskodtak.

KÖVESDI KÜLÖNDÍJ A verseny egyik 
különdíját a Bencsik Balázs c. r. 
zászlós, a Mezőkövesdi Rendőrka-
pitányság munkatársa kapta, aki a 
gyakorlati feladatok között bizonyult 
a legeredményesebbnek.

 A szeptemberben megren-
dezésre kerülő országos döntőn 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyét az 
egyéni kategória első két helyezett-
je: a miskolci Bene Ferenc és Sulyok 
Róbert képviselheti majd.

Különdíjat kapott Bencsik Balázs c. r. zászlós, 
a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság munka-

társa a városunkban rendezett V. Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Balesethelyszínelői 

Versenyen. A megméretésen a Miskolci Rend-
őrkapitányság első csapata diadalmaskodott.

Kövesdi különdíj

A sporteseményt a Tour de Race gyorsulási 
versenysorozat keretében rendezték meg 
június 11-én a Mezőkövesdi Repülőtéren. Az 
ünnepélyes megnyitón a szervezők mellett 
dr. Fekete Zoltán polgármester, a rendezvény 
fővédnöke köszöntötte a résztvevőket.

A negyedmérföldes versenytávon (402 
m) több mint 100 lóerős gépek dübörögtek 
és „szántották” az aszfaltot reggeltől estig. 
A megméretésen több száz érdeklődő 
előtt feltuningolt „keleti és nyugati” két-, 
valamint négykerekű járművek vetélkedtek 
egymással a dobogós helyezésekért.

Látványos gépcsodákkal és különleges programokkal várták a 
technikai sportok szerelmeseit a városunkban rendezett Autó-motor 

gyorsulási verseny és tuningtalálkozón.

BETÉTPROGRAMOK A látványos, izgalmas verseny mellett 
Formula versenyautókkal, tuningolt gépcsodákkal, valamint 
a 2014-es Magyar Koedukált Driftbajnokságon aranyérmes, a 
2009-ben az Európai Driftbajnokságon ötödik helyezett Szántó 
Nikolett versenyautójával is megismerkedhettek az érdeklődők.  A 
tuningtalálkozók elmaradhatatlan betétprogramját képezi a Hifi 
és kipufogó hangnyomáspróba, valamint a driftbemutató, amit 
természetesen városunkban is megrendeztek. A rendezvény ideje 
alatt egyebek mellett sétarepülésre és quadozásra is lehetőségük 
nyílt az érdeklődőknek. 

A jó hangulatról dj Ben Steel gondoskodott, míg a nap 
végén tombolasorsolás keretében értékes nyereményeket 
húztak ki a nézők között.

Legális és biztonságos száguldásSzületésnapján 
köszöntötték

Július 1-jén töltötte be a 95. életévét 
Juhász Ignác. Ez alkalomból 

dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte 
fel városunk szépkorú lakosát. 

Dr. Fekete Zoltán a látogatás során elsőként Orbán Viktor 
miniszterelnök köszöntőjét olvasta fel, majd városunk köszöntő-
oklevelével együtt átadta az ünnepeltnek. Ezen felül egy csokor 
virággal és tortával kedveskedett neki. Juhász Ignác sokat mesélt 
a katonai, háborús emlékeiről. 1941-ben besorozták, harcolt 
egyebek mellett a Don-kanyarban, majd 1943-47. között öt éven 
keresztül hadifogoly volt. Hazatérése után egy csepeli gyárban, 
majd a diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, ahol összesen 
38 évig dolgozott daruvezetőként. Nyugdíjba vonulása után 10 
évig még a Matyóházban, majd 5 éven keresztül a Ruhaipari 
Szövetkezetnél volt portás. Feleségével 67 éve házasok, két lánya, 
három unokája és két dédunokája van.

Baleseti helyszínt „térképeznek fel” a rendőrök

B. K.Bencsik Balázs (balra) a különdíjjal

M. Zs. Tuningolt gépcsodák a látványos versenyen

B. K.

Dr. Fekete Zoltán és Juhász Ignác
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CÉL: az egyszerűbb és 
gyorsabb ügyintézés

Az elmúlt években fokozatosan 
átalakult hazánk közigazgatási 
rendszere. Egyebek mellett lét-
rejöttek a járások, a kormány-
ablakok révén pedig tovább 
egyszerűsödött az ügyintézés. 

A kormány 1,2 milliárd 
forintot különített el az 
ország 2017-es költségveté-
sében a mezőkövesdi szék-
hellyel megépülő közigazga-
tási centrum kialakítására. A 
komplexum a régi ruhaipari 
szövetkezet felújításra kerülő 
épületében kap majd helyet.

– Jelenleg 6-7 helyszínen mű-
ködnek ügyfélfogadási pontok 
a városban – a foglalkoztatási 
osztály, az okmányiroda, a 
kormányablak, a földhivatal, 
a gyámhivatal, a népegész-
ségügyi és állat-egészségügyi 
osztály –, az új centrum 
megépülését követően az 
összes iroda egy épületbe 
költözik. Ennek köszönhetően 
egy helyen érhetik el majd 
az állampolgárok a Járási 
Hivatalhoz tartozó osztályok 
összes szolgáltatását – emelte 

ki Kerékgyártó László, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Mezőkövesdi 
Járási Hivatalának vezetője. 

A beruházás jelenleg az elő-
készítési szakaszban tart és 
a tervek szerint 2018 elejére 
készül el.

A kormány kiemelt projektjének köszön-
hetően 2018-tól egy helyen intézhetjük 

majd az összes közigazgatási ügyünket: új 
járási központ épül Mezőkövesden.

Sztárok a fürdőben

A Zsóry Gyógy- és Strandfür-
dő nagy hagyományokra visz-
szatekintő eseményét idén új 
helyszínen, a felújított családi 
medencénél fogják megren-
dezni. Ezen a napon délután 
2 órától összesen 8 előadó lép 
majd színpadra a fürdőben.
– Az egyik nagy kereskedel-
mi televízió felvételeket fog 
készíteni a rendezvényen, amit 
még a nyár folyamán láthatunk 
majd a csatornán. A fellépőket 
igyekeztünk úgy összeválogat-
ni, hogy minden korosztály 

számára megfelelő programot 
tudjunk kínálni – emelte ki 
Vámos Zoltán fürdővezető.

A rendezvényen fellép 
Csordás Tibi, Josh, a Fresh, 
az FLM, a Happy Gang, a 
Desperadó, valamint napjaink 
sztárjai közül a Bytheway, illet-
ve Horváth Tamás & Raul. A 
Zsóry Fesztivál részletes prog-
ramja a hátoldalon olvasható.

FÜRDŐZÉS ÉJSZAKA Az éjsza-
kai fürdőzés az elmúlt években 
egyre népszerűbb lett a Zsóry 

fürdőben is. Ezt a lehetőséget 
júliusban és augusztusban ve-
hetik majd igénybe a látogatók.
– Az első alkalom július 23-
án lesz, majd szombatonként, 
összesen négy alkalommal 
tartunk zenés éjszakai fürdő-
zést a felújított gyógy-, illetve 
élménymedencében: 9 órától 
várhatóan éjfélig, fél 1-ig– 
mondta a fürdővezető.

A korábbi évek gyakorla-
tának megfelelően az Olajfa 
út felőli bejárat lesz nyitva. A 
belépőjegy ára 2000 Ft lesz, 
ugyanakkor várhatóan ked-
vezményekre is számíthatnak 
majd a fürdőzők.

Vámos Zoltán tájékozta-
tása szerint nyáron a strand-, 
illetve a gyógyrészen az 
uszoda és az új, jelenleg is 
épülő fedett élménymedence 
kivételével minden medencét 
és szolgáltatást igénybe vehet-
nek a fürdőzők.

Ismert könnyűzenei fellépők szórakoztatják majd a vendégeket 
a július 16-ai Zsóry Fesztiválon.

Az összejövetelen Lukács Istvánné 
számolt be a nyugdíjas klub elmúlt 
évéről. Elmondta, hogy a szerve-
zetnek jelenleg 45 tagja van, és 
a pedagógusok mellett például 
orvosok és gyógyszerészek is aktívan 
részt vesznek a klub életében. Ösz-
szejöveteleket havi rendszerességgel 
tartanak a Városi Könyvtárban, ahol 
egyebek mellett irodalmi témákkal, 
például versmondással és filmvetí-
téssel töltik az idejüket.

Folyamatosan tájékozódnak az 
időseket és a várost érintő aktuális 
kérdésekről. A tagok többsége rend-
szeresen jár az egri Gárdonyi Géza 
Színházba, ezen felül évente több 
alkalommal szerveznek kiránduláso-
kat, idén Sopronba és Tiszadobra is 
ellátogatnak.

A Pedagógusok Nyugdíjas 
Klubjának munkájáról szóló 

beszámolót hallgathatták 
meg az Mezőkövesdi Idősügyi 

Tanács tagjai a szervezet 
június 30-ai ülésén.

Tartalmas 
klubélet

M. Zs.

Az új központ látványterve (Morál-Ép Kft.)

B. K.Éjszakai fürdőzés B. K.
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INTERJÚ

–Hogyan emlékszik vissza 
családjára, gyermek- és 
iskolaéveire? 
– Szüleim nagycsaládosok 
voltak, édesapámék tizenket-
ten, édesanyámék pedig heten 
voltak testvérek, éppen ezért 
én is családcentrikus nevelte-
tésben részesültem. Édesapám 
volt a falu egyetlen hentese. Az 
üzletbe már kisgyermekként be 
kellett segítenem, ráadásul volt 
egy kis földünk, ahol szintén 
sokat dolgoztam. Édesanyám 
nagyon korán, 32 éves korában 
meghalt, ekkor én mindössze 9 
éves voltam. A középiskola első 
évét Budapesten végeztem, de 
ezután Budapest bombázása 
miatt Egerben, a nyolcosztá-
lyos cisztercita gimnáziumba 
folytattam tanulmányaimat. Itt 
alig egy hónap után személye-
sen is átéltem egy bombázást, 
ezt követően tavasszal foly-
tattam az iskolát. Édesapám 
a negyedik év befejezése után 
beíratott az egri Érseki Szent 
József Internátusba, viszont 
innen az államosítást követően 
a Gárdonyi Géza Gimnázium-
ba kerültem. Az iskolában egy 
különleges zárt lelkigyakorlaton 
vettem részt, és az egyik foglal-
kozás témája annyira magával 
ragadott, hogy a papi hivatás 
mellett döntöttem. Tulajdon-
képpen ekkor kezdődött az én 
pappá érésem, amelynek végén 
1956. június 17-én felszenteltek. 
Az addig vezető út nem volt 
könnyű, hiszen a kommuniz-
mus időszakában többen is 
megpróbáltak lebeszélni erről, 
sikertelenül.

Egy héttel a felszentelésem 
után tartottam meg az első 
misémet Kompolton.

– Hol teljesített szolgálatot 
a felszentelés után?
– Az első helyezésemet 
augusztus végén kaptam meg 
Bélapátfalvára, ahol 1958-ig 
tevékenykedtem. Azt sosem 
fogom elfelejteni, hogy 1956-
ban éppen Mikó Bera Józsi 
bácsiéknál voltam, tőlük 
tudtam meg, hogy elkezdő-
dött az 1956-os forradalom. 
A misék mellett egyébként 
az iskolában hittant tanítot-
tam, Bélapátfalva nagyon 
kedves hely az életemben. Ezt 
követően rövid időre Gör-
beházára kerültem, ahonnan 
szintén néhány hónapra 
haza, Kompoltra helyeztek át. 
A következő állomáshelyem 
Sajószentpéter volt, itt 1961-
ig szolgáltam. Nyíregyházára 
úgy kerültem el, hogy egyszer 
meglátogatott Sajószentpé-
teren a nyíregyházi plébános 
és megkérdezte, hogy nincs-e 
kedvem elmenni hozzá 
káplánnak, én pedig igent 
mondtam a felkérésre. Ott 
vallási értelemben nagy sze-
génység volt akkoriban, hit-
tanra például csak 12 gyerek 
járt. A kezdeményezésemre 
elkezdtük a templomi hittant, 
melynek eredményeként 
többszörösére nőtt a gyere-
kek száma. Ezután sikeresen 
pályáztam Tiszanagyfaluban 
a plébánosi tisztségre, ahol 
12 évig, 1972-ig tevékeny-
kedtem. Itt minden évben 
egy hónapot azzal töltöttem, 
hogy felkerestem a helyi 
családokat. Ezután 14 évig 
Rakamazon voltam plébános, 
egészen 1990-ig töltöttem be 
a tisztséget, itt ért engem a 
rendszerváltás időszaka.

– Hogyan emlékszik vissza 
a mezőkövesdi Szent László 
Plébánián töltött évekre?
– A fogadtatás nem volt olyan 
szívélyes, az első időszak nehéz 
volt, de hála Istennek néhány 
év után jöttek az eredmények. 
Az első jelentős feladatom a 
Városi Temető rendezése és 
a kerítés helyreállítása volt, 
amibe az önkormányzat is 
jelentősen segített. Sikerült 
rendezni az akkor még állami 
tulajdonban lévő ravatalozó 
épületének helyzetét is. Ezután 
felújítottuk a Plébánia épüle-
tét, amely teljesen meg volt 
süllyedve. Emellett Mezőnyárá-
don és Szihalmon is végeztünk 
felújítási munkálatokat. Szintén 
fontos fejlesztésnek tartom az 
új orgona beszerzését. Ebben 
óriási szerepe volt a Szent 
László Kórusnak, akik külföldi 
jótékonysági koncertsorozaton 
vettek részt Nyugat-Európá-
ban, így tulajdonképpen ők 
„énekelték össze” az ehhez 

szükséges pénzt. Érdekes-
ség, hogy háromszor kértem 
az nyugdíjazásomat az egri 
érsektől. Első alkalommal 
65 éves voltam, de ekkor az 
érsek elutasította, aki második 
alkalommal szintén megkért 
arra, hogy folytassam a mun-
kát. A harmadik alkalommal 
dr. Ternyák Csaba egri érsek 
elfogadta a nyugdíjkérelmemet, 
ekkor már 75 éves voltam. 
Utódom, egykori káplánom, 
dr. Csizmadia István lett, az ő 
a kérésére végül itt maradtam 
Mezőkövesden. 

– Hogyan telnek 
a nyugdíjas évei?
– Én mindenkinek azt mon-
dom, hogy a nyugdíjazást 
tekintse Isten ajándékának, 
hiszen Isten ezzel rengeteg időt 
ad nekünk az imádkozásra. Van 
idő az elmélkedésre, az életem 
átgondolására és számot vethe-
tek arról is, hogy milyen hibákat 
követtem el.

Született: Kompolt, 1933. 05. 29.; pappá szentelésének ideje: 1956. 06. 17.
Életútja: 1956-1958. Bélapátfalva, káplán; 1958. Görbeháza, káplán; 
1958. Kápolna, káplán; 1958-1961. Sajószentpéter, káplán; 1961-1964. 
Nyíregyháza, káplán; 1964-1976. Tiszanagyfalu, plébános; 1976-1990. 
Rakamaz, plébános;
1990-2008. Mezőkövesd I., plébános; 1994-2008. kerületi esperes, Főegy-
házmegyei Karitász Központ, igazgató; 2008- nyugállományban 
Címek: 1980: c. esperes; 1986: tb. Kanonok; 1998: c. apát; 2006: pápai 
prelátus 

Jéger Károly 1933. május 29-én született a Heves megyei Kompolt 
községben. Tanulmányainak befejezése után 1956. június 17-én 
szentelték pappá, ezt követően összesen hét helyen teljesített szol-

gálatot. Utolsó állomáshelyén, a mezőkövesdi Szent László Plébánián 
18 évet töltött. Jéger Károly a Szent László búcsún pappá szentelésének 
60. évfordulója alkalmából gyémántmisét celebrált. A jubileum alkal-
mából életéről, állomáshelyeiről beszélgettünk vele.

EGY ÉLET a papság útján

Jé
ge

r K
ár
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y

Bódi Krisztián

Jéger Károly
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KULTÚRA

Az esemény elején Berecz 
Lászlóné, a Matyó Népművé-
szeti Egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, majd 
pedig Indre Andrea népdal-
csokrát hallgathatta meg a 
közönség, valamint megtekint-
hették a Matyó Néptáncegyüt-
tes műsorát. 

Ezt követően dr. Fekete 
Zoltán polgármester mondott 
beszédet, aki kiemelte, hogy 
a 400-nál több pályamunka is 
azt jelzi, hogy ma is igény van a 
szép, színvonalasan, apróléko-
san kidolgozott népművészeti 
alkotásokra. Hangsúlyozta, 
hogy fontos őseink hagyomá-
nyainak tisztelete, megőrzése 
és ápolása, amelyben fontos 
szerepet tölt be a háromévente 
meghirdetett pályázat, valamint 
mindazon népművészek mun-
kája, akik ma is alkotnak. 

A polgármester bevezető 
gondolatai után Fehér Jánosné 
Népművészet Mestere-díjjal 
kitüntetett népi iparművész, a 
zsűri tagja nyitotta meg a kiál-
lítást, aki beszédében méltatta 
Kisjankó Bori életét, munkás-

ságát. Hozzátette, hogy a neves 
matyó íróasszony által elkezdett 
munkát a mai nemzedéknek 
kell továbbvinnie, továbbéltet-
nie. Kiemelte, hogy idén 100 
alkotással több érkezett be a 
pályázatra, mint három évvel 
ezelőtt. Fehér Jánosné beszé-
dében azt is hangsúlyozta, 
hogy egy tökéletes, hibátlan 
hímzésnek számos kritérium-
nak kell megfelelnie a gondos 
tervezéstől, az előrajzolástól, a 
hímzésen keresztül, a mosásig, 
vasalásig. Elmondta, hogy ak-
kor készülhet tökéletes pálya-
munka, ha a folyamat minden 
lépését precízen, pontosan, 
komoly odafigyeléssel végzik 
az alkotók. 

Ezt követően adták át a 
különdíjakat, az I-III. helye-
zést elérő alkotóknak járó ju-
talmakat, valamint a pályázat 
legrangosabb elismerését, a 
Kisjankó Bori díjat is. 

Ebben az évben Erdélyi 
Istvánné, népi iparművész 
vehette át a Kisjankó Bori 
díjat a hevesi-palóc hímzéssel 
elkészített munkájáért. 

Több mint 400 munka érkezett be az immár 
28. alkalommal meghirdetett Kisjankó Bori 

Országos Hímzőpályázatra, amelyből mintegy 
200 művet állítottak ki a Közösségi Házban 

és a Matyó Múzeumban.

Megnyílt 
a Kisjankó Bori kiállítás

A mezőkövesdi Borsóka Hímzőkör két tagja, Marton Jánosné és 
Pap Jánosné pedig a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület és a 
Hagyományok Háza különdíját vehette át, akik munkájukban a 
mezőkövesdi hagyományos motívumkincset dolgozták fel. 

Mezőkövesd Város Különdíját Csongrádiné Szuper Viktó-
ria népi iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere vehette át 
dr. Fekete Zoltán polgármestertől.
Péntek délután és szombaton szakmai konferenciával folyta-
tódott a program, amely során a hímzés témakörében hallgat-
hattak meg az érdeklődők szakmai előadásokat. 

A kiállítást szeptember 21-ig lehet megtekinteni a Közös-
ségi Házban és a Matyó Múzeumban. A díjazottak névsorát a 
mezokovesd.hu oldalon olvashatják

Változatos esti programok a múzeumokban 

A Matyó Múzeumban például jegykendőt hímezhettünk, 
hennával festhettünk matyó motívumokat, de betekin-
tést nyerhettünk a Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat 
anyagába is, valamint az állandó kiállításban gyertyafé-
nyes múltidézésre is lehetőség volt.  

A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban 
a június 23-án megnyílt „A Magyar traktorgyártás első 100 
éve” című kiállítás megtekintése mellett díszmű kovácso-
lással, fafaragással, nyársalással tölthették el az érdeklődők 

az időt, valamint Hajdu Ráfis János múzeumalapító 
vezetésével több mezőgazdasági gép beindításának 
lehettünk szemtanúi. 

A Takács István Gyűjteményben pedig „Egy órában 
egy életmű” címet viselő tárlatvezetés keretében ismerhet-
tük meg a neves matyó festőművész életét, munkásságát. 

A programok iránt most is nagy volt az érdeklő-
dés, hiszen 18 és 24 óra között több százan látogattak 
el a három múzeumba. 

Június 25-én a Múzeumok Éjszakáján ingyenesen tekinthették meg múzeumaink kiállításait az 
érdeklődők. Emellett a gyűjtemények különleges programokkal is várták a kultúrakedvelőket. 

Különdíjat kapott 
a Borsóka Hímzőkör két 

tagja, Marton Jánosné 
és Pap Jánosné

Erdélyi Istvánné, 
népi iparművész 
heves-palóc hím-
zéssel elkészített 
munkáját 
Kisjankó Bori-díjjal 
jutalmazták

Molnár Zsanett

M. Zs. „Egy órában egy életmű” – Laczkó Pető Mihállyal
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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: július 24.

RÁKÓCZI ÚTI 
SERVITA KÁPOLNA
Minden hónap második keddjén 14 órától 
szentmisét, illetve minden második szombaton, 
szintén 14 órai kezdettel imaórát tartanak, amely-
re szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
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 10 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 temp-
lomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második 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
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden hónap második és negyedik szerdá-
ján 17 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül): hétköznap 
és szombat: 20–22 óráig,  vasárnap: 18–22 óráig, 
ünnepnap: 8–22 óráig
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra): csak 
sürgős esetben: 22–8 óráig (hétköznap 7.30 óráig) 

július 10–16-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

július 17–23-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)
július 24–30-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

július 16.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

július 23.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

július 30.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban június 21. és július 4. között 
4 házasságkötést és 15 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Holdoner Danny István 

– Miklósi Dzsenifer
Demeter István – Pallagi Beatrix

Gaál Péter – Ádám Éva

Programajánló
július 17., 24., 31. vasárnap

10 óra 30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templomban

július 16. szombat

Zsóry fesztivál a Zsóry-fürdőben

július 22. péntek

10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

július 23., 30. szombat 
21 órától Éjszakai fürdőzés (az időjárás 
függvényében) a Zsóry-fürdőben

július 18-22. (hétfő-péntek)
10–16 óráig Képzőművészeti tábor 
a Közösségi Házban

július 30. szombat 
21 órától Strandok Éjszakája a Zsóry-fürdőben

Szombat:

Vasárnap:

Forrás (SZTK)
Glória

Szent László, Üdvözítő
PatikaPlus (TESCO)
PatikaPlus (TESCO)

Forrás, Glória, Szent László, Üdvözítő

800–1200

zárva
Ügyeletes héten: 800–1300

800–2000

800–1800

zárva

A gyógyszertárak hétvégi nyitvatartása:

HELYREIGAZÍTÁS 

Lapunk A Mezőkövesdi Újság 13., előző számá-
nak 20. oldalán az Ablak a fényre című cikkben 
tévésen jelent meg a zenemű szerzőjének neve, 
a mű szerzője és szövegírója a mezőkövesdi 
születésű Barczy Zsolt. A mondat helyesen: 
„Barczy Zsolt szerzeményét a Kaszap István 
Turai Emlékzenekar adta elő, amelynek soraiban 
több kövesdi is énekelt és zenélt.” A téves 
információ közléséért az érintettek és olvasóink 
elnézését kérjük.

2016. augusztus 5-6-7-én újra
MATYÓFÖLDI FOLKLÓRFESZTIVÁL 

MEZŐKÖVESDEN!
Vendégeink Argentína, 

Oroszország, Olaszország, Törökor-
szág, Tajvan, Kína folklórjából 

adnak ízelítőt a magyar 
néptáncbemutatók mellett.

A nemzetek fergeteges 
bemutatói, koncertek, táncházak, 

flashmob-ok, kézműves 
foglalkozások színesítik 

a  Táncpajtában, a Kavicsos-tó 
ésSzabadidő parkban 
és a Zsóry-fürdőben.

www.matyofolk.hu

A mezőkövesdi NAV kirendeltség nyitvatar-
tási rendjének változása 2016. július 1-jétől:
Hétfő: 8–14
Kedd: zárva
Szerda: 8–17
Csütörtök: 8–14
Péntek: 8–12

3400 Mezőkövesd,
Mátyás Király utca 114.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

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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Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

Moziajánló Július 27. szerda 
Közösségi Ház

17 órától: 
Jégkorszak: A nagy Bumm – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai 
családi animációs film, 100 perc, 2016

A horda nem hordja el magát: a jégkorszak 
sztárjai (Sid, Manny és Diego), valamint 
rokonaik, szerelmeik és a tápláléklánc összes 
gyöngyszeme pályája legnagyobb, leglát-
ványosabb kalandjába keveredik. Akkorába, 
amibe beleremeg a Föld! És egyszerre törté-
nik minden. Motkány véletlenül egy jégbe 
fagyott űrjárműre akad, természetesen nem 
ért semmit, és természetesen hihetetlen fo-
lyamatokat indít be, pedig csak egy makkot 
szeretne elspájzolni. Ez alatt Manny a férjhez 
készülő lányától való elszakadást gyakorolja, 
Diego, szintén rájön, hogy a kardfog nem 
feltétlen akadálya a családalapításnak, és 
Sid kénytelen szembenézni a ténnyel: az 
összes barátja rátalált az igaz szerelemre, 
csak ő nem. De azután szembenéz egy 
dögös lajhárlánnyal is...

19 órától: 
Mike és Dave esküvőhöz csajt keres
színes, magyarul beszélő, amerikai 
komédia, 98 perc, 2016

Mike (Zac Efron) és Dave (Adam 
DeVine) igazi sportember: ők a 
felelőtlen bulizás, az elhajlás, a 
komolytalanság és fel nem növés 
bajnokai. A sok futó kapcsolatnak 
csak egy hátránya van: amikor 
nővérük férjhez megy, fogalmuk 
sincs, kit vigyenek magukkal a 
hawaii lakodalomba. Így aztán, 
feladnak egy hirdetést, ami viszont 
valahogyan önálló életre kel: 
pillanatok alatt százezrek látják és 
lájkolják a szöveget.

A sok jelentkező között a srácok 
végre rátalálnak az igazira: arra a 
két csajra, aki felelőtlen bulizásban, 
elhajlásban és komolytalanságban 
is túltesz rajtuk.(port.hu) (port.hu)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

Pataki József 
nyugalmazott tűzoltó őrnagy 
életének 88. évében elhunyt. 

A gyászszertartás helye: 
Jézus Szíve Plébánia

Ideje: 2016. július 26. (kedd) 
13 óra 30-kor szentmise, 

14 órakor temetés.

HIRDETMÉNY

Mezőkövesd Város 
Önkormányzata pályázat 
útján történő bérbeadásra 

hirdeti meg

a Mezőkövesd, Illyés Gyula 
út 8. fsz. 4. szám alatti, 

56 m2 alapterületű, 
2 szobás, egyedi cirkó-

fűtéssel rendelkező, 
komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. július 28. 
(csütörtök)

Bérleti jogviszony kezdő 
időpontja legkorábban: 
2016. szeptember 1.

Helye: Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgár-
mesteri titkárság.

A pályázatra vonatkozó írás-
beli tájékoztató megtekint-
hető a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
földszinti hirdetőtábláján, 
a városi honlapon –www.
mezokovesd.hu –, illetve át-
vehető a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Má-
tyás király út 112. szám em. 
28. számú irodahelyiségében 
ügyfélfogadási időben (tel.: 
49/ 511-536).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Felhívás
Iskolánk, a mezőkövesdi Szent 
István Katolikus Általános Iskola a 
2016/2017-es tanévben ünnepli 
fennállásának 25. évfordulóját. Ez 
alkalomból tisztelettel kérem azokat 
a személyeket, akiknek birtokában 
vannak 1926-tól napjainkig terjedő 
időszakról készült tárgyi emlékek (tan-
könyv, füzet, bizonyítvány, fénykép 
stb.), azokat 2016. szeptember 15-ig 
juttassák el iskolánk titkárságára. 
A kiállítást követően a tárgyakat 
természetesen visszaadjuk.

 Előre is köszönjük: iskolavezetés

Július elsejétől megszűnt a 
MÁVDIREKT 06 40 49 49 49-es 
kék száma, helyette a +36 (1) 
3 49 49 49-es telefonszámot 
kell tárcsázni. 
Az új hívószám 1-essel kezdődő, nor-
mál tarifájú budapesti számnak felel 
meg, ezért a hívó fél a saját előfizetői 
csomagjában erre az előhívószámra 
megállapított díjat fizeti.

Még három hónapon át mindkét 
szám hívható, utána csak az új 
elérhetőségen keresztül lesz 
elérhető a MÁVDIREKT, amelynek 
könnyen kezelhető menürend-
szere nem változik: a megfelelő 
szolgáltatás kiválasztása után 
képzett szakemberek nyújtanak 
gyors és szakszerű segítséget az 
érdeklődőknek a nap 24 órájában. 

Az új, +36 (1) 3 49 49 49-es 
telefonszám éjjel-nappal hívható, 
de a kérdések az informacio@
mav-start.hu e-mail címre is 
eljuttathatók az ügyfélszolgálat 
munkatársainak.

(Forrás: MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt. közleménye)

Változott a MÁVDIREKT 
hívószáma

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, 

színes programok, 

hivatalos ügyek intézésének segítsége, 
egészségügyi ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király u. 90. 

Nyitvatartás: 
7–15 óráig (munkanapokon)
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SPORTKALAUZ

Két napig osztották 
a pofonokat

A Mezőkövesd Zsóry SE 
ökölvívó szakosztálya és az egri 
központú Észak-Magyarországi 
Régió közös szervezésében ren-
dezett eseményen 28 egyesület 
107 bokszolója lépett kötelek 
közé július 2-án és 3-án.

A kövesdi szakosztályból ki-
lenc versenyzőt neveztek be, de 
közülük hárman ellenfél nélkül 
maradtak, míg egy főt a szakmai 
stáb léptetett vissza, így összesen 
öten léptek szorítóba. 

A versenyen Csiger Lajos, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés tagja, települési 
képviselő köszöntötte a részt-
vevőket. A kövesdi sportolók 
közül a serdülő kategóriában, 
35 kg-osok között induló 

Paczók Krisztofer bronzér-
mes lett. A juniorok 46 kg-os 
küzdelmében Lakatos Márk 
ezüstérmet szerzett, miután a 
szintén mezőkövesdi, de az egri 
színekben versenyző Paczók 
Patriktól kikapott. A 60 kg-osok 
között versenyző Balogh Dezső 
szenvedett vereséget.

A felnőttek között, 56 
kg-ban érdekelt Kaló József 
a szintén Egerben öklöző 
mezőkövesdi Paczók Eriket 
technikai KO-val az első me-
netben legyőzte.
– Nagyon tartottam ettől a 
mérkőzéstől, mivel Erik az 
elmúlt időszakban nagyon 
szép eredményeket ért el, 
ráadásul Józsi hosszú kihagyás 

után, mindössze egy hónapja 
tért vissza. Ettől függetlenül 
nagyon szépen bokszolt, gra-
tulálok Józsi teljesítményéhez– 
mondta Tóth József edző.

ELISMERÉSEK A nap folyamán 
Kovács András, az Észak-
Magyarországi Régió igaz-
gatója, valamint Dorkó Péter 
vezetőedző emlékplakettet 
küldött Tállai Andrásnak, a 
Nemzetgazdasági Minisztéri-
um miniszterhelyettesének, a 
Mezőkövesd Zsóry SE elnöké-
nek az elmúlt években nyújtott 
támogatásért, valamint Tóth 

Józsefnek, a mezőkövesdi 
ökölvívók edzőjének több 
évtizedes szakmai munkájáért. 
A Matyó Kupát idén az Egri 
SI csapata nyerte meg. Tállai 
András különdíját a két legjobb 
mezőkövesdi sportoló, Lakatos 
Márk és Balogh Dezső vehette 
át. A díjakat, elismeréseket, 
Malatinszky Károly önkor-
mányzati képviselő adta át. A 
Mezőkövesd Zsóry SE ököl-
vívói háromhetes szünet után 
folytatják majd felkészülésüket 
az őszi versenyekre, köztük a 
magyar korosztályos bajnoksá-
gok küzdelmeire.

A mezőkövesdi Kaló József magabiztos győzelmet 
aratott a 41. Matyó Kupán. A kétnapos országos ököl-

vívó versenyen több mint 100 sportoló vett részt.

Hazai kupagyőzelem
Mezőkövesdi sikerrel zárult a 40. Matyó Kupa sakk-

csapatverseny. A nagy múltra visszatekintő viadalon 
összesen 16 csapat vett részt.

A Mezőkövesd Zsóry SE sakkszakosztályának szervezésében rendezett 
megméretésen 9 mérkőzést játszottak le a résztvevők. Városunkat 8 
csapat képviselte a rangos tornán. A Bokros Albert, Szeberényi Ádám, 
Kerek Csaba, Kerek Krisztián összeállítású Mezőkövesd I-es csapata egész 
nap folyamán egyenletesen jó teljesítményt nyújtott, ennek köszönhető-
en a csapat tagjai minden riválist legyőztek és végül 31 ponttal fejezték 
be szereplésüket. A második helyezett Sirály SE 8 győzelem mellett egy 
vereséggel végzett, ezzel összesen 29 pontot szereztek, míg a 3. helyezett 
Edelényi VSE I-es csapata 24 ponttal érte el a bronzérmes pozíciót.

Az első tízbe még két hazai gárda került be. Mezőkövesd VIII. csapata 
szoros küzdelemben a 7. helyet szerezte meg 19,5 ponttal, a II. csapat 
pedig 18,5 egységgel a 9. helyen zárt.

EGYÉNI EREDMÉNYEK Mezőkövesd I-es csapata a táblák összesített 
eredményei alapján is nagyszerű eredményeket ért el. Első táblán 
Bokros Albert lett a legeredményesebb 8 ponttal, a második táblán 
Szeberényi Ádám szintén 8 pontot szerzett, ez neki az ezüstéremhez 
volt elég. Harmadik táblán Kerek Csaba lett a legeredményesebb 
ugyancsak 8 egységgel, míg Kerek Krisztián a 4. táblán elért 7 pontjá-
val a második legeredményesebb sakkozó lett.

A Matyó Kupa legjobb játékosa a Sirály SE sportolója, Nagy Zol-
tán lett, aki a kövesdi kettőst, Bokros Albertet és Szeberényi Ádámot 
előzte meg.

Matyó vitorlás Rióban
Elkészült a matyó mintával díszített vitorla, mellyel 

részt vesz a Riói olimpián a mezőkövesdi Érdi Mária.
A 18 esztendős vitorlázó a Laser Radial hajóosztályban 
áll majd rajthoz a nyári ötkarikás játékokon. A „matyó 
vitorla” beszerzésére és elkészítésére 282 300 Ft-os tá-
mogatást biztosított városunk önkormányzata. A kövesdi 
sportoló az olimpiai felkészülés jegyében részt vett a 
Weymouth és Portland mellett rendezett meghívásos 
Világkupán június közepén. A világ legjobb vitorlázóit 
felvonultató versenyen fantasztikusan teljesített, a har-
madik futamban a 2., míg a negyedik futamban az első 
helyen ért célba, így részt vehetett az éremfutamban, 
ahol a 8. helyen végzett és ezzel az abszolút sorrendben is 
a 8. helyen fejezte be szereplését.

Az országosan egyedülálló megméretést a mezőkövesdi Hoórvölgye Horgászegyesület szervezé-
sében bonyolítják le, immár negyedik alkalommal.
– A versenyre folyamatosan várjuk a jelentkezőket. Ezen felül mezőkövesdi civil szervezetek 
tevékenységéből is ízelítőt kaphatnak a résztvevők, éppen ezért sok szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt – mondta Kertész Gyula, a Hoórvölgye Horgászegyesület elnöke.

A jelentkezéssel és a részletekkel kapcsolatban matyohorgasz@gmail.com, vagy a 70/360-
8251-es telefonszámon kaphatnak részletes tájékoztatást.

Egyedülálló horgászverseny

bokri

bokri bokri

Július 23-án ismét megrendezik a Fogyatékkal élők horgászversenyét 
a mezőkövesdi Hoór-Völgye Víztározón. 

bokri

A mezőkövesdi 
Kaló József aranyérmes 

lett a Matyó Kupán

Gőzerővel készül az olimpiára 
a kövesdi vitorlás
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Együttesünk Pintér Attila irányításával június 16-án kezdte 
meg a felkészülést. Csapatunk az edzések és az egyhetes 
hazai edzőtábor mellett összesen négy felkészülési 
találkozót játszottak le. Az első edzőmeccsen a DVSC-TEVA 
„vegyes” csapata ellen 3-2-es sikert értek el a mieink 
június 25-én. Négy nappal később a szintén első osztályú 
Budapest Honvéd 2-1-re győzött városunkban, majd július 
6-án a másodosztályú Kisvárda ellen gól nélküli döntetlen 
született. A főpróba remekül sikerült, a román második 
vonalban szereplő Szatmárnémetit 4-0-ra múltuk felül.

ÉRKEZŐK Csapatunk az átigazolási piacon sem tétlenke-
dett, az elmúlt időszakban több új játékos is érkezett. A 
28 esztendős Stipe Bacelic-Grgic támadó középpályás és 
korábban játszott például a horvát Sibenik és Hajduk Split, 
valamint a belga Cercle Brugge együttesében, emellett 
szerepelt a horvát U16-os, U17-es és U19-es váloga-
tottban. Pauljevic Branko 27 éves, szerb-magyar kettős 
állampolgárságú védő, megfordult egyebek mellett az FK 
Partizan, az FK Radnicki csapataiban és Pécsett is. Mindkét 
játékos egy évre, kölcsönbe érkezett városunkba a Puskás 
Akadémiától. Mezőkövesden folytatja pályafutását 
az exújpesti, legutóbb Dunaszerdahelyen futballozó 

Hudák Dávid. A 23 esztendős szlovák-magyar védő 3 
évre kötelezte el magát csapatunkhoz. Marek Strestik 29 
esztendős cseh válogatott középpályás. A magyar élvo-
nalban játszott a Győr, valamint az MTK csapataiban, a 
Mezőkövesdet két évig fogja erősíteni. A vezetőség szintén 
megállapodott Egerszegi Tamással, a korábban Újpesten 
és Diósgyőrben futballozó védekező középpályással. A 24 
éves játékos egy évre szóló szerződést írt alá. Tomas Tujvel 
33 esztendős kapus és a Videotontól érkezett. Pályafutása 
során játszott például Nyitrán, Dunaszerdahelyen, de 
megfordult Kecskeméten is. A hálóőr 1+1 éves szerződést 
kötött csapatunkkal. Ugyancsak 1+1 évig erősíti együt-
tesünket a 30 esztendős Tarmo Kink. A 82-szeres észt 
válogatott támadó a Győr csapatában 58 bajnoki meccsen 
szerepelt és 17 gólt szerzett. Két évre városunkba igazolt 
Gohér Gergő. A 29 éves védő, a Diósgyőrt és a Puskás 
Akadémiát is megjárta, legutóbb Soroksáron játszott.

A tavalyi évet Sopronban töltő Baracskai Rolandnak 
lejárt a kölcsönadási szerződése, így újra csatlakozott a 
Mezőkövesdhez. Devecseri Szilárd, Sós Bence és Vági András 
újabb egy évig szintén itt marad kölcsönben. A tavalyi évet 
Sopronban töltő Baracskai Rolandnak lejárt a kölcsönadási 
szerződése, így újra csatlakozott a Mezőkövesdhez.

ÖT FORDULÓ Az MLSZ Versenybizottsága elkészítette az 
első öt forduló pontos menetrendjét. A hazai nyitómeccs 
után kétszer idegenben, előbb Sopronban a Haladással, 
majd Dunaújvárosban az MTK-val találkozik együttesünk. 
Ezt követően a Debrecen és a Videoton lesz a mieink 
ellenfele. Együttesünk 2016-ban összesen 19 bajnoki 
mérkőzésen lép majd pályára.

Az első öt forduló menetrendje:
07.16. (szombat) 18.00: 
Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr

07.23. (szombat) 18.00: 
Szombathelyi Swietelsky-Haladás –  Mezőkövesd Zsóry FC

07.31. (vasárnap) 18.00: 
MTK Budapest –  Mezőkövesd Zsóry FC

08.07.  (szombat) 18.00: 
Mezőkövesd Zsóry FC – DVSC-TEVA

08.13. (szombat) 18.00: 
Videoton FC –  Mezőkövesd Zsóry FC

Bódi Krisztián

Július 16-án megkezdi szereplését az OTP Bank Ligában a Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt 
csapata. Labdarúgóink a szintén újonc Gyirmót FC Győrt fogadják a nyitófordulóban.

Rajtol az NB I!
Siker a Debrecen ellen 
(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)
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