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Az esemény elején dr. Kovács 
Lajos, a Mozgásszervi Reha-
bilitációs Központ igazgató 
főorvosa köszöntötte a megje-
lenteket, majd pedig dr. Csiba 
Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kórház és Egyete-
mi Oktató Kórház főigazgatója 
mondott beszédet. 
– Az öt évvel ezelőtti integ-
ráció után is megmaradt a 
Rehabilitációs Központ szak-
mai önállósága, és a megyei 
intézmény részeként nagyon 
jól prosperál. Ha kórházunk 
minden részlege olyan jó 
eredményeket érne el, mint 
a mezőkövesdi, akkor nem 
lennének problémáink. A Re-
habilitációs Központ folyama-

tosan hozza az elvárt, stabil 
eredményeket. A betegek a 
felmérések alapján nagyon 
elégedettek az itteni ellátás-
sal, szeretik az intézményt – 
emelte ki dr. Csiba Gábor.  

Ezt követően a Rehabilitá-
ciós Központ elmúlt 30 évének 
fontosabb történéseit foglalta 
össze dr. Kovács Lajos. 
– A kórházat 1986. augusztus 
20-án adták át és működését 
három, összesen 156 ágyas 
reumatológiai aktív osztállyal 
kezdte meg városi fenntartás-
ban. 1993-tól megyei tulajdonú 
fekvőbeteg intézményként 
működtünk tovább. 2005-2006 
között megvalósult egy több 
mint 1 milliárd forint értékű 

kórházrekonstrukció, amely 
keretében új emelettel bővült 
a Központ, minden kórtermet 
fürdőszobával, wc-vel láttunk 
el, valamint tornásztató meden-
cét hoztunk létre tangentoros 
kezelési lehetőséggel, súlyfürdő-
vel.  2006-ot követően nagyon jól 
teljesített a kórház, sok mindent 
meg tudtunk valósítani önerő-
ből, például személygépkocsit 
tudtunk vásárolni, emellett négy 
kétágyas kórtermet, valamint 
kápolnát, dísztermet alakítot-
tunk ki. 2011-től pedig a megyei 
egészségügyi intézmények integ-
rálása következtében a mtegyei 
kórház fenntartása, irányítása 
mellett végezzük a munkánkat – 
emelte ki az igazgató főorvos.

A Mozgásszervi Rehabi-
litációs Központ igazgató 
főorvosa a jövőre vonatkozó 
tervek kapcsán kiemel-
te, hogy a Zsóry 2013-as 
gyógyhellyé nyilvánítására 
alapozva szeretnék, ha az 
intézmény nemcsak megyei, 
hanem országos szinten is 
végezhetné rehabilitációs 
tevékenységét, és újból 
önállóan gazdálkodó és mű-
ködő kórház lehetne. 

Az ünnepség zárásaként a 
Százrózsás Néptáncegyüttes 
adott műsort, majd közös 
ebéden vehettek részt az 
egészségügyi intézmény 
dolgozói és a meghívott 
vendégek. 

Három évtizede 
az egészség szolgálatában

Szeptember 16-án Mága 
Zoltán hegedűművész és 
vendégei háromórás, telt 

házas koncertet adtak a Jézus 
Szíve templomban. A rendezvény 
a szórakozás mellett jótékonysági 
célt is szolgált. A beérkezett ado-
mányokkal a hatéves, leukémiával 
küzdő, mezőkövesdi Nyeste Aletta 
gyógyulásához, az ahhoz szükséges 
steril szoba kialakításához járultak 
hozzá a rendezvényre ellátogatók. 
– Mága Zoltán az ingyenes koncert-
jén befolyt adományokat jótékony-
sági célokra ajánlotta fel. Azt kérte 
tőlünk, hogy mi határozzuk meg azt 
a célt, amire gyűjtést szervezünk. 
Úgy gondoltuk, hogy kötelességünk 

segíteni a mezőkövesdi Alcsikának 
és családjának, hogy a kislány minél 
hamarabb felépüljön. Nagy öröm 
számomra, hogy a koncertre több 
százan ellátogattak és jó szívvel 
adakoztak, így több mint 467 ezer 
forint gyűlt össze a nemes célra. 
Nagyszerű érzés, hogy a mezőkö-
vesdiek, az itt élő közösség, ha kell, 
feltétel nélkül összefog – emelte ki 
dr. Fekete Zoltán. 

Az este során összegyűlt 
adományt dr. Fekete Zoltán polgár-
mester szeptember 21-én délelőtt 
adta át a családnak.
– Ez óriási segítség számunkra. 
Alcsika steril szobája már majdnem 
készen van, de az adományok révén 

tudunk még a helyiségbe neki 
eszközöket vásárolni. Jövő héttől 
újra kórházi kezelései lesznek a 
kislányunknak, amelynek szintén 
jelentős költségei vannak. Emellett 
Alcsinak folyamatosan vesszük, 
illetve szerencsére sokszor kapjuk is, 
a szükséges táplálékkiegészítőket, 
így meg lesz a helye ennek az 
adománynak. Nagyon megható és 
jó érzés, hogy ennyien segítenek 
nekünk, hiszen ez már a harmadik 
alkalom, amikor megtapasztal-
hattuk, a mezőkövesdiek mire 
képesek egy kislány gyógyulásáért, 
amit ezúton is hálásan köszönünk 
mindenkinek – tette hozzá Turóczi 
Aletta, Alcsika édesanyja.

Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli idén a mező-
kövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központ. A jubi-
leumi ünnepséget szeptember 16-án tartották meg.

Adományátadás 
Alcsikának

Több mint 
467 ezer forint 
gyűlt össze 
Mága Zoltán 
hegedűművész
mezőkövesdi 
jótékonysági
 koncertjén. 

252 ezer forint gyűlt össze 
Alcsika javára azon a jótékonysági 
dalesten, amelyet Nyikes Linda 
énekesnő szervezett szeptember 
24-én este a Caféban. Az ingyenes 
koncerten beérkezett adományo-
kat a mezőkövesdi hatéves, leu-
kémiával küzdő kislány számára 
ajánlották fel. 

M. Zs.

M. Zs.

Jótékonysági 
dalest

M. Zs.
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Mezőkövesd Város Önkormányzata néhány évvel 
ezelőtt tűzte ki célul, hogy felújítja a településen 
található, még működő négy víznyerő helyet. A 
városvezetés döntése alapján ezzel a feladattal a 
Városgazdálkodási Zrt.-t bízták meg. A korábbi 
években a főtéren található, közismert nevén 
pulyka-kutat, majd pedig a rendelőintézet udvarán 
lévőt korszerűsítették. Ezt követően 2014-ben a 
Táncsics úti kutat modernizálták. A program utolsó 
elemeként idén az Ady Endre útit újították fel. 
– Az Ady Endre úti létesítmény még 1912-ben 
épült, amelyből a szakemberek becslése szerint 
körülbelül 100 méter mélyről jön fel a víz. A négy 
működő víznyerő hely közül ennek a legkisebb a 
hozama, de még így is stabilan, percenként 2-3 
litert termel ki szivattyú segítségével. A felújítása 

során új arculatot kapott, valamint korszerűsítettük 
a kútfejet, valamint új, időtálló burkolattal láttuk 
el a korábban az állatok itatására szolgáló vályút. 
Emellett a kút vízelvezetésének rekonstrukciója is 
megtörtént, valamint a létesítmény környékét is 
rendeztük, virágtartó edényt és néhány kerékpár 
elhelyezésére alkalmas tárolót is kihelyeztünk. Hoz-
zá kell tennem, hogy ideiglenesen még légkábelen 
keresztül kap áramot a kút szivattyúja, amelyet 
az áramszolgáltató pár hónapon belül lecserél 
földi vezetékre – mondta el Szobonya Sándor, a 
Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója. 

Ezzel befejeződött az önkormányzat artézi 
kút-felújítási programja, hiszen a négy még 
működő víznyerő hely közül ez volt az utolsó, amely 
korszerűsítésre várt.

Megújult 
artézi kút 

Korszerűsítették 
az Ady Endre úti 

artézi kutat. 
Ezzel befejeződött 
az önkormányzat 

kútfelújítási 
programja.

M. Zsanett
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VÁROSHÁZA

Az ülés elején dr. Fekete Zol-
tán polgármester összefoglalta 
az elmúlt hónap fontosabb 
eseményeit. Tájékoztatójában 
kitért egyebek mellett a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőben 
zajló beruházásra: a volt 
öltözőépületben kialakított 
vendéglátóegységek és az új 
portaépület építési munkái 
befejeződtek, folyamatban van 
a használatbavételi eljárás. A 
másik, jelenleg a városban zaj-
ló beruházás a tanuszoda épí-
tése. Az al- és felépítmények 
vasszerkezete elkészült, és a 
tetőhéjazatot tartó szerkezeti 
elemek is lassan a helyükre 
kerülnek. A vízgépházban 
és a vizes helyiségcsoport-
ban a víz- és épületgépészet 
vezetékelési, szerelvényezési 
munkái is befejeződtek. 
– A Zsóry-fürdőben a 
fejlesztés gyors ütemben 
halad. A kivitelező tájékoz-
tatása alapján várhatóan 
november végére befejezik a 
munkát. Az úszómedencét 
október közepén feltöltik, ezt 
követően megkezdődhet a 
próbaüzem. Az új részleget 
is feszített tempóban építik, 
valamint a külső terület ren-
dezése is folyamatosan zajlik 
– tudtuk meg dr. Fekete Zol-
tántól. – A tanuszoda építése 
is a végéhez közeledik. Előre-
láthatólag október közepén 
átadjuk az új létesítményt. 

A járdák járhatóságának 
biztosítását célzó önkormány-
zati program javában tart. 
– A kampány célja, hogy váro-
sunk járdái járhatóak legyenek. 
Az elmúlt években több mint 
száz millió forintot fordítot-
tunk járdaépítésre, illetve 
-felújításra. Azt tapasztaljuk 

azonban, hogy egyre több 
helyen nem lehet közlekedni a 
gyalogos felület mellé ültetett, 
vagy az udvarról kilógó fáktól, 
virágoktól, bokroktól. Felhívást 
intéztünk a lakosság felé, hogy 
az ingatlanok elé ültetett és a 
közlekedést akadályozó növé-
nyeket metsszék le, vágják le. 
Amennyiben ez nem történik 
meg, akkor az úgynevezett 
„járdakommandó” végzi el ezt 
helyettük. Jelenleg már ezek a 
munkák a vasút alatti területen 
és a „madár-utcákban” már 
megtörténtek. A tervek szerint 
december elejére a település 
összes felülete ilyen szempont-
ból akadálymentes lesz  – tette 
hozzá a városvezető.

Dr. Fekete Zoltán azt 
is elmondta, hogy a start-
munkaprogram keretében a 
Sándor úti  mezőgazdasági 
területen jelenleg a burgonya 
betakarítását végzik. Az éves 
termésmennyiség burgo-
nyából 3, vöröshagymából 
1, lila hagymából 0,5 tonna, 
zöldhagymából 500, retekből 
1000 csomó és cukkiniből 500 
kilogramm volt. Hozzátette, 
hogy a közfoglalkoztatottak be-
vonásával felújítják a Szomolyai 
és a Dávid utcában a járdalapos 
járdát, a Bogácsi úti Idősek 
Otthonában pedig festenek. 

A polgármesteri tájékoz-
tatóból az is kiderült, hogy 
Mezőkövesd két közfoglalkoz-
tatási kiállításon is részt vett 
a közelmúltban. Szeptember 
2-án és 3-án Miskolcon, a 
harmadik alkalommal megren-
dezett Közfoglalkoztatási Kiál-
lításon és Vásáron mutatkozott 
be településünk. A programon 
több mint 100 önkormányzat 
mutatta be a közfoglalkoz-

tatásban elért eredményeit. 
Szeptember 22-én és 23-án a 
Budapesten, a Vajdahunyad vá-
rában megtartott II. Országos 
Közfoglalkoztatási Kiállításon 
130 kiállítót ismerhetett meg 
az ország, ahol városunk is 
megjelent a közfoglalkoztatási 
program keretében elkészített 
matyó népművészeti termékei-
vel, amelyek nagy sikert arattak 
a látogatók körében. 

JÉGPÁLYA KÖVESDEN Újabb 
lehetőséggel bővül a város 
sportpalettája, ugyanis idén egy 
4 évszakos jégpálya várja majd 
a téli sport kedvelőit. Erről is 
döntött településünk testülete.
– Most nyílt lehetőségünk 
arra, hogy egy 300 m2 alap-
területű 4 évszakos jégpályát 
béreljünk, amelynek a kéthavi 
bérleti költsége mintegy 3 
millió forint. A téli sportolásra 
alkalmas, palánkkal ellátott 
mobil létesítményt a Had-
nagy úti Sportcentrumban a 
teniszpályára építjük fel. Azért 
döntöttünk e helyszín mellett, 
mert itt adott a lehetőség a 
világításra, a melegedésre, a 
vizesblokkok használatára. 
A jégpályát decemberben és 
januárban vehetik igénybe a 
korcsolyázni vágyók – hang-
súlyozta a polgármester. 

RENDELETEK, PÁLYÁZATOK, 
TÁMOGATÁS A testület az ülé-
sen az önkormányzat 2016-os 
költségvetési rendeletét is mó-
dosította, valamint elfogadta az 
egészségügyi tárgyú rendeletek 
felülvizsgálatának elindítását is. 

A Szent László Alapítvány 
kérelemmel fordult az ön-
kormányzathoz, amelyben 
anyagi segítséget kért a Szent 
László templom új hang-
rendszerének beszerzéséhez. 
Az épület hangosítása el-
avult, ezért vált szükségessé 
a modernizálása. A hangosí-
tó rendszer költsége összesen 
2,5 millió forint. Az alapít-
vány a vételárhoz 300.000 
forint összegű támogatást 
igényelt az önkormányzattól, 
amelyet a képviselők meg is 
szavaztak. 

Településünk két intéz-
ményének – a Mezőkövesdi 
Óvoda és Bölcsőde, valamint 
a Mezőkövesdi Városgond-
nokság – vezetője is nyugdíj-
ba vonul, ezért a testület ezen 
intézményvezetői pozíciók 
betöltésére vonatkozó pályá-
zatok kiírásáról is döntött.

A városatyák mind-
ezeken túl elfogadták a 
víziközmű-rendszer tizenöt 
éves időtávra szóló gördülő 
fejlesztési tervét, amelynek 
megalkotását a törvény teszi 
kötelezővé az önkormány-
zatoknak. A dokumentum 
az önkormányzat ez irányú 
rövid-, közép- és hosszú távú 
korszerűsítési elképzeléseit 
tartalmazza, így például vár-
hatóan 2017-ben történhet 
meg a Kisjankó Bori utcában 
és a Mogyoró közben az 
ivóvízvezeték cseréje. 

Az ülés zárásaként önkor-
mányzati ingatlanok haszno-
sításáról döntött a képviselő-
testület. 

Képviselő-testületi ülés 
szeptemberben

Négy évszakos jégpályán korcsolyázhatunk 
decemberben és januárban a Hadnagy 

úti Sportcentrumban, melynek bérléséről 
szeptember 28-án döntöttek a városatyák.

Molnár Zsanett

Új járdalapos felület a Szomolyai úton
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AKTUÁLIS

Képviselő-testületi ülés 
szeptemberben

A magyar kormány népszavazást kezde-
ményezett a kényszerbetelepítés kapcsán, 
amelynek a célja az volt, hogy a magyar 
állampolgárok kifejezzék véleményüket 
azzal kapcsolatban, hogy akarják-e, hogy 
az Európai Unió az Országgyűlés hozzájá-
rulása nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra történő 
kötelező betelepítését. 

ORSZÁGOS ÉS MEGYEI EREDMÉNYEK Az 
adatok 99,98%-os feldolgozottsága mel-
lett a népszavazáson országos szinten 
összesen 3 584 289 ember, a választásra 
jogosultak 43,39%-a vett részt. Orszá-
gos viszonylatban a válaszadók 98,34%-
a voksolt nemmel, míg az urnához 
járulók 1,66%-a igennel szavazott. 

A rendelkezésre álló adatok alapján 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
225 923 fő, azaz a választópolgárok 
41,71%-a adta le szavazatát vasárnap. A 
voksolók 98,08%-a nemmel, míg 1,92%-
a igennel válaszolt a kérdésre. 

A SZAVAZÁS HELYI EREDMÉNYEI Me-
zőkövesden a 13.590 választópolgárból 
7132-en mentek el szavazni, amely 
százalékban kifejezve 52,48%-os részvé-
teli aránynak felel meg. Városunkban 16 
helyszínen voksolhattak, a 13-as és 14-es 
választókörhöz tartozók ez alkalommal a 
Kovács Kft.-ben kialakított szavazókörök-
ben járulhattak az urnához. 

Városunkban mintegy 10%-kal maga-
sabb volt a részvételi arány a megyei és az 
országos átlaghoz képest.

A szavazók 93,24%-a, azaz 6647 fő 
adott le érvényes szavazatot, míg 482 
szavazólapot (6,76%) érvénytelennek 
minősítettek. 

Településünkön a válaszadók 98,22%-
a, azaz 6529 ember nemmel szavazott, 
míg 118 fő, azaz 1,78% az igent jelölte be a 
szavazólapon.

A népsza-
vazáson 

megjelentek 
aránya

Az érvé-
nyesen 

NEM-mel 
szavazók 

aránya

Magyarország 43,39% 98,34%

B-A-Z. megye 41,71% 98,08%

7. számú 
választókerület 48,34% 98,30%

RÉSZVÉTELI ADATOK
Mezőkövesden 16 szavazókör van, melyből 13-ban 
érvényes volt a népszavazás, ezek közül kiemelke-
dik a 15. számú szavazókör, ahol 61,05%-a járult 
az urnához.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. számú válasz-
tókerületében 54 közül 30 településen szavazott a 
választópolgárok több mint 50%-a. 

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatalhoz 
tartozó 8 településen (Mezőkövesd, Tiszabábolna, 
Tiszavalk, Tard, Négyes, Egerlövő, Szomolya, 
Borsodivánka) a jogosultak 52,62%-a jelent meg, 
és összesen 6 településen is meghaladta a részvétel 
az érvényességhez szükséges határt. Kiemelkedő 
eredménynek mondható, hogy Egerlövőn a válasz-
tópolgárok 66,15%-a, míg Tiszavalkon a szavazók 
62,55%-a ment el voksolni, Cserépváralján a 
szavazók 100%-a nemmel voksolt.

Ahogy dr. Jakab Orsolyától, a Helyi 
Választási Iroda vezetőjétől megtudtuk, 
a referendum zökkenőmentesen és fenn-
akadás nélkül lezajlott. A népszavazás 
során mindössze egy rendkívüli esemény 
történt városunkban: a 4. számú szava-
zókörben rosszul lett a jegyzőkönyvve-
zető, aki helyett a Helyi Választási Iroda 
vezetője pót-jegyzőkönyvvezetőt küldött 
az adott helyszínre.

KÖSZÖNET A MEZŐKÖVESDIEKNEK
A népszavazással kapcsolatban meg-
kerestük Tállai Andrást, a 7. számú 
választókörzet országgyűlési képvise-
lőjét, akit a dél-borsodi eredmények-
ről kérdeztünk:
– Mindenekelőtt szeretnék köszönetet 
mondani a választókörzetem minden 
polgárának, aki október 2-án elment 
szavazni. Örömteli, hogy Mezőköves-
den a választásra jogosultak 52,48%-a 
voksolt és 98,22 százalékuk ikszelte be 
a NEM-et, emellett választókörzetem-
ben 54-ből összesen 30 településen is 
(Egerlövőn például 66,15%-os részvé-
tellel) érvényes és eredményes volt a 
népszavazás, ez az adat megyei és or-
szágos szinten is kimagasló. Október 
2-án Magyarország, ezen belül térsé-
günk jövőjére kellett gondolnunk, és a 
dél-borsodiak ezúttal is bebizonyítot-
ták, hogy a közös értékek, a hazafias 
szellemiség, az összetartás fontos és 
meghatározó szerepet töltenek be 
az életükben. Mindannyian felelősek 
vagyunk családunkért, gyermekein-
kért, én pedig országgyűlési képvise-
lőként a térségem minden lakójáért. 
Ezúttal is büszkén mondhatom: ismét 
kiderült, hogy Dél-Borsodban meg-
halljuk egymás hangját, tényleges 
párbeszédeket folytatunk, emellett 
értékeinkért, elveinkért képesek 
vagyunk összefogni és tenni is. Nagy 

örömmel tölt el, hogy Mezőkövesd 
és a 7. számú választókörzet lakói 
átérezték az október 2-ai népszavazás 
jelentőségét, és véleményt nyilvání-
tottak hazájuk, szülőföldjük, családjuk 
jövője és biztonsága érdekében. Még 
egyszer köszönöm mindenkinek, aki 
elment, és szavazott a kényszerbetele-
pítés ellen!

A népszavazás százalékos adatai

Mezőkövesden a szavazásra jogosultak 52,48%-a 
vett résztaz október 2-ai népszavazáson. 

Népszavazás 2016 

M. Zs.
Forrás: valasztas.hu

Ha télen friss levegőn szeretnénk mozogni, ideális választás a korcsolyázás. Idén 
pedig már ezt városunkban is megtehetjük. Decemberben és januárban ugyanis 
a Hadnagy úti Sportcentrumban egy 300 m2-es korcsolyapályát alakítanak ki, 
melyet erre a két hónapra bérel az önkormányzat. A Summerice négy évsza-
kos korcsolyapálya egy különleges, speciális műanyag borítású felület, amely 
napjainkban a világ egyik legjobb minőségű, leggyakrabban használt pályája. Ez 

nemcsak szabadidős tevékenyre, hanem versenysportok űzésére is alkalmas, ezért 
remek lehetőséget jelent majd a fiataloknak a korcsolyázás megtanulására és a 
gyakorlásra. Nagy előnye, hogy időjárástól függetlenül használható, legyen akár 
mínusz 10, vagy éppen plusz 10 C fok. A műanyag panelekből álló pályán ugyanúgy 
korcsolyázhatunk, mint az igazi jégen, az élmény tekintetében gyakorlatilag 
nincsen különbség a felületek között. 

Korcsolyapálya: Mezőkövesden

B. K.
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A Matyó Nagymama Klub Egyesület szervezésében immár 
16. alkalommal rendezték meg az eseményt, melynek ezút-
tal is a Közösségi Ház adott otthont szeptember 7-én.

A találkozón elsőként Varga Józsefné, a Matyó Nagy-
mama Klub Egyesület elnöke mondott beszédet, aki többek 
között megköszönte városunk önkormányzatának, vala-
mint azoknak a közreműködését, akik segítséget nyújtottak 
a rendezvény szervezésében. Kiemelte, hogy idén rekord-
számú fellépő vesz részt, ugyanis 20 csoportban több mint 
kétszáz előadó lép majd színpadra. Ezt követően dr. Fekete 
Zoltán polgármester osztotta meg gondolatait, aki örömét 
fejezte ki, hogy ilyen sokan látogattak el a kulturális prog-
ramra és ismét együtt ünnepelnek városunkban.

KULTURÁLIS MŰSOR A találkozót egy prózai alkotás, majd a 
Mezőkövesdi Nagymama Klub Egyesület tagjainak táncos 
produkciója nyitotta. Városunkat a Matyó Népi Együttes is 
képviselte, akik kétszer is színpadra léptek, először egy csár-
dást láthattunk, majd a cuháré című műsorukat adták elő.

Az egész napos rendezvényre szinte az ország minden 
részéről, például Kapuvárról, Budapestről, Fótról, Hatvanból, 
Egerből, Szentesről, Mezőcsátról és Miskolcról is érkeztek 
nyugdíjas csoportok, akik egyebek mellett énekes, táncos és 
prózai műsorral kedveskedtek a résztvevőknek.

Húsz csoport összesen harmincöt műsor-
számot adott elő a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Nyugdíjas Klubok „Halló, még itt 
vagyok!” elnevezésű kulturális találkozóján.

Rekordszámú 
résztvevő

A program délelőtt fürdőzéssel 
kezdődött a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdőben, majd 
városunk önkormányzatának 
üdülőjében folytatódott, ahol a 
Matyó Nagymama Klub, vala-
mint a mezőkövesdi Köztiszt-
viselők és Közalkalmazottak 
Nyugdíjas Klubjának tagjai 
gulyáslevest főztek. Az ebéd 
elfogyasztását követően vetél-
kedőkkel, kvíz kitöltésével és 
különböző ügyességi játékok-
kal töltötték a délutánt. Ezen 
felül Mária névnap alkalmából 
verssel és énekkel köszöntötték 
fel a névnaposokat. 
– Az Idősügyi Tanács ülésein 
csak a klubvezetők vannak je-
len, itt viszont a tagok is részt 

vesznek. A kezdeményezés 
elindítása dr. Fekete Zoltán 
polgármesternek köszönhető, 
akinek az volt a terve, hogy 
az idősek találkozzanak, és 
jó hangulatban töltsenek el 
együtt egy napot – emelte ki 
Csirmazné Cservenyák Ilona, 
a Mezőkövesdi Idősügyi 
Tanács elnöke.
– Nagyon örülök annak, hogy 
több mint 150 nyugdíjas jött el 
idén az összejövetelre. Azért 
is, mert így az idősek egy kicsit 
kiszakadhatnak a hétközna-
pokból, megismerkedhetnek, 
beszélgethetnek és tartalma-
san tölthetik el a napjukat 
– mondta dr. Fekete Zoltán 
polgármester.

Ismét megvendégelte az Idősügyi Tanácshoz 
tartozó klubokat városunk önkormányzata. 

A több mint fél évtizedes hagyományra visz-
szatekintő eseményen 11 klubból összesen 
161 nyugdíjas vett részt szeptember 12-én.

Ünneplés 
és kikapcsolódás

A titkár többnapos látogatásra érkezett Ma-
gyarországra azért, hogy tájékozódjon hazánk 
szervita közösségeinek életéről, működéséről és 
mindennapjairól, valamint segítséget nyújt-
son számukra a tanítás és szervezés terén. 
Városunk előtt egyebek mellett ellátogatott a 
budapesti Belvárosi Szent Anna templomba, 
más néven szervita templomba.
– Igaz, hogy Magyarországon csak egy 
szervita atya él, ennek ellenére azt látom, 
hogy lélekben erős közösség van itt. Nagyon 

örülök annak, hogy a rend jól működik 
az országban. A közösségek próbálnak 
a szervita lelkiség szerint élni és ott állni 
Jézus keresztjének a tövében, mint Mária, 
tehát igyekeznek segíteni az elesetteknek, 
rászorulóknak – mondta Fra Asouri Raj. – 
Amikor megérkeztem a városba, először 
ellátogattunk a templomba. Itt nagyon 
magával ragadott az a festmény, melyen a 
nép felajánlja a templomot Jézusnak. Ez egy 
nagyon jó benyomás számomra a városról.

VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK Az ünnepi szent-
misét Bogisich Ferenc apát, a Szervita Rend 
Magyarországi Tartományának asszisztense 
celebrálta a mezőkövesdi közösség kápolnájá-
ban szeptember 16-án. A hívők két vértanúra, 
Szent Kornél pápára és Szent Ciprian püspökre 
emlékeztek a jeles eseményen. 

A szentmisén jelen volt többek között 
dr. Medvegy János, a Szent László Plébánia 
vezetője, valamint Tóth Imre, a Szent László 
Egyházközség világi elnöke is.

Fra Asouri Raj, Világi Rendért Felelős Nemzetközi Titkár, a Generális Atya tanácsosa látogatott el városunkba, 
ahol részt vett a Szerviták Világi Harmadrend mezőkövesdi közösségének Ünnepi Szentmiséjén.

Magas rangú vendég a szervitáknál

B. K.

B. K.

B. K.

A programon a mezőkövesdi nyugdíjas klubok tagjai vettek részt

Bogisich Ferenc és Fra Asouri Raj
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Komédia 
a fogadóban

A Mirandolina, te drága című zenés 
komédiát nézhették meg 

az érdeklődők a Közösségi Házban.

Carlo Goldoni – Mikó 
István – Ferkai Tamás két 
felvonásos darabját a Kas-
sai Thália Színház vitte 
színpadra szeptember 15-
én. A darab főszereplője 
Mirandolina, a gyönyörű 
fogadósné, akiért minden 
férfi szíve hevesen dobog. 
Ebből a sorból azonban 
kilóg Ripafratta lovag, ő 
ugyanis nagyon rossz vé-
leménnyel van a nőkről. 
Mirandolinát bosszantja 
a férfi érdektelensége 
ezért mindent megtesz, 
hogy magába bolondítsa 
a makacs uraságot. A 
talpraesett fogadósné 
báját és kedvességét 
beveti a cél érdekében 
és az eredmény termé-
szetesen nem marad el, 
szép lassan behálózza a 
lovagot. Ripafratta egyre 
erősebben gyötrődik, hol 
az érzelmei, hol az elvei 
kerekednek felül, míg 
végül teljesen beleszeret 

a nőbe. Mindeközben 
a darab férfi szerep-
lői Forlipopoli őrgróf, 
Albafiorita gróf, Fabrizio 
főpincér és Ripafratta 
első szolgája fülig szerel-
mes Mirandolinába.

A történetet tovább 
bonyolítja két csinos ván-
dorszínésznő felbukkaná-
sa. Ortensia és Dejanira 
a szállóba költözik, ahol 
főnemeseknek adják ki 
magukat, de a fogadósné 
rövid időn belül leleplezi 
őket. A könnyed, zenés 
darab végén Mirandolina 
Fabrizio főpincérnek 
ajánlja fel szerelmét.

A 2016/2017-es 
felnőtt bérletes színházi 
évadban az első előadás 
október 27-én lesz, 
amikor is Ray Cooney 
– Jonh Chapman: Ma 
estére szabad a kecó 
című búlvár burleszk-
jét láthatják a Bánfalvy 
Stúdió jóvoltából.

A 2. alkalommal kiírt nívós 
megméretésen a sajószentpéteri, 
valamint mezőkövesdi mellett 
gyöngyösi, salgótarjáni, miskolci, 
szikszói és kazincbarcikai ökölví-
vók vettek részt serdülő, junior és 
felnőtt kategóriában. 

A Mezőkövesd Zsóry SE 
ökölvívó szakosztályát összesen 
5 sportoló képviselte, közülük 
Berki Armand, Lakatos Márk 
és Pusomai Árpád aranyérmes 

lett, míg Burai Ádám és Burai 
Dániel ezüstérmet szerzett.
– A versenyt hatalmas pro-
tokoll előzte meg, viszont az 
indulók létszáma szervezési 
hibák miatt nem közelítette 
meg a tavalyit. Sajnálom, hogy 
Kaló Józsinak és Piricsi Ádám-
nak nem jutott ellenfél, remé-
lem, legközelebb ők is szóhoz 
jutnak – mondta Tóth József, a 
kövesdiek edzője.

Ökölvívó éremeső
Három arany és két ezüstéremmel zártak 

a mezőkövesdi ökölvívók a Sajószentpéteren 
rendezett Haris László Emlékversenyen.

Az első fordulóban az utóbbi években megerősödött Tiszavasvári együtte-
sét fogadta sakkcsapatunk. A 12 táblán folyó, egyébként kiegyenlített erők 
küzdelmét hozó összecsapás felében  „nem hirdettek győztest”, míg a fenn-
maradó 6 táblából 4-en vendéggyőzelem született, így két szép partinyerés 
ellenére a végeredmény 7-5 lett az ellenfél javára. A következő fordulóban, 
október 9-én a Kazincbarcikai VSC-hez  látogat csapatunk.

Győzött: Sallai János és Pap János
Döntetlen: Barabás Tibor, Kelemen György, Kántor József, 
Hajnal Gyula, Tóth László és Csontos Dominik    
Játszottak  még: Zelei Zoltán, Hunkó György, Hegedűs Rafael 
és Pap Kristóf 

SAKK – NB II. 
János-nap az 1. fordulóban...

Kiállítást és véradó ünnepséget 
szervez decemberben a Magyar 
Vöröskereszt városunkban. A tárlaton 
a humanitárius szervezet múltját 
ismerhetjük majd meg. A Magyar 
Vöröskereszt havi rendszerességgel 
szervez véradásokat Mezőkövesden, 
amelyeken  átlagosan 50-60 önkéntes 
vesz részt, de ez a létszám a település 
nagyságához képest alacsony, tudtuk 
meg Máténé Tóth Anitától, a Magyar 
Vöröskereszt Dél-Borsod Területi 
Szervezetének területi munkatársától. 
Legutóbb, szeptember 23-án 67-en 
adtak vért, akiket most rendhagyó 
módon sörrel és virslivel vártak. 
Emellett az érdeklődők szűrővizsgála-
tokon is részt vehettek.

Rendhagyó 
véradás

M. Zs.

Dr. T. B.

B. K.

B. K.

A Mikó István rendezésében színpadra vitt 
darabban többek között Varga Lívia, Bocsárszky Attila, 

Pólos Árpád és Petrik Szilárd játszott
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Idén a Mozaik Múzeumtúra 
programban 400 intézmény 
vesz részt, köztük a mező-
kövesdi Matyó Múzeum. 
– A program elsődleges célja, 
hogy bevonzza a múzeu-
mokba az iskolás, 8–16 év 
közötti korosztályt, növelve 
ezzel az intézmények látoga-
tottságát. 2014-ben már volt 
egy hasonló Múzeumtúra, 
akkor egy füzetben kellett 
a különböző múzeumok 
matricáit összegyűjteni.    
Továbbfejlesztve, megújítva 
ezt a programot, idén ősszel 
már egy okostelefonokra 
letölthető alkalmazás és a 
múzeumokban elhelyezett QR 
kódok segítségével teljesítheti 
az érdeklődő a különböző fel-
adatokat – mondta el Agócsné 
Halász Andrea, a Matyó 
Múzeum vezetője. 

Ez egy online „túra”, 
mellyel azok játszhatnak, 
akik múzeumi belépőjegyet 
vásároltak. 
– A rendszer úgy működik, 
hogy a fiatal a belépőjegy 
megvétele, az erre szolgáló 
telefonos alkalmazás letöltése 
után a kihelyezett QR kódok 

beolvasásával eljut egy vir-
tuális térre, ahol begyűjtheti 
az adott múzeum matricáját, 
emblémáját. A játék több 
szintből áll. Egy-egy szint 
teljesítéséhez 12 helyszínre 
kell ellátogatniuk. Ez is arra 
ösztönzi a program résztve-
vőit, hogy minél több intéz-
mény, gyűjtemény kiállításait 
tekintsék meg – tette hozzá 
Agócsné Halász Andrea. 

A program szeptember 
16-án indult el országszerte, 
így a Matyó Múzeumban is. 

Emellett a Mozaik 
Múzeumtúra keretében egy 
hat állomásos roadshowt is 
szerveznek az ősz folyamán. 
A helyszíneken múzeum-
pedagógiai foglalkozások-
kal, koncertekkel, exkluzív 
tárlatvezetéssel igyekeznek 
vonzóvá tenni a részt vevő 
intézményeket. 

A szervezők emellett 
néhány speciális program-
elemmel is készülnek, mint 
például az ’56-os Múze-
umtúra, amely az 1956-os 
forradalom emlékévéhez és 
a hozzá kötődő kiállítások-
hoz kapcsolódik.

A Matyó Múzeumban szeptember 18-án egész nap hímző és kéz-
műves foglalkozásokon vehettek részt a gyerekek, ahol például ma-
tyó mintával díszített könyvjelzőt készíthettek. Vasárnap délután 
rendhagyó, múltidéző sétán vehettek részt az érdeklődők, amely 
keretében megismerhették például, hogyan nézett ki régen a Szent 
László tér, vagy hol volt a községháza a 19. század végén. 17 órától 
„Ezerarcú kórus” címmel a Szent László Kórus adott koncertet az 
intézmény Dala József termében. A Mozerné Horga Stefánia által 
vezetett kórus ez alkalommal Szent Istvánt, Szent Lászlót és Szűz 
Máriát dicsérő egyházi énekeket, valamint magyar, illetve matyó 
népdalfeldolgozásokat adott elő.

A Takács István Gyűjteményben mindkét nap kétóránként 
tárlatvezetést tartottak, amely során a vendégek bejárták az épületet 
és lehetőségük volt olyan emlékeket is megtekinteni, amelyet a nagy-
közönség eddig nem láthatott. A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeumban pedig a lakóház nélküli gazdasági udvar, ólaskert 
emlékét őrző istállóval, a paraszti és uradalmi gazdálkodásban hasz-
nált munkaeszközökkel ismerkedhettek meg a látogatók.

Városunk múzeumait mindkét nap díjmentesen látogat-
hatták meg az érdeklődők 9 órától 17 óráig. 

Kulturális Örökség 
Napjai városunkban 

Séta a városban, komolyzenei koncert, külön-
leges relikviák és tárlatvezetés várt mindenkit 

városunk múzeumaiban a szeptember 17-én és 
18-án megrendezett Kulturális Örökség Napjain.

A Matyó Múzeum is csatlakozott a Mozaik 
Múzeumtúra programhoz, 

melynek célközönsége az iskolás korosztály. 

Online múzeumtúra

1883. szeptember 21-én mutatták be először Madách Imre Az ember tragédiája 
című drámai költeményét. 1984. óta minden évben ezen a napon ünnepeljük a 
Magyar Dráma Napját. A MASZK Egyesület ez alkalomból felolvasóesttel várta az 
érdeklődőket szeptember 21-én. A civil szervezet tagjaitól Sütő András Káin és 
Ábel című drámáját hallgathatta meg a közönség. Az eseményen a MASZK hét 
tagja tolmácsolta az 1977-ben született művet. 

Két, 20. századi költő, Vas István és Simon István mun-
kássága volt a központi témája az Irodalmi Kávéház Klub 
legutóbbi összejövetelének. A szeptember 7-ei klubfoglal-
kozáson a Kossuth-díjas Vas István több, például „Az új Ta-
más, a Pesti elégia és a Cambridge-i elégia című költemé-
nyét elemezték. Török Ferenc klubvezető a 90 évvel ezelőtt 
született Simon István műfordító és költő Mirza és a Nem 
elég című verseit is elemezte.

Irodalmi Kávéház

M. Zs.

M. Zs. M. Zs.

Magyar Dráma Napja

Múltidéző séta a város nevezetes helyein

M. Zs.
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ÉRTÉKEINK NYOMÁN

Belépve a Galéria 
épületében található 
Takács István Gyűj-

temény ajtaján, sejthetjük,  
páratlan élményben lesz 
részünk. Elsőként a festő ön-
tudatos, erőt sugárzó, korai 
fotója ragadja meg tekinte-
tünket, és alatta az eredeti 
kézírását idéző felirat:
mezőkövesdi Takács István 

(1901-1985)

Az előtérben található térké-
pen olvashatjuk, hogy hazánk-
ban mintegy 290 templomban, 
kápolnában találkozhatunk 
valamely alkotásával. Laczkó 
Pető Mihálytól, a gyűjtemény 
vezetőjétől, a Takács István 
Kulturális Alapítvány kura-
tóriumának titkárától azt is 
megtudhattuk, hogy ez a szám 
nemsokára a 300-at is meg-
haladja, hiszen folyamatosan 
kutatják, hol lelhetőek még fel 
a művész munkái. Jelenleg ép-
pen egy itáliai és egy ausztriai 
helyszín után nyomoznak.
– A térképen Budapestet és 
Mezőkövesdet külön színnel je-
löltük, hiszen az életmű ehhez a 
két településhez köthető. A szü-
lőföld mellett, a főiskolai évek 
után, két évtizeden keresztül 
Budapest lesz a központi hely. 
Ez az időszak volt a legtermé-
kenyebb a mester életében, de 
1944-ben, a második világhá-
ború idején bombatalálat érte 
a műtermes lakásukat, és ott 
a korabeli dokumentumok, 
vázlatok, művek nagy része, 
sok-sok érték teljesen megsem-
misült. Ekkor családjával visz-
szaköltözött Mezőkövesdre, és 
utána már (1985-ben bekövet-

kezett haláláig) szülővárosában 
él, itt készíti terveit, vázlatait 
és a csodálatos, matyó témájú 
képeit, itt készül fel a nagy 
volumenű freskók megvalósí-
tására. Az 1950-es évektől, az 
egyházellenes szemlélet miatt 
szakmai, politikai támadások 
sorát kell elszenvednie. Ezek 
végső, borzalmas betetőzése-
ként: a '70-es években „kon-
tárnak” minősítik, bünteté-
sekkel sújtják, kirekesztik, 
megalázzák, megszégyenítik a 
XX. századi magyar művészet 
legjelentősebb templomfestői 
életművét létrehozó, kövesdi 
alkotót! Így már érthető, hogy 
sokan a mai napig nem ismerik 
eléggé a valódi értékeit ennek a 
csodálatos életműnek, vagy alig 
hallottak róla, s még mindig 
nincs méltó módon említve a 
magyar művészettörténetben – 
emelte ki Laczkó Pető Mihály. 

A földszinten megtekint-
hetjük óriási méretű kartonraj-
zának felnagyított fényképét is, 
amely Szent László királyt égi 
magasban ábrázolja, a keresz-
ténység védőszentjeként. Az ar-
chív fotó szélén láthatjuk magát 
a festőt, aki a felület egészéhez 
(az eredeti freskó méretéhez) 
képest parányinak tűnik. 

A neves művész alkotásait 
11 termen keresztül csodálhat-
juk meg. A kiállítóhelyiségeken 
végigsétálva, három nagyobb 
egységre lehet bontani a látni-
valókat. Az első három terem-
ben a matyóságot, a matyók 

életét felidéző festményeivel 
találkozhatunk, majd 5 termen 
keresztül egyházművészeti 
munkáit tekinthetjük meg. A 
kiállítás utolsó harmadában 
pedig vázlatrajzait, divatter-
veit, üvegablakokhoz készült 
színvázlatait láthatják az 
érdeklődők. 

MATYÓ ÉLETKÉPEK A LEG-
HITELESEBBEN Az aulából 
az emelet felé sétálva, több 
fényképen is munka közben 
láthatjuk a művészt. 

Tárlatvezetőnk hozzáteszi, 
hogy a matyó festő alázatáról, 
elkötelezettségéről árulkodik, 
hogy még 80 éves korában is 
vállalt templomi alkotásokat, 
és az évtizedek alatt sok-
szor volt olyan eset is, hogy 
féláron, esetleg jelképes össze-
gért, vagy akár ingyen (!) vé-
gezte el a munkát, szerényen, 
csak szolgálatként, mindent 
Isten nagyobb dicsőségére.

Az első teremben Takács 
István önarcképe alatt egy 
dokumentumfotón kisgyer-
mekként látható, nővérével és 
édesanyjával, eredeti matyó 
viseletben. 

Legrégebbi, gyermekkori 
emlékeit, a mezőkövesdi han-
gulatot idézik fel az itt kiállított 
matyó életképek, munkaáb-
rázolások, tájképek, csend-
életek, karakteres arcképek. 
Mindegyik művéből érződik 
szülővárosa és a matyók iránti 
elkötelezettsége. 

– Kiemelném a Menyasszony-
öltöztetőt, vagy a Piros kendőt 
hímző lány csodálatos kom-
pozícióját, valamint a Matyó 
menyecske című festményét. 
A képek a belső tulajdonságo-
kat is hangsúlyozva, egyszerű, 
tiszta hangvétellel, nemes és 
magasztos lelki tartalmakat 
sugallva, örök értékek művészi 
ábrázolására törekszenek. Eze-
ken az alkotásokon is látszik, 
hogy Takács István sohasem 
elégedett meg csupán a felszíni 
érdekességek megfestésével, 
művein a rejtett érzelmek, 
hangulatok is meghatározó-
ak. A Templomi körmenet 
színvázlatán belső sugallattal, 
igényességgel, mérhetetlen 
alázattal, újra és újra felidézi 
a vallásos, hagyományukat 
tisztelő matyók minden egyes 
nemzedékét, az egész közössé-
get. A Téli utcarészleten nagy 
szeretettel örökítette meg, a 
műterméből kitekintve, az 
adventi, hajnali miséről haza-
felé bandukolók alakját. Senki 
nem készített ilyen különleges 
hangvételű képeket az egysze-
rű, kövesdi emberekről. Ezért 
is jelenthetjük ki, hogy Takács 
István, a matyók leghitelesebb 
festője – mondta el Laczkó 
Pető Mihály.

A cikk folytatását, Takács 
István egyházművészeti 
munkáinak bemutatását 
lapunk következő számában 
olvashatják.

Takács István
a leghitelesebb matyó festő

Matyó életképek, munkaábrázolások, 
tájképek, divattervek, csendéletek és fal-

festmények, oltárképek, nagyböjti leplek, 
üvegablak-tervek, stációsorozatok… egy-

aránt megtalálhatók Takács István élet-
művében, aki minden alkotását példátlan 

alázattal, mesteri pontossággal készítette el.

A közelmúltban elindítottunk egy sorozatot, amelyben városunk múzeumait mutatjuk be. Ez alkalommal a 
Takács István Gyűjteménybe látogattunk el, ahol Laczkó Pető Mihály volt a tárlatvezetőnk. 

Molnár Zsanett

A művész Téli utcarészlet című festménye
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Széchenyi nap 
a Katolikus Középiskolában

Szeptember 23-án 7:30-kor kez-
dődött az ünnepi megemléke-
zés, melyen a Széchenyi István 
Katolikus Középiskola tantes-
tülete, tanulói és a meghívott 
vendégek vettek részt. 

A zenés, verses irodalmi 
műsorban bemutatták Széchenyi 
István, a legnagyobb magyar pá-
lyafutásának legfontosabb elemeit 
és sokrétű tevékenységét. Az ün-
nepi műsorban – melyet Bálintné 
Tóth Éva tanárnő állított össze – a 
felsőbb éves tanulók mellett kilen-
cedikes diákjaink is szerepeltek.

Dr. Medvegy János apát-plé-
bános, Versler Sándor atya, Bene 
Imre műszaki igazgatóhelyettes és 
Molnár Enikő, a diákönkormány-
zat képviselője megkoszorúzta is-
kolánk névadójának mellszobrát.

Versler Sándor atya ünnepi 
beszédében szólt a fiatalokhoz, 
és példaként állította a diákok 
elé Széchenyi István sokoldalú 
újító tevékenységét. Hangsú-
lyozta a tudás megszerzésének 

fontosságát és a környezetünk 
jobbá tételéért való tevékenyke-
dést. Végül ismertették a meg-
hirdetésre került tanulmányi- és 
sportversenyeket. A tantárgyi 
vetélkedőkön kívül részt lehetett 
venni a Széchenyi focikupán, 
szkander-, fekve nyomó- és 
pingpong-versenyen. Újdon-
ságként került megrendezésre 
a természettudományi csapat-
verseny első fordulója, mely 
aszfaltrajzversennyelkezdődött.

A Széchenyi focikupán 
iskolánk egyik csapata aratott 
győzelmet.

Jó hangulatban, nagy érdek-
lődés közepette zajlott ez a ha-
gyományos iskolai rendezvény 
katolikus középiskolánkban. 
Gratulálunk minden sikere-
sen szereplő tanítványunknak! 
Köszönjük a felkészítő és a 
lebonyolításba bekapcsolódó 
pedagógusok munkáját!

Dr. Radványiné Fodor Valéria
Diákönkormányzatot segítő tanár

Idén 58 gólya érkezett 
meg hétfő reggel az Őz úti 
szállásra. A 12 segítő és 
Gallik Gáborné tanárnő 
már hetek óta szervezte a 
programokat, így már egy 
összeszokott, felkészült 
csapat várta őket.

A regisztrálás és a szo-
bák elosztása után a kis 
gólyák különböző színű 
karszalagokat kaptak, me-
lyek alapján csapatokba 
rendeződtek, és kezdetét 
vették az ismerkedési 
feladatok. Később pont-
gyűjtő sorversenyekre és 
csapatjátékokra került sor.

A nap végére már ki-
csit jobban összeszoktak, 
megismerték egymást, így 
sokan már az új barátaik-
kal vettek részt az éjszakai 
sétán az erdőben, amely 
sok meglepetést tartoga-
tott számukra. 

A második nap reg-
gelén egy kis tornával in-
dítottunk, ami nem esett 
mindenkinek annyira 
jól, hisz hajnali fél 5 volt. 
Délelőtt a csapatépítő 
feladatok után a 6 csapat 
felkészülhetett olyan 

feladatokra, amelyeket 
majd délután kellett 
előadniuk (tv-műsorok 
bemutatása, rémtörténet 
írása, dalok átírása). 

Megérkeztek a leendő 
osztályfőnökök is a 
nap folyamán, akikkel 
osztálycímert, osztály-
zászlót, kampánybeszé-
det készítettek a leendő 
osztálytársak. 

Este sor került a várva 
várt tábortűzre, ahol a 
WTN zenekar tartott 
nekünk előadást. 

Majd meghallgattuk 
csapatonként a rémtör-
téneteket és a pontok 
összesítése után kihir-
dettük a csapatversenyek 
eredményét és szétosz-
tottuk a jutalmakat. Vé-
gül a gólyaeskü letételére 
került sor. 

Mindenki új élmé-
nyekkel, barátokkal, sok 
mesélnivalóval térhetett 
haza. Reméljük, jövőre 
is ilyen élvezetes tábort 
szervezhetünk leendő 
gólyáinknak.

Mille Anna és Szabó Petra 
(Diákönkormányzati vezetők)

Gólyatábor 
2016.

A Miskolci Szakképzési Centrum 
Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és 

Közgazdasági Szakgimnáziuma idén is 
Bogácson szervezte meg a gólyatábort, 

amelyre augusztus 22-től 24-éig került sor.

Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Szent László és a Jézus Szíve egyházközségek, 
valamint a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevében

tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt

2016. október 14-én (péntek) 14 órakor kezdődő 
IDŐSEK VILÁGNAPJA

alkalmából szervezett ünnepi gálaműsorunkra.

Helye: Közösségi Ház színházterme

A műsor után hálaadó szentmisére kerül sor a Szent László templomban.

Dr. Berkes László
pápai prelátus-plébános

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Medvegy János
apát-plébános

Meghívó

Csapatépítő feladatok a táborban
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JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
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 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára
Október 13-án (csütörtökön) lesz a Jézus Szí-
ve templom felszentelésének 15. évforduló-
ja. A déli 12 órakor kezdődő ünnepi szentmisét 
Baranyák Béla ezüstmisés tiszafüredi esperes-
plébános tartja.

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
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: október 23.

RÁKÓCZI ÚTI SERVITA KÁPOLNA
Elérhetőség: 06-70/387-2999
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
Elérhetőség: 49/313-225
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 
Október 1-jétől az esti szentmisék 
17 órakor kezdődnek.
Októberi litánia: az esti szentmisék előtt fél 
órával (16 óra 30-kor) kezdődnek.
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
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden szerdán 18 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 szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 18–22 óráig, 
ünnepnapokon: 8–22 óráig 
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra): csak sürgős 
esetben: 22–8 óráig (hétköznap 7.30 óráig) 

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

október 9–15-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
október 16–22-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

október 8.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

október 15.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

október 22.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban szeptember 13. és 26. 
között 7 házasságkötést és 8 halálesetet 
anyakönyveztek. Az alábbiak járultak 
hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Tanács Attila – Zámba Andrea
Tóth Gábor – Berényi Katalin
Horváth Máté – Papp Dóra

Nyakó Balázs – Kovács Anett
Dósa József – Farkas Szilvia

Pap Szabolcs – dr. Czibolya Ágnes

Programajánló
október 7. péntek

10 órától Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnessel a 
Városi Könyvtár gyermekrészlegén

október 8. szombat

A Magyar Fürdőkultúra Napja a Zsóry-fürdőben
október 9. vasárnap

10–16 óráig Könyves Vasárnap – rendkívüli 
nyitvatartás a Városi Könyvtárban
október  9. vasárnap

11–17 óráig Mega Játszóház 
a Városi Sportcsarnokban 
október 9. vasárnap

15 órától Mezőkövesdi 10-es honvédek 
az I. világháború harcterein 
– Leskó György előadása a Városi Könyvtárban

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

október 10. hétfő

18 órától Életmódváltó Hetek zárása – tombolasor-
solás a Közösségi Házban
október 14. péntek

14 órától Idősek Napja a Közösségi Házban 
Vendég: Pitti Katalin
október 23. vasárnap

14.45-től Az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
program a Hősök terén és a Közösségi Házban

A Kabócák és Manócskák 
a Családok Egyesülete állandó 
programjai a Közösségi Házban:

Kedd 16 óra – Mesejóga
Szerda 10 óra – Közelbaba-mama klub
Szerda 17 óra – Mazsola Muzsika

www.facebook.com/kabocakesmanocskak
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Mezőkövesd Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Mezőkövesd Város Önkormányzata
Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 01.01 – 2021. 08. 15-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, László Károly utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései 
szerint. Az intézmény tevékenységébe tartozó vezetői feladatok. Felel az intézmény szakszerű és törvényes 
működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével 
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat 
nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb 
vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, Óvodapedagógus,
– óvoda-pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
– A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes 
munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő 
határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés
– Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– Óvodavezetői munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt és annak igazolását, hogy a pályázó nem áll az intézmény-
ben végzendő tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolata
– a pályázó szakmai önéletrajzát
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 
stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.
– Adatvédelmi nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
– Nyilatkozatát arról, ha a pályázó zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázata tárgyalását.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, a 49/511-540-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3400 
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 9-401-3/2016, valamint a beosztás megnevezését: Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének bekérése után 
a pályázatokat az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság véleményezi. A megbízásról Mezőkövesd Vá-
ros Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 
3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Oktatási és Kulturális Közlöny
– Mezőkövesdi Újság
– Mezőkövesd Város Honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mezokovesd.hu honlapon szerezhet.

17 órától: Kubo és 
a varázshúrok – 3D
színes, magyarul beszélő, 
amerikai animációs film, 2016

19 órától: Inferno 
színes, amerikai-japán-török-
magyar misztikus thriller, 
2016

Október 19. szerda, 
Közösségi Ház

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

INGYENES előadás!
Helyregisztrációra interneten 

keresztül a következő 
linken van lehetőség: 

http://padlas.jezsu.hu/
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október 15. szombat

10 órától Mezőkövesdi Zsóry SE – Miskolc Népkert Volán SE U14 
és Mezőkövesdi Zsóry SE – REAC Sportiskola SE U17 labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

október 15. szombat

12 órától Mezőkövesdi Zsóry SE – Miskolc Népkert Volán SE U15 
és Mezőkövesdi Zsóry SE – REAC Sportiskola SE U19 labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

október 16. vasárnap

10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Taktaharkány B-A-Z. megyei 
női felnőtt kispályás labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban 

október 21. péntek

13 órától Mezőkövesdi Zsóry SE – Ceglédi VSE U17 és U19 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

október 22. szombat

18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Szombathelyi Swietelsky 
Haladás NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2016. ÉVI ŐSZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A Mezőkövesdi VG ZRt. tájékoztatja 
a lakosságot, hogy Mezőkövesden 

a lomtalanítást  2016. október 10-től – 
2016. október 21-ig végzi 

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. 
A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabá-
lyait betartva az ingatlan elé kell kihelyezni 
úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű 
meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságo-
san, balesetmentesen legyen elvégezhető. A 
kis térfogatú szilárd hulladékokat összekötött 
zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtölté-
sénél figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel 
mozgathatóak legyenek. 

Lomhulladékként a következő hulladé-
kokat szállítjuk el: 
– bútorzat, 
– ágybetét, 
– ruhanemű.

A lomtalanítás során nem szállítjuk el 
az alábbi hulladékokat: 
– veszélyes anyagot tartalmazó fémhulla-
dékokat, faforgácsot, oldószereket, szerves 
oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém 
tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, 
fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladé-
kokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, 
permetszereket és azok dobozait,
– azbesztet tartalmazó hulladékokat,
– éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, 
fecskendők, vágó-szúróeszközök),
– építési törmeléket, épületbontásból szár-
mazó hulladékot (salak, hamu, hungarocell),
– gumiköpenyt, autóbontásból származó 
hulladékot, autóroncsokat,
– szelektíven gyűjthető papír, műanyag és 
üveg hulladékot,
– elektronikai hulladékot,
– zöldhulladékot.

A fentiektől eltérő módon kihelyezett 
hulladékokat nem szállítjuk el.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a lomtalanítás során közterületre 
helyezett hulladék a közszolgáltató 
tulajdonát képezi, így annak a közszol-
gáltatón, vagy megbízottján kívül bárki 
más által történő elszállítása jogtalan 
eltulajdonításnak minősül!

A lomtalanítási akció kizárólag a lakos-
ság részére biztosított.
Érdeklődni lehet a Mezőkövesdi VG Zrt.-
nél a 49/505-145-es telefonszámon

A Tisztelt Lakosság lomtalanítással
kapcsolatos segítőkész együttműködését 

előre is köszönjük!
Mezőkövesdi VG Zrt.

2016. évi lomtalanítás ütemezése
Mezőkövesd város területén
október 10. hétfő: Ady E. út, Tóth Á. út, Babits M. 
út, Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay János 
u., Abkarovics tér, Márta út, Anna köz, Judit út, Esze 
T. út, Balogh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly K. 
út, Vak B. út, Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, 
Patak út, Bem apó út, Kürt út, Hoór köz, Szomolyai út
október 11. kedd: Gaál I. út, Varga P. út, Gyula út, 
Dala J. út, Dávid út, Salamon út, György út, Lajos köz, 
Gergely út, Imre út, Lehel út, Klára út, Edit út, Farkas 
M. út, Éva út, Margit út, Táncsics M. út, Takács I. út, 
Pál út, Béla út, Sára út, Júlia út, Jolán út, Lenke út, 
Elvira út, Zsófia út, Irén út, Teréz út
október 12. szerda: Damjanich út, Mihály út, János 
út, gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József út, 
Kiss I. út, Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor út, Kele-
men út, Bogácsi út, István út, Martinovics út, Madách 
I. út, Ádám út, Károly út, Kertész köz, Albert köz
október 13.  csütörtök: Liliom út, Tulipán út, Pipacs 
út, Viola út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány 
út, Bajcsy Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, dr. 
Papp Z. út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, 
Fűzfa tér, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, Rezeda 
út, Alkotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa út
október 14. péntek: Budai N. A. út, Erzsébet király-
né út, Szemere B. út, Kossuth L. út, Akácfa út, László 
K. út, Kőrisfa út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán köz, 
József A. út, Bükkfa köz, gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, 
Platán köz, Kovács köz, Szilfa út, Tölgyfa út, Honvéd 
út, Eötvös út, Mikszáth K. út (vasút feletti oldal), 
Kökény köz,Kis J. B. út, Mogyoró köz, Patkó köz
október 17. hétfő: Köszméte út, Lövői út, Eper 
út, Szamóca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, 
Asztalos út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, 
Cseresznye út, Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő 
út, Dinnye út, Barack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, 
Mikszáth K. út (vasút alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út 
október 18. kedd: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin 
út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág út, 
Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, Erkel 
F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Petőfi S. út, 
Gárdonyi G. u., Felszabadulás út /Klementina/
október 19. szerda: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, 
Gólya út, Sas út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Hattyú 
út, Sirály út, Dohány út, Sólyom út, Fecske út, Galamb 
út, Állomás út, Seregély út, Jókai M. út, Gábor Á. út, 
Veronika út, Kölcsey út
október 20. csütörtök: Egri út, Dorottya út, Mária 
út, Eszter út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma út, 
Erzsébet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, Gizella 
út, Aranka út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út
október 21. péntek: Szent L. tér, Juharfa út, 
Mindszenty József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, 
Batthyányi út, Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, 
Juhász Gy. út, Balassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, 
Radnóti út, Vajda J. út, Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Ber-
zsenyi D. út, Bogácsi, Móra F. úti, Gróf Zichy úti lakótelep, 
Madách, Lukács G., Harsányi úti lakótelep, Mátyás király 
út, Mátyás kir. úti lakótelep, Hadnagy úti lakótelep

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium Alma Mater Alapítványa 
2016. október 15-én (szombaton) 

tartja hagyományos jótékonysági bálját 
a gimnázium tornatermében.

A bál fővédnöke: Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese.

Védnöke: Dr. Fekete Zoltán, 
Mezőkövesd város polgármestere.

A zenét a Randevú zenekar szolgáltatja.

Belépődíj 3.500 Ft/fő, a jegyeket az iskolában lehet megvásárolni.

A rendezvényre mindenkit szeretettel várnak  szervezők: 
a nevelőtestület és a szülői munkaközösség

Meghívó

Tisztelt Pályaválasztás Előtt Álló Fiatal!
Tisztelt Pályamódosításon Gondolkodó Állampolgár! 
Tisztelt Érdeklődő Állampolgár!

Ha még nem tudja, merre tovább, ezúton tájékoztatom, hogy a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 2016. október 14-én nyílt napot 
tart, melyre 10 órától várja az érdeklődőket.

A kapitányságon bepillantást nyújtunk a rendőri hivatás 
rejtelmeibe (általános ismertető a rendőri – határvadász – 
pályáról, bűnügyi technikai bemutató, fegyverzeti- és védelmi 
eszközök bemutatója, gépjármű-bemutató).

Szeretettel várjuk a 2017. évben érettségiző fiatalokat, 
a pályamódosítás előtt állókat, csoportos, illetve egyéni 
érdeklődőket (max. 53 éves korig) egyaránt! 

A nap folyamán egy olyan pályát mutatunk be, mely társadal-
munk életében az egyik legfontosabb összekötő elem, munkája 
mozgalmas, változatos. A filmekből ismert „jó és rossz zsaru” 
szerepét magára öltheti az életben is – tanulással, kitartással 
személyi megbecsülést vívhat ki magának!

Előzetes bejelentkezését Fodor János r. alezredes úr várja a 
49/505-440-5834-es melléken.

Szerencsi Árpád r. alezredes
kapitányságvezető
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Kimaradt helyzetek

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Paksi FC 1-3 (1-2)
Az OTP Bank Liga 10. játéknapján 
a kieső helyen álló Duna-parti 
együttes látogatott városunkba 
szeptember 21-én.

Az összecsapáson Sós és 
Strestík sem léphetett pályára 
eltiltás miatt, ennek ellenére 
együttesünk kezdett aktívabban. 
A 3. percben Molnár szabad-
rúgását még lehúzta Kemenes, 
de a 13. percben Bacelic-Grgic 
átadása után Frőhlich látványos 
mozdulattal a bal felső sarok-
ba helyezett. A vendégek a 20. 
percben kiegyenlítettek, ekkor 
Haraszti bombázott a jobb felső 
sarokba mintegy 22 méterről. 
Ezt követően ismét a Pintér-fi-
úk játszottak jobban, a 41. perc 
végén mégis a vendégek ünne-
pelhettek. Bartha rosszul eltalált 
lövése Dombó felett átszállt, és 
hiába sikerült látványos moz-
dulattal tisztázni, a játékvezető 
szerint átjutott a gólvonalon a 
labda, ezért gólt ítélt.

GÓL ÉS KIÁLLÍTÁS Fordulás után 
ismét csapatunk kezdett lendüle-
tesebben, azonban a helyzeteket 
nem sikerült értékesíteni. Az 57. 
percben Szeles rosszul sikerült 
felszabadítása után Hahn csapott 
le a labdára és rövid labda veze-
tést követően a bal felső sarokba 
helyezett a 16-osról. A folytatás-
ban labdarúgóink nagy fölényben 
futballoztak, ráadásul a 73. percben 
Kecskés megkapta második sárga 
lapját, így több mint negyedóráig 
emberelőnyben futballozhattunk. 
Ezzel együtt újabb gól már nem 
született az összecsapáson.

MEZÁTADÁS A Mezőkövesd 
Zsóry FC jótékonysági akció 
keretében licitet indított egy, a 
felnőtt csapat tagjai által dedikált 
mezre. A legmagasabb licitet 
Bán József tette, akinek Hagyacki 
József, a Mezőkövesd Zsóry FC 

ügyvezetője adta át a mezt a 
mérkőzés szünetében. Az össze-
get Nyeste Aletta gyógyulására 
ajánlotta fel a klub.

Vasas FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 4-0 (1-0)
A 11. fordulóban az élen álló 
fővárosi gárdához látogattak Pintér 
Attila tanítványai szeptember 24-én.

Az összecsapást együttesünk 
kezdte aktívabban, a 4. percben Sós 
életerős lövését védte Nagy Gergely. 
A 9. percben Egerszegi tüzelt a hazai 
térfél közepéről, majd a 17. percben 
egy labdaszerzést követően Bacelic-
Grgic lőtt centikkel a jobb alsó sarok 
mellé. A 23. percben újra csapatunk 
veszélyeztetett, de Strestík elől 
kivágták a labdát az utolsó pilla-
natban. A kimaradt lehetőségek 
megbosszulták magukat, ugyanis a 
43. percben Ádám közeli találatával 
előnybe kerültek a fővárosiak.

Fordulás után Berecz lépett ki 
jó ütemben a kövesdi 16-oson belül, 
ahol Hudák elkaszálta. A büntetőt 
Ádám higgadtan a bal alsó sarokba 
gurította a 48. percben. Negyedórá-
val később tovább nőtt a különbség, 
Murka jobb oldali beadását Berecz 
11 méterről, kapásból vágta a háló-
ba. Csapatunk ezután sem adta fel, 
Strestík előbb szabadrúgásból a fel-
ső lécre tekert a játékrész felénél, egy 
perccel később pedig a háló tetejére 
emelt. A hazaiak a ráadásban Vida 
találatával alakították ki a végered-
ményt. A Mezőkövesd Zsóry 11 
fordulót követően 10 ponttal a 
11. helyen áll a tabellán.

GYIRMÓTON FOLYTATJÁK A pont-
vadászatban háromhetes szünet 
következik. Együttesünk ezalatt 
két hazai edzőmérkőzést játszik, 
október 5-én a Jászberényt, míg 
október 8-án, 15 óra 30 perctől a 
Budaörsöt fogadják Mezőköves-
den. Csapatunk a bajnokságban 
legközelebb Gyirmóton lép majd 
pályára október 15-én, szombaton 
15 óra 30 perckor.

Mezőkövesdi KC 
– Balmazújvárosi KK 
34-23 (15-12)
Nagyon fontos találkozó várt együt-
tesünkre szeptember 24-én, ugyanis 
kéziseink négy mérkőzés után még 
pont nélkül álltak a bajnokságban.

Az összecsapás remekül 
kezdődött, az MKC koncentráltan, 
lendületesen és pontosan játszott, 
ennek eredményeként Vukic átlö-
vésével a 4. percben 3-1-re vezettek 
a mieink. Ezt követően a vendégek 
egyenlítettek, majd az MKC újítani 
tudott és a 16. percben Radnic gólja 
után már 8-4-es kövesdi előny állt 
az eredményjelzőn. A hajdúságiak 
ezután utolérték csapatunkat (11-
11), de a záró percek újra kövesdi 
fölényben teltek.

JÓ TELJESÍTMÉNY Fordulás után 
stabilan játszottak kézilabdázóink, 
ezért hosszú időre állandósult 
a 4-5 gólos különbség, sőt a 
játékrész felénél már 25-17-es fórt 
harcoltak ki. Az összecsapás záró 
15 percében felszabadultan, szinte 

hiba nélkül játszottak kézilabdá-
zóink. Az 57. percben Grigorjev 
átlövésgóljával kétszámjegyűre 
duzzadt a különbség. 

Csurgói KK 
– Mezőkövesdi KC 
31-22 (17-13)
Csapatunk október 1-jén a dobo-
góra pályázó dunántúli gárdához 
látogatott a bajnokságban.

Kézilabdázóink alaposan 
meglepték a házigazdákat, hiszen 
egészen a 16. percig Molnár Ferenc 
gárdája állt jobban. Sótonyi László 
együttese ekkor egy 3-0-ás sorozattal 
átvette a vezetést és a záró percekben 
fokozatosan növelte a különbséget. A 
második félidőben néhány perc alatt 7 
gólra duzzadt a különbség, a 35. perc-
ben már 21-14-es előnyben voltak a 
hazaiak, akik ezt követően a mérkőzés 
végéig megőrizték az előnyüket.

Az MKC jelenleg a 11. helyen 
áll a tabellán 2 ponttal. A kieső 
helyen állók közül a Balmazújváros 
2 ponttal, míg az Orosháza pont 
nélkül áll.

ISMÉT ÚJVÁROS A Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítették a 
Magyar Kupa második fordulójának párosításait. Csapatunk a sorsolás 
szeszélye folytán a Balmazújvárossal találkozik, ezúttal idegenben. A 
kupamérkőzés október 11-én 18 órakor kezdődik a hajdúsági városban.

Molnár Ferenc tanítványai október végén szomszédvári 
presztízsrangadón fogadják majd a Gyöngyöst a K&H férfi kézi-
labda ligában. A mérkőzést az eredeti kiíráshoz képest egy nappal 
később fogják megrendezni, így a felek október 30-án, vasárnap 
18 órától lépnek parkettre Mezőkövesden. 

Magabiztos győzelmet aratott városunk felnőtt 
csapata a Balmazújváros ellen. Molnár Ferenc 

tanítványai a sikernek köszönhetően megszerezték 
első pontjaikat a K&H férfi kézilabda ligában.

Kövesdi siker a rangadón
Nem tudott pontot szerezni városunk első 

osztályú felnőtt csapata a bajnokság legutóbbi 
két játéknapján. Labdarúgóink a Paks és a Vasas 

ellen is vereséget szenvedtek.

Bódi Krsiztián

bokri

Fo
tó

: M
ez

ők
öv

es
di 

KC
)



mezokovesd_190x136,5mm.indd   2 26/09/16   09:05

A 18 esztendős mezőkövesdi 
vitorlázó bravúrosan szerepelt 
az ötkarikás játékokon, ugyanis 
a világ legjobbjait felvonultató 
mezőnyben az előkelő 14. helyet 
szerezte meg. Ennek apropóján 
látogatott el az oktatási intéz-
ménybe, ahol egyebek mellett a 
felkészülésről, tapasztalatairól 
és teljesítményéről osztotta meg 
gondolatait a jelenlévőkkel.

Szeptember 13-án, a Miskolci 
Szakképzési Centrum Mezőkö-
vesdi Szent László Gimnáziuma 
és Közgazdasági Szakgimnázi-
umában rendezett eseményen 
elsőként Juhász Jánosné igazgató 
köszöntötte a résztvevőket, aki 
Márit szorgalmáért, kitartásáért 
és elért eredményeiért minden 
diák elé példaként állította.

NYOLCSZÁZ ÓRA VÍZEN A 
tehetséges, négyszeres kor-
osztályos világbajnok sporto-
lóval Varga Ivánné, az iskola 
testnevelője beszélgetett. A 
vitorlázó ismertette például a 
vitorláshajó és a versenypálya 
felépítését, valamint azt is, 
hogy nemzetközi versenyen 
először Horvátországban szállt 
vízre. Emellett beszélt a több 
hónapos olimpiai felkészülés-
ről, melyben két alkalommal 
riói edzőtáborozás is szere-
pelt. Elmondta véleményét az 
olimpián elért 14. helyezéséről, 
illetve a futamgyőzelemről is, 
továbbá megosztotta, hogy 
a táplálkozás során például 
a megfelelő szénhidrát és 
vitaminbevitelre is oda kell 

figyelnie. Megtudhattuk, hogy 
évente körülbelül 800 órát tölt 
a vízen, emellett ugyancsak 
éves szinten mintegy 300-400 
órát tesz ki az erőnléti edzések 
időtartama.

TERVEK Mári beszélt szülei-
ről és testvéreiről, valamint a 
közeljövő terveibe is beavatta 
a jelenlévőket.Szeptemberben 
Kínába utazott egy Világkupa 
versenyre, mely után edzőtá-

borba vonul Ausztráliába, mivel 
decemberben Melbourne-ben 
rendezik meg a Világkupa 
döntőt. Ezt követően pedig Új-
Zéland ad otthont az Ifjúsági-
világbajnokságnak, ahol Mári 
címvédőként fog elindulni.

A beszélgetést követően dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
és Juhász Jánosné igazgató 
gratulált a sportoló teljesít-
ményéhez.

OLIMPIAI
élmények

Beszámolót tartott a riói olimpiai szerepléséről 
Érdi Mária a Szent László Gimnáziumban.

B. Krisztián
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Élménybeszámoló 
– Varga Ivánné beszélgetett Érdi Márival
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A rendezvény nyitányaként 
az egészséges életmód iránt 
érdeklődők Szlovákiában, a 
Tatralomnicon tettek gyalog-
túrát szeptember 10-én, majd 
szeptember 18-án a Kő-völgy-
ben sétálhattak. A két túrán 
mintegy 100 fő vett részt.  

Az egy hónapos program-
sorozat keretében rendezték 
meg a Tour de Mezőkövesd 
programjait, amelyen mintegy 
ezren bicikliztek, futottak, 
sétáltak. A mozogni vágyók 
szeptember 18-án elkere-
kezhettek Mezőkövesdről 
Poroszlóra, illetve tehettek 
egy kört a Tisza-tó körül, 
valamint a hónap során volt 
kerékpártúra Szomolyára, 
Cserépfaluba, Szentistvánra 
és Noszvajra is, illetve egy 
csapat gyalogtúrát tett a Kő-
völgyben. Mindezeken túl a 
vállalkozó kedvűek önállóan 
is teljesíthettek különböző 
kerékpár- és gyalogos távokat. 

ELŐADÁSOK A résztvevők szá-
mos előadáson vehettek részt 
az egy hónap során. Például az 
egészséges életmód természe-
tes eszközeivel ismerkedhettek 
meg azok, akik szeptember 
21-én meghallgatták Sebestény 

Tamás előadását. Szilvási-
Zupkó Anett, a Kertünk Ízei 
blog szerzője pedig a gyógy-
növények világába kalauzolta 
el az érdeklődőket, akik meg 
is kóstolhatták az előadó által 
készített süteményeket, teákat. 

A Természetgyógyász Klub 
is több alkalommal várta az 
életmódváltókat. Szeptember 
12-én Póta Albert, ETI vizsgás 
természetgyógyász mutatta be 
a résztvevőknek a reflexológia 
egészségmegőrzésben elfoglalt 
szerepét, majd a jelenlévők 
elsajátíthatták a talpmasszázs 
alapfogásait. A klub következő 
összejövetelén, szeptember 
26-án Bencze Ágnes és Ma-
rosi József természetgyógy-
ászok a földsugárzással és 
elektroszmoggal való együttélés 
lehetőségeiről beszéltek.
– A Föld szüntelenül bocsát ki ki-
sebb-nagyobb intenzítású suga-
rakat, amelyek lehetnek haszno-
sak és károsak is. Tapasztalatok 
szerint a betegségek 60-70%-a 
összefüggésbe hozható a föld-
sugárzással – emelte ki Bencze 
Ágnes természetgyógyász. 

Az előadás keretében 
az elektroszmogról, annak 
veszélyeiről is beszéltek a 
szakemberek.  

– Elkerülni nem, de csök-
kenteni tudjuk a minket 
körülvevő elektroszmogot. 
Például nem szabad a 
mobiltelefonunkat éjszaka 
a fejünkhöz, testünkhöz 
közel tárolni, érdemes minél 
messzebb letenni. Ugyanígy 
nem ajánlatos a készüléket 
zsebben hordani sem a nők-
nek, sem a férfiaknak.  Tar-
tózkodjunk például attól is, 
hogy a laptopot az ölünkbe 
helyezve használjuk – tette 
hozzá Bencze Ágnes. 

AUTÓMENTES NAP Szeptem-
ber 22-én tartották meg az 
Autómentes nap mezőkövesdi 
programját, amelyen mintegy 
negyvenen vettek részt. Még 
2015 szeptemberében indí-
tották el városunkban is az 
Európai Mobilitás Hét kere-
tében azt az kezdeményezést, 
amely során arra ösztönözték 
az embereket, hogy egy éven 
keresztül keddenként kerék-
párral vagy gyalog közleked-
jenek. Ennek a teljesítését egy 
kis füzetben pecséttel igazolta 
le a munkahely, vagy az iskola. 
A „Kerékpáros kedd” akciót 
teljesítők között szeptember 
22-én egy bicikli sorsoltak ki 

a Kavicsos-tó és Szabadidő-
parkban, amelyet ez alkalom-
mal Gáspárné Panyi Katalin 
vihetett haza. A tombola-
húzást követően a mintegy 
negyven fő elkerekezett a 
Kavicsostól egészen a Közös-
ségi Házig. A program idén is 
továbbfolytatódik. 

ÉLETMÓDVÁLTÓ TÁBOROK 
Idén először szerveztek kéthe-
tes immunerősítő és egészsé-
ges életmódra hangoló tábort 
Paralian, majd szeptember 23-
30. között Erdélybe utazhattak 
a téma iránt érdeklődők, ahol 
rekreációs, biomedicinális 
életmódtábort tartottak. A két 
egyhetes külföldi úton össze-
sen ötvenen vett részt. 

Az egy hónapos rendez-
vény utolsó, lapzártánk utáni 
programjaként az érdeklődők 
október 6-9. között a dél-svájci 
Hunok Völgyébe is ellátogat-
nak, ahol különböző gyalog-
túrákat tartanak, valamint 
meglátogatják a hét „magyar” 
falut. A rendezvénysorozat 
záró eseményét október 10-én 
tartják meg, ahol a programo-
kon résztvevők között értékes 
ajándékokat sorsolnak ki. 

Molnár Zsanett

Természetesen 
– egészségesen

Kerékpár- és gyaloglótúrákon, életmódtáborokban és elő-
adásokon vehettek rész az érdeklődők az Életmódváltó Hetek 
keretében szeptember 10. és október 10. között. A négy hetet 

átölelő programsorozaton több százan vettek részt.


