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Jubileumi
MEGEMLÉKEZÉS

Kovács István címzetes rendőr őrnagy kapta meg 

a „Mezőkövesd Közbiztonságáért” díjat az 1956-os Forradalom 

és Szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére 

rendezett városi ünnepségen.

Aprogram a ha-
gyományokhoz 
híven koszo-

rúzással kezdődött az 
1956-os Emlékműnél 
Mezőkövesd Város Pro 
Urbe-díjas Fúvószeneka-
rának közreműködésével. 
Városunk önkormányzata 
mellett politikai pártok, 
oktatási intézmények, 
civil és gazdasági szerve-
zetek képviselői rótták le 
kegyeletüket a forradalom 
hősei előtt.

A Közösségi Házban 
rendezett megemléke-
zésen Tállai András, 
a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszter-
helyettese, parlamenti 
és adóügyekért felelős 
államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője 
mondott ünnepi beszé-
det, amit lapunk 6–7. 
oldalán olvashatnak.

ELISMERÉS  Az ünnep-
ség keretében átadták a 
„Mezőkövesd Közbizton-
ságáért” kitüntető díjat. 
Városunk képviselő-testü-
lete a „Helyi kitüntetések 
alapításáról és adományo-
zásáról” szóló rendelete 

alapján az elismerést az 
a mezőkövesdi civil szerve-
zet, vagy mezőkövesdi 
lakos kaphatja meg, aki 
eredményes munkát végez 
Mezőkövesd közbiztonsá-
gának megőrzése érdeké-
ben. A testület határozata 
alapján az elismerést idén 
Kovács István címzetes 
rendőr őrnagy, a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság 
közlekedési fővizsgálója 
vehette át dr. Fekete Zoltán 
polgármestertől.
– Egy díjat mindig nagy 
megtiszteltetés átvenni, 
különösen egy ilyen jeles 
nemzeti ünnep alkal-
mával. Az, hogy a város 
képviselő-testülete elis-
merte rendőri munkámat, 
nemcsak az én érdemem, 
családom mellett a 
Mezőkövesdi Rendőr-
kapitányság valamennyi 
dolgozójának szeretném 
megköszönni a segítséget, 
támogatást – mondta a 
díjazott, aki beszédében 
a képviselő-testületnek is 
köszönetet mondott az el-
ismerésért és a rendvédel-
mi szervezetnek nyújtott 
anyagi, valamint erkölcsi 
támogatásáért.

DÁVID ÉS GÓLIÁT  „Dávid 
harcol Góliát ellen” 
címmel a Mezőkövesdi 
Amatőr Színjátszó Kör 
Egyesület előadásában 
egy több mint félórás 
irodalmi műsort tekint-
hettek meg a résztvevők. 
A különleges, egyedi 
előadást a fegyver-
ropogás hangja és a 
reménykedés mellett a 
félelem, valamint a fáj-
dalom nyomasztó érzése 
hatotta át. Láthattunk 
a szovjet hatalom és 
megszállás ellen lázadó 
fiatalokat, a forradalom 
leverését bemutató lát-
ványos, stroboszkópos 
harci jelenetet, továbbá 
egy édesanya felolvasta 
a halálra ítélt fiának 
reményteljes, mégis mé-
lyen fájdalmas búcsúle-
velét. A prózai, verses 
és énekes műsorban 
többek között mező-
kövesdi költők és írók 
alkotásai is elhangoztak. 
A lélekemelő produk-
cióban magyar (köztük 
mezőkövesdi), valamint 
külföldi szerzők művei 
is elhangzottak.

Bódi Krisztián

KOVÁCS ISTVÁN   a Határőrség integrációját követően, 2008. január 1-jétől a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályának nyomozójaként dolgozott. Szolgálati feladatait 2008. szeptember 1-jétől a mai napig az osztály fővizsgálója-
ként végzi. Kovács István felelős a kapitányság illetékességi területén történt balesetekből adódó nyomozások lefolytatá-
sáért, továbbá az osztályvezetőt távollétében helyettesít, így az osztály napi munkáját irányítja. Koordinálja a városban és 
az illetékességi területen megrendezésre kerülő rendezvények forgalmi rendjét. A Közösségi Házban 2012-ben történeti 
kiállítást nyitott a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság. A gyűjtőmunkában és a kiállítás létrehozásában oroszlánrészt vállalt a 
díjazott. A tárlat anyaga később a rendőrkapitányság épületében kapott helyet, ahol ugyancsak házigazdaként kalauzolja 
az érdeklődőket. A gyűjtőmunka eredményét „Mezőkövesd rendvédelmének és rendőrségének története a 12. századtól 
1990-ig” címmel könyvbe foglalta, ezzel jelentős mértékben gazdagította városunk kultúrtörténetét.

Az ünnepséget a Szkítia együttes koncertje 
zárta. A 2004-ben alakult folk-rock zenekar 
saját szerzeményei mellett népdal- és versfel-
dolgozásokat is előadott.

Tiszteletadás a hősök emlékművénél

Irodalmi műsort adtak elő 
a MASZK Egyesület tagjai
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Pető 
Margit

1956(hatvan éve)
Lyukas zászló

Bem-szobor

Parlament

Rádió

Corvin-köz

Szénatér...

Megmérettetett a magyar

mire képes

és mennyit ér:

Szent volt az ország,

szent a FŐVÁROS!

Egy nemzet harca önmagáért,

falatnyi nép a világ közepén.

Fegyverropogás

idegen tankok

idegen katonák

vér-vér-vér...

Életek-halálok-sorsok

dicsőség-gyötrelem

bosszúhadjárat-félelem...

ÁM voltak csodák!

Emberfeletti hősök

erő, hit, akarat

hűség és kitartás

jövőbe mutató remény...

Írmagjaiban átörökítőn

még jelen van, még ma is él!
      . - .

2016. szeptember 5. 

(A vers elhangzott az 1956-os városi megemlékezésen 
a MASZK Egyesület ünnepi műsorában.)
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VÁROSHÁZA

Az ülés elején dr. Fekete 
Zoltán polgármester össze-
foglalta az elmúlt hónapban 
történt fontosabb eseménye-
ket. Emellett tájékoztatójá-
ban kitért a városban zajló 
beruházásokra. Elmondta, 
hogy a tanuszoda esetében a 
szerkezetépítés befejeződött, 
a vízgépház és a vizes helyi-
ségcsoportok és a medencék 
burkolása is elkészült, a 
kivitelező jelenleg a közle-
kedő felületek burkolását 
végzi. Kiemelte, hogy a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőben 
a beruházás feszített tem-
póban folyik. Az új wellness 
részlegben a medencék és a 
járófelületek burkolása zajlik. 
Az uszoda medencéjének fel-
újítása befejeződött, amelyet 
a jövő héten fel is töltenek. A 
tájékoztatóban az is elhang-
zott, hogy az Ifjúság úti járda 
balesetveszélyes szakaszait 
felújították, valamint az Egri 
úti lakótelepen az élelmi-
szerbolt előtti parkolóban 
karbantartási munkákat 
végeztek. Emellett felújítják 
a Liliom, az Imre utcákban a 
járdalapos járdát, a Bogácsi 
úti Idősek Otthonában pedig 
felújító festést végeznek a 
közfoglalkoztatottak bevo-
násával.  

A képviselő-testület az ülés 
első napirendi pontjaként ér-
tékelte a „Tiszta udvar, rendes 
ház” városszépítő programot. 
Az önkormányzat 2011-ben 
indította újra a programot, 
amelyben idén összesen 77 
porta vett részt. Az értékelést 
végző bizottság döntése szerint 
választókörzetenként két-két, 
összesen 16 házat, udvart 
díjaztak. A jutalmak átadására 
ünnepélyes keretek között 
később kerül majd sor.

A városatyák megtár-
gyalták az önkormányzat és 
a Matyóföldi Idegenforgalmi 

Egyesület között a helyi 
TDM szervezet 2017-re vo-
natkozó támogatásáról szóló 
megállapodást. Az egyesület 
szervezi meg jövőre is a vá-
ros Utazás 2017 kiállításon 
való megjelenését, Buda-
pesten a metróban reklám 
megjelentetését, valamint 
Mezőkövesd kiadványának 
kiadását is vállalta. A testület 
a feladatok ellátására 2,3 mil-
lió forintot szavazott meg az 
egyesületnek. 

A képviselők elfogadták a 
Környezeti Fenntarthatósági 
Terv aktualizálását. A tervet 
korábban 2010-ben készítette 
el az önkormányzat, amelynek 
felülvizsgálatára idén került 
sor. Az aktualizált dokumen-
tum városunk környezeti 
állapotát mutatja be, és annak 
fejlesztési lehetőségeit elemzi 
tanulmány formában. 

KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSE 
A testület a Jolán utcával 
párhuzamos, attól északra 
található, 1923 helyrajzi 
számú ingatlannak, útnak 
adtak nevet, mely ezentúl 
Réka utca lesz.

A városatyák meghatároz-
ták a Városi Tanuszoda 
nyitvatartását és díjtételeit. 
A tanuszoda működtetését 
a Mezőkövesdi Városgond-
nokság végzi majd. A testület 
döntése alapján  a felnőtt belé-
pő 800 Ft, a diák és nyugdíjas 
jegy 600 Ft, 6 és 7 óra közötti 
úszójegy pedig 300 Ft lesz. A 
30 alkalmas reggeli úszóbérle-
tért 7000 Ft-ot, a 10 alkalmas 
felnőtt bérletet 6000 Ft-ot, a 
10 alkalmas diák és nyugdíjas 
bérletért 4000 Ft-ot kell majd 
fizetni. A csoportos úszás-
oktatás díja 600 Ft/fő/óra 
lesz, az iskolai keretek közötti 
úszásoktatás díját megegyezés 
szerint szabják meg. 

Az elfogadott határozat értelmében a tanuszoda nyitvatartási 
rendje az alábbiak szerint alakul: 

Meghatározták a Városi Tanuszoda nyitvatartását és belépőjegyeinek árait, valamint új gép-
jármű vásárlásáról is döntöttek a képviselő-testület tagjai október 26-ai ülésükön. 

Hétfő 6:00–7:00 7:00–15:30 16:00–20:00
Kedd 6:00–7:00 7:00–15:30 16:00–20:00
Szerda 6:00–7:00 7:00–15:30 16:00–20:00
Csütörtök 6:00–7:00 7:00–15:30 16:00–20:00
Péntek 6:00–7:00 7:00–15:30 16:00–20:00
Szombat 7:00–15:00 - -
Vasárnap zárva - -

Hétfő zárva

Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

7:00–15:00

Vasárnap zárva

Szeptember 1-jétől 
június 30-ig

július 1-jétől 
augusztus 20-ig

A városatyák mindemellett gépjármű beszerzésről is döntöttek. 
Az önkormányzat tulajdonában és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-
TÁR Nonprofit Kft. használatában lévő 16 éves zárt kisteherautó 
műszaki állapota mára rendkívül leromlott, ezért üzemeltetése 
nagyon költséges. Emiatt új gépjármű vásárlása mellett dön-
töttek. A beérkezett árajánlatok alapján a testület egy Renault 
Trafic Pack Comfort 1.6 dCi típusú jármű megvásárlása mellett 
határozott. Az ülés zárásaként a képviselő-testület önkormány-
zati ingatlanok hasznosításáról döntött. 

Miniszteri kitüntetés

Tóth Imrét, a Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestület javaslatára, az IPOSZ előterjeszté-
sére jutalmazták az 1956-os Forradalom és Szabadságharc alkalmából szervezett nemzeti 
ünnepen Budapesten. Az elismerést Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át a 
vállalkozónak, akit éppen 30 esztendeje tölti be az IPOSZ mezőkövesdi szervezetének elnöki 
tisztségét. Az épületbádogos mester 1976-ban váltotta ki az iparengedélyét, és immár 
négy évtizede tagja a 130 éves ipartestületnek. Kiemelkedő szakmai tudásának, valamint 
a közösségért végzett munkájának elismeréseként választották meg a mezőkövesdi IPOSZ 
elnökének 1986-ban, amit mind a mai napig önzetlenül, társadalmi munkában lát el. 
– Nem gondoltam és nem is számítottam ilyen rangos elismerésre, természetesen jól 
esik és büszke vagyok rá. Szeretném megköszönni az elnökségnek, valamint a tagsá-
gunknak a több évtizedes bizalmat és a jó Istennek, hogy a mindennapos munkához 
erőt adott – emelte ki Tóth Imre.

Varga Mihály a nemzeti 
ünnepen a gazdasági élet 
megbecsült szereplőinek, 
illetve az államigazgatás-
ban kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó szakemberek-
nek adott át elismeréseket. 
Az ünnepségen kilencen 
Magyar Gazdaságért Díjat, 
huszonegyen Lónyay Díjat, 
míg ötvenheten Minisz-
teri Elismerő Oklevelet 
vehettek át.

Kiemelkedő színvonalon végzett munkájáért Miniszteri Elismerő 
Oklevelet kapott a mezőkövesdi Tóth Imre épületbádogos mester.

Tóth Imre és Varga Mihály (Fotó: kormany.hu)

Képviselő-testületi ülés

Képviselő-testületi ülés

Molnár Zsanett

B. K.
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AKTUÁLIS

A Magyar Kormány 2016-ban 
mintegy 69 milliárd forintot 
biztosított az ország közúthá-
lózatának fejlesztésére, amely-
ből mintegy 600 kilométer 
utat sikerült felújítani, köztük 
a 3-as számú főút mezőköves-
di szakaszát is. A településünk 
mellett húzódó út mintegy 3,4 
km-en kapott új burkolatot, 
amelynek költsége több mint 
367 millió forint volt. 

Az átadó ünnepségen dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
köszöntötte a megjelente-
ket, kiemelte, hogy minden 
mezőkövesdi, illetve minden 
ide érkező ember számára 
nagy öröm, hogy sok év után 
megújulhatott a 3-as főút. 

Tállai András, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtit-
kár, térségünk országgyűlési 
képviselője ünnepi beszédé-
ben kiemelte, hogy a kormány 
felismerte annak fontosságát, 
hogy lépéseket kell tenni az 
ország közútjainak rendbe-
tételére. A politikus azt is 
elmondta, hogy a 3-as számú 
főút mezőkövesdi, illetve 
bükkábrányi szakaszának fel-
újítása mellett a Komplex Út-
felújítási Program keretében 
a 7. számú választókerületben 
10 településen is korszerű-
sítették a legforgalmasabb 
útszakaszokat.

A Magyar Közút Nonprofit Kft. vezérigazgatója, dr. Nemes-
Nagy Tibor beszédében elmondta, hogy az idei közútfejlesztés 
mintegy 10%-a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében valósult 
meg. Az Útfelújítási Program 2017-ben is folytatódik. A kor-
mány jövőre mintegy 200 milliárd forintot különít el úthálózat-
korszerűsítésre, amely szintén nagy mértékben érinteni fogja 
megyénket, illetve térségünket. 

Mintegy 3,4 kilométer hosszan, több 
mint 367 millió forintból újították fel 

a 3. számú főút mezőkövesdi szakaszát. 
Az elkészült beruházás átadó ünnepsé-

gét október 14-én tartották. 

ÁTADTÁK 
a felújított 3-as főutat 

Dr. Fekete Zoltán polgármester, Tállai András 
miniszterhelyettes és dr. Nemes-Nagy Tibor vezérigazgató 

vágta át a nemzeti színű szalagot

Nyílt nap a rendőrségen

Az október 14-én rendezett eseményre 
a továbbtanulás és a pályaválasztás 
előtt álló diákok mellett olyan állam-
polgárokat vártak, akik érdeklődnek a 
rendvédelmi szervezet munkája iránt.

A kapitányság szakemberei több 
helyszínen adtak tájékoztatást a 
legfontosabb tudnivalókról. Az udvaron 
a rendőrség által használt önvédelmi 
eszközökkel, továbbá lőfegyverekkel és 
védőruházattal ismerkedhettek meg az 
érdeklődők. Ezen felül a rendőrautókat 
is megtekinthették a fiatalok, és kipró-
bálhatták a járművek megkülönböztető 
jelzőberendezéseit is.

Az épületben pedig betekinthettek 
a bűnügyi technikai folyamatokba. 
Tájékozódhattak például a helyszíne-

lésről, az ujjlenyomatok felismerési 
lehetőségeiről, illetve a nyomozás me-
netéről hallgathattak meg bemutatóval 
egybekötött tájékoztatót a fiatalok.

A rendőrmúzeumban a határva-
dászok feladatairól, a képzéssel és je-
lentkezéssel kapcsolatos információkról 
tájékoztatták a jelenlévőket. Ezen felül 
interaktív formában számot adhattak 
arról, mennyire ismerik a jogi és bünte-
tőjogi kifejezéseket, fogalmakat.

ÉRDEKLŐDŐ FIATALOK Puporka Ramóna, 
a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Középiskola diákja élénken érdeklődik a 
rendészeti szakma iránt. A nyílt napon 
főként a lőfegyverek és az önvédelmi 
eszközök bemutatója tetszett neki.

– Nagyon tetszettek a felszerelések, az 
egyenruha, a fegyverek, minden, ami 
a rendőrség munkájával kapcsolatos – 
emelte ki a tanuló.

Vályi Melitta, a Szent László 
Gimnázium rendészeti szakos diákja, 
akit a közlekedésrendészeti, valamint 
a bűnügyi terület is érdekel. Neki is 
elsősorban a rendőrségi eszközök 
bemutatása tetszett és nagyon örült a 
nyílt nap lehetőségének.
– Szerintem nagyon jó, hogy nyílt 
napot tartottak, mert a diákok 
mellett minden érdeklődő betekin-

tést nyerhet a rendészeti szakmába, 
a rendőrség munkájába – emelte ki 
Vályi Melitta.
– A nyílt napnak az volt a célja, hogy 
bemutassuk a rendőrség életét, ezen 
belül a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság mindennapjait. A rendez-
vényen főként középiskolás és 7., 
valamint 8. osztályos diákok vettek 
részt – mondta Fodor János, rendőr 
alezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság munkatársa, aki hozzátette, 
összesen száztizenöten vettek részt a 
programon.

A rendőrség munkájával, a határvadászattal 
és a lőfegyverek használatával is 

megismerkedhettek azok, akik részt vettek 
a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyílt napján.

M. Zs.

B. K.
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Ünneplő és Emlékező Közösség! 
Kedves Mezőkövesdiek! Hölgyeim és Uraim! 

„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. (…) A világon páratlan szabadságharc 
volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet 
szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, ál-
lamának igazgatása, munkájának értékesítése felől” – írta Mindszenty József 1956-ban. 

Tisztelt Ünneplők! 
A szabadság, a nemzeti 
önrendelkezés joga minden, 
a maga dolgaiban idegen 
befolyásoktól mentes nép 
szuverenitásának alapkér-
dése. Ez a kiindulási alap, 
amelyre egy nemzet épül. Ha 
ez nincs, akkor semmi nincs, 
ha ez van, akkor minden van, 
minden lehetséges. Szá-
munkra, magyarok számára 
a szabadság elemi érzés. 
Történelmünk során sosem 
tűrtük el külső hatalmak ön-
kényét, sem belső zsarnokok 
elnyomását.  Ha idő is kellett 
hozzá – volt, mikor 150 év, 
volt, mikor közel félszáz 
esztendő –, de levetettük a 
rabigát. A magyar ember a 
maga magyar módján akar 
élni. Magyar módra akarja 
szegni a kenyeret, művelni 
a vetést, aratni a gabonát, 
magyar módra akar gondol-
kozni, hinni; dalolni, nótázni, 
járni a táncot. Magyar módra 
szeret és akar élni. A magyar 
ember mindig a szabadságot 
választja. Mindig saját maga 
szeretné meghatározni, hogy 
kivel és hogyan szeretne élni. 

A szabadság azonban, 
ahogy azt napjainkban tapasz-
talhatjuk, olyan érzés, amiért 
minden nap meg kell küzdeni 
minden korban és minden 
időben. Most Magyarország is, 
egész Európa is ilyen hely-
zetbe került. Minden magyar 
emberre szükség van, hogy mi, 
magyarok jelen időben, jelen 
helyzetben újra meg tudjuk 

védeni függetlenségünket. Mert 
a történelem ismétli önmagát: 
ma újra külső hatalmak akarják 
megmondani nekünk, magya-
roknak és minden európai nép-
nek, hogy kivel éljünk együtt. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Tisztelt Ünneplő Közösség! 
Most is bizonyságot tehetünk, 
hogy a múltunk és a jelenünk 
– a jövőnkre bíró hatással – 
egymásra épül. Mint ahogyan 
1956. október 23-a és 2016. 
október 2-a között is párhuzam 
vonható. Amennyiben 1956-
ban is és most is nemzetünk 
függetlenségéért kell harcol-
nunk. A függetlenségért, de 
most nem fegyverrel, nem tün-
tetéssel, most más eszközökkel, 
politika és kulturális eszközök-
kel, a népszavazással. Azt gon-
dolom, Magyarország hitet tett 
amellett, de most nem ’56-os 
eszközökkel és módszerekkel, 
hanem modern, demokratikus, 
európai eszközzel, a szavazással 
kinyilvánította, hogy Magyar-
ország önálló,  szuverén ország 
kíván maradni.  Mi, magyarok 
szeretnénk meghatározni azt, 
hogyan éljünk a jövőben is. 

Mi, magyarok hiszünk saját 
nemzetünkben, hiszen ha nem 
hinnénk, akkor nem lenne 
ilyen történelmi múltunk, ilyen 
történelmi kultúránk. Azt is 
valljuk, hogy igen is léteznek 
hazánkban, Magyarországon 
nemzeti ügyek. Van, amikor  
nincs helye a pártpolitikának. 
Sajnálatos, hogy Magyarorszá-
gon nem mindenki ezt vallja.  

Mi, magyarok nemcsak a 
nemzetben hiszünk, hanem 
ahogy a történelem és napja-
ink bizonyítják, mi hiszünk 
a hősök bátorságában is. 
Hiszünk a nép akaratában és 
értékében. Hiszünk abban, 
hogy amit a nép akar, az 
mindig igaz.  

Tisztelt Ünneplők! 
Büszkék kell, hogy legyünk 
elődeinkre, büszkék kell, hogy 
legyünk az 1956-os hősökre, 
1956 hőseinek kiállására.

Tisztelt Emlékező 
Közösség!
60 éve a kommunista dikta-
túrában és az idegen elnyo-
más alatt élő magyar nép, a 
szabadság népe azt mondta és 
bátran kiáltotta: elég volt! Elég 
volt, nemzeti függetlenséget 
akarunk! Most, a 60. évfordu-
lón méltó módon szeretnénk 
ünnepelni: tisztelettel, büszke-
séggel és szeretettel.

Tisztelt Mezőkövesdi 
Ünneplők! 
Van mit ünnepelni városunk-
ban is. Tisztelegnünk kell 
és fejet kell hajtanunk 1956 
mezőkövesdi hősei, a mezőkö-
vesdi események előtt. 

Szeretnék néhány gondo-
latot felidézni: először is fejet 
kell hajtanunk azok előtt, akik 
életüket adták az ’56-os sza-
badságharcért: Bajzáth Mária, 
Lázár János, Csatho G. Tibor, 
Németh Lajos, Papp József, 
Pázmándi József  (28 éves) és 

Pázmándi József (77 éves) hős 
előtt, akik 1956-ban életüket 
adták azért, hogy a forradalom 
sikeres legyen. 

Aztán ha egy pillanatra 
visszagondolunk arra, hogy 
Mezőkövesden lőtték ki a 
szovjet katonák a templom 
tornyát, és előttünk megjelenik 
az a kép, akkor azt gondolom, 
mindenki számára még ma is 
hátborzongató, hogy milyen 
napok is voltak azok: temp-
lomtornyokat lőttek le, az Isten 
házát? Azok az emberek, akik 
ezt tették, azok se Istent, se 
embert nem ismertek. 

Aztán történt egy különle-
ges esemény is Mezőkövesden, 
a történelem, az évtizedek so-
rán ez is felszínre került, igaz, 
hogy ez csak néhány percig 
tartott talán, de mégis örökké 
az emlékezetünkben marad: 
Tóth Mária 17 éves lány kiállt a 
szovjet tankok elé, és igaz, csak 
néhány pillanatra, de megállí-
totta a szovjet tankok Mezőkö-
vesden való áthaladását. Ez azt 
bizonyítja, hogy Mezőköves-
den éltek, élnek olyan embe-
rek, akik hétköznapi hőstet-
tekre is képesek és alkalmasak 
voltak. Büszkék vagyunk Tóth 
Máriára cselekedetéért. 

Aztán arra is büszkék 
lehetnek a mezőkövesdiek, 
velem együtt természete-
sen, hogy az országban az 
elsők között állított a város 
emlékművet 1956 emléké-
re. A rendszerváltozás után 
nem sokkal, szinte azonnal 
megfogant a gondolat a me-

Tállai András miniszter-
helyettes ünnepi beszéde
Mezőkövesd, 2016. október 23.
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zőkövesdi önkormányzatban, 
a mezőkövesdi emberekben, 
és 1994-ben sikerült felállí-
tani az ország egyik legszebb 
emlékművét. 

Engedjenek meg egy 
személyes visszaemlékezést 
Pataki Józsi bácsira, a me-
zőkövesdi nemzetőrre. Józsi 
bácsi már nem lehet közöt-
tünk, pedig minden évben 
részt vett az ünnepségen, de 
idén már nem tudott eljönni 
közénk ünnepelni. Megtette a 
magáét 1956-ban, megtette ő 
is a magyar szabadságért, és 
ezeket a történeteket könyv-
ben is megírta, Kór-tünet 
címmel. Ha valaki szeretné 
megismerni a mezőkövesdi 

eseményeket, lapozza fel ezt 
a könyvet, és Pataki Józsi 
bácsi írásából megtudhatja, 
hogy mi is történt valójában 
városunkban és térségében 
1956-ban. 

Tisztelt Ünneplők! 
Én büszke vagyok arra, hogy 
ilyen városban élek. Olyan 
városban élek, Mezőköves-
den, ahol tisztelik, ismerik a 
történelmet, ahol tisztelik a 
hagyományokat, a kultúrát, 
ahol tisztelik elődeiket, tiszte-
li a város a hőseit és ezt méltó 
módon ki tudja fejezni. Azt 
kívánom, hogy Mezőkövesd 
még sokáig ilyen közösség-
ben tudjon élni! 

Tisztelt Ünneplők!
1956-ban a magyarok emberi 
méltósága követelte, hogy fel-
lázadjanak. Hogy egy ország 
mondja egyszerre: elég volt! 
A kiszolgáltatottság érzése 
– akár akkor, akár most (és 
minden időben) – elviselhe-
tetlen. „Alig-emberi” élet az, 
amit alávetettségben, irányí-
tottságban, diktatúrában kell 
eltölteni. Egy közösség (egy 
ország, egy nemzet) pedig 
akkor szabad, ha szabadon 
rendelkezik a közösséget 
alkotó emberek döntésében 
és cselekedeteiben. Ameny-
nyiben ez hiányzik, torzul az 
ember és ha az ember torzul, 
akkor torzul az ország is. Ezen  

hiány betöltéséért semmilyen 
ár nem drága. Ezért valljuk, 
éreznünk kell nekünk is, 20. 
századi embernek, hogy a 
szabadság mindent megér. 

Tisztelt Mezőkövesdi 
Polgárok!
1956 ünnepe legyen mind-
nyájunk számára a felemelő 
tisztelgés és a főhajtás napja; 
1956 szabadságüzenete 
legyen a dolgos és serény 
mindennapjaink része.

Azt kívánom mindenki-
nek, minden mezőkövesdi-
nek, hogy méltó módon tudja 
ünnepelni hőseinket! Isten 
óvja Mezőkövesdet! Isten 
óvja a hőseinket!

1956 októberének eseményeiről emlékez-
tek meg a Mezőkövesdi Széchenyi István 
Katolikus Középiskolában október 21-én. 

Az ünnepségen az intézmény diákjai adtak műsort, 
amelyben felelevenítették 1956. október 23-a 
eseményeit, a forradalom és szabadságharc külde-
tését és eredményeit. Dr. Fekete Zoltán polgármester 
ünnepi beszédében kiemelte, hogy emlékeznünk kell a 
hőseinkre, akik nélkül ma nem beszélhetnénk szabad-
ságról. Hozzátette, hogy a 60 évvel ezelőtt hazánkért, 
a honfitársaikért harcoló ’56-os fiatalok példaként kell, 
hogy álljanak a mai nemzedék előtt. Akkor maradhat 
fenn az 1956-ban kiharcolt szabadság, ha a mai fiatalok 
lelkiismeretesen dolgoznak a jövőért, hazánkért. Az ese-
mény zárásaként Csirmaz István igazgató és dr. Medvegy 
János apát-plébános díjakat adott át a Széchenyi Napon 
lezajlott versenyek első helyezettjeinek. 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. 
évfordulójának tiszteletére, és az emlékmű felállí-
tásának 20 éves évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségen Gál János, a község polgármestere 
köszöntötte a jelenlévőket, majd Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszter-
helyettese, parlamenti és adóügyekért felelős 
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője 
mondott beszédet, aki egyebek mellett az ország 
függetlenségért harcoló hősöket méltatta. Ezután 
Gaál Eleonóra, az 1955-ben kivégzett Gaál Ignác 
unokája olvasott fel részleteket a kihallgatási jegy-
zőkönyvekből. A rendezvényen meghallgathattuk 
például a Bükkalja Kincsei Napközi Otthonos 
Óvodába járó gyermekek, valamint Balogh Ernőné 
előadását. Az emlékezést koszorúzás zárta a Tardi 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kivégzettek 
Emlékművénél.

A zászló története röviden: a 2014. október 23-án szervezett 
békemeneten többen, mezőkövesdiek is részt vettünk és a 
balatonlelleiek csoportja mellett készültünk a felvonulásra. 
A balatonlelleiek közül egy idősebb személy, név szerint 
Buchala Gyula hirtelen oda szólt hozzánk, hogy „Hé, Matyók, 
de jó, hogy látlak benneteket, van egy mezőkövesdi 56-os 
zászlóm, és szeretném visszaadni nektek.” Ezt Bukta György 
egykori képviselőnk hallotta, gyorsan leírta Gyula bácsi 
telefonszámát. A kapcsolatot azóta is tartották, és idén eljött 
az ideje annak, hogy a zászlóátadás megvalósuljon.

E rövid gondolatmenet jegyében indultunk el e lélekme-
legítő útra. Különös találkozás volt ez. Megérkezésünkkor oly 
szeretettel fogadott bennünket a 85-éves Buchala Gyula úr és 
kedves felesége, mintha mindig is ismertük volna egymást. 
Úgy gondoltuk, hogy a zászlóért cserébe ajándékot is illik vinni, 
így egy kifaragott magyar címerrel, két matyó babával (egy 

férfi és egy nő), hímzett terítővel és egyéb kisebb ajándékokkal 
kedveskedtünk nekik, melynek nagyon örültek. A zászló átadása 
után minden előzetes megbeszélés nélkül, könnyes szemmel 
énekeltük el a nemzeti imánkat és a Székely Himnuszt.

A zászló mezőkövesdi elszállításának körülményeiről, a 
forradalom ideje alatti kalandos útjáról bővebben a Kaptárkövek 
című folyóirat Karácsonyi számában olvashatnak majd.

Kiss Mátyás népi iparművész

Ünnepélyes keretek között megko-
szorúzták megyénk egyetlen politi-

kai elítélteknek állított emlékművét 
október 21-én Tardon.

Címert vittünk – 
zászlót hoztunk
2016. október 4-én egy magyarságszerető kis 
csapat indult a Dunántúlra egy különös ügyben, 
egy mezőkövesdi 1956-os zászlóért. 

Iskolai 
megemlékezés

M. Zs.

B. K.

A borsodi mártírokra 
emlékeztek

Kiss Mátyás (balra fent), 
Tóth András (jobbra) és Buchala Gyula
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Takács István minden 
munkáját a tudatos 
színhasználat, a gazdag 

színértékkülönbségek, a har-
monikus összhang jellemzi. Ezt 
láthatjuk tájképein, a mezőkövesdi 
utcarészleteken, a Bükk lankás 
vidékét, a szülőföld vagy akár a 
Kárpát-medence szépségeit elénk 
táró festményein is. Az életképek 
közül felfedezhetjük az unokájára 
szeretettel feltekintő nagymama 
arcképét, a babanéző matyó lá-
nyokat, vagy a templomból kijövő 
asszonyokat ábrázoló, bámulatos 
színgazdagságú művét, vagy ame-
lyen újból a művész édesanyját 
láthatjuk, amint éppen felrajzolja a 
matyó motívumokat. 
– Ez a festmény is bizonyítja, 
hogy a rokonságában sokan, 
nagy kézügyességgel művelték 
és ápolták ezt a népművészeti 
örökséget. A családban, Takács 
István mellett, volt még egy 
festő, az öccse, András, aki 
– bár nem végzett művészeti 
főiskolát, mégis – hasonló 
tehetséget örökölt elődeiktől, 
ragyogó színérzéket, rajztu-
dást. Az évtizedek során több 
száz templomban dolgoztak 
együtt, hűséges alkotótársként, 
örök szövetségesként – tette 
hozzá tárlatvezetőnk.

A matyó életképeket 
bemutató harmadik teremben 
található, az ebben a témakör-
ben született legjelentősebb 
alkotása: a „Matyó királynő”. 
– Ez az egyetlen olyan műve, 
ahol a méltóságteljes, gyönyörű-
séges főszereplő arcát árnyékban 
hagyja, kevésbé hangsúlyozza, 
csakhogy valódi térhatást sugall-
va, a matyó viselet csodálatos 
színgazdagságát érzékeltesse. 

Magyar népművészeti kincsünk 
jellegzetes jelképrendszerét, 
formagazdagságát varázslatos 
részletességgel tárja elénk. Ez a 
festmény egy lélegzetelállító, egy-
szeri és megismételhetetlen festői 
bravúr. Egyértelmű bizonyíték-
ként, az eredeti kereten található 
névtábla jelzi, hogy a háború 
előtt Takács Istvánt a legnagyobb, 
legsikeresebb festők sorában em-
lítették, valószínűleg ez a műve 
is Eszterházy-díjat nyert egykor, 
mint több más alkotása – hang-
súlyozta Laczkó Pető Mihály. 

Ebben a teremben látható 
még az „Egyszál magam” című 
festménye, amely a művész éle-
tének, sorsának jelképe, allegó-
riája is egyben: hiszen a háború 
utáni évtizedek politikai intrikáit 
legyőzve, alázatos, mély hittel, 
töretlen lelkesedéssel, felfog-
hatatlanul nagy munkabírással 
dolgozik tovább. Élteti a remény, 
próbál megmaradni, küzdeni, 
mint a téli határban hajlottan, 
magányosan álló kukoricaszár, 
de „társa” már megtörten, jégbe 
fagyva, hóval borítva...

EGYHÁZMŰVÉSZETI ALKOTÁ-
SAI A kiállítás következő része 
egyházművészeti alkotásainak állít 
emléket. Megdöbbentő látvány-
ként tárulnak elénk a vitrinekben 
kiállított füzetek, vázlattömbök. 
Bár az alkotói hagyaték jelentős 
része elpusztult a háborúban, 
a budai műtermes lakásának 
lebombázásakor, 65 ilyen vázlatfü-
zet a későbbi időkből megmaradt. 
Ezekben valamennyi kis rajz, 
színvázlat arról árulkodik, hogy 
minden egyes tervet (sokszor fel-
foghatatlan részletgazdagsággal) 
aprólékosan kidolgozott. 

Jól látható, felidézhető a csodá-
latos alkotói folyamat: Az első 
lépéstől, a parányi vázlatoktól, 
a kompozíciós tervek és a 
színvázlatok során át eljutunk 
az egyre nagyobb felületekig, a 
kartonrajzokig, melyek már a 
templom falaira kerülő alkotá-
sok méretét, arányát tükrözik. 
– Az egri Bazilika kupolájához 
készített színvázlatai, a mező-
kövesdi templom mennyezet-
freskóinak csodálatos kompo-
zíciói, vagy a Krisztust ábrázoló 
szénrajza is mestermunka, és 
Takács István zsenialitásának 
egy-egy példája, akár a közép-
kori, híres alkotók alázatát, 
művészi tökéletességre törekvé-
sét idézhetik. Ezek a rendkívül 
igényesen kidolgozott vázlatok 
voltak szükségesek ahhoz, hogy 
megkaphassa az engedélyt a 
freskók elkészítésére – emelte 
ki Laczkó Pető Mihály. – Má-
ria mennyei megkoronázását 
idéző (3x3 méteres), lenyűgöző 
kompozíciója bizonyítja, hogy 
az ilyen kartonrajzok segítet-
ték a templom falára történő 
átjelölését a formai részleteknek, 
a megfelelő arányoknak. Majd 
a színvázlatokon láthatjuk a 
részletek kidolgozását. Megfi-
gyelhető, hogy mennyi geomet-
riai, mértani szerkesztés kellett 
ahhoz, hogy a mennyezetre 
kerülő freskón a homorú felület 
térhatása érvényesüljön.

Maguk a művek bizonyítják, 
hogy Takács István méltó arra, 
hogy a legnagyobb festőművé-
szek között említsük a nevét.

Két különleges, egyedi, 
varázslatos hatású Matyó Ma-
donna ábrázolása, majd a Gol-
gota és a Halva fekvő Krisztus 

teljes lelki azonosulással 
megfestett, döbbenetes képe, 
vagy stációsorozata és a böjti 
lepel kartonrajza, mind-mind 
bizonyítja a mester alázatát, 
lelkiségét, művészi nagyságát, 
csakúgy mint a Szentlélek 
eljövetelét felidéző 5 méteres 
(!) kompozíciója. 

Különösen bravúros meny-
nyezetképeit látványos gazdag-
ság, magasban lebegő tömegek, 
égbenyúló távlatok jellemzik. 
A bibliai és a földi szereplők 
fölött mindig nyitva áll az ég, az 
egyház és hazánk szentjeivel. 

A művész sokoldalúságát egy 
különleges válogatás példázza, 
tanulmányrajzaiból, valamint di-
vatterveiből. Ezeken a munkáin is 
megjelennek a magyar (és főként 
a jellegzetes matyó) népművésze-
ti formák, teljes változatossággal, 
csodálatos sokszínűséggel alkal-
mazva az eredeti motívumokat, 
jelezve, hogyan lehet átültetni, 
továbbéltetni azokat, a hétközna-
pi, ünnepi viseleteken.

Az utolsó teremben üvegab-
lak-terveiből láthatunk ösz-
szeállítást. Szent László alakjá-
nak üvegmozaikhoz készített 
színvázlata, Krisztus csodatételeit 
idéző kompozíciós tervei és a 
Feltámadás csodáját sugárzó 
lelkiséggel megidéző akvarelljei 
is – áhítatot sugalló, varázslatos 
hatású alkotások. 
    Takács István teljes életmű-
vének, munkásságának jelen-
tőségét tökéletesen kifejezi 
alkotói hitvallása: 
„Az igazi, ihletett, az örök 
értékeket felvállaló művészet: a 
testnek tápláló kenyér, a lélek-
nek tisztuló felszabadulás.” 

Molnár Zs.

A Takács István 
Gyűjtemény

különleges értékei
Lapunk korábbi számában megjelent, Takács 

István életútját bemutató írásunk folytatásaként, 
sorozatunkban ezúttal a festő matyó témájú 

remekműveit, egyházművészeti munkásságát is-
merhetjük meg Laczkó Pető Mihály vezetésével. Takács István Hit, remény, szeretet című alkotása 
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Tállai András, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtit-
kár, térségünk országgyűlési 
képviselője köszöntőjében 
az idősek iránti tiszteletet 
és köszönetet emelte ki. 
Elmondta, fontos, hogy 
mindkettőt kifejezzük azok 
iránt, akik évtizedeken 
keresztül segítették, támo-
gatták családjaikat, továbbá 
munkájukkal, szorgalmukkal 
építették saját közösségüket 
és az országot is. Hozzátette, 
köszönetet kell mondani az 
időseknek azért, amiért az 

elmúlt évszázad nehézségeit, 
például a két világháborút 
átélték és megszenvedték, 
utána a családoknak komoly 
áldozatot kellett hozniuk. 
– Mi, fiatalabbak, köszönettel 
tartozunk Önöknek, amiért 
mindent megtettek, hogy 
Magyarország önálló, függet-
len, szabad ország legyen – 
hangsúlyozta a politikus.

KÖSZÖNTÉS Ezt követően az 
ünnepségen résztvevő legidő-
sebb női és férfi lakost, a 99 
esztendős Farkas Mártonné 
Bogdán Borbálát és a 96 éves 
Pap Mátyást köszöntötte fel 

Tállai András miniszterhe-
lyettes és dr. Fekete Zoltán 
polgármester. Városunkban 
egyébként a nők között a 100 
éves Kada Antalné, míg a 
férfiak közül a 97 éves Nagy 
József a legidősebb.

Dr. Berkes László pápai 
prelátus, a Jézus Szívre 
templom plébánosa be-
szédében hangsúlyozta, 
hogy a tisztelet és szeretet 
mellett hálát kell adnunk 
az időseknek. A plébános 
emellett az időskor szépsé-
geiről, a Szentírásról, a hit 
és az imádság fontosságáról 
is beszélt.

TISZTELET ÉS KÖSZÖNET 
az időseknek

Mezőkövesd szépkorú lakosait 
köszöntötték az Idősek Világnapja 

alkalmából rendezett városi ünnepségen 
október 14-én a Közösségi Házban.

ÜNNEPI MŰSOR A rendezvény 
sztárvendégeként Pitti Kata-
lin Liszt Ferenc-díjas opera-
énekes, érdemes művész és 
Udvarhelyi Boglárka ének-
művész lépett színpadra. Az 
ünnepségen fellépett a Mű-
vészeti Iskolából Rabi Zsófia 
művésztanár és Melczer 
Nóra növendék.

A gálát Mezőkövesd 
Város Önkormányzata 
mellett a Szent László és a 
Jézus Szíve egyházközségek, 
továbbá a Mezőkövesdi Kis-
térségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 
szervezte meg.

Iskolánk idén is részt vett a miskolci 
haditorna versenyen, ahol a 12. D 
osztály képviselte intézményünket.

A következő feladatokat kellett 
teljesíteni:
– tájfutás (mátrix pályán)
– kézigránát-hajítás célba
– lövészet
– elsősegély és honvédelmi TOTÓ
– fegyveres váltófutás 4 x 400 m
– akadálypálya

Több számban is csapatunk a legjobb 
eredménnyel végzett. Az összesítés 
után a III. helyezést értük el, ami 
számunkra nagy öröm volt.
A csapat tagjai: 
Besenyei Ádám, Király Richárd, 
Kriston Bence és Nagy Adrián.

Gallik Gáborné
Miskolci Szakképzési Centrum Mező-
kövesdi Szent László Gimnáziuma és 

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Országos Haditorna Verseny,
megyei döntő
Miskolc, 2016. október 12.

A szerző Tatabányán él, 
de Mezőkövesden szüle-
tett, gyermek- és ifjúkorát 
szülőhelyén töltötte. Visz-
szaemlékezés kötetében ezt 
az időszakot elemzi, de a 
kapcsolódó események révén 
régebbi eseményeket is érint, 
mely városunkhoz kötődik.

Először a matyó nép életéről, 
majd a szűkebb és tágabb csa-
ládjáról, az általános és gimnázi-
umi évekről olvashatunk, melyet 
a világháború szörnyű esemé-
nyei, a kövesdi zsidók megren-
dítő sorsa és a 60 évvel ezelőtti, 
1956-os események szomorú 
volta egészít ki. 

A kötetet számos feke-
te-fehér és színes fotó teszi 
szemléletessé, köztük 75 olda-
lon az 1956-os eseményeket 
követő bírósági kihallgatások, 
ítéletek dokumentumai.

A művet november 7-én 
délután 2 órakor mutatja be a 
szerző a Közalkalmazottak és 
Köztisztviselők Nyugdíjas Klub-
jában a Városi Könyvtárban.

Csirmazné Cservenyák Ilona

Csodavilággyökerek
A közelmúltban jelent meg Sugár Mátyás 

Csodavilággyökerek című könyve. 

Bódi K.

Pitti Katalin lépett fel 
az ünnepségen 
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Árvízi védekezés 
és bombatámadás

A látványos, egész napos eseményen a 
katasztrófavédelem hivatásos és önkén-
tes társszervezetei is részt vettek.

A délelőtti ismertető után a nap 
első felében a Hoór-Völgye víztá-
rozónál főként védelmi feladatokat vé-
geztek a szakemberek. Megtudhattuk 
például azt, hogyan kell hatékonyan 
eltávolítani egy kiterjedt olajszeny-
nyeződést a víz felszínéről, illetve 
a belvízmentesítéssel kapcsolatos 
teendőket, például a vízátemelést is 
bemutatták a szakemberek. Emellett 
a gáterősítés módszereit, például 
töltésmagasítást, nyúlgát- és bordás 
támasztás-építést, valamint a buzgár 
elleni védekezést is megtekinthették 
a résztvevők. Ezen felül a sérültek 
egészségügyi ellátásának menetéről 
is tájékoztatót és bemutatót tartottak, 
továbbá egy látványos vízi mentést is 
megnézhettek a meghívottak.

BOMBATÁMADÁS A gyakorlat délután a 
mezőkövesdi repülőtéren folytatódott. A 
szakemberek itt mentési és kármentesítési 
feladatokat hajtottak végre. Szimulálták 
például egy veszélyes anyagokat szállító 
repülőgép kényszerleszállását, továbbá 
eltűnt személyt kerestek kiképzett 
kutyák segítségével. Ezen felül egy 
bombatámadás során megsérült épület 
mentési munkálataiba is betekinthettek a 
jelenlévők, amit speciális mentőcsoportok 
közreműködésével hajtottak végre.

A gyakorlat végén többek között 
Demeter Ervin, a B-A-Z. Megyei Védelmi 
Bizottság elnöke, Lipták Attila tűzoltó 
dandártábornok, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója, valamint 
Csontos Ambrus tűzoltó dandártábor-
nok, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója értékelte az 
egész napos rendezvényt.

Bál a gimnáziumi diákokért 

A Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasá-
gi Szakgimnáziuma immár 19. alkalommal szervezte meg jótékonysági estjét.

A bál bevétele a Szent László Alapítványt gazdagítja, amelyből a rászoruló gyerekeket tá-
mogatják. Emellett minden évben egy nagyobb fejlesztést is megvalósítanak a jótékonysági 
esten befolyt összegből. Idén az iskola udvarán szeretnének új pihenőhelyeket kialakítani. A 
bált az esemény fővédnöke, Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki 
beszédében kitért a fenntartóváltásra és az azzal kapcsolatos változásokra.
– Július 1-jétől a mezőkövesdi gimnázium a Miskolci Szakképzési Centrumhoz tartozik, 
amelynek felügyeletét a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el. A nemzetgazdasági mi-
niszter, Varga Mihály a közelmúltban 200 millió forint támogatást ítélt meg a mezőkövesdi 
gimnáziumnak, amelyből a 100 éves épület számos korszerűsítési munkája, például az 
épület tetőszerkezetének felújítása is megvalósulhat  – emelte ki Tállai András. 

Az esemény védnöke dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere volt. Az este 
során az iskola diákjai zenés, verses, énekes műsorral szórakoztatták a bálozókat. A 
vacsora után a Randevú zenekar zenélt.

Több mint kétszázhúszan vettek részt a gimnázium idei 
jótékonysági bálján október 15-én.

Közös gyakorlatot tartott Mezőkövesden 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 12-én. 

A Padlás című musicalt mutatta be a Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 
Magis kórusa a Közösségi Házban október 
12-én. Horváth Tibor, Sztevanovity 
Dusán és Presser Gábor nagy sikerű, 
kétfelvonásos darabja egy budapesti 
padláson és annak tetején játszódik. A 
színdarabban a miskolci oktatási intéz-
mény 80 diákja, köztük több mezőkövesdi 
fiatal lépett fel. A látványos előadás végén 
a közönség felállva, vastapssal jutalmazta 
a Herpainé Velkey Klára által rendezett da-
rab szereplőit. Az ingyenes előadás végén 
a nézők adományokkal támogathatták 
az összesen 15 előadásból álló produkció 
megvalósítását.

A padlás 
titkai

B. K.

B. K.

M. Zs.
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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

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: november 27.

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 
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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a reumakórházban
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 30 – november 5-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

november 6–12-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

november 13–19-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

november 5.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy J. u. 10/a

november 12.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

november 19.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban október 11. és 24. között 3 
házasságkötést és 9 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak járultak hozzá 
a nevek közléséhez: 

Házasságkötés:
Fridél Gergő – Kovács Katalin Mária

Zaja Tamás – Csernák Mariann
Simonyi Mihály – Kovács Anikó

Programajánló
november 9. szerda

14 óra 30-tól Az igazmondó juhászlegény 
című zenés mesejáték a Tihanyi Vándorszín-
pad előadásában a Közösségi Házban

november 10. csütörtök  
18 órától „Sej, szellők” úttörő revü 
Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában 
a Közösségi Házban

november 15. kedd

17 órától Növendékhangverseny 
a Zeneiskolában

november 17. csütörtök 
17 órától Közmeghallgatás 
a Közösségi Házban

november 18. péntek

16 órától Foltvarró kiállítás megnyitója 
a Közösségi Házban

november 19. szombat

11 órától SkyDance akrobatikus rock & roll 
gálaverseny a Városi Sportcsarnokban

november 20. vasárnap 
11–17 óráig Mega Játszóház 
a Városi Sportcsarnokban

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!

November 16. 
szerda, Közösségi Ház

17 órától: Trollok – 3D
színes, amerikai animációs kalandfilm, 2016

19 órától: Doktor Strange – 3D 
színes, amerikai film, 2016

KÖNYVBEMUTATÓ
2016. november 9-én (szerdán) 16 órától a 
Városi könyvtárban a Tankokkal vérbefojtott 
szabadságharc című könyvét mutatja be a 
szerző, dr. Martinkó Károly.
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november 12. szombat

18 órától Mezőkövesdi KC – Orosházi FKSE 
Linamar NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés a Városi 
Sportcsarnokban

november 13. vasárnap

Mezőkövesd SE – Hajdúszoboszlói SSE sakkverseny 
a Széchenyi István Szakképző Iskolában

november 19. szombat

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

Utánpótlás

Stopper

Meghívó
November 15-én (kedden) 17 órakor

növendékhangverseny a Zeneiskolában. 

Mindenkit szeretettel várnak!

november 5. szombat

10 órától Mezőkövesd 
Zsóry SE – Sajóvölgye 
FS U14, 12 órától U15  
labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadion műfüves 
pályáján 

november 5. szombat

10 órától Mezőkövesd 
Zsóry  – Szent István 
SE U17, 12 órától U19 
labdarúgó-mérkőzés a 
Tűzoltópályán 

november 6. vasárnap

9 órától Bozsik Fesztivál 
U7-U9 a Tűzoltópályán

november 12. szombat

10 órától Mezőkövesd 
Zsóry  – Karcag U14, 12 
órától U15 labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadi-
on műfüves pályáján

november 13. vasárnap

9 órától Bozsik Torna 
U11-U13 a Tűzoltópályán

november 19. szombat

10 órától Mezőkövesd 
Zsóry SE – Gödöllői 
SK U17, 12 órától U19 
labdarúgó-mérkőzés a 
Tűzoltópályán

ÉRTESÍTÉS
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2016. november 17-én (csütörtök) 
17.00 órától a Közösségi Ház emeleti nagytermé-
ben (Mezőkövesd, Szent László tér 24. sz.)

KÖZMEGHALLGATÁST 
tart, melynek

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

2.) Lakossági indítványok, vélemények, 
javaslatok
Indítványaikat, véleményeiket, javaslataikat előze-
tesen írásban eljuttathatják a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal „A” épület földszintjén 
elhelyezett gyűjtőládába.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A közmeghallgatást 
a Mezőkövesdi Városi Televízió élőben közvetíti!

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Városüzemeltetési ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király út 112.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati beruházások előkészítése és lebonyolí-
tása. Közútkezeléssel kapcsolatos feladatok elvégzése. 
Víziközmű fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátása. 
Műszaki, gazdasági beruházási statisztikai jelentések 
készítése, és ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a jutta-
tásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Főiskola, környezetvédelmi, vízügyi, település-
fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú 
szakképesítés,
– közigazgatási gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat,
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű önálló, precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 
tartalmú szakmai önéletrajz
– Hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges 
személyes adatok kezeléséhez
– az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
oklevél (oklevelek) másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától 
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. 
Jakab Orsolya nyújt, a 49/511-540-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével 
(3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) Kérjük a bo-
rítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 9-442/2016, valamint a munkakör 
megnevezését: Városüzemeltetési ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a 
munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A határozatlan 
idejű jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. 
A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mezőkövesd Város honlapja
– Mezőkövesdi Újság

állásajánlat

Köszönetnyilvánítás
A Biztatás Gyermek- és Iskolafejlesz-
tési Alapítvány ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik SZJA adójuk 1%-át 
alapítványunknak ajánlották fel. Az összeg a 
2015-ös rendelkezési évre 478.326.- Ft volt.
A Mező Ferenc Tagiskolának 
– oktatási segédeszközökre, 
– készségfejlesztő játékokra,
– sporteszközökre,
– biológiai szemléltető eszköz vásárlására,
– osztálykirándulások és erdei iskola 
program támogatására használtuk fel. 

Támogatásukra továbbra is számítunk!
Adószámunk: 18405077-1-05

Az Alapítvány kuratóriuma

Közérdekű telefonszámok 
Az alábbi telefonszámok Miskolcon, egy központi 
diszpécserközpontban csörögnek, ezért arra kérnek 
mindenkit, hogy telefonhívásukat azzal kezdjék, 
honnan, milyen településről telefonálnak. 

Orvosi ügyelet: 06-46/477-104   
Mentő: 104 | Tűzoltóság: 105 | Rendőrség: 107  
Általános segélyhívó: 112
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TÁJÉKOZTATÓ 
zöldhulladék-szállításról Mezőkövesd településen 

kizárólag lakossági ingatlanoktól
2016. november 7-től november 10-ig

2016. november 7-től Mezőkövesd város területén a lakosság részére térítés-
mentes zöldhulladék-szállítási akciót szervez a Mezőkövesdi VG Zrt.

Zöldhulladékként csak zsákokban kihelyezett kerti zöldhulladék, 
nyírt fű, gyom, lomb, illetve kötegelt háztartási mennyiségű metszési 
nyesedék (max. 1 m hosszú kötegek) kerül elszállításra azoktól a lakossági 
ingatlantulajdonosoktól (egyéb címen használóktól), akik a kommunális 
hulladékszállítási díjat rendszeresen megfizetik a közszolgáltató NHSZ Tisza 
Nonprofit Kft -nek. 
A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként max. 1 m³ lehet.

Kérjük, hogy a zsákokba kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladékot 
ne tegyenek, mert a gyűjtést csak zöldhulladékra szervezzük. A kommuná-
lis hulladékkal kevert zöldhulladékot is tartalmazó zsákokat nem 
szállítjuk el!
A zöld hulladékot kérjük a meghirdetett szállítás napján reggel 7 óráig a saját 
ingatlanuk elé zsákban vagy kötegelve szíveskedjenek kihelyezni!

Mezőkövesdi VG Zrt.

2016. ÉVI ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS ÜTEMEZÉSE 
MEZŐKÖVESD TELEPÜLÉSEN 

2016. november 7. hétfő: Petőfi út, Vörösmarty út, Gárdonyi G. út, Gábor Á. 
út, Veronika út, Kölcsey út, Jókai M. út, Egri út, Váci M. út, Juhász Gy. út, Balassi 
B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út,  Radnóti út, Vajda J. út, Móricz Zs. út, Koszto-
lányi út, Berzsenyi D. 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, Melinda út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út, 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, Mindszenty J. út, Ifjúság út, Állomás út
2016. november 8. kedd: Ady E. út, Tóth Á. út, Babits M. út, Krúdy Gy. út, Rákóczi 
út, Bocskai út, Morvay J. út, Anna köz, Esze T. út, Balogh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy 
út, Thaly K. út, Vak B. út, Báthory út, Szomolyai út, Abkarovics tér, Márta út, Judit út, 
48-as Hősök útja, Ilona út, Patak út, Bem Apó út, Kürt út, Hoór köz, Gaál I. út, Varga 
Pál út, Gyula út, Dala J. út, Éva út, Margit út, Táncsics út, Takács I. út, Pál út, Teréz út, 
Béla út, Sára út, Júlia út, Jolán út, Irén út, Lenke út, Elvira út, Zsófia út, Lehel út, Klára 
út, Edit út, Farkas M. út, Dávid út, Salamon út, György út, Lajos köz, Gergely út, Imre 
út, Damjanich út, Martinovics út, Madách I. út, dr. Lukács G. út, Ádám út, Kereszt köz, 
Albert köz, Károly út, Sarló köz, Klapka Gy. út, gr. Zichy út
2016. november 9. szerda: Mihály út, József út, Kiss I. út, Ferenc út, Sándor 
út, István út, János út, Bogácsi út, Antal út, Tardi út, Kelemen út, Temető út, 
Jázmin út, Búzavirág 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, Dózsa 
Gy. 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, Budai N.A. út, Erzsébet királyné út, Klementina, Köszméte 
út, Lövői út, Eper út, Szamóca út, Meggy út, Vasút út 
2016. november 10. csütörtök: Mátyás kir. út, Deák F. út, Nagy P. út, dr. 
Papp Z. út, Nefelejcs út, Ibolya út, Liliom út, Tulipán út, Pipacs út, Viola út, 
Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány út, Bajcsy Zs. út, Mátyás út, Fűzfa 
út, Fűzfa tér, Bogáncs köz, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, Rezeda út, 
Alkotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa 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, Kökény köz, Kisjankó Bori út, Mogyoró köz, 
Patkó köz, Széchenyi út, Hunyadi út, Juharfa út 

Miután a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium 
2016. július 1-jén csatlakozott a Miskolci Szakképzési Centrumhoz, új képzési 
formákkal bővült az iskola – egyébként is széles – képzési kínálata.
Felnőttoktatásban két OKJ képzés fut jelenleg, az egyik pénzügyi-számviteli 

ügyintéző (OKJ 54 344 01, 2 éves), a másik kis- és középvállalkozások ügyvezetője 
I. (OKJ 35 345 01, 1 éves). Az itt tanuló „felnőtt diákok” esti munkarendben tanul-
hatnak, hetente három alkalommal. Esti képzésre jelentkezhet az, aki elmúlt 16 
éves, viszont 25 év felett már csak ebben a formában tanulhatnak. Az a jelentkező, 
aki egy vagy két szakmával rendelkezik, választhatja a felnőttoktatást, de akinek ez 
lesz a második szakmája, csak felnőttoktatásban tanulhat. Az is jelentkezhet, aki a 
harmadik szakmáját szeretné megszerezni, ha ebből két szakma azonos szakma-
csoportba tartozik. Előny, hogy munka mellett is végezhető, sikeres vizsga után OKJ 
bizonyítvány szerezhető és még diákigazolványt is igényelhetnek. 

De nemcsak a felnőttek számára van ajánlatunk, hanem az érettségizett 
diákoknak is. Nekik ajánljuk a logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 
54 841 11) két éves, OKJ-s képzésünket, nappali tagozaton. 

Iskolánk – ezen képzések mellett – minden évben indít 
– 6 osztályos gimnáziumi képzést (6 év),
– nyelvi előkészítő osztályt (4+1 év),
– általános-humán tagozatú osztályt (4 év),
– szakgimnáziumban pénzügyi, titkári (4+1 év) és
– rendészeti osztályt (4+1 év).

Aktuális képzéseinkről, azok bemeneti követelményeiről és a tervezett ke-
resztféléves (február) képzésekről az iskola honlapján tájékozódhatnak: www.
szlgimi.hu vagy hívják a gimnázium titkárságát a 49/500-033 telefonszámon. 

Fügedi Dóra
gyakorlati oktatásvezető

ÚJ KÉPZÉSI FORMA A GIMNÁZIUMBAN
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Kiváló formában
Zsinórban háromszor győzött, így már a 6. helyen áll a bajnokságban városunk felnőtt csapata. Labdarúgóink 
a Gyirmót vendégeként aratott siker után hazai környezetben a Haladást és az MTK együttesét is legyőzték.

Az OTP Bank Liga 13. fordu-
lójában rendezett eseménydús 
és magas színvonalú össze-
csapáson csapatunk végig jól 
és koncentráltan futballozott 
a 2. helyezett Szombathelyi 
Haladás ellen október 22-én. 
A mérkőzésen Diallo a 38., 
valamint az 50. percben előbb 
Molnár, majd Strestík beadása 
után talált közelről a kapuba. 
A végeredményt Molnár egy 
szép távoli lövéssel állította be 
az 59. percben.

– Bízom benne, hogy nagyon 
jól szórakozott a közönség 
a mai mérkőzésen. A játé-
kosok mindent megtettek, 
több olyan lehetőségünk volt, 
amiből még gólt szerezhet-
tünk volna. A leckét sike-
rült megoldanunk, a csapat 
maximálisan megoldotta a 
feladatát. Gratulálok az egész 
csapatnak, büszke vagyok 
rájuk – értékelt a lefújás után 
Pintér Attila vezetőedző.

BOMBAGÓL DÖNTÖTT A 14. 
fordulóban „tabellaszomszé-
dok” találkoztak Mezőköves-
den, ugyanis a 6. helyezett 
MTK Budapest látogatott a 
7. helyen álló együttesünkhöz 
október 29-én.

A küzdelmes találkozón 
Gohér lövése döntött, aki 
egy szögletet követően mint-

egy 24 méterről kapásból 
bombázott a bal alsó sarokba 
a 75. percben.
– Nagyon nehéz mérkőzés 
volt, úgy gondolom, végig az 
MTK irányította a játékot. Az 
első félidőt úgy, ahogy van, 
elfelejthetjük szerintem, mert 
rosszul játszottunk, pontat-
lanok voltunk. A második 
félidőben sokkal stabilab-
ban futballoztunk, több 
támadást fejeztünk be. A 
csapat küzdött, és talán nem 
érdemeltünk győzelmet, de a 
szerencse újra mellénk állt – 
értékelte a mérkőzést Gohér 
Gergő, a gól szerzője.

Labdarúgóink 14 forduló 
után 19 ponttal az előkelő 
6. helyen állnak a tabellán. 
Kieső helyen jelenleg az 
egyaránt 12 pontos DVTK és 
Paks áll.

Eredmények:

Mezőkövesd Zsóry FC – Szombat-
helyi Swietelsky-Haladás 3-0 (1-0)
Gólok: Diallo 2 (38. és 50. p.), 
Molnár (59.p)

Mezőkövesd Zsóry FC – MTK 
Budapest 1-0 (0-0)
Gól: Gohér (75. p.)

Két meccsen három gólt szerzett Ulysse 
Diallo, csapatunk közelmúltban szerződte-
tett csatára. A mali támadó a Gyirmót elleni 
győztes gól után a Haladás ellen duplázott. 
A Portugáliából igazolt játékos október 
26-án ünnepelte 24. születésnapját.

– Miért igazolt városunkba?
– Portugáliában nem úgy alakult a 
pályafutásom, ahogy szerettem volna, 
kevés lehetőséget kaptam a bizonyításra. 
Úgy gondoltam, hogy itt egy jó csapatba 
kerülök, ahol újra felépíthetem magam.

– Hogy érzi magát Mezőkövesden?
– Nagyon jól érzem magam, mert olyan 
csapatba kerültem, ahol az edző szigorú, 
ugyanakkor következetes. Nincsenek 
sztárok, mindenkit egyformán kezel és véle-
ményem szerint ez egy nagyon helyes út.

– Számított ilyen jó kezdésre?
– Először is szeretném megköszönni 
Istennek, mert úgy gondolom, mindent 
ő irányít az életünkben. Természetesen 
bíztam benne, hogy sikerül majd gólt, 
gólokat szereznem, de nem gondoltam, 
hogy rögtön az első két meccsen három 
gólom lesz. Ez elsősorban a csapatnak és 
az elvégzett munkának köszönhető.

– Milyen különbségek 
vannak a magyar és portugál 
bajnokság között?
– Úgy gondolom, hogy a portugál 
bajnokság magasabb szintet képvisel, 
ugyanakkor a magyar bajnokság sem 
gyenge. Ráadásul tapasztalataim szerint 
itt a játékosok sokkal közvetlenebbek, 
már vannak barátaim is a csapatban, ezért 
sokkal jobban érzem itt magam.

Telekom Veszprém 
– Mezőkövesdi KC 30-26 (15-12)
Kézilabdázóink remekül játszottak 
Veszprémben, a K&H férfi kézilabda liga 
összecsapáson, melyen Szepesi, együt-
tesünk szélsője 12 gólt lőtt. Az október 
18-ai találkozón Grigorjev és Lókodi 
betegség miatt nem lépett pályára.
– Nagyon jó mérkőzést játszottunk, min-
denki maximálisan odatette magát. Jó volt 
a védekezésünk, ehhez kiváló kapusteljesít-
mény párosult, ezért gyors gólokat tudtunk 
lőni – mondta Molnár Ferenc vezetőedző.

Mezőkövesdi KC 
– B. Braun Gyöngyös 33-35 (14-20)
A Gyöngyössel október 30-án találkozott 
csapatunk. Az első félidőben gyengén 
játszottak kéziseink, a vendégek a játékrész 
derekán 17-6-ra vezettek. Fordulás után 
talpra állt az MKC és szinte teljesen eltűnt 
a hátrányunk (45. perc: 24-25). A hajrát 
viszont a vendégek bírták jobban és elvitték 
a pontokat városunkból.

– A védekezésünk katasztrófa volt az 
első félidőben, a kapust nem tudtunk 
segíteni. Fordulás után valamelyest 
sikerült a hibákat kiküszöbölni, de ekkora 
előnyt nem lehet adni egy csapatnak sem 
– mondta a 10 gólt szerző Szepesi István.

A november 12-én 18 órakor kezdődő 
Mezőkövesdi KC – Orosházi FKSE-
Linamar bajnoki mérkőzés előtt 
véradást szerveznek a Városi Sportcsar-
nokban. A klub szeretettel vár minden 
véradót szombaton 14 órától.

TOVÁBBJUTÁS Az MKC 31-24-re győzött 
az Eger SBS Eszterházy vendégeként 
október 26-án, így továbbjutott a Magyar 
Kupa 3. fordulójából. Csapatunk február-
ban a Váci KSE együttesével találkozik.

Együttesünk a Ligakupában november 
2-án a PLER-Budapest vendégeként kezdte 
szereplését, november 5-én 18 óra 15-től pe-
dig Cegléden játszanak. A teljes menetrendet 
a mezokovesd.hu-n olvashatják.

Csapatunk legközelebb nov-
ember 5-én, szombaton 15 óra 
30-tól Debrecenben lép majd 
pályára bajnoki mérkőzésen.

MAGYAR KUPA Fölényes, 13-0-
ás győzelemmel jutott tovább a 
Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt 
labdarúgó csapata a Magyar 
Kupa 7. fordulójában október 
26-án. A Somogy megyei I. 
osztályban szereplő Marcali 
VFC vendégeként lejátszott 
mérkőzésen Tóth triplázott, 
míg Vosahlík, Bacelic-Grgic és 
Mevoungou egyaránt kétszer 
volt eredményes. Rajtuk kívül 
Kink, Baracskai, Molnár és Sós 
talált be. Együttesünk a soro-
zatban legközelebb az NB III-as 
Rákospalotával, (REAC) talál-
kozik idegenben. A 8. forduló 
hivatalos játéknapja november 
30-a lesz.

Mesteri bemutatkozás

(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

Bódi Krisztián

B. K.

Kikapott a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata a Veszprémtől és a Gyöngyöstől, 
viszont Egerben továbbjutott a kupában.

Vereségek és továbbjutás

bokri



Az ajánlat 2016. november 2-től visszavonásig érvényes 24 hónapos, határozott 
idejű szerződéssel, az Invitel szolgáltatási területén, új (elmúlt 90 napban nem 
rendelkeztek előfi zetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfi zetők számára, 
két vagy három vezetékes alapszolgáltatást tartalmazó csomagra. A hetedik 
hónaptól az adott csomaghoz tartozó havi díj lép érvénybe.

Ha TV-, internet- vagy telefonszolgáltatásunk közül bármelyik kettőt
vagy mindhármat választod kétéves szerződéssel, az első hat hónapban
fél áron használhatod őket! 

A részletekről érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon
vagy az Invitel Pontban, munkatársainknál!

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: 06 1 801 7940

TÉVÉ, INTERNET 
ÉS TELEFON EGYÜTT

FÉL ÉVIG
FÉL ÁRON

Mifelénk a jó dolgok

sokáig tartanak

Fizetett hirdetés
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A Jézus Szíve templomot 15 évvel ezelőtt, 2001. 
október 13-án szentelték fel. A jubileumi 
ünnepi szentmisét Baranyák Béla ezüstmisés 

tiszafüredi esperes-plébános celebrálta. A mise 
elején dr. Berkes László plébános elmondta, hogy a 
templom felszentelése emlékezetes és nagy ünnep 
volt a Jézus Szíve Egyházközségnek, a mezőkövesdi-
eknek, a városnak.

Baranyák Béla prédikációjában a hálaadás 
fontosságát emelte ki, valamint hangsúlyozta, hogy a 
templom minden hívő számára különleges hely, ahol 
találkozhatnak Istennel, megerősödhetnek hitükben. 
Isten házában feltöltődést, lelki békét és erőt kapnak 
ahhoz, hogy szembenézzenek a mindennapok 
nehézségeivel. 

15 éve szentelték fel a Jézus Szíve 
templomot, mely alkalomból október 
13-án tartottak jubileumi szentmisét.

Tizenöt  esztendő Apró 
kezek

Ü
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Elültették a tulipán és jácint 
virághagymákat az óvodások 

október 24-én délelőtt, melyeket 
a megyei Kertész leszek elneve-
zésű program keretében kapott 

a László Károly úti Tagóvoda.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Ma-
gyar Rákellenes Liga Miskolci Alapszervezete 
immár hetedik alkalommal indította el októ-
ber 5-én a Kertész leszek programot, melyben 
a résztvevők, főként óvodások kialakíthatják 
saját virágoskertjüket. 

A programban a mezőkövesdi járásból 
összesen 10 intézmény vesz részt, köztük a 
mezőkövesdi László Károly úti Tagóvoda. 

Első lépésként október 24-én délelőtt a 
László Károly úti Tagóvoda Vakond csoportja 
ültette el a tulipán és jácint virághagymákat. 
– A mi óvodánk tevékenység-központú 
intézmény és nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a gyermekek közvetlen környezetükben is észre-
vegyék a változásokat. Télen a csoportszobákban 
is szoktunk növényeket hajtatni, igyekszünk 
nyomon követni a fák, bokrok változását az 
évszakok során. Ez a program is segít ebben, 
hiszen az egy év során megfigyelhetik a virágok 
fejlődését, miközben ők ápolják, gondozzák, 
locsolják a tulipánokat, jácintokat. Emellett azt is 
megtanulják, hogy óvni kell a természetet, nem 
szabad leszakítani, letaposni a növényeket – 
mondta el Sándorné Kati óvónő. 

Ez a megyei szintű kezdeményezés jól illesz-
kedik a mezőkövesdi intézmény nevelési prog-
ramjához. Tavasszal például eddig is minden 
gyermek virágot vitt az óvodába, amelyet elültet-
tek, és azt követően folyamatosan gondoztak.

M. Zsanett

Az Éneklő Magyarország Kórusfesz-
tiválon a kórusoknak lehetőségük 
van arra, hogy a Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetsége – KÓTA – általi 
minősítést kérjenek. Idén összesen 14 
énekkar vett részt a hangversenyen, de 
csak hét énekkar, köztük a mezőkövesdi 
Szent László Kórus kérte minősítését. 

A mezőkövesdi kórus 2013-ban már 
elnyerte ezen a megméretésen a rangos 
Gálakórus minősítést, amelyet három 
év után újra meg kellett védeniük. 
– Azzal a céllal vágtunk neki az idei feszti-
válnak, hogy megvédjük a három évvel 
ezelőtt megszerzett minősítésünket. Ren-
geteg munka áll a hátunk mögött. Sok-
szor heti 3-4 alkalommal is próbáltunk a 
versenyre. A félórás hangverseny-progra-
munkban új művek is szerepeltek, így ez 
még több gyakorlást és tanulást jelentett a 

kórus minden tagjának. A fesztiválra hét 
műből összeállított műsorunkkal azon-
ban nemcsak megvédtük, hanem felül 
is múltuk a Gálakórus szintet, hiszen az 
annál is magasabb, Fesztiválkórus minősí-
tést nyertük el a szakmai zsűri értékelése 
alapján. Hatalmas élmény és óriási siker 
ez nekünk – emelte ki Mozerné Horga 
Stefánia, a kórus vezetője.

A fesztiválon a zsűri és a közönség 
Giovanni Pierluigi da Palestrina: O che 
splendor, Johann Pachelbel: Magnificat, 
Michael Haydn: Tenebrae factae sunt, 
Liszt Ferenc: Ave mais stella, Bárdos 
Lajos: Áldott királyunk, Orbán György: 
Ave verum és Koloss István: Isten remé-
nyünk útja című műveket hallgathatta 
meg a Szent László Kórus előadásában. 
A mezőkövesdi kórus három évig jogo-
sult a most elnyert címre. 

Fesztiválkórus 
minősítést 
kapott a Szent 
László Kórus. Az 
Éneklő Magyar-
ország Kórus-
fesztivált és Or-
szágos Minősítő 
Hangversenyt 
október 21-22-
én rendezték 
meg Egerben. Országos 

szakmai siker

M. Zs.

-os-


