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Mári tovább-
ra is Auszt-
ráliában 

készül a közelgő Új-
zélandi korosztályos 
világbajnokságra. Az 
edzések mellett nívós 
versenyeken is elindul 
a felkészülés során.

KIEGYENSÚLYOZOTTAN 
A kövesdi vitorlázó remek 
formában van, amit ékesen bi-
zonyít, hogy a napokban ren-
dezett Austral Laser „Coast 
Championship” elnevezésű 
nyílt versenyen aranyérmet 
szerzett, összetettben pedig 
ezüstérmes lett. A kétnapos 

országos megméretésen 
összesen 45 sportoló indult 
Laser Radial hajóosztályban 
október 22-én és 23-án.

Márit az első versenynap 
nyitó futamában az első he-
lyen intették le, majd ezután 
a negyedik, végül pedig a 
második helyen zárt. 
– A 3. futamban nem volt túl jó 
a rajtom. Az első bóját ötö-
dikként vettem, majd a futam 
végére sikerült feljönnöm a 
második helyre. Bár az utolsó 
bóját elsőként vettem, azon a 
szakaszon eléggé befújt a szél, 
és izgultam is, így végül Finn 
Alexander legyőzött – össze-
gezte szereplését Mári.

Mári a második verseny-
napon először a 4. he-
lyet gyűjtötte be, majd a 
zárófutamban a dobogó 
legalsó fokára állhatott fel, 
így saját kategóriájában nem 
talált legyőzőre és összetett-
ben is csak egy sportoló ért el 
jobb eredményt nála. 

ÚJABB SIKEREK A sportoló 
ausztráliai Sydneyben lévő 
Double Bay Sailing Club ver-
senyén is aranyérmet szerzett 
október végén. 
– Nagy szél, óriási hullámok, 
napsütés. És ehhez hozzá jön 
Sydney csodálatos látké-
pe. Ami a vitorlázást illeti, 

magabiztosan versenyeztem, 
élveztem minden mozdulatot 
és megnyertem a versenyt – 
mondta röviden Mári.

Egy héttel később a 
Macquarie tavon rendeztek 
versenyt, ahol hat futa-
mot kellett teljesíteniük az 
indulóknak. Mári ezúttal is 
remekül szerepelt, az első 
napon két harmadik helyezés 
után megnyerte az utolsó 
futamot, így összesítésben a 
3. helyen zárta a napot, míg 
vasárnap egy második helye-
zéssel nyitott, utána kétszer 
győzött, így összetettben 
mindenkit sikerült maga 
mögé utasítania.

Érdi Mári
Továbbra is nagyszerű 

formában van a mezőkövesdi 

Érdi Mári, aki újabb szép 

győzelmekkel gyarapította 

kitűnő eredménylistáját. 

A mezőkövesdi fiatalember már gyermek-
korában élénken érdeklődött a testépítés 
iránt. Elsőként a boksszal ismerkedett meg, 
majd négy évvel ezelőtt elkezdett kondite-
rembe járni. Balázs egy éve rendszeresen és 
intenzíven foglalkozik a sportággal. 

ELŐKELŐ HELYEK Az első versenye mind-
össze fél évvel ezelőtt, májusban volt, 
amikor is a magyar bajnokságon indult. 
Balázs remekül szerepelt a rangos hazai 
megméretésen, ugyanis kategóriájában a 
4. helyet szerezte meg. 

Ezt követően a Komáromban rendezett 
INBA Magyar és Nemzetközi testépìtő baj-
nokságon vett részt, ahol a 2. helyezést érte 

el, majd az European Natural Bodybuilding 
and Fitness Championship, vagyis az Európa 
bajnokságon indult október végén, itt a 4. 
helyen végzett. A versenyeken sok hasznos 
tapasztalatot szerzett.
– Teljesen más otthon, a konditeremben, vagy 
a színpadon pózolni, hiszen a versenydrukk 
és a sok néző miatt jobban izgul az ember. 
A versenyeket egy narrátor vezeti, ő mondja 
meg, hogy mikor milyen pózt mutassunk be. 
A megméretések elődöntőből és döntőből áll-
nak. A fináléba a legjobb hat sportoló jut, akik 
egyéni produkciót mutatnak be a bíróknak. 
Egy versenyen mindössze 5-10 percet töltünk 
színpadon, ezért fontos, hogy ott nyújtsuk a 
legjobb teljesítményt – mondta Ócsai Balázs.

ÉTREND ÉS EDZÉSEK A jó szereplésben az 
edzések mellett a megfelelő étrendnek 
és életvitelnek is fontos szerepe van. Az 
étrendre szigorú szabályok vonatkoznak, 
ugyanis meg van szabva, hogy egy-egy 
étkezés alkalmával mit és mennyit lehet 
fogyasztaniuk a sportolóknak. Balázs 
elmondta, hogy naponta 7-8 alkalommal 
étkezik, a szénhidrát és fehérjebevitel 
mellett a folyadékpótlásra is nagy 
figyelmet fordít.

Ezen felül az edzések tervszerű 
felépítése is rendkívül fontos, hiszen 
minden izomcsoportot alaposan meg kell 
mozgatni, ennek figyelembevételével 
alakítja ki az edzésprogramot.

A JÖVŐRŐL Balázs merész terveket 
szövöget, ugyanis EB aranyérmet és 
világbajnoki címet is szeretne szerezni. 
Úgy gondolja, hogy tudatos és kitartó 
munkával 2-3 éven belül teljesítheti 
célkitűzéseit.

Előkelő helyezéseket ért el idén a mezőkövesdi Ócsai Balázs 
a testépítő Európa-, valamint magyar bajnokságon. A fiatal sportoló nemzetközi 

versenyen már a dobogóra is felállhatott. 

A testépítés bajnoka lehet

újabb sikerei

B. Krisztián

B. Krisztián

Ócsai Balázs
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Fantasztikus élmény volt számomra, 
hogy ez a sok felnőtt és gyerek, akik 
az ország más-más településeiről 

érkeztek, csellóval a kezükben azonnal 
közös hangon tudtak zenélni. Egész héten 
muzsikáltunk. Megismerkedtünk klasz-
szikus és modern zeneművekkel, sokat 
énekeltünk, játszottunk. A tanult műveket 
a Mátraderecskei Római Katolikus Temp-
lomban és a Mátraderecskei Széndioxid 
Gyógygázfürdő, a Mofetta vendégei előtt 
mutattuk be. Most nem a szüleink és a 
szomszéd néni dicsért meg azért, amit 
hallott, hanem számunkra idegen em-
berek jöttek el meghallgatni a zenénket. 
Megtapsoltak, és a faluban tudták, hogy 
azok a gyerekek, akik csellóval a kezükben 
mosolyogva bandukolnak a szálláshelyük-
re, éppen egy koncertről térnek haza.

Tanáraink 2016. november 
26-án egy tehetségnap kere-
tében találkozót szerveznek 
a mátraderecskei csellótábor 
résztvevőinek, hogy újra 
alkalmunk legyen a közös 
zenélésre. Ez alkalommal a 
tanult műveket a zeneiskola 
dísztermében mutatjuk be. 
Kis koncertünkre szeretettel 
várunk minden kedves érdek-
lődőt, ismerőst és ismeretlent, 
szüleinket és a szomszéd 
néniket! Bízom benne, hogy 
sikerül megmutatnunk, mi-
lyen örömöt jelent számunkra 
a közös zenélés, és a borongós 
őszi napokat megtölthetjük 
egy kis muzsikával! (Részletek 
a 11. oldalon.)

Talán furcsának tűnhet, hogy 
így november elején még a 

nyári élményeimen rágódom, 
de ennek oka van. Júliusban 
Mátraderecskén töltöttem 

egy hetet csellista társaimmal 
és zeneiskolai tanárnőmmel, 

Csécsi Hajnalkával, valamint az 
ő egykori tanárnőjével, zenész-

társaival és növendékeikkel. 

„A zene, 
az kell!”

Titkó Flóra Ilona
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A Miskolci Szakképzési 
Centrum Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma és Köz-
gazdasági Szakgimnáziuma 
minden év őszén nyílt nappal 
várja az általános iskola nyol-
cadikos diákjait és szüleiket, 
amely során megismerhetik 
az intézményt. A nyílt napon 
Juhász Jánosné igazgató mu-
tatta be az iskola gimnáziumi, 
szakgimnáziumi képzéseit. 
– A 2017-2018-as tanévben is 
elindítjuk a 6 osztályos gimná-
ziumi osztályunkat, az ötéves 
nyelvi előkészítő, valamint a 
négy évfolyamos általános és 
humán gimnáziumi osztá-
lyokat. A szakgimnáziumban 
rendészeti, ügyviteli és köz-
gazdasági területen tanulhat-
nak majd a diákok. Továbbra 
is lehetőség van a szakkép-
zésben (13-14. évfolyamon) a 
logisztikai ügyintéző, ügyviteli 
titkár és pénzügyi-számviteli 
ügyintéző szakmák elsajá-
títására – mondta el Juhász 
Jánosné igazgató.

GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK A 
nyelvi előkészítő osztályba 
jelentkezők emelt óraszám-
ban tanulják az angol vagy 
német idegen nyelvet és 
az informatikát, valamint 
második nyelvként az angolt, 
a németet és spanyolt vá-
laszthatják. A felvételhez az 
általános iskolai eredmények 
beszámítása mellett magyar-
ból és matematikából írásbeli, 
valamint magyarból szóbeli 
vizsgára van szükség. 

A négy évfolyamos humán 
gimnáziumi osztályban a 
történelem és a magyar, míg 

az általános gimnáziumi 
osztályban a matematika és az 
informatika tantárgyak kap-
nak nagyobb hangsúlyt. 

A hatosztályos gimnázi-
umi képzésben a természet-
tudományi tantárgyakat és 
az idegen nyelvet nagyobb 
óraszámban tanítják.

A négy évfolyamos hu-
mán és általános, valamint 
a hatosztályos gimnáziumi 
képzésre az általános iskolai 
eredmények alapján nyerhet-
nek felvételt a jelentkezők. 
Ezekben az osztályokban az 
orosz, német, angol, spanyol 
közül választhatnak második 
idegen nyelvet a fiatalok. 

SZAKGIMNÁZIUM A szakgim-
názium rendészeti képzésére 
az általános iskolai jegyek, pá-
lya- és egészségügyi alkalmas-
sági vizsga alapján kerülnek 
be a diákok, akik négy év alatt 
például rendészeti, önvédelmi 
ismereteket, fegyverhasznála-
tot tanulnak, a 9. évfolyamtól 
pedig szakmai gyakorlaton is 
részt vesznek. Négy év után 
szakmai érettségi vizsgát 
tehetnek és a 13. évfolyamon 
közszolgálati ügyintéző OKJ-s 
végzettséget szerezhetnek. 

A szeptembertől fél 
osztállyal indul a közgazda-
sági, és fél osztállyal indul 
az ügyviteli szakgimnáziumi 
képzés. A közgazdasági terü-
letet választókat az általános 
iskolai eredmények alapján 
veszik fel, míg az ügyviteli 
szakmacsoport iránt érdek-
lődőknek ezen kívül még 
egészségügyi alkalmassági 
vizsgát is kell teljesíteni-

ük. Mindkét esetben négy 
év után szakmai érettségit 
tesznek a középiskolások. 
A közgazdasági csoport 
ötödéven pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző, az ügyviteli 
képzésen résztvevők pedig 
irodai titkár OKJ-s végzettsé-
get szerezhetnek. 

ÚJ KÉPZÉSEK 2016. július 
1-jétől új képzési formák 
jelentek meg az iskolában. 
Ilyen újítás, hogy felnőttok-
tatásban két OKJ-képzést 
indít az intézmény. Az egyik a 
kétéves, pénzügyi-számviteli 
ügyintéző, a másik az egyéves 
kis- és középvállalkozások 
ügyvezetője képzés, amelyben 
a felnőtt tanulók esti mun-
karendben, hetente három 
alkalommal tanulhatnak. 

Az érettségizett diákok pe-
dig nappali tagozaton választ-
hatják a kétéves, logisztikai 
és szállítmányozási ügyintéző 
kimenetelű OKJ-s képzést.

VÁLTOZÁSOK 2014 januárjában 
életbe lépett változás alapján 
csak informatikából és idegen 
nyelvből tehetnek előrehozott 
érettségi vizsgát a tanulók. 

A szakgimnáziumi osztá-
lyokban a kötelező érettségi 
tárgyak között szerepelnie 
kell az ágazatnak megfelelő 
szakmai tantárgynak is. A 
szakmai érettségi végzettség 
képesítést ad az adott munka-
kör betöltésére. Illetve +1 év 
alatt az OKJ szerinti, az ága-
zathoz tartozó szakképesítés 
is megszerezhető. Ha a tanuló 
másik ágazatban szeretne 
OKJ-s képzést választani, ak-

kor az érettségi után kétéves 
képzésen kell részt vennie a 
kívánt végzettség megszerzé-
se érdekében. 

Az iskolában elérhető szak-
körökről, délutáni elfoglaltsá-
gokról, valamint a testnevelés 
oktatás keretében történő 
úszástanulásról is beszélt az 
intézmény igazgatója. 
– A tantervünkben a heti 
öt testnevelés óra keretében 
lehetőségünk van arra, hogy a 
diákoknak biztosítsuk az úszás-
tanítást. Az, hogy a tanuszoda 
az iskolánk udvarán épül meg, 
jelentősen megkönnyíti ennek 
a sporttevékenységnek a leszer-
vezését, sokkal könnyebben 
beilleszthető lesz így az úszás a 
tanulók órarendjébe – mondta 
el Juhász Jánosné. 

Az intézmény több 
külföldi országban működő 
iskolával tart kapcsolatot, 
valamint rendszeresen részt 
vesznek a mezőkövesdi 
gimnázium tanulói például a 
Határtalanul, illetve a Come-
nius programban. 

HATÁRIDŐK Az írásbeli je-
lentkezéseket 2016. december 
9-ig kell leadniuk az általános 
iskola végzős diákjainak. 
Az írásbeli vizsga időpontja 
– abban az esetben, ha a vá-
lasztott képzéshez szükséges 
– 2017. január 21., a végleges 
jelentkezési lapok leadásának 
határideje 2017. február 15.

A nyílt nap zárásaként a 
nyolcadikos diákok, tanáraik 
és szüleik megtekinthették 
az iskolát, valamint megnéz-
hették, hogyan zajlik egy-egy 
tanóra.

Gimnáziumi 
képzéspaletta

Új képzések indulnak a mezőkövesdi gim-
náziumban. Az intézményben induló osztá-
lyokról november 8-án és 9-én nyílt nap ke-
retében kaptak tájékoztatást az érdeklődők.

Molnár Zs.
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Az oktatási intézményben 
november 9-én és 10-én vár-
ták a diákokat, akik az iskola 
életét és képzési rendszerét 
bemutató általános ismer-
tetőt követően az intéz-
mény tanműhelyeiben folyó 
oktatás és képzés mellett a 
középiskolával együttmű-
ködő vállalkozások profil-
jával, az ott zajló munkával 
és munkalehetőségekkel is 
megismerkedhettek.

SZAKGIMNÁZIUM Az iskolá-
ban szakgimnáziumi, vala-
mint szakközépiskolai képzés 
zajlik. A szakgimnáziumban a 
diákok négy év alatt érettségit 
és szakképesítést szerezhet-
nek, további egy év tanulás 
után a technikusi végzettséget 
is megkaphatják. A fiatalok 
négy szakma, az informatika, 
a gépészet, a kereskedelem-
marketing és a turisztika 
közül választhatnak.

KILENC SZAKMA Szakkö-
zépiskolai képzés keretében 
összesen kilenc szakma elsa-
játítására van lehetőség az in-
tézményben. Itt a fiatalok 3 év 
alatt szerezhetnek szakképesí-
tést, további két év tanulással 
az érettségit is megkaphatják, 
a 6. év után pedig technikusi 
végzettségre tehetnek szert. 
A hiányszakmákat választók 
ösztöndíjat kapnak, amely ha-
vonta elérheti akár az 55 000 
Ft-ot is. A képzésben választ-
ható szakmák kivétel nélkül 
ösztöndíjasak. Az asztalos, a 
gépi forgácsoló, a mezőgaz-
dasági gépész, a női szabó, a 
villanyszerelő és a szerszám-

készítő is a hiányszakmák 
közé tartozik, emellett eladó, 
ipari gépész, központi fűtés 
és gázhálózat szerelő szak-
mákat tanulhatnak a fiatalok. 
Az eladói pályát választó 
diákok 10. évfolyamtól, a 
többi szakma esetében már 
9. évfolyamtól ösztöndíjban 
részesülhetnek a tanulók.

FELNŐTTOKTATÁS Az első 
megszerzése után akár má-
sodszakmát is tanulhatnak a 
diákok, amit 25 éves kor alatt 
ingyenesen végezhetnek el. A 
felnőttoktatásban csak akkor 
nyílik lehetőség a képzés 
indítására, ha az adott szak-
mában legalább nyolc olyan 
tanuló jelentkezik, aki már 
egy szakmát elsajátított.

CÉGEK, VÁLLALATOK A lá-
togatás zárásaként a fiatalok 
megismerkedhettek a gya-
korlati képzésben résztvevő 
vállalatokkal, melyek kivétel 
nélkül álláslehetőségekkel 
várják a tanulmányaikat 
befejező fiatalokat. A rendez-
vényen részt vett Benyus 
Mihály, a LEAX Hungary 
Zrt. termelési igazgatója, 
aki elmondta, hogy a cég és 
jogelődei 1972 óta folyama-
tosan kapcsolatban állnak az 
oktatási intézménnyel.
– Nagyon örülök és büszke 
vagyok arra, hogy cégünk 
évtizedek óta fontos hang-
súlyt fektet a szakemberek 
képzésére. 1972 óta körülbe-
lül 1000 szakember tanult a 
cégnél. Ugyan nem mindenki 
nálunk helyezkedett el, de 

vannak olyan munkatársa-
ink, akik 72-ben ott tanultak 
és mind a mai napig nálunk 
dolgoznak –  emelte ki 
Benyus Mihály. Hozzátette, 
jelenleg 40 tanuló gyakorlati 
oktatását végzik a vállalatnál.
– Az iskola tanulói számára 
egyebek mellett évközi és 
nyári gyakorlatot, valamint 
a kötelező gyakorlatok 
elvégzését követően nyári 
munkát is tudunk kínálni. 
Azoknak a tanulóknak, akik 
megfelelnek és szeretnének 
nálunk maradni, foglalkoz-
tatási lehetőséget tudunk 
biztosítani. Akik máshol 
képzelik el a jövőjüket, 
számukra is jó ugródesz-
ka lehet egy multicégnél 
eltöltött több éves gyakor-
lat – mondta Jung György, 
a Modine Hungary Zrt. 
termelési mérnöke.

A Szalagro Kft. mezőgaz-
dasági gépek forgalmazásával 
és szervizelésével foglalkozik.
– Cégünknél jelenleg egy 
tanuló van, de 2-3 főt fog-
lalkoztatására van lehető-
ségünk. Mindenképpen 
szeretnénk olyan diákot, aki 
technikusi képzésben vesz 
részt. Célunk elsősorban 
az, hogy olyan szakembert 
találjunk, aki hosszú távon 
nálunk dolgozik. A me-
zőgazdasági gépészet egy 
hiányszakma, éppen ezért 
végtelenül örülünk annak, 
hogy az iskola előtérbe he-
lyezte az oktatását. Ebben a 
szakmában a fiatalok ma már 
Mezőkövesden kapják a leg-
jobb képzést – hangsúlyozta 
Szalai László ügyvezető.

MINŐSÉGI KÉPZÉS Csirmaz 
István, a Széchenyi István 
Katolikus Középiskola igaz-
gatója hangsúlyozta, hogy 
igyekeznek olyan lehetősége-
ket biztosítani a diákoknak, 
amellyel az elhelyezkedésü-
ket, illetve a továbbtanulásu-
kat is segíteni tudják.
– Azok a vállalatok és 
cégek, akik most eljöttek 
hozzánk, rendelkeznek 
saját tanműhellyel, ahol a 
gyerekek megismerhetik 
a gépek kezelését, hasz-
nálatát, elsajátíthatják az 
adott szakmához szükséges 
ismereteket. Ami nagyon 
lényeges, hogy a cégek 
az iskola befejezése után 
azonnal munkalehetőséget 
tudnak kínálni a fiatalok-
nak versenyképes fizetéssel 
– mondta el az oktatási 
intézmény vezetője.

Hozzátette, nagyon 
fontos az iskolának az, hogy 
elsősorban a térségben 
működő cégekkel szoros 
kapcsolatot ápoljanak, mert 
az az egyik fontos cél, hogy 
a tanulók lehetőleg a lakó-
helyükön, vagy közvetlen 
környezetében helyezkedje-
nek el. Az intézményvezető 
elmondta, az év minden 
napján szeretettel várják 
azokat az iskolákat, diáko-
kat, illetve szülőket, akik 
szeretnék megismerni az 
intézményben zajló képzést 
és továbbtanulási lehetősége-
ket. Az iskoláról és a kép-
zési lehetőségekről egyebek 
mellett az interneten, a 
szechenyi-mk.hu oldalon is 
tájékozódhatnak.

Az informatikától 
a szerszámkészítésig

Tizennégy szakma közül választhatnak a pályavá-
lasztás előtt álló 8. osztályos tanulók a Széchenyi 

István Katolikus Középiskolában. A képzési lehető-
ségekről, az oktatási rendszerről és az iskola életé-
ről nyílt nap keretében tájékozódhattak a fiatalok.

Bódi K.
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Országos viszonylatban kevés 
intézményben biztosított az 
ingyenes pszichológiai szak-
rendelés, azonban Mezőkövesd 
Város Rendelőintézetében már 
egy éve igénybe vehető ez az 
államilag támogatott ellátás. 
– Ez egy alappszichoterápiás 
rendelés, amelyet előzetes 
időpontegyeztetés után ked-
denként nyolc órán keresztül 
érhetnek el a betegek, akik 
mindenféle pszichés problé-
mával kereshetnek fel engem, 
amelyek lehetnek például szo-
rongásos panaszok, depresszió, 
lehangoltság, mentális rendel-
lenesség, vagy konfliktusok. A 
terápia lehet – a problémától 
függően – 4-5 hetes, 15 hetes, 

vagy akár fél- vagy egy éves 
időtartamú is – mondta el dr. 
Budavári-Takács Ildikó klinikai 
és mentálhigiániai szakpszicho-
lógus, WÉK facilitátor. 

Emellett a szakember kez-
deményezésére új csoport-
terápiákkal is bővül a Városi 
Rendelőintézet által kínált 
szolgáltatások köre. 
– Az egyik ilyen foglalkozás a 
Williams életkészségek tréning. 
A Williams házaspár által 
kidolgozott, a Selye János Tár-
saság által adaptált módszer lé-
nyege a hatékony stresszkezelés 
megtanítása. A tréningen a 
résztvevők egyszerű, könnyen 
megtanulható, a hétköznapok 
során is jól alkalmazkodó 

fogásokat sajátíthatnak el annak 
érdekében, hogy kezelni tudják 
a mindennapok során őket 
érő stresszhelyzeteket. Ezek a 
módszerek gyakorlással rutinná 
válnak. A tréningen például 
feszültségcsökkentő, kreatív 
problémamegoldó, kapcsolat-
építési, valamint konfliktuske-
zelési technikákat sajátíthatnak 
el az érdeklődők – emelte ki a 
dr. Budavári-Takács Ildikó. 

A másik foglalkozás a da-
ganatos betegséggel küzdők-
nek segít, célja az immun-
rendszer erősítése.
– A hozzám forduló dagana-
tos betegek körében többször 
felmerült az igény egy speci-
ális pszichoterápia indítására. 

Elindult már hazánkban is a 
„Gyógyító Képzelet” elnevezésű 
csoport, amely a Simonton 
házaspár által kifejlesztett mód-
szert alkalmazza. A betegek a 
képzeletük segítségével moz-
gósítják pszichés energiáikat, 
amely révén erősítik immun-
rendszerüket annak érdekében, 
hogy a szervezet képes legyen a 
daganatos sejtek legyőzésére – 
mutatta be a tervezett foglalko-
zást a szakpszichológus. 

A 2000 forint/óra díjért 
igénybe vehető terápiákra a 
Városi Rendelőintézetben, 
valamint dr. Budavári-Takács 
Ildikónál lehet jelentkezni. A 
foglalkozások minimum 8-10 
fővel indulnak el.

Pszichológiai szakrendelés is működik Mező-
kövesd Város Rendelőintézetében. Emellett 
stresszkezelő és daganatos betegek immun-
erősítését szolgáló csoportos terápiák is 
indulnak majd településünk egészségügyi 
intézményében.

Bővülő 
pszichológiai szolgáltatások 

A brüsszeli EuroCommerce 2005-ben in-
dította el az Európai Kereskedelem Nap-
ját, amelyet hazánkban a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége mint 
az európai szervezet magyarországi 
tagja immár 11. alkalommal szervezett 
meg november 9-én. 

A kereskedelem ünnepnapjaként 
számon tartott eseményen a hagyomá-
nyoknak megfelelően elismeréseket, 
így a Klauzál Gábor Elismerő Oklevelet 
és a Magyar Kereskedelemért Nagydíjat 
adták át az arra érdemes szakmai 
szereplők számára.

A díjazottak között volt Kovács Oszkár-
né, a Nyírzem Zrt. mezőkövesdi szuper-
marketjének vezetője, akinek kimagasló 
munkáját a Magyar Kereskedelemért 
Nagydíjjal jutalmazták. 

Kovács Oszkárné 2000-től dolgozik 
a társaságnál, valamint annak jogelőd-
jeinél boltvezető beosztásban. Munkáját 
példamutató lelkesedéssel, lojalitással 
és magas szakmai tudással végzi. Szor-
galmának és az elért eredményeinek 
köszönhetően 2009-től vezeti a mezőkö-
vesdi 201. sz. szupermarketet, mely a 
cég egyik kimagaslóan sikeres üzlete. 24 

kolléga munkájának irányításáért felel. 
2010-ben a munka mellett kereske-
delmi szakirányon gazdasági mérnök 
főiskolai oklevelet szerzett.
– Pár nappal ezelőtt tudtam meg a hírt, 
ami teljesen váratlanul ért. Az, hogy 

átvehettem ezt a rangos díjat, életem 
egyik legszebb és legcsodálatosabb 
élménye – mondta el Kovács Oszkárné. 

Az elismerést Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter adta át a 
díjazottnak.

Elismerték a kereskedelemben 
végzett munkáját 

Magyar Kereskedelemért Nagydíjat kapott Kovács Oszkárné, 
a Nyírzem Zrt. mezőkövesdi szupermarketjének vezetője. 

A rangos elismerést az Európai 
Kereskedelem Napján vehette át Budapesten. 

M. Zs.

Demján Sándor, Kovács Oszkárné és Varga Mihály

M. Zs.



Mezőkövesdi Újság 2016/23  7

OLVASÓINK ÍRTÁK

Iskolánk 1991-ben újra felvette 
a Szent Imre nevet, így azóta 
minden tanévben megemlé-
kezünk névadónkról. E hét 
keretében számtalan program, 
verseny került megrendezés-
re az idén is. Az őszi szünet 
előtti héten szerveztük meg a 
különböző tantárgyi versenye-
ket, ahol nemcsak a tudás-
ról, hanem a kreativitásról, 
ügyességről is számot adhattak 
diákjaink. Az alsó tagozatban 
főleg tantárgyi versenyekben 
mérhették össze tudásukat a 
gyerekek: volt német nyelvi, 
szépíró, szavaló-, rajz-, művelt-
ségi és könyvtárhasználati ver-
seny. Természetesen az alsós 
sportversenyek is mindenkit 
megmozgattak.

A felső tagozatosok rajz- 
és szépkiejtési versenye, a 
logi matek és az angol is sok 
versenyzőt vonzott. Az idei 

év egyik csapatfeladata pedig 
ünnepi iskolaújság szerkesz-
tése volt, amit a „kis újság-
írók” ügyesen teljesítettek. 
Természetesen a felsősök is 
összemérték erejüket a sport-
délutánon. Így volt játékos 
sorverseny, foci-, kosármeccs. 
Az őszi szünet előtti napon 
pedig iskolánk a bükkzsérci 
szabadidőparkba látogatott el, 
ahol lehetőségük volt diák-
jainknak túrázni, számhábo-
rúzni, karaokézni, állatokat 
simogatni, és kipróbálhatták 
a hintózást is. Délután jóleső 
fáradtsággal érkeztünk haza.

Az ünnepi hét lezárására 
november 8-án ünnepélyes 
iskolagyűlésen került sor. Az 
ünnepséget az 5. osztályosok 
Szent Imrére emlékező mű-
sora nyitotta meg, majd sor 
került a versenyek díjazottjai-
nak jutalmazására.

S most lássuk néhány diák véleményét erről a hétről:
– Jó volt megmutatni másoknak, hogy mi mindent tudunk. (Oláh Szandi 5.a)
– Nekem nagyon tetszettek a vetélkedők. (Szikszai Kristóf 5.b) 
– Azért tetszett, mert volt foci és sorverseny. (Gregóczki Márk 5.a)
– Izgalmasak voltak a versenyek. (Gáspár Zsófi 5.a)
– Ilyenkor összemérhetik a diákok egymással a tudásukat. (Kriston Kira 5.a)
– A sok verseny nagyon tetszett, de lehetett volna kicsit hosszabb. 
(Sebők-Darmos Hédi 5.a)
– Sok program volt, és az egész iskola jól érezte magát. (Nagy Enikő 8.a)
– A Szent Imre Napok legjobb része a kiránduláson megszervezett 
számháború volt. (Vályi Kristóf 8.a)
– Akik nem vettek részt a versenyeken, azok szurkolhattak a többieknek. 
(Markó Réka 8.a)
– Nem volt annyiféle verseny, de azt kárpótolta a bükkzsérci kirándulás. 
(Karkus Vivien 8.a)
– Tartson egy kicsit tovább a Szent Imre Hét! (Márton Kristóf 7.b)

Ezúton is szeretnénk megköszönni a szü-
lőknek a közreműködést és a segítséget. 
Külön köszönetet mondunk iskolánk alapít-
ványának az anyagi hozzájárulásért, illetve a 
Mezőkövesd-Zsóry FC Kft.-nek az utaztatás-
ban nyújtott segítségért.

Szent Imre Hetek

Rajz verseny – alsó tagozat
1. osztály:  1. Tóth Bianka, 2. Hegedűs 
Réka Rebeka, 3. Csordorás Réka
2. osztály: 1. Nagy Lili, 2. Sebe Dorka, 3. 
Murányi Kata
3. osztály: 1. Lukács Villő, 2. Lukács 
Máté, 3. Gál Panna
4. osztály:  1.Ulrich Réka Diána, 
2. Nyeste Dóra, 3. Pelyhe Fanni

Szépírás
3. Zelei Zoé, 2. Gregócki Tamara, 
1. Tóth Lilien

Műveltségi vetélkedő
3. Valkó Viola, Vámos Eszter, Dohány 
Olívia, Gál Panna
2. Hatvani Jázmin, Kis Anna, Győrődi 
Fatime, Szabó Dorka

1. Sallai Levente, Takács Laura, Nyeste 
Dóra, Vasas Ádám

Logi-matek
1. Radványi Zita 7. b, 
Horváth Zsuzsanna 7. a  
1. Lukács Zsombor, Murányi Dániel 5. a 
1. Gyenes Luca, Varga Judit 5. a 
(holtverseny)
2. Vizi Kristóf, Vámos Virág 7. o

Angol
3. Haunted House, 2. A Névtelen Boszik, 
1. Halloween King

Szavalóverseny 1. osztály
3. Kriston Sára, 2.  Reszegi Gergő, 
1. Hegedűs Réka

Könyvtárhasználati 
vetélkedő
3. Kovács Nóra, Gál Panna, 2. Demeter 
Tünde, Szabó Dorka, 1. Gáspár Dóra, 
Lukács Villő

Német 4. osztály
3. Vasas Ádám, 2. Vámos Eszter, Hatvani 
Jázmin, 1. Nyeste Dóra, Valkó Viola

Szépkiejtési verseny
 5-6. évf.: 3. Oláh Szandra,  
2. Ádám Ivett, 1. Varga Judit
7. évf.: 3. Sebők-Darmos Hanna,  
2. Szabó Anna Gréta, 1. Nyeste Anna

Iskolaújság készítése
3. Szent Imre tagiskolai újság, 5. a:  
Kriston Kira, Sebők-Darmos Hédi,

2. Szent Imre Újság 8. o: Vályi Kristóf, 
Markó Anna, Markó Réka, Karkus 
Vivien, Pázmándi Edit
1. Liliom 7. b: Bodnár Bianka, Lázár 
Lora, Radványi Zita

Rajzverseny – felső tagozat
3. Ali Martin 5.b,  2. Erdei Zsanett,   
1. Újvári Éva

Sport
Alsó tagozat: mindenki emléklapot 
kapott, nincsenek helyezések
Felső tagozat:
1. teremfoci 6. a 
1. sorverseny 5. a
1. kosár: 5. a 
1. kosár 8. a 
(két korosztály)

Kristonné Tóth Mária
pedagógus

Iskolánk 
2016.12.10-én 

Luca bált rendez, 
melyre szeretettel várunk 

mindenkit. Tombola-
felajánlásokat is szívesen 

fogadunk.

Versenyeredmények
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Sebestyén Katalin budai lel-
késznő mesélt ismét a Szent 
István Katolikus Iskolában. 
Sokan gyűltünk össze.

Juhászné Derekas Judit 
– a program szervező-
je – nagyon kedves, nem 
mindennapi dekorációval 
hangolt bennünket az igen 
komoly, életünk legna-
gyobb döntéséről szóló 
témára. Hogy mik voltak 
ezek a motiváló látványos-
ságok? A gyermekrajzokat 
említeném elsőként, hiszen 
egy iskolában nincs értéke-
sebb, szebb látnivaló, mint 
a gyerekek munkája!

Régi, gyermekkorunk éve-
it idézték a hímzett falvédők 
a párválasztással, házassággal 
kapcsolatos feliratokkal, ami-
ket ma már megmosolygunk.

Emlékszem még ilye-
nekre: „Az én uram csak 
a vizet issza, nem is sírom 
a lányságom vissza” vagy: 
„Hogy mondjam meg Néked, 
mennyire szeretlek!”

Az én időmben meg-
tanultunk az iskolában a 
különböző öltéseket, folto-
zást, stoppolást, „mintaken-
dőt” készítettünk. Ha ez jól 
sikerült, édesanyánk falvédőt 
vásárolt, és azt hímeztük. 
Örültünk, hogy a konyhát 
díszítette, fontos helyre ke-
rült, az asztal, vagy a sparhelt 
melletti falra. Mintha őrkö-
dött, vigyázott volna a családi 
békére, melegséget sugárzott, 
emlékeztetett minden család-
tagot, hogy jó itt együtt!

Persze, akkor, kislányként 
még nem igazán értettük 
teljesen ezeknek a feliratok-
nak a lényegét, súlyát. Arra 
törekedtünk, hogy a hímzés 
nagyon szépen sikerüljön, 
hiszen sokan fogják látni!

Ilyen benyomások után 
izgatottan vártuk a mesét!

Három királylányról szólt, akik 
édesanyjukkal éltek, nélkülözve, 
tönkremenve. A két idősebbet 
azonnal feleségül vették délceg, 
daliás királyfik. Hatlovas arany-
hintóval vitték őket gyönyörű, 
mesés palotáikba.

A legkisebb leány irigyelte 
nővérei szerencséjét. Siettette 
a férjhezmenést, várta ő is a 
királyfit az aranyhintóval, de 
azonnal! Rosszul lett, amikor 
az ajtóban egy erős, nagy Feke-
te Bika dühösen, türelmetlenül 
kapart, kitartóan döfködött a 
szarvával, és közölte, hogy ő 
veszi feleségül a királylányt. 
Utasította, hogy máris üljön a 
hátára, sietniük kell!

Félelmetes, ijesztő volt 
a száguldás, de a Fekete 
Bika fáradhatatlanul tette a 
mérföldeket.

Közben múlt a királylány 
haragja, elégedetlensége is, 
mert étellel, itallal ellátta 
jövendőbélije, nem engedte, 
hogy éhezzen a hosszú úton. 
Rövid pihenőkre is megálltak 
gyönyörű kastélyokban, a Fe-
kete Bika testvérbátyjainál, és 
ez elgondolkodtatta a leányt; 
itt csakis varázslatról lehet szó!

Bizony jól gondolta! El-
érkeztek a gonosz szellem 
birodalmához, ahol csatát 
kellett vívni az emberi forma 
visszanyeréséért.

A Fekete Bika leültette 
kedvesét, türelmet, csendet, 
szótlanságot kért a lánytól 
visszaérkezéséig. 

Sajnos, a lány ezt megszegte!
Hét esztendőnek kellett 

eltelnie, sok-sok viszontagság-
gal, hogy találkozhassanak. A 
daliás királyfira ugyanis más is 
szemet vetett, már az esküvő 
időpontja is ki volt tűzve.

Újabb fortélyokra volt 
szükség, hogy ez ne történjen 
meg. Szerencsére sikerült,  és 
egymáséi lettek!

Hogy mi mindennel szembe-
sültünk mesehallgatás közben? 
Szinte láttuk a helyszíneket, 
mintha filmet néztünk volna, 
vagy éppen a saját életünkből 
jelentek meg képek.

Elénk tárult minden, ami 
egy párkapcsolatban fontos, 
döntő szerepet játszik: a 
türelem, felelősség, az erő, 
kitartás, figyelmesség, alkal-
mazkodás, a bizalom, egymás 
tisztelete, megbocsátás, 
szeretet és sorolhatnám.

Igen! Életünk legnagyobb 
döntése a párválasztás, há-
zasságkötés, mert egy életre 
szólónak kellene lennie. 
Természetes, hogy minden há-
zasságban vannak hullámvöl-
gyek és hegyek, de a völgyből 
ki lehet jutni, ha a szeretet, a 
ragaszkodás erős. Számtalan 
megoldásra váró feladat állít-
hat akadályokat, de az ember 
nagyon erős, találékony, kitar-
tó tud lenni, és a gyerekeknek 

nincs nagyobb ajándék, mint 
a harmóniában élő család, a 
biztonságot jelentő szülőpáros.

A régebbi időkben termé-
szetes volt a holtomiglan-hol-
todiglan. Mai napság, mintha 
fogytán lenne a türelem, az 
alkalmazkodás. Könnyen 
továbbállnak a fiatalok, köny-
nyen vágnak új kapcsolatba, 
újabb társsal próbálkoznak, 
és ezeket a váltásokat bizony 
sok gyerek megszenvedi.

Kedves Katalin! Úgy-e van 
még a tarsolyodban sok-sok 
tanító mese? Mert szüksé-
günk van arra, hogy időnként 
kicsit megálljunk, számvetést 
végezzünk, mérlegeljünk, 
hogy a jövőben tudjuk, akar-
juk kijavítani mindazt, amit 
helytelenül tettünk. Ehhez 
adtál nekünk most segítséget.

Köszönjük Juhászné Juditnak 
ezt a sokadik, szép délutánt, és 
mindannyian várjuk a következő 
találkozást!

Mesés szembenézés 
életünk nagy döntésével 
(Mesedélután önvizsgálattal)

Gánóczy Zoltánné

Sebestyén 
Katalin

Hegedűs Anna rajza

Egy falvédő az iskolában kiállítottak közül
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Verébavató 
a Széchenyi Katolikus 
Középiskolában
A kilencedikesek bemu-
tatkozó műsorát és játékos 
vetélkedőjét tartalmazó 
programot idén október 
26-án rendezte meg iskolánk 
Diákönkormányzata. Lázas 
készülődés és sok próba előz-
te meg a sikeres programot, 
ahol hat osztály mérte össze 
tudását, leleményességét, 
tehetségét, ügyességét.

A színvonalas bemutat-
kozó műsorok után játékos 
vetélkedőn vettek részt a 
tanulók, ami műveltségi totó-
ból, nyelvtörő felolvasásából, 
táncversenyből, karaokeból 

állt. Előzetes feladatként 
verébavatós győzelemre buz-
dító osztályverset kellett ké-
szíteni, majd a rendezvényen 
a tanárokból és diákokból 
álló zsűri előtt előadni. Ezt a 
feladatot rendkívüli kreativi-
tással teljesítették a csapatok 
és nagy sikert arattak. Az 
izgalmas vetélkedő záró 
momentumaként a jelenlévő 
népes közönség előtt vidám 
esküt tettek a kilencedikesek.

A szoros küzdelemben 
csak néhány pont választotta 
el a dobogós helyezetteket 
egymástól. 

A következő végeredmény született:
I. helyezett: 9. F,  osztályfőnök: Tóth Gabriella
II. helyezett: 9. A, osztályfőnök: Pruskóczki Gáborné
III. helyezett: 9. B,  osztályfőnök: Gáspárné Nyitrai Éva 

Az eredményt Csirmaz István igazgató úr hirdette ki és minden 
osztályt jutalomban részesített. Gratulálunk minden induló 
osztálynak és osztályfőnöknek a sikeres és aktív szereplésért.

Dr. Radványiné Fodor Valéria
Diákönkormányzatot segítő tanár

Október 21-én Varga Józsefné Vámos Mária osztály-
társunk megszervezte az 1966-ban a III. sz. Általános 
Iskolában végzett öregdiákok találkozóját, ahol 21-en 
vettünk részt. Először 1 perces csenddel emlékeztünk 
meg elhunyt tanárainkról és osztálytársainkról. A 
résztvevők egyenként beszámoltak az utolsó találko-
zásunk óta eltelt időben történtekről.

Vacsora és poharazgatás közben emlékeztünk 
vissza gyerekkorunkról, csínytevéseinkről, így múlat-
tuk az időt.

Köszönet a találkozó szervezőinek, jó volt újból talál-
kozni, megígértük, hogy öt év múlva ismét találkozunk. 

 Pintér Margit

Szeptember 17-én délelőtt osztály-
találkozóra gyülekeztünk a Katolikus 
Általános Iskola előtt.

A szokásos, ötévenként ismétlődő 
összejövetelünkkel ellentétben, ez a 
találkozó egy kicsit MÁS volt.

Tizenéves korunkban – amikor 
az általános iskola ötödik osztályos 
tantárgyaival kezdtünk ismerkedni, 
1956 őszén, együtt koptattuk az 
iskolapadot Balázs Évával (bájos, 
szeretett osztálytársunkkal), Akit, 
családjával együtt a történelem 
vihara nagyon messze sodort tőlünk. 
Egészen Amerikáig, ahol jelenleg is 
él. Abban az időben – bár gyerekfejjel 
mi nem igazán értettük a szomorú 
eseményeket – sokan elhagyták az 
országot. Hosszú évtizedekig nem 
tudtunk Éváról semmit. Osztálytársa-
immal gyakran emlegettük ugyan, de 
a kapcsolatot csak 2015-ben sikerült 
felvennünk vele, hála a fejlett techni-
kának, az internetnek.

Az előző találkozónkon – 
2015-ben – Éva nem tudott részt 

venni, tekintve, hogy a hosszú utazás 
nagyobb előkészületeket vett volna 
igénybe. Végül megállapodtunk, hogy, 
hat évtized után – 2016-ban – egy 
rendhagyó osztálytalálkozón Évát és a 
férjét örömmel üdvözölhetjük. 

A „kötetlen beszélgetés” iskolánk 
osztálytermében most úgy alakult, 
hogy Éva mesélt! Életének története 
1956 novemberétől napjainkig, 
megindító volt, melyet nagy érdek-
lődéssel hallgattunk. Ezt követően a 
Millennium Étterembe sétáltunk el, 
ahol tovább folytattuk a beszélgetést, 
a finom ebéd mellett. 

Bízom benne, hogy mindannyi-
unk szívében maradandó, kellemes 
és örömteli emlékeket hagyott ez a 
délután, ez a nap. Abban a reményben 
búcsúztunk el egymástól, hogy 2020-
ban ismét találkozunk.

Tóthné Korenyák Katalin

„A legnagyobb ajándék, amit egy em-
bernek adhatsz, az időd, a figyelmed, 
a szereteted és a törődésed.”

Rendhagyó 
osztálytalálkozó

Verébavató eskütétel

50 év után
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A Mezőkövesdi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú 
Művészeti Iskola képzős diákjainak 
nemzetközi elismerése:

A Japán Művészeti Szövetség és 
a Japán Oktatási Minisztérium által 
hirdetett 46. Pentel Nemzetközi Gyer-
mekrajzpályázatra 40 országból több 
mint húszezer alkotás érkezett be.

A népszerű, színvonalas verseny 
zsűrije a legkiemelkedőbb alkotáso-
kat „diplomával” ismerte el.

A díjat nyert 40 magyar gyerek 
– közöttük négy mezőkövesdi 
diák – október 29-én Budapesten 
ünnepségen vehette át jutalmát.
– Aranydiplomát kapott: Csirmaz Lau-
ra, a Bárdos Lajos Tagiskola tanulója. 
Felkészítője: Tóthné Gáspár Mária 
rajztanár
– Bronzdiplomát kaptak: Gáspár Zsó-
fia Anna, Lukács Zsombor, Tóth Evelin, 
a Szent Imre Tagiskola tanulói. 
Felkészítőjük: Murányiné Klucsik 
Judit rajztanár

Örömmel és büszkén vettük át az 
elismerést.

Művészeti 
díjak

Egy fantasztikus este
Fergeteges 
hangulatú 

koncertet adott 
Sub Bass Monster 
és a mezőkövesdi 

Funktasztikus 
Mezőkövesden.

A Boomerang Biliárd Szalonban elsőként a 
gyulafirátóti származású rapper és kísérője, 
Dj. Majestic lépett színpadra október 28-án. A 
90-es években berobbant énekes legismertebb 
dalai közül felcsendült például a Nincs nő, 
nincs sírás, a 4ütem és Gyulafirátót is. A kiváló 
hangulatú, lendületes műsor után a műfaj me-
zőkövesdi sztárja, a szintén országosan ismert 
Funktaszikus táncoltatta és énekeltette meg a 
lelkes közönséget. A kövesdi rapper előadá-

sában meghallgathattuk egyebek mellett az 
Élek és virulok, a Próbálj meg lassan beszélni, 
valamint a Szívvel, lélekkel című dalt is. A fer-
geteges koncert során egy szám erejéig közös 
produkciót is láthattunk a két rappertől.

A biliárdszalonba 3. alkalommal terve-
zett Slam Poetry Est elmaradt október 28-
án, mivel a fellépők többsége a két nappal 
később megrendezett országos döntő miatt 
lemondta a mezőkövesdi rendezvényt.

Harmadik hely 
az országos 
bajnokságon
Bronzérmet szerzett 
a mezőkövesdi Lakatos Márk a Junior 
Ökölvívók Országos Bajnokságán.

A Gyöngyösön, október 
26-a és 29-e között megren-
dezett versenyen a kor-
osztály legjobb bokszolói, 
köztük két mezőkövesdi 
sportoló lépett kötelek közé. 
Lakatos Márk remekül 
szerepelt, hiszen egészen 
az elődöntőig menetelt a 46 
kg-osok versenyében. Itt a 
későbbi győztes Dzsugán 
Dominiktól, a Papp László 
Ökölvívó Akadémia sporto-
lójától kapott ki, így végül a 
3. helyen zárt.

Az 57 kg-osok között 
induló Pusomai Árpád szin-
tén győzelemmel kezdett, 
azonban a második napon 
vereséget szenvedett Hojsza 
Csabától, a Varjú Box SE 
sportolójától, és az 5. helyen 
fejezte be szereplését.

– Ettől sokkal többet vár-
tunk a fiúktól Balogh Róbert 
társammal együtt, ugyanis 
mindketten olyan ellenfelektől 
kaptak ki, akiket korábban 
már legyőztek. Sajnos most 
lefagytak, ettől sokkal több van 
bennük – értékelte a fiatalok 
szereplését Tóth József edző.

RÉGIÓS VERSENY Az Egri 
Sport Iskola rendezésében 
október 13-án és 19-én 
villámtornát rendeztek 
Heves megye székhelyén. 
A kövesdi sportolók közül 
Berki Armand és Burai Zsolt 
egyaránt kétszer győzött, 
míg Burai Ádám, Burai Dá-
niel, Piricsi Ádám és Csató 
Ádám egy győzelmet és egy 
vereséget könyvelhetett el a 
régiós versenyen.

Murányiné Klucsik Judit
képzőművészeti tanszak vezetője

Ma estére 
szabad a kecó 
Október 27-én tartották meg az első 
felnőtt színházbérletes előadást a 
Közösségi Házban: Ray Cooney – John 
Chapman bulvár burleszkjét, a Ma es-
tére szabad a kecó című darabját adta 
elő többek között Gesztesi Károly, Kiss 
Ramóna és Hujber Ferenc. A Bánfalvy 
Stúdió tagjai a vidám, humoros jele-
netekben gazdag műsort telt ház előtt 
mutatták be. 

Jelmezes bulit, kézműves-foglalkozást 
tartottak a gyerekeknek október 28-án. 
A Kabócák és Manócskák Családok Egye-
sülete rendszeresen szervez programot a 
kicsiknek. Legutóbb őszi jelmezes bulira 
várták őket. A legkisebbeket játszóház 
várta, a nagyobbak pedig kézműves-fog-
lalkozáson vettek részt. Volt arcfestés is és 
a vállalkozó kedvű gyerekek felölthették 
kedvenc jelmezüket. 

Őszi délután

B. K.

M. Zs.

B. K.

bokri
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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, 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László Plébánia
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 
Az adventi időszakban a szentmisék kezdési 
időpontja: 6 óra és 6 óra 45.
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

A Szent László Egyházközség kéri, hogy a 
hozzátartozók szíveskedjenek az 1991 előtt 
lejárt sírhelyeket mielőbb megváltani!

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) 

november 13–19-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

november 20–26-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

november 27 – december 3-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

november 26. 
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

december 3.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban október 25. és november 7. 
között 13 halálesetet anyakönyveztek. Az 
alábbiak hozzátartozói járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Haláleset:
Kaló Mihályné 84 éves,

Ócsai Pál 86 éves 
mezőkövesdi lakos.

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

november 25. péntek

10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Ház D épületében

november 25. péntek

17 órától a Széchenyi István Katolikus 
Középiskola szalagavató ünnepsége 
a Közösségi Házban

november 26. szombat

9 órától Adventi Foltvarrás a Közösségi Házban

november 27. vasárnap

16 órától Adventi gyertyagyújtás a Szent 
László templom előtt

december 2. péntek

17 órától a  Miskolci Szakképzési Centrum 
Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és 
Közgazdasági Szakgimnáziuma szalagavató 
ünnepsége a Közösségi Házban   

december 4. vasárnap

16 órától Adventi gyertyagyújtás 
a Szent László templom előtt

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!

Csellóval a tehetségért
címmel 2016. november 26-án szombaton 

tehetségnapot tart
a Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola.

A mintegy 6 órás programban szakmai előadásokra, ze-
nei- egyéni és kamaracsoportos műhelymunkákra kerül 
sor, melybe bekapcsolódik a képzőművészeti tanszak is. 
A programot a III. Mátraderecskei Csellózenekari Tábor 
résztvevőinek 14 órakor kezdődő koncertével zárják. 
A rendezvények délelőtt: 9.30, délután 13.30 
órakor kezdődnek. 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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November 30. szerda, 
Közösségi Ház

17 órától: Barbie: Csillagok között
magyarul beszélő, amerikai csalá-
di animációs film, 82 perc, 2016

19 órától: Legendás állatok és 
megfigyelésük – 3D
magyarul beszélő, angol-amerikai 
fantasy, 140 perc, 2016 

november 19. szombat

15 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – 
Videoton FC NB I-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban
december 3. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – CYEB 
Budakalász NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban
december 3. szombat 
15 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – 
FTC NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Stopper tájékoztató

Tisztelt Ebtartó!

Mezőkövesd területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján – a 2013-as évhez hasonlóan - sor kerül az 
ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott ada-
tokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója 
és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon 
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” és 
„B” épületének portáján, továbbá letölthető a www.mezokovesd.hu honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Közös Önkor-
mányzati Hivatal  részére az alábbi módokon:
– levélben postai úton,
– a portákon elhelyezett gyűjtőládákban,
– a közterület-felügyelőknél személyesen,
– elektronikusan a kozter@mezokovesd.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 
2016. december 31.

Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Utánpótlás

november 19. szombat

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

november 26. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Eger 
U14, 12 órától U15 labdarúgó-mérkő-
zés a Városi Stadion műfüves pályáján

november 26. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – 
Dabas U16, 12 órától U18 labdarúgó-
mérkőzés a Tűzoltópályán

december 3. szombat 
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – 
Gyöngyös U17, 12 órától U19 labda-
rúgó-mérkőzés a Tűzoltópályán

Meghívó
A MAME szeretettel meghívja Mezőkövesd város érdeklődőit a Svájci Hun-völgy 
különös története című vetített képes előadására. Az előadó dr. Salamin 
András Hun-völgy kutató. 
Helyszín: Városi Galéria házasságkötő terme
Időpont: 2016. november 24. (csütörtök) 16 óra 30

A Mezőkövesdi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: jó társaság, színes 
programok, hivatalos ügyek inté-
zésének segítsége, egészségügyi 

ellátás szervezése 

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király u. 90. 

Nyitvatartás: 7–15 óráig 
(munkanapokon)

A Magyar Diáksport Szövetség az EMMI Sportért Felelős 
Államtitkárság támogatásával még tavaly indította el 
a Sport legyen a Tied! programot, amelyet 2016-ban is 
folytattak. A kezdeményezés fő célja, hogy növeljék a 
sportágak utánpótlásbázisát, és az iskolások körében 
népszerűsítse a különböző sportágakat.

A program keretében 13 sportági szakszövetség ösz-
szesen több, mint 1100 intézmény kap sportágspecifikus 
eszközöket. A résztvevő iskolák közül 200 helyszínen 
sportot népszerűsítő bemutatót is szerveznek. Az 
akcióban a mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskola is részt 
vesz, ahol október 26-án a diákok a kézilabdával, annak 
alapjaival ismerkedtek meg. 

Az eseményen Takács Józsefné, az intézmény 
igazgatója mondott köszöntőt, aki kiemelte, hogy a 
program révén az iskola két kézilabdakaput, több szi-
vacskézilabdát és egyéb, az ehhez a sporthoz szükséges 
eszközöket kapott. 

A megnyitón Varga Péter, a Magyar Diáksport 
Szövetség képviselője bemutatta a Sport legyen a Tied! 
program célját. Kiemelte, hogy ezzel a kezdeményezéssel is 

azt szeretnék elérni, hogy minél több kisiskolás megtalálja 
a saját érdeklődésének megfelelő mozgásformát, amelyet 
akár a jövőben profi sportolóként is gyakorolhatnak. Az 
esemény zárásaként, Fügedi Csaba, az MKC utánpótlás 
edzője a gyerekek bevonásával tartott egy körülbelül 
egyórás foglalkozást, amelyben a tornaterembe ellátogató 
iskolások megismerkedtek a kézilabda alapjaival, láthatták, 
hogyan zajlik, hogyan épül fel egy-egy edzés. 

Program a sport 
népszerűsítéséért 
Szivacskézilabdákat, kézilabdakapukat  és egyéb eszközöket kapott a Mező Ferenc Tagiskola a Sport 
legyen a Tied! elnevezésű program keretében.

Moziajánló

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

M. Zs.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

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

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

Fresh aqUa
Frissüljön mUnka közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

A Matyó Népművészeti Egyesület, valamint a Hagyományok Háza, 
a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Közkincstár Nonprofit Kft. meghirdeti a 

VI. SZÁZRÓZSÁS HÍMZŐPÁLYÁZATOT 
A pályázatra várjuk mindazon alkotásokat, amelyek a matyó textilkultúra 
tágabb földrajzi környezetének (Mezőkövesd, Szentistván, Tard és a bükkaljai 
falvak) hagyományaiból építkeznek, legyen az lakástextil, öltözet vagy egyéb 
kiegészítő tárgy. Olyan új alkotások nevezését várjuk, amelyek pályázaton, 
országos kiállításon még nem szerepeltek. 

A benyújtott pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, de népi iparművészeti 
zsűri számok nem kerülnek kiosztásra. A legkiválóbb alkotások díjazásban 
részesülnek. Kiemelt különdíjat kap az a tárgy/tárgy-együttes, melyen a matyó 
hímzés legötletesebben, legújszerűbben kerül alkalmazásra. 

A pályázaton való részvétel ingyenes. 

A pályázati darabok leadásának határideje, helye: 
2017. május 31. Népi Művészetek Háza (Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.) 
Kiállítás megnyitó és díjkiosztó ünnepség tervezett időpontja, helye: 
2017. június 23. péntek, Matyó Múzeum 
Kiállítás nyitvatartása: 2017. szeptember 30-ig 

Bővebb információ: 
Matyó Népművészeti Egyesület 

3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 
49/411-686, matyofolk@gmail.com 
Zeleiné Pap Bernadett 30/3995384 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A megadott elérhetőségeken túl érdeklődhet telefonon a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság 06-49/505440/58-61-es mellékén, ill. a jelentkezési 
lapot személyesen is átveheti a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon 
Fodor János r. alezredes úrtól. Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

A Főegyházmegyei Karitász Központ RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata 
1998. április 1-én kezdte meg működését Egerben, egy nyolc intézményből 
álló, országos hálózat negyedik tagjaként. Elsődleges feladata a szenve-
délybetegségekkel (alkoholfüggőség, drogfüggőség játékszenvedély stb.), 
kapcsolatos kockázatok és hátrányok megelőzése és kezelése. Ennek érdekében 
szolgálatunk tevékenysége kiterjed a megelőzés – terápia – rehabilitáció 
hármas egységére, melynek kapcsán ellátást nyújt szenvedélybetegek és 
családtagjaik részére. 

Amennyiben Önnek, vagy valamelyik hozzátartozójának szenvedélybetegség-
gel kapcsolatos problémája vagy kérdése van, keresse az Egri RÉV munkatársát 
minden pénteken 10 és 12 óra között a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Mezőkövesd, Morvay János u. 1.) 
ügyfélszolgálati irodájában.

Időpontegyeztetés: 06 30/692-5785, 36/518-328
vagy az egerrev@t-online.hu email címen.

Szenvedély? 
Betegség?
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SPORTKALAUZ

Újabb pont

Debreceni VSC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-0
Az OTP Bank Liga 15. játék-
napján a közvetlen rivális 
hajdúsági gárdához látogattak 
labdarúgóink.

A mérkőzést a debreceniek 
kezdték aktívabban, az első ne-
gyedóra legnagyobb lehetősége 
mégis csapatunk előtt adódott. 
A 12. percben Devecseri lőtt 
10 méterről, Danilovics óriási 
bravúrral tisztázott a gólvo-
nal előtt. Fordulás után sem 
változott a játék képe, a piros-

fehérek birtokolták többet a 
labdát, ugyanakkor a kövesdi 
kontrák is veszélyesek voltak, 
gól azonban nem született az 
összecsapáson.
– Amit elterveztünk, meg-
valósítottuk, amit szerettünk 
volna, azt elértük. A debrece-
niek nem tudtak bennünket 
meglepni, sőt, ha az utolsó 
tíz percben pontosabban 
játszunk, akár a három 
pontot is megszerezhettük 
volna. Köszönöm a szur-
kolóink meccsek óta tartó 

kiváló támogatását – mondta 
a lefújás után Pintér Attila 
vezetőedző.

Labdarúgóink 20 ponttal 
továbbra is a 6. helyen állnak 
a tabellán.

FOLYTATÁS Csapatunk nov-
ember 19-én, szombaton 15 
óra 30-tól a Videotont, míg 
december 3-án, szombaton 
15 óra 30-tól a Ferencvárost 

fogadja városunkban. A Mező-
kövesd Zsóry FC és a Magyar 
Vöröskereszt folytatja a közös 
játékgyűjtő jótékonysági akci-
óját és mindkét mérkőzés előtt 
várja a szurkolói felajánlásokat 
a bejáratoknál. A Pintér-fiúk a 
Magyar Kupa 8. fordulójában 
az NB III-as Rákospalota, azaz 
a REAC vendégeként lépnek 
majd pályára november 29-én, 
kedden 13 órától. 

Értékes pontot szerzett városunk felnőtt együttese 
Debrecenben. Csapatunk zsinórban 

a negyedik bajnoki mérkőzését zárta kapott gól 
nélkül és továbbra is a 6. helyen áll a bajnokságban.

Mezőkövesdi KC 
– Orosházi FKSE-Linamar 
28-29 (14-15)
A K&H férfi kézilabda liga 9. fordulójában 
a közvetlen rivális Orosháza ellen lépett 
parkettre az MKC november 12-én. A 
találkozó elején csapatunk vezetett, de 
a vendégek néhány perc után átvették 
a játék irányítását és a játékrész nagy 
részében többgólos előnyben voltak. Ké-
zilabdázóink fordulás után fej-fej mellett 
haladtak a vendégekkel, de a vezetést 
csak egyszer, 21-20-nál sikerült átvenni. 
Az MKC a végsőkig küzdött, azonban ve-
reséget szenvedett és 2 ponttal továbbra 
is sereghajtó az NB I-ben.
– Sajnos egy az egyben lekopíroztuk 
a mai mérkőzés elejét a gyöngyösi 
találkozóval. A második félidőben, 
amikor vezethettünk volna renge-
teg technikai hibát vétettünk és ez 
megbosszulta magát – mondta Holló 
Balázs, az MKC kapusa.

SIKERES AKCIÓ A bajnoki találkozó előtt, 
14 órától véradást szerveztek a Városi 
Sportcsarnokban. A Mezőkövesdi KC 
jóvoltából a véradók ingyen tekint-

hették meg a bajnoki összecsapást és 
egy dobozos sört kaptak ajándékba. Az 
akció jól sikerült, így a Magyar Vörös-
kereszt és a kézilabda klub tavasszal 
megismétli az akciót.

LIGAKUPA A közelmúltban életre hí-
vott sorozatban összesen 10 együttes, 
a nemzetközi kupaindulók kivételével 
az összes NB I-es, valamint két má-
sodosztályú klub szerepel. Csapatunk 
két idegenbeli mérkőzéssel kezdte 
szereplését a B csoportban. Molnár 
Ferenc tanítványai november 2-án az 
NBI/B-s PLER-Budapest vendégeként 
31-30-ra, három nappal később 
Cegléden 29-28-ra győztek.
– Mindkét mérkőzésen voltak nagyobb 
hullámvölgyek a játékunkban, de a 
végén mindkétszer sikerült a magunk 
javára fordítani az eredményt. Az 
élmények így pozitívak, de a hibákat 
mindenképpen javítanunk kell – mondta 
Molnár Ferenc vezetőedző.

Az MKC a sorozatban legközelebb 
december 7-én, szerdán 18 órakor játszik, 
amikor is a PLER-Budapest gárdáját fogadja 
a Városi Sportcsarnokban.

Felemás szereplés
A bajnokságban fontos mérkőzést bukott, viszont a Ligakupában két 

értékes győzelmet aratott városunk felnőtt csapata.

A 2. fordulóban a Kazincbarcikai VSC vendége volt sakkcsapatunk. A sok dön-
tetlen ellenére nagy csatát vívott a közel azonos erőt képviselő két együttes. 
Míg az ellenfélnél az első két táblán nemzetközi mester játszott, addig az 
utolsó két tábla erőviszonya számunkra volt kedvezőbb. Végül csak 4 táblán 
dőlt el a küzdelem, a táblák 2/3 részén megegyeztek a felek ponton, így 6-6 
lett a vége. Erre mondják, hogy akár fordított eredmény is születhetett volna...

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

X dömping után döntetlen...

A 3. fordulóban a csoport egyik sztárcsapata, a DVTK volt együttesünk ellenfe-
le. Az aktuális vetélytárs erőfölényét szimbolizálja, hogy míg nálunk nem volt 
ilyen játékos, addig az ellenfél még a 7. táblán is mesterjelölt játékost ültetett 
le a sakktáblához. Ehhez képest a minden táblán magasabb értékszámmal ren-
delkező ellenféltől megszerzett 4 pont figyelemre méltó teljesítmény. A legna-
gyobb fegyvertény az ifjúsági Pap Kristóf megszerzett fél pontja a csaknem 400 
Élő-ponttal magasabban jegyzett partnerével szemben, de a többi döntetlent 
kiharcoló játékos is 150-300 pont hátránnyal ült asztalhoz. Együttesünk -szoros 
alsóházi küzdelemben-  a 11. helyet foglalja el a 12 csapatos mezőnyben.

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

A következő fordulóban, november 13-án a Hajdúszoboszlói SSE volt az 
ellenfél, idehaza.

Vállalható eredmény

Dr. T. B.

Dr. T. B.

Bódi Krisztián

bokri

Debrecenben is folytatta remek sorozatát a Mezőkövesd Zsóry (Fotó: dvsc.hu)



Az Egri Spartacus Tájéko-
zódási Futó Sportegyesület 
szervezésében október 29. 
és 31. között tartották meg a 
28. Eger Nagydíj Nemzetközi 
Tájékozódási Futóversenyt, 
melyen a magyarok mellett 
többek között román, dán, 
finn, szlovén, szlovák és cseh 
sportolók is részt vettek. 
Városunk a háromnapos meg-
méretés nyitónapjának adott 
otthont. A verseny céljáról 
Blézer Attila, az egyesület 
alelnöke, a program főszerve-
zője beszélt:
– A tájékozódási futás abban 
különbözik a futóversenyek-
től, hogy a sportolóknak 
térkép és tájoló segítségével, 
előre meghatározott sorrend-
ben ellenőrző pontokat kell 
megkeresniük. A pályákat 
kategóriától függően alakít-
ják ki, általában 2 és 12 km 
közötti távokat jelölnek ki a 
versenyzőknek.

Az aikido egy tradicionális japán harcművészet, melynek 
stílusjegyeit alapítója, Uesiba Morihei, ismertebb nevén 
O-szenszej több harcművészeti ág ötvözetéből alakította ki. A 

fő különbséget az jelenti a többihez képest, hogy az aikido védekező 
stílusjegyeket hordoz, éppen ezért a béke művészetének is nevezik. 

– A fő célja nem az ellenfél, hanem sokkal inkább önmagunk 
legyőzése. Olyan harmonikus állapot kialakítására törekszünk, 
mellyel a támadás energiát elvezetve ártalmatlanítjuk az ellenfe-
let úgy, hogy mindeközben nem teszünk kárt benne – emelte ki 
Farsang Attila, 4. danos mester, a mezőkövesdi csoport vezetője.

A technikai repertoárban a fegyveres, ezen belül bot, kard és 
tantónak nevezett kés, továbbá pusztakezes formagyakorlatok is sze-
repelnek. A bottal karddal szintén formagyakorlatokat végeznek, míg 
tantóval a késes támadás elleni védekezésre készülnek fel. Az aikido 
egy technikás küzdősport, ez lényegében azt jelenti, hogy nincsenek 
benne támadógyakorlatok, ezért nincsenek versenyek, ellenben 
rendszeresen tartanak bemutatókat.

KÖVESDI CSOPORT A Shobukan Dojo Eger mezőkövesdi csoportja 
6-7 éve működik, Farsang Attila idén szeptember óta vezeti az 
edzéseket külön a gyerekeknek és felnőtteknek.
– A gyerekcsoportba általában 10 fő szokott járni, a felnőtt csoport 
létszáma is 8-10 fő  – mondta a 4. danos mester. 

A Szent István Katolikus Általános Iskolában a gyerekek 
minden héten hétfőn és szerdán 16 órától, a felnőttek pedig 
ugyanezeken a napokon 17 órától edzenek.

Aikido Mezőkövesden
Az aikido a távol-keleti harcművészetek 

egyik legkülönlegesebb ága. 

Technikájával városunkban is megismer-

kedhetnek a küzdősportokat szeretők.

Nemzetközi 
mezőny indult

Mintegy 
400 sportoló részvételé-
vel nemzetközi tájékozó-
dási futóversenyt rendez-

tek Mezőkövesden 
a Hadasban és 
a Kavicsos-tó 
környékén.

bokri

bokri

A terepfutás mellett az elmúlt 
másfél évtizedben a települése-
ket is egyre többször bevonták, 
ennek köszönhetően merült fel 
helyszínként városunk, amely 
kiváló terepnek bizonyult a 
verseny szempontjából.

HADAS ÉS KAVICSOS A spor-
tolók délelőtt a Hadas város-
részben keresték az ellenőrző 
pontokat, ahol az Akácfa út 
végén 5-10 fős csoportokban 
rajtoltak el a résztvevők. Az 
indulók gyakorlatilag a Hadas 
teljes területét érintették, a cél 
a Mártírok út végén kijelölt 
ellenőrző pont volt.

Délután 50 csapat rész-
vételével sprint váltófutást 
rendeztek a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban, valamint a 
Városi Sportcsarnok szomszéd-
ságában lévő emeletes házak 
környékén. A nagydíj főszerve-
zője elégedetten nyilatkozott a 
verseny helyszíneiről.

– Beszéltem több versenyzővel, mindenki nagyon elégedett volt a 
helyszínekkel. A város szép és rendezett, a Hadas olyan volt mint 
egy labirintus, sokan megjegyezték, hogy ilyet nem láttak sehol sem 
Magyarországon. A Kavicsos-tó és Szabadidőpark egy gyönyörű 
nyílt terület, melynek nagy előnye a sportolók szempontjából, hogy 
jól belátható, így a csapatok tagjai a váltásokra időben felkészülhet-
tek – emelte ki Blézer Atttila.

KÖVESDI TERVEK Blézer Attila elmondta, hogy a közeljövőben 
szeretnék bemutatni a sportágat a mezőkövesdi iskolákban. Hoz-
zátette, városunknak nagyon jó a fekvése versenyszempontból, 
hiszen könnyen megközelíthető, ráadásul a város és a Bükk lankás 
vidékei ideális terepet jelentenek a versenyek lebonyolítására. Az 
Eger Nagydíj vasárnap és hétfőn Cserépfaluban folytatódott. 
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A Matyó Múzeum az 1956-os ese-
mények 60. évfordulója alkalmából 
döntött arról, hogy Mezőkövesden is 
bemutatják azt a gyűjteményt, amely 
a kommunista egyházüldözés pap 
áldozatait, azok hányattatott sorsát 
mutatja be. 

A kiállításon egyebek mellett kora-
beli tárgyakon, fényképeken, leveleken, 
bibliákon, imakönyveken keresztül állí-
tanak emléket a kommunista időszak-
ban üldözött egyházi személyeknek, 
köztük a mezőkövesdi, illetve Mezőkö-
vesdről származó papoknak is. 

A tárlatot dr. Kerényi Lajos 
piarista atya nyitotta meg, aki be-
szédében saját emlékeiről mesélt. 
Dr. Kerényi Lajos 1946-ban lé pett 
be a pi a ris ta rend be, 1952-ben 
szen tel ték pappá Vácon. 1944-ben 
a frontra, majd Oroszországba ke-

rült mint hadifogoly. A fogságból 
1945 szeptemberében tért haza 
egy betegszállítmánnyal. Az akko-
ri időkről, megélt eseményekről, 
valamint a beteg emberek és az 
ifjúság vallási segítésének fontos-
ságáról beszélt. 

A Matyó Múzeum novemberre 
egy sajátos, beszélgetéssel egybe-
kötött tárlatmegtekintést is tervez, 
amely során a kiállítás kurátorai, 
Prevozné Balogh Irén és Tikovits 
Ernő vezetik körbe az érdeklődőket, 
mutatják majd be a gyűjteményt.

A megnyitón Mozerné Horga Ste-
fánia magánénekes és Pázmándi-Guba 
Viktória színész adott zenés, verses 
műsort. A kommunista korszak pap 
áldozataira emlékező anyagot decem-
ber 30-ig tekinthetik meg az érdeklő-
dők a Matyó Múzeumban. 

emlékezés Az

kiállítása
„Számon-tartva” címmel nyílt vándor-
kiállítás a Matyó Múzeumban október 

26-án. A tárlat a kommunista egyházül-
dözés pap áldozatainak állít emléket. 

A mezőkövesdi származású 
szerzővel a mű tartalmáról, 
mezőkövesdi emlékeiről 
Csirmazné Cserványák Ilo-
na beszélgetett. A több mint 
400 oldalas könyv megírá-
sának ötletét az adta, hogy a 
korábbi, fehér partizánokról 
szóló művéhez folytatott 
kutatómunkája során szá-
mos mezőkövesdi emléket, 
anyagot sikerült gyűjtenie. 

A kötetben Sugár Mátyás 
családjáról, gimnáziumi élmé-
nyeiről, a világháború és 1956 
mezőkövesdi eseményeiről, 
valamint az 1944-1959 közötti 
időszak történéseiről ír. 

A művet számos fekete-
fehér és színes fotó teszi 
szemléletessé, köztük 75 
oldalon az 1956-os ese-
ményeket követő bírósági 
kihallgatások, ítéletek doku-
mentumai is.

A kötetet Nagy István, a 
gimnázium egykori igaz-
gatója és Juhász Mónika, a 
Városi Könyvtár szakmai 
vezetője lektorálta.

A könyvet az érdeklő-
dők a mezőkövesdi Városi 
Könyvtárban is megtalál-
hatják, amelyből egyébként 
100 példány készült magán-
kiadásban.C
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k Sugár Mátyás közelmúltban megjelent Csodavilággyökerek című 

könyvét mutatták be az érdeklődőknek a Közalkalmazottak és Köz-
tisztviselők Nyugdíjas Klubjának november 7-ei összejövetelén. 

M. Zs.

M. Zs.

Dr. Kerényi Lajos 
piarista atya

Részlet a tárlatból

December végéig látható a kiállítás

Sugár Mátyás és Csirmazné Cservenyák Ilona


