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Tudtad, hogy Mezőkövesd is az Invitel kiemelt fejlesztési övezetéhez tartozik?

Így a település nagy részén már számodra is elérhető gyors
internet- és digitális TV-szolgáltatásunk HD csatornákkal! 

Ismerd meg Te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat.
Szívesen segítünk választani közülük akár az otthonodba,
akár vállalkozásodhoz.

Invitel Nap: Mezőkövesd, Mátyás út 2. (NTX Computer Számítástechnikai üzlet),  
9.00–16.00 óra között az alábbi napokon: június 7., 21., július 5., 19. 
Értékesítőnk: Pénzesné Nagy Katalin +36 20 220 1184

GYORS INTERNET ÉS DIGITÁLIS TV MÉG TÖBB HELYEN

Az adott lakcímen elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről 
és a díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, a 1288-as infóvonalon vagy 
munkatársainknál!

 Mifelénk most könnyen 

lendületbe jöhetsz

Fizetett hirdetés
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Jokai 
Anna
Kövesden

,

A közelmúltban elhunyt Jókai 

Anna Kossuth-díjas írónő, 

aki a mezőkövesdi könyvtár 

meghívására 1975-ben (42 éve), 

majd a következő évben is 

városunkba látogatott.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a találkozót a Művelődési Ház emeleti kiállítóter-
mében rendeztük meg. Mintegy 230 fő várta a vendéget, aki rendkívül érdekes előadás-
ban számolt be életéről és könyvei születéséről.

Életrajzából mint „fatörzsből”, úgy ágaztak el könyvei, ahogy a valódi fából az ágak. S 
amikor befejezte, akkor előttünk állt a „biográfiai fa”, a „biográfiai karácsonyfa”.

Bebizonyosodott az, hogy amit a művek olvasásakor éreztünk, hogy Jókai Anna nem 
a „lelátóról” biztatja a hétköznapokon küzdőket, hanem egész személyiségével örül az 
örülnivalónak. A találkozó után sokan vásároltak az írónő könyveiből és 1.700 Ft értékű 
könyv is gazdára talált a könyvtombola során, ami akkor igen nagy értéknek számított.

Emlékkönyvünk őrzi kedves szavait: 

1975: 
„Nagyon jól éreztem magam ebben a körben. 
Nyílt beszéd, meleg szív, merész gondolatok 
együttese adta meg élményeim alapját.
Őrizzék azt, ami megőrzésre érdemes – min-
denekelőtt az emberséget.”

1976: 
„Ismét eljöttem; s igen jól éreztem magam baráta-
im között. Nemcsak a Zsóry-fürdő meleg vízében, 
de a meghívók szeretetében is fürödtem. Köszönöm 
a szép emlékeket, a viszontlátására!
Utóirat: eshet a csúf eső, ha belül süt a nap!”

Jókai Anna 
(1975–2017)

(Fotó: MTI)

Ezeket közreadta: 
Laboda Kálmán

nyugdíjas könyvtáros
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VÁROSHÁZA

A testület az ülés elején egy 
perces néma főhajtással emlé-
kezett meg a nemrég elhunyt 
Pap János korábbi polgár-
mesterről és dr. Pető József 
ügyvédről, a Helyi Választási 
Bizottság egykori elnökéről.

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTA-
TÓ Dr. Fekete Zoltán elsőként 
összefoglalta a Közösségi 
Ház, a Városi Könyvtár májusi 
rendezvényeit és ismertette 
a városunkban megrendezett 
egyéb programokat és sport-
eseményeket is, valamint 
beszámolt a megvalósult beru-
házásokról is. Az önkormány-
zat által benyújtott pályáza-
tokkal kapcsolatban újabb két 
támogatási értesítés érkezett: 
egyrészt a Zöld felületek és 
közösségi terek fejlesztése, ki-
alakítása Mezőkövesden című 
projektre, mely konferencia 
központ kialakítását, a Kőkép 
Sportcentrum megvalósítását 
és egy közösségi kert kialakítá-
sát foglalja magában mintegy 
343 millió forint értékben. 
Másrészt az önkormányzat 
ASP központhoz történő csat-
lakozására kb. 9 millió forintot 
kapott a város. 

Támogatásban részesítet-
ték a Mezőkövesdi Kistérségi 
Társulás „Helyi foglalkozta-
tási paktum a Mezőkövesdi 
járásban” című pályázatát is. 
A pályázat a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhi-
vatallal közösen konzorciumi 
formában került benyújtásra. 
A pályázat célja a munka-

adók és a munkavállalók 
közötti hatékonyabb együtt-
működés segítése, a támoga-
tás összege 336 Mft. 

A Zsóry fürdő csúszdaparkja 
tekintetében az építési munkák 
ütemterv szerint haladnak.

A napirend első két pontjá-
ban az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és 2016. évi 
zárszámadásáról szóló rende-
letek módosításáról döntöttek, 
ezután a képviselők tudomásul 
vették az Állami Számvevőszék 
jelentéséről szóló tájékoztatót, 
illetve elfogadták a szerv által 
jóváhagyott intézkedési tervet. 
Ezt követően a Többcélú 
Kistérségi Társulás előző éves 
munkájáról szóló beszámolót 
fogadták el a képviselők, amely 
tartalmazza a társulás éves 
költségvetését is. 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS A 
negyedik napirendi pontban a 
testület döntött Mezőkövesdi 
Hulladékgazdálkodási Önkor-
mányzati Társulás létrehozásá-
ról, amely június 15-vel jön létre 
mezőkövesdi székhellyel. Az 
újonnan létrejövő közszolgálta-
tó fogja meghatározni Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében a 
tevékenység fő irányvonalait. A 
tevékenységben a Mezőkövesdi 
Városgazdálkodási Zrt. alvál-
lalkozóként vesz részt majd, a 
változások a szolgáltatás folya-
matosságát nem érintik. 

A következőkben a város-
atyák döntöttek a Mezőkövesdi 
Óvoda és Bölcsőde tagóvo-
dáiban a 2017/2018. évben 

indítandó csoportok számáról 
is, 145 gyerek iratkozott be a 
tanévre, továbbra is 22 csoport 
indítása szükséges a 4 tagintéz-
ményben. Az önkormányzat 
pályázatot nyújt be a helyi 
közösségi közlekedés 2017. 
évi támogatására, amelyet 
legkésőbb június 12-ig kell 
a Magyar Államkincstárhoz 
beadni. A város 3 önkormány-
zati tulajdonrésszel rendelkező 
társasháza – a Szent László tér 
11., a Mátyás Király út 142. és 
a Mátyás utca 71. szám alatti 
ingatlanok – az Otthon Me-
lege Program 2017 keretében 
kamatmentes kedvezményes 
kölcsön elnyerésére pályázik, 
amely energia-megtakarítást 
eredményező beruházásokra 
fordítható. A testület a hatá-
rozati javaslatot egyöntetűen 
elfogadta és támogatja. 

PROGRAMOK A Város Napja 
programtervéről és költségve-
téséről is döntöttek a képvise-
lők. A programsorozatot június 
30-tól július 2-ig rendezik meg, 
amelyhez a testület az önkor-
mányzat 2017. évi költségve-
tésében a civil szervezetek/
rendezvények lebonyolítására 
biztosított keretből 13,8 millió 
forintot biztosít. A módosított 
program alapján szombaton a 
Kavicsos-tó területén szervez-
nek futóversenyt, vasárnap 
pedig megrendezik a II. Matyó 

Íjászkupát. Július 1-jén, szom-
baton 21 órától nagyszabású 
Omega-koncert lesz.

Az augusztus 4. és 6. között 
rendezendő Matyóföldi Folk-
lórfesztivált az önkormányzat 
3,4 millió forinttal támogatja. A 
képviselők határoztak a DIGI-
Mobil telekommunikációs há-
lózathoz tartozó bázisállomás 
telepítéséről is, egy 40 méter 
magas antennatartó torony fog 
megépülni a volt katonai lak-
tanya területén. A kölcsönösen 
kialkudott bérleti díj 800.000 
Ft + ÁFA/év lesz. 

Az önkormányzat közbe-
szerzési eljárást indít helyi 
termékek boltja kialakítására a 
Szent László tér 19. és a Város-
gondnokság konyhájának fel-
újítására. A projekt 100%-ban 
támogatott, összköltsége 108,5 
millió forint, a beruházásra 5 
céget hívnak meg, júniusban 
fognak dönteni, melyik végzi 
majd a kivitelezést. 

Önkormányzati ingatlanok 
hasznosításáról is döntöttek 
a képviselők, továbbá egy 
fotovoltaikus erőmű megva-
lósítására vonatkozó bérleti 
szerződés megkötéséről, 
emellett a Szép Mezők Lovas 
Egyesület használati szerző-
dését június 30-a után nem 
hosszabbítják meg a Piac és a 
Tesco közötti részen, a kör-
nyéken lakók panaszai okán.

Dori Anett

Elfogadták az önkormányzat Állami Szám-
vevőszék vizsgálata folytán készített intéz-

kedési tervét, emellett hulladékgazdálkodási 
társulás létrehozásáról, a jövő évi óvodai 

csoportszámról, önkormányzati tulajdonrész-
szel rendelkező társasházak felújítási tervei-

ről, a Város Napja programjairól is döntöttek 
a városatyák május 31-én. 

Májusi testületi ülés

Száznegyvenöt gyerek iratkozott be a Mezőkövesdi 
Óvoda és Bölcsődébe a következő tanévre
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Elkészült 
a Szomolya felé 

vezető főút

A magyar kormány tavaly decem-
berben döntött a 700 millió forintos 
támogatásról, melyből a Mezőkö-
vesd közigazgatási területére eső 
út felújítására 200 millió forintot 
fordított a város. Az érintett út-
szakaszon kétrétegű aszfaltterítés, 
padkarendezés, valamint a szükséges 
helyeken árokprofilozás valósult 
meg, a munkálatokat a Szilvási Építő 
Kft. végezte. A most átadott résszel 
megújult a Mezőkövesd és Szomolya 
közötti teljes, 11 km-es útszakasz. 

– Mezőkövesd folyamatosan 
fejlődik, nagyon fontos, hogy az utak 
is megfelelő minőségűek és járhatóak 
legyenek. Minden évben megújul vagy 
a városban, vagy a térségben valami-
lyen út, amely nem csak a közlekedés 
szempontjából fontos, hanem az em-
berek és a települések közötti kapcso-
latok kialakításának és fenntartásának 
is az egyik legfontosabb eszköze. 
Azt kívánom, hogy a jövőben legyen 
még jobb és tartalmasabb a viszony 
Szomolya és Mezőkövesd között – 
mondta el beszédében Tállai András, 
aki hozzátette, a kormánytámogatás 
fennmaradó részéből fog megújulni 
a Mátyás király út a Bogácsi úttól 
egészen a Mindszenty útig, valamint a 
Zsóry fürdő kör- és hullámmedencé-
jének rekonstrukciójára is sor kerül.

A miniszterhelyettes hangsú-
lyozta, Mezőkövesd és Dél-Borsod 
a fejlesztésekben élen jár, hiszen 
a jövő év végéig kb. 54 km hosszú 

útszakasz fog megújulni mintegy 
4 milliárd forintból különböző 
európai uniós, illetve nemzeti 
forrásokból.

Mikes Csaba, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. üzemeltetési igaz-
gatója összefoglalta a Mezőkövesd 
és Szomolya közötti út teljes meg-
újulásának előzményeit: 2014-ben 
belügyminisztériumi forrásból és Szo-
molya önkormányzatával összefogva 
konzorciumban kezdődött a felújítás, 
majd 2015-ben a Közlekedés Operatív 
Program keretében 2 km-nyi szakasz 
rekonstrukciója valósult meg. 2016-
ban saját fenntartási forrásból végzett 
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
javításokat, idén pedig külön célzott 
forrásból Mezőkövesddel konzorci-
umban történt meg a rekonstrukció. 

INFOBLOKK
hossz: 3749 m útszakasz
munkaidő: 30 nap 
aszfaltmennyiség: 1660 m3 
padkaépítés: 440 m3 zúzott kő

Az ünnepségen részt vett dr. Fe-
kete Zoltán, Mezőkövesd és Guczi 
István, Szomolya polgármestere, 
Peiker Tamás, a B-A-Z. Megyei 
Közút Nonprofit Zrt. igazgatója, 
ifj. Szilvási András, a Szilvási Építő 
Kft. ügyvezetője. A műsorban fellé-
pett a szomolyai Rece Hagyomány-
őrző Egyesület.

Átadták a Mezőkövesd-Szomolya közötti 4 km-es 
útszakaszt. A munkálatokat lezáró ünnepségen 

Tállai András miniszterhelyettes, térségünk ország-
gyűlési képviselője mondott beszédet.

A megemlékezés elején a Jézus Szíve 
templom vegyes kórusát hallhattuk Török 
László karnagy vezetésével. Az esemé-
nyen elsőként Tállai András, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti és adóügyekért felelős 
államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője mondott beszédet.

– Higgyük el, hogy a ma Európájának és 
Magyarországának is szüksége van hősökre. 
Olyan emberekre, akik képesek kimondani, 
hogy a magyarok Magyarország érdekeit, 
határait, függetlenségét és önállóságát ké-
pesek megvédeni. A hősök napja alkalmából 
azt kívánom Magyarországnak és Euró-
pának, hogy képes legyen megtalálni azt 
a helyes utat, amelyen haladva újabb hősi 
emlékművek helyett egy virágzó keresztény 
Európát és Magyarországot hagyhatunk az 
utókornak – mondta el Tállai András.

Ezt követően dr. Medvegy János pápai 
prelátus, a Szent László templom plé-
bánosa szólt az egybegyűltekhez, majd 
Gordos Attila református lelkipásztor 
szavait hallhatták a jelenlévők. Bán Otília 
énekével, Kiss Marcell pedig verssel tette 
még meghatóbbá az eseményt. 

A jelenlévő szervezetek az I. és II. 
világháború hőseinek és áldozatainak 
emlékművét koszorúzták meg, mialatt 
az Il Silenzio című zeneművet hallhat-
tuk Mozer Attila, a zeneiskola művészeti 
tanárának előadásában. Az ünnepség 
zárásaként a megjelentek is elhelyezték a 
megemlékezés virágait és mécseseit.

A magyar hősök emlékünnepe 
alkalmából rendezett megemlé-
kezésen vehettek részt a mező-
kövesdiek május 28-án vasárnap, 
az esti szentmisét követően.

Hősök napja

D. Anett D. A.



6            Mezőkövesdi Újság 2017/12

AKTUÁLIS

Június elsején tartották a 
Mezőkövesdi Tankerületi 
Központ pedagógusnapi 
ünnepségét a Közösségi 
Házban. Az eseményen 
három járás állami fenn-
tartású általános iskolái-
nak és speciális iskoláinak 
pedagógusai vettek részt. 

A tanárokat és iskolai 
munkatársakat Tállai And-
rás, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszter-
helyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős állam-
titkár, országgyűlési kép-
viselő köszöntötte. Mint 
mondta, az ünnepeltek 
feladata igen nagy, hiszen 
áldozatos munkát végez-
nek és a tudás átadásán 
kívül föl is kell kelteniük 
a diákok érdeklődését a 
végtelen tudomány iránt. 
Az érdeklődés felkeltése 
egy életre is szólhat, s az is 
lehetséges, hogy csak évek 
múlva hoz gyümölcsöt. Ki-
fejtette, a pedagógusoknak 
példaképeknek is kell len-
niük. Az elmúlt évek okta-
tást, nevelést érintő több 
kormányzati intézkedését 
említette, az ingyenes tan-
könyvtől a mindennapos 
testnevelés bevezetéséig.

A beszédet követően 
a diákoké lett a színpad, 
felléptek többek között a 
Mezőkövesdi Városi Ze-
neiskola különböző tan-
szakainak tanulói, tanárai 
és csoportjai, humoros 
jelenetet adtak elő a Tisza-
palkonyai Általános Iskola 
tanulói, néptáncot mutat-
tak be a mezőcsáti Egressy 
Béni Általános Iskola di-

ákjai, s táncoltak a Tisza-
újvárosi Általános Iskola 
végzősei is. Nagy sikert 
aratott az X-Faktorban 
második helyen végzett, 
igrici Mata Ricsi dala.

A műsort követően 
Miniszteri Elismerő Ok-
leveleket és Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmeket 
adott át Tállai András, 
utóbbit vehette át négy 
mezőkövesdi pedagógus 
is, Csoma Gusztávné, 
Kovácsné Bózsvári Jolán, 
Papp Józsefné és Papp-
né Pázmándi Borbála. 
Díjazták a három járás 
egy-egy intézményének 
egész éves kiemelkedő 
munkáját is: járásunkból 
a Mezőkövesdi Alapfokú 
Művészeti Iskolát.

A MÁAMIPSZ ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLÁJA 1964 
óta működik, tanulói 
létszáma négy és fél száz. 
A következő évtől Szomo-
lyán és Mezőkeresztesen 
is telephelyet nyit, s új 
tanszakokat indít. 2016 
óta regisztrált tehetség-
pontként működik.

Zárásként Bozsikné Vig 
Marianna, a tankerületi 
központ vezetője hangsú-
lyozta, sajnos nagyon ke-
vés a pályakezdő tanár, hi-
ányozni fognak azok, akik 
most nyugdíjba vonulnak, 
hiszen ők nagyon sok ta-
pasztalattal rendelkeznek. 
Megköszönte a pedagógu-
sok és munkatársak egész 
éves munkáját, s gratulált 
a kitüntetetteknek.

Négy mezőkövesdi tanár és az 
Alapfokú Művészeti Iskola is 

elismerést kapott a tankerületi 
pedagógusnap alkalmából.

A diákok példaképei lehetnek
CSOMA GUSZTÁVNÉ a Szent Imre Tagiskola tanítója. Önmagával és 
másokkal szemben igényes, jól felkészült nevelő, a szülőkkel nagyon jó 
kapcsolatot ápol, tanítványai szeretik, tisztelik, a közösségi rendezvények 
aktív segítője. 2006-ban a tantestület neki ítélte a Szepesi Gyűrű díjat.
KOVÁCSNÉ BÓZSVÁRI JOLÁN a Mező Ferenc Tagiskola tanára. 1980 óta 
tanít az intézményben magyar nyelv és irodalmat, illetve angol nyelvet. 
Nagy hangsúlyt fektet az irodalmi értékek közvetítésére, a magyar nyelv 
szeretetére és helyes használatára. Munkájának eredményességét igazolják 
a versenyeken elért kiváló eredmények. A Biztatás Gyermek és Iskolafejlesz-
tési Alapítvány kuratóriumának elnökeként segítette a tanulókat.
PAPP JÓZSEFNÉ a Mező Ferenc Tagiskola tanára. Pedagógus pályáját 1975-
ben Cserépfaluban kezdte, 1980 óta tanít a Mezőben magyar nyelv és irodal-
mat, valamint történelmet. Igyekezett a magyar nyelv szeretetére, a magyar 
történelem megismertetésére, a hazaszeretetre nevelni a gyerekeket.
PAPPNÉ PÁZMÁNDI BORBÁLA a Mező Ferenc Tagiskolája tanára, elsődleges 
szempontnak tartja a matematika és a fizika megszerettetését, tanítványaival 
rendszeresen részt vett versenyeken, amelyeken rangos helyezéseket értek el. Részt 
vett az emelt szintű matematika oktatás kidolgozásában és megvalósításában.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pedagógusnap alkal-
mából június elsején díjakat adott át a Zeneakadémián. Kiemelkedő 
hatású oktatási-nevelési-gyógypedagógiai munkájáért, valamint a 
pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége 
elismeréseként Apáczai Csere János-díjat vehetett át: BOLDIZSÁR 
BERTALAN GYULA, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola Szent Imre Tagiskolájának tagintézmény-vezetője.

A Miskolci Szakképzési Centrum pedagógusnap alkalmából a Miskolci SZC 
Kiváló Pedagógusa Díját adományozta FEHÉRVÁRI DÉNESNEK, a Mezőkö-
vesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnázium tanárának.

Csoma Gusztávné, Kovácsné Bózsvári Jolán, Papp Józsefné 
és Pappné Pázmándi Borbála (balról jobbra) Tállai Andrástól és Bozsikné 

Vig Mariannától vette át a kitüntetést

T. B. M
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MOZAIK

A kő marad

Az ünnepi műsorban közreműkö-
dött az iskola 10. A és B osztálya, 
Panyi Márton és az énekkar dalokat 
adott elő, Katyina Gábor elszavalta 
Wass Albert: Üzenet haza című 
versét, a koszorúzás idején pedig 
Katyina Boglárka furulyán játszott 
magyarnépdal-feldolgozást.

Az ünnepségen Juhász Jánosné 
igazgató felidézte a trianoni békekö-
tés folyamatát és következményeit, 
valamint emlékezetét, illetve annak 
hiányát. Kitért arra, hogy a külhoni 

magyarokért a második világháború 
és a rendszerváltás között nem mert 
kiállni az állam. Azóta viszont újra 
segítik a megismerésüket és a szü-
lőföldjükön való megmaradásukat. 
A Határtalanul Program keretében 
lehetőség van arra, hogy a kövesdi 
diákok is megismerkedjenek a hatá-
ron túli magyar középiskolásokkal. 
Az ünnepség végén Bajzát Melinda 
önkormányzati képviselő és Juhász 
Jánosné helyezték el a szobornál a 
megemlékezés koszorúit.

Június 4-e a nemzeti összetartozás napja, amelyről idén 
is megemlékezést tartottak városunkban.

Ússzunk 
nyáron

Az iskolai tanítás befejezése után az intézményi úszásoktatás 
is szünetel, ezt követően rövid karbantartási leállás követ-
kezik, majd július 1-jétől megnyitja kapuit a lakosság előtt a 
városi tanuszoda, tudtuk meg Lukács Sándortól, a tanuszo-
dát üzemeltető Mezőkövesdi Városgondnokság vezetőjétől. A 
létesítmény elsősorban az oktatási intézmények úszásoktatá-
sának biztosítására épült, így a lakosság a szorgalmi időszak-
ban reggel 6-7, valamint 16 és 20 óra között vehette igénybe. 

Nyáron viszont már keddtől szombatig naponta 7–15 óráig 
úszhatunk a medencékben, egészen augusztus 20-ig. Lukács 
Sándor hangsúlyozta, a tanuszoda használatának díjai nem 
változnak: ugyanolyan belépőjegy- és a bérletárak mellett ve-
hetjük igénybe a kibővített nyitvatartás alatt is a medencéket.

NYÁRI NYITVATARTÁS keddtől szombatig 7–15 
óráig, július 1-jétől augusztus 20-ig.

Augusztus 20-a után a tanítási időszakban visszaáll a meg-
szokott rendszer, azaz a lakosság újra a reggeli és délutáni 
órákban használhatja a tanuszodát.

Megnyitja kapuit nyáron a tan-
uszoda, a szünidőben egész nap 

használhatjuk a medencéket.

Hétfő ZÁRVA
Kedd 700–1500

Szerda 700–1500

Csütörtök 700–1500

Péntek 700–1500

Szombat 700–1500

Vasárnap ZÁRVA

Jegyárak
Felnőttbelépő 800 Ft
Diák-, 
nyugdíjasbelépő 600 Ft

Bérletárak
10 alkalmas 
felnőttúszóbérlet 6000 Ft

10 alkalmas diák-, 
nyugdíjas-úszóbérlet 4000 Ft

Úszósapkabérlés 200 Ft
Hajszárítóbérlés 200 Ft
Csoportos 
úszásoktatás

600 Ft/fő/
óra

A Mezőkövesdi Városi Tanuszoda
nyitvatartása és árai

2017. július 1-jétől 
augusztus 20-ig

!

A festő, grafikus, üvegszobrász műveiből nyílt kiállítás Mezőkövesden, mely a 
Falak üzenete címet viseli. A művész fantáziadús absztrakt alkotásai egy jelen-
téktelennek tűnő utcabeli részlet lefotózásával indulnak, amelyek később számí-
tógépes képi szerkesztéssel veszik fel végleges formájukat. Az erdélyi származású 
Török Levente képes egy olyan megbújó kis töredékben meglátni a lehetőséget és 
szépséget, ami mellett mi közömbösen elsétálnánk.  A tárlatot Murányi Norbert 
nyitotta meg. Török Levente a tárlatmegnyitón az elvont művészet kifejlődésé-
ről beszélt, amelynek lényege, hogy a valóságot másként ábrázolva engedik a 
művészek, hogy a nézők saját látásmódjukat hozzáadva értelmezzék a műveket. 
A kiállított munkáit is bemutatta, de hangsúlyozta, szeretné, ha mindenki meg-
találná a saját értelmezését. A megnyitót vers-felolvasás színesítette, a művész 
felesége, Pál Mária olvasta fel költeményeit, valamint Nyikes Nikoletta gitárjáté-
kát is hallhattuk. A Falak üzenete című tárlat június 30-ig tekinthető meg. 

Ha a falak mesélni 
tudnának...

Török Levente képző-
művész alkotásaiból 

nyílt kiállítás május 23-
án a Rózsa Étteremben. 

A gimnázium tizedik évfolyamos tanulói adtak műsort a Wass Albert 
szobornál a nemzeti összetartozás napja alkalmából június 2-án. 

T. B. Sz. B. Á.

D. A.
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KULTÚRA

Az még egy hivatásos színház-
ban is úgy van, hogy a szerep-
lőknek sem képességei, sem 
gyakorlata nincsenek alapból 
azonos szinten, s egy amatőr 
társulat bizony még inkább 
küzd ezzel a problémával, ami-
kor egyrészt minden tagjának 
kell lehetőségeket biztosíta-
nia, másrészt figyelnie kell az 
előadás színvonalára is – már 
ha ad magára az a társulat. A 
másik gond, hogy a technikai 
lehetőségek (színpad, világítás, 
stb…) sem állnak rendelkezés-
re úgy, ahogyan a professzioná-
lis játszóhelyeken.

 A színházba rendszeresen 
és gyakran járó, a színház 
világával más módon is 
szoros kapcsolatban lévő 
ember pedig két attitűd közt 
választhat, amikor rászánja 
magát egy amatőr előadás 
megtekintésére. Vagy eleve 
visszafogott igényekkel megy 
el vagy ellenkezőleg, a lehető 
legkomolyabban veszi őket, 
akik szabadidejüket áldozzák 
Tháliáért, s megérdemlik a 
komoly odafigyelést.

 Az előadást Kinczel 
Brigitta rendezte. Krimi – s 
ráadásul ilyen neves szerző 
műve! - lévén egyáltalán nem 
mindegy, sikerül-e az eleve 
meglévő titokzatosságot, 
feszültséget színpadi eszkö-
zökkel alátámasztani, adott 
esetben talán még fokozni 
is. Nos, hogy sikerült, azt az 
előadás közben a hátam mö-
götti sorokból (ez persze igen 
helytelen!) és a szünetekben 
hallható kommentárok is 
bizonyítják („Nem tudjuk mi 
sem, mi lesz a vége, de na-
gyon izgulunk.” … „Na, most 
akkor ki ölte meg a nőt?!” … 

stb.) A színlapról konkrétan 
nem derül ki, a világítás kinek 
a munkája, de „Technika: ifj. 
Barna György”. Felteszem, 
hogy ő és a rendező közösen 
alakították ki a fényeffektu-
sok rendszerét, általában a 
cselekményhez illően adekvát 
módon, némely pillanatban 
drámai hatást keltően.

Szabó István díszletének 
megtervezésekor nyilván 
a már említett technikai 
lehetőségeket kellett szem 
előtt tartani, egyszerű, de 
jól használható, ugyanakkor 
a cselekmény helyszínének 
hangulatát sikeresen megidé-
ző eredmény született. 
 Az előadás szereplői közt kor-
ban is elég markáns az eltérés, 
a rendező azonban megtalálta 
azt a szereposztást, amely 
segít erről elfeledkezni. 

Takács Norbert (Sir Wilfrid 
Robarts, peres ügyvéd) gya-
korlatilag végig színen van 
a három felvonás alatt (az 
előadás a két szünettel 3 és 
fél órás). Ez nem kis megter-
helés hivatásos színésznek 
sem, nem beszélve arról a 
szövegmennyiségről, amelyet 
meg kellett tanulnia. Értéke-
lésekor ez a fizikai s szellemi 
megterhelés is elismerést 
érdemel! Játéka egyébként 
számomra abban a jelenetben 
érte el a csúcspontot, amikor 
a vádlottat szenvedélyesen és 
könyörtelenül figyelmezteti 
arra, hogy eskü alatt vall.

Leonard Vole szerepében 
Pethe Ákos. Amint szintén a 
hátam mögüli sorokból hallot-
tam, „még csak 18 éves és itt az 
érettségi is, nem volt könnyű 
dolga” (mármint a betanulás-
sal és színpadi jellemformá-

lással). Valóban nem volt az, 
hiszen olyan indulatokat és 
érzelmeket kellett ábrázolnia, 
amihez természetszerűleg nem 
lehet meg már csak koránál 
fogva sem az élettapasztalata. 
Ha néha volt is némi hiány-
érzet, ez az indoka. Azonban 
összességében nagyon rokon-
szenves volt színpadi jelenléte, 
hihető volt játéka.

Pázmándi-Guba Viktória 
(Romaine) az első pillanattól 
az utolsóig úgy formálta meg 
alakját, hogy én úgy vélem, az 
valószínűleg nagymértékben 
hű lehet az eredeti Agatha 
Christie regényben (nem 
olvastam, bevallom) ábrázolt 
nőhöz. Az olvasók ilyennek 
képzelhették. S ez nem kevés!

Bár többen is érdemelné-
nek még legalább egy-egy 
mondatot, mégis csak Janet 
MacKenzie szerepére szeret-
nék még kitérni. Kissné Dudás 
Mária egészen remek ebben a 
karakterfigurában, sötét, elva-
kult, gyűlölködő és humoros 
egyszerre, az illúzió tökéletes!

„Komolyabb” kritikai ész-
revételem a magam részéről 
kettő volna – vagy még inkább 
tanácsom, ha engem kérdezné-
nek. A tárgyaláson az esküdtek 
a színpad szélén ülnek, háttal a 
közönségnek, s közben az azon 
a szélen ülő nézők elől sajnos 
hosszasan takarják a színpadot. 
Mivel úgyis csak az előadás 
végén van igen rövid megszó-
lalásuk (az is ugyanúgy háttal 

nekünk), nem lenne célsze-
rűbb úgy megoldani, hogy az 
első sor közepén 2 széket fenn-
tartani nekik, ott ülnének, ott 
állnának fel, amikor beszélni 
kell? A másik, hogy az előadás 
legvégén a – gondolom, nagy-
részt nem állandó színházba 
járó – közönséget megzavar-
ja, hogy kialszik a fény, úgy 
tűnik vége a darabnak, már 
tapsolnak, de újra kigyullad, 
s akkor hangzik el Romaine 
szájából a zárómondat. Ha az 
összes többi fény kialvásával 
pontosan azonos időben őrá 
viszont rávetődne egy reflektor 
vagy fejgép fénye, akkor ez a 
zavar feloldható volna (* amint 
utólag megtudtam, az eredeti 
elképzelés éppen ez volt, csak 
egy sajnálatos technikai hiba 
következtében történt más-
képp a bemutatón).

A Mezőkövesdi Amatőr 
Színjátszó Kör egyébként 
sokéves múltra tekint vissza, 
sokféle előadás, sokféle 
műfajban áll már mögöttük. 
Tegnap még érződött az első 
alkalom, a bemutató izgalma, 
s ez természetes, de nyilván 
lesznek még újabb előadásai 
ennek az izgalmas krimi-
nek, s a hivatásos színházak 
világában is úgy tartják, hogy 
egy-egy előadás sohasem a 
premierre van kész igazán, 
hanem néhány előadással 
utána. Én ajánlhatom A vád 
tanúja megtekintését!

gardonyiszinhazblog.gportal.hu

Agatha Christie bűnügyi játékát láttam jú-
nius 3-án a MASZK (Mezőkövesdi Amatőr 
Színjátszó Kör) Egyesület előadásában, a 
Közösségi Ház színháztermében – olvasható 
a gardonyiszinhazblog.gportal.hu-n, akinek 
szerzője az alábbi kritikát írta.

A vád tanúja

A darab főszereplői: Pázmándi-Guba Viktória, 
Takács Norbert és Pethe Ákos
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Fél évszázadnál is régebben, alig voltam 11-12 éves, amikor 
nagyanya elvitt magával a szentkúti zarándokútra.

Akkor még nem volt így kiépülve, erdőrengeteg mélyén a 
kegyhely... Odaérkezve ott töltöttük az éjszakát virrasztással 
és kevés alvással. Egy nagy tisztáson ki-ki a pokrócát fek-
helynek használva szundítottunk fél-éberen, nehogy rossz 
szándékú kóborlók meglopjanak.

Másnap még az ünnepi mise előtt egy sziklás hasadékban 
kerestük a monda-szerinti nyomokat. Mivel már az iskolás 
olvasókönyvből magam előtt láttam, ahogy a lovag-király lovával 
átugrat a szakadékon a kun leányrablót üldözve... Íme a sziklákon 
ott volt a lovának pata-nyoma, kicsit arrébb pedig a csodaforrás, 
amit fakasztott, hogy kitikkadt seregét vízhez juttassa.

Elszállt úgy 60 év, amikor nyugdíjasan lehetőség nyílt ottani 
kirándulásra. Elhatároztam, utánajárok mennyire valós ez az 
emlék, vagy csak egy gyermekkori vízió? Rácsodálkoztam a 
változásokra: gyönyörű templom, zarándokoknak a szabadban 
rengeteg pad-ülőhely, gondozott, virágos környezet. Csend-
ben megbújva arrébb a szurdokban rátaláltam a kemény 
sziklán megmaradt patkónyomra és a forrásra is. Számomra 
ez volt a meggyőzés, hogy nem gyermekkori álom az egész!

Nem lehet véletlen, hogy nagytemplomunk és középis-
kolánk is Szent László nevét viseli. Versbe foglaltam hát 
életemen átívelő Szent László képemet:

Legendák szellemútján
száguldó lovad nyomát őrzi
Mátra-hegyi szikla
mélyében csobogó forrás,
ősi mondák csodatévő titka...
Lovagias tetteidnek
nem tudhatjuk számát,
mutass mai ifjúságnak
követendő példát:
Erényeid, bátorságos
testi-lelki alkalmasság,
törvényedben kellő szigor
alkumentes jó igazság
vitte az országod
Eszményképünk László Király
népünk ma is téged kíván:
Oltalmazd meg te népedet
idegen hordáktól,
védd meg féltett lányainkat
minden erőszaktól...
Védőszentként irányítsd
a magyar katonákat,
polgárőrség áldozatos
vigyázó portyákat.
Lovagkirály, templomaink szentje
hű népedre figyelmezzél
magas égből nézz le!
 . - .

Itt elsősorban – különböző programok keretében – a 
II. világháború után a Szovjetunióba hurcolt politikai 
foglyokra és kényszermunkásokra emlékeztünk.

Szolyván az elhunytak tiszteletére létrehozott emlék-
parkban a témához kapcsolódó feladatokat oldottunk 
meg, majd az emlékezés mécseseit helyeztük el az 
emlékműnél, és megkoszorúztuk azt. Ugyancsak ko-
szorút helyeztünk el Munkácson, a gulágokban életüket 
vesztettek emlékfalánál.

Kirándulásunkat összekapcsoltuk a magyar történe-
lemhez kötődő nevezetességek megtekintésével is. Meg-
néztük a munkácsi várat, amelyre büszkén tekintettünk, 
és sok fényképet készítettünk a vár egyik teraszán lévő 
Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc szobránál.

Mindenkire nagy hatást gyakorolt a Vereckei-hágóról 
elénk táruló lenyűgöző látvány. Megkoszorúztuk az emlék-
művet, és a magyar himnuszt elénekelve fejet hajtottunk 
őseink, a Kárpát-medencében hont foglaló magyarok előtt.

Nekünk, diákoknak különösen tetszettek azok a felada-
tok, amelyeket a szolyvai emékparkban oldottunk meg 4 
fős csapatokban. Először megijedtünk a feladványok ne-
hézségétől, de utána mindenki nagyon élvezte őket. Egy 
nem hétköznapi feladatot is kaptunk: egy túlélő bőrébe 
bújva kellett interjút készítenünk a munkatáborokon átélt 
borzalmakról, az ott uralkodó körülményekről. 

Hálásak vagyunk, amiért megadatott nekünk az a 
lehetőség, hogy betekintsünk a történelem talán legbor-
zasztóbb időszakába, és mélyebb ismereteket szerez-
hettünk a málenkij robotról és a gulágról. Ugyanakkor 
felemelő érzés volt részese lenni dicső nemzeti múl-
tunknak – mégha csak néhány röpke órára is.

Lengyel Lilla, Szekeres Alíz
    10. A osztályos tanulók

Pető Margit
Legendák 
nyomán

N
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LÓ
GULAG 
emlékzarándoklat

Egy sikeres pályázat keretében a mezőkövesdi Szent 
László Gimnázium 10. A osztálya 

2017. május 25–27. között eljutott Kárpátaljára
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SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László 
Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30, 7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek 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 
templomban, 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

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 
csütörtökén, 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 GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
Szent Liturgia a mezőkövesdi görög 
katolikus kápolnában (Gaál István u. 1., a 
Közösségi Ház mögött): 
június 18-án (vasárnap) 15 órától, július 
2-án (vasárnap) 11 órától.
Június 18-án (vasárnap) 17 órától 
Keresztállítás a leendő templom helyén 
a Szőlő utcában.

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) hét-
köznap 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) 

június 11–17-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.) 
június 18–24-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

június 25 – július 1-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

június 17.
Dr. Roszkos László, Gr. Zichy u. 10/A 

június 24.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

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

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!

Harangszó

Lakossági apróhirdetés
Szentistvánon összkomfortos családi ház 
eladó. Két és fél szobás, kis kerttel, garázzsal. 
Érd.: 70/431-3293

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban május 23. és június 5. között 
10 házasságkötést és 13 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátarto-
zóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Gróf Attila – Nagy Klaudia,

Vámos Krisztián – Nyeste Linda,
Takács István – Balogh Ildikó,

Bajzát László – Dr. Kamasinszky Beáta,
Nagy Péter – Schachinger Rita,

Fügedi László Zoltán – Dósa Evelin,
Kovács Zsolt Richárd – Kulcsár Kitti,

Bán Attila – Varga Bernadett,
Szép László – Dr. Felföldi Eszter Zsuzsanna

Haláleset:
Molnár Mártonné 81 éves,
Csirmaz Istvánné 70 éves,
Molnár Miklósné 75 éves,
Kakuk Lászlóné 90 éves,
Guba Istvánné 92 éves,

Nagy István 70
mezőkövesdi lakos.

A Város napi futóversenyek tervezett útvonalai:

– A rövidtávon nevezők egy 800 m-es távot tesznek meg a Kavicsos-tó és Szabadidőpark terü-
letén a Jézus Szíve templom körül.
– A középtávon nevezők (3,6 km) a Jezsuiták tere – Mátyás király út – Eötvös utca – Budai Nagy 
Antal út – Dohány utca – Mindszenty József utca – Jezsuiták tere útvonalon haladnak majd.
– A hosszabb távon nevezők (10 km) a Jezsuiták tere – Mátyás király út – Eötvös utca – Budai 
Nagy Antal út – Dohány utca – Mindszenty József utca – Mátyás király út – Zsóry kerékpárút – 
Mátyás király út – Jezsuiták tere útvonalon haladnak majd.
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Hívogató
június 18. vasárnap
II. Rally edzés a repülőtéren

június 19-20. hétfő-kedd
13-18 óráig felvételi és beiratko-
zás a 2017/2018-as tanévre a 
zeneiskolában. Választható tan-
szakok: szolfézs, zongora, hege-
dű, cselló, furulya, fuvola, kla-
rinét, szaxofon, trombita, kürt, 
harsona, tuba, gitár, ütő(dob, 
xilofon, vibrafon),szintetizátor- 
keyboard, magánének, 
festés, grafika, környezet és 
kézműveskultúra, néptánc

június 23. péntek
10.30-tól 17.30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

június 23. péntek
11 órától Százrózsás Hímzéski-
állítás megnyitója – válogatás 
a VI. Százrózsás Hímzőpályázat 
zsűrizett munkáiból a Matyó 
Múzeumban

június 24. szombat
18–24 óráig Múzeumok Éjszakája 
a Matyó Múzeumban, a Hajdu 
Ráfis János Mezőgazdasági Gép-
múzeumban és a Takács István 
Gyűjteményben

június 25. vasárnap
10 órától Jézus Szíve Búcsú 
a Jézus Szíve templomban

Június 30 – július 2. 
péntektől vasárnapig
Város Napja programjai 
– részletek a hátoldalon.

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA – MEZŐKÖVESD
A hagyományos

SZÍV-BÚCSÚ
2017. évi menetrendje

Június 23. (péntek)
JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE főünnepe
20.00 – ÜNNEPI SZENTMISE ÉS LELKI ELŐKÉSZÜLET 
21.15 – GYERTYÁS KÖRMENET a Kavicsos tó-hoz. A búcsúi NAGY KERESZT feldíszíté-
se égő gyertyákkal, a tó partján ESTI IMA a város családjaiért. 

Június 24. (szombat)
18.00 – Búcsúi ELŐESTI SZENTMISE ÉS LELKI ELŐKÉSZÜLET 
(Ecc. Dr. Katona István püspök) Éjszaka: szentségimádás, virrasztás

Június 25. (vasárnap)
Reggel és délelőtt: Zarándokok fogadása – gyóntatás
6.00 – SZENTMISE
7.00  – A körmenet útvonalán a HÉTVIRÁGOS KERESZTEK feldíszítése, 
a virágok megáldása
10.00 – SZÍV-BÚCSÚ ÜNNEPI SZENTMISÉJE 
(főcelebráns: DR. BEER MIKLÓS váci megyéspüspök)

A szentmise után: - NAGY KÖRMENET AZ OLTÁRISZENTSÉGGEL a tó körül.
– a templomba visszaérkezve TE DEUM, ÁLDÁS, HIMNUSZOK
14.00 – Jézus Szíve litánia, kegytárgyak megáldása, zarándokok búcsúzása 
a templomban. 

HASZNOS TUDNIVALÓK:
– Minden mezőkövesdi családot meghívunk, hogy vállaljon egy kis részt a Hétvirágos 
Keresztek virággal történő feldíszítésében. Egy-egy család, vagy rokonság vállalhatja, hogy 
egy hét rekeszből álló keresztet csak ők állítanak össze. A virágok részére az üres műanyag 
rekeszeket a templomban, vagy a plébánián vehetjük át. A feldíszített rekeszeket a búcsú 
napján reggel 7 órakor hozzuk vissza a tó partjára. A kereszt bontása másnap, hétfőn reg-
gel 7 órakor. Ekkor elvihetjük a hozott virágdíszeket, illetve a sírra, vagy kertbe kiültethető 
virágokat.

Szeretettel várjuk Jézus Szentséges Szívének tisztelőit:
a Jézus Szíve templom plébánosa és képviselő-testülete.

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, színes programok, hivatalos 

ügyek intézésének segítsége, egészségügyi 
ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvatartás: 7–15 óráig 

(munkanapokon)
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Mély fájdalommal 
tudatjuk, 

hogy édesapánk, 

Márton József
2017. június 3-án,  
89 éves korában 

Budapesten elhunyt.

Gyászoló gyermekei, 
Zsuzsanna és József

Moziajánló
június 28. szerda, 

Közösségi Ház

17 órától: 
Verdák 3. – 3D
magyarul beszélő, amerikai 
családi animációs film, 2017

19 órától: 
Transformers: Az utolsó 
lovag – 3D
magyarul beszélő, amerikai 
sci-fi akciófilm, 2017

FITNESS-SÉTA Ingyenes 
egészségmegőrző sétát 
szervez Kiss Anikó mező-
kövesdi fitnesz edző június 
17-én, 24-én és július 1-jén. 
Reggel 9 órától a Hadnagy úti 
Sportcentrumtól indul a fit-
neszgyakorlatokkal fűszere-
zett gyaloglás a Zsóryig, mely 
közben a szakember az egész-
séges életmódról is beszél 
majd. A részvételhez előzetes 
regisztráció szükséges.
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SPORTKALAUZ

MSE-hírek 
Támadó középpályással erősí-

tette meg keretét a Mezőkövesd 
Zsóry felnőtt labdarúgócsapata, 

Dunaszerdahelyről.

Az év játékosa is volt tavaly Dunaszerda-
helyen Jakub Brašeň. A 28 éves támadó 
középpályás Besztercebányán kezdte a 
futballt, s ott is játszott 2014 februárjáig, 
amikor a DAC 1904-hez igazolt. A jobblábas 
játékos télen sérüléssel is küzdött, ezért 
a szezonban csak húsz bajnokin lépett 
pályára, tavasszal főleg csereként, melyeken 
egy gólt rúgott és egy gólpasszt adott. A 
kupában három mérkőzésen jutott szóhoz. 
Összesen 214 szlovák első osztályú mérkő-
zésen szerepelt. Mezőkövesdre 2019. június 
30-ig kötelezte el magát.

Szerencsen játszott döntetlen a női csa-
pat, amely így megtartotta negyedik 

helyét a megyei kispályás bajnokságban.
Szerencs – Mezőkövesd Zsóry 1-1 (0-1) 
Szerecs: Bartus F. (k), Oláh, Dudás, Bartus I., 
Varga, Ács, Haushel 
Mezőkövesd: Papp R. (k), Vámos, Berki, Duchony K., Berecz, 
Tóth R., Marczis, Duchony T., Molnár, Papp D. 
Edző: Papp Sándor 
Gólok: Ács, ill. Berki

A bajnokságot a Tiszalúc nyerte (49 pont), amely a döntő mérkő-
zésen, hazai pályán legyőzte a Sárospatakot (43 pont). A harmadik 
a Kazincbarcika lett, míg csapatunk 30 ponttal végzett a negyedik 
helyen, a Szerencs az ötödik 28-cal.

Kövesdi sikerek 
az országos Diákolimpiákon
ATLÉTIKA A Mezeifutás Diákolimpia országos döntőjén a II. kor-
csoportban harmadik helyen ért célba Sipeki László, a Szent István 
Katolikus Általános Iskola tanulója. A két kilométeres távot 7 perc 15 
másodperc alatt teljesítette, hátránya mindössze két másodperc volt 
az első két helyen befutóhoz képest. A fiúknál ebben a korcsoportban 
245-en vettek részt az áprilisi döntőn.

Hatodik helyen végzett a II. korcsoportos Atlétika Többpróba 
Diákolimpia országos döntőjén a Mezőkövesdi ÁAMIPSZ fiú csapata. 
A május 24-i, székesfehérvári versenyen 1856 pontot ért el a Lukács 
Zsombor (egyéni 11. hely), Orosz Dominik (19.), Fogas Márton (65.), 
CSikó Martin Jusztin (74.), Vincze Péter (78.), Kis Benjámin (147.) 
összeállítású csapat.

A Nemzeti Naturál Testépítő Bajnok-
ságot az INBA szervezet rendezte, a 
versenyről kérdeztük a sportolót.

– Hogy sikerült egy év alatt 
ennyit fejlődnöd?
– Tavaly ezen a versenyen, ami egyben 
életem első versenye is volt, 4. lettem, 
és most sikerült 3 helyezést javítanom, 
így a dobogó legfelső fokára állhattam. 
Nagyon örülök annak, hogy már most 
országos bajnoknak tudhatom magam, 
pedig még csak egy éve foglalkozom 
versenyszerűen a sportággal. Termé-
szetesen ezt az eredményt a szüleim 
támogatása nélkül nem értem volna el. 

– Milyen terveid vannak még?
– Szeretnék a továbbiakban is foglalkozni a versenysporttal, és minél 
magasabb szintre eljutni. Ősszel újra nemzetközi és Európa-bajnok-
ságra készülök, melyet Bosznia-Hercegovinában rendeznek meg. 
Remélem, hogy itt is sikeresen fogok szerepelni!

Aranyérem
Országos első helyezéssel büszkélkedhet a me-
zőkövesdi testépítő. Ócsai Balázs május 20-án 

Tatabányán állhatott a dobogó legfelső fokára. 

Fent: Papp Sándor, Duchony Katalin, Tóth Renáta, 
Duchony Tímea, Molnár Vivien, lent: Papp Dóra, Papp Réka, 
Berecz Virág, Berki Dzsesszika, Marczis Dóra, Vámos Laura

Jakub Brašeň

T. B.

6. helyen végzett a kövesdi csapat
(Fotó: Vinczéné Pázmándi Erika)

Ócsai Balázs

-ob-

Forrás: mezokovesdzsory.hu
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VÁROS
NAPJA

-

Kavicsos-tó és Szabadidőpark

A
rendezvény

minden
programja
ingyenes!

          (Jezsuiták tere) 
9.00   Koszorúzás a Mátyás király szobornál
9.30   Város-napi ünnepség
          (Közösségi Ház színházterme)
11.00 Szentmise a városért
          (Szent László templom)

8.00-14.00 Mozdulj, Mezőkövesd! - családi sportnap

.

20
17

június 30. 

július 2.

21.00 OMEGA élő nagykoncert
          (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

július 1. (szombat)

15.00 Nagy György Pro Urbe díjas textilművész
          kiállításának megnyitója
          (Közösségi Ház kiállítóterme)
18.00 Mezőkövesd Város Fúvószenekarának
          és Mazsorett Csoportjának, valamint az egri
          Farkas Ferenc Zeneiskola Fúvószenekarának
          műsora
          (Közösségi Ház előtti tér)

június 30. (péntek)

július 2. (vasárnap)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Információ: 49/500-135

9.00   II. Matyó Íjászkupa
          Matyóföldi Íjász Egyesület szervezésében
          (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
16.30 Örs Úr Utódai Hagyományőrző Egyesület
          lovas harci bemutatója
          (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)
17.00 A Mezőkövesdi Polgárőrség
          lovasbemutatója
          (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)


