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rendezvényt hagyományosan koszorúzás előzte 
meg a Mátyás király szobornál, majd a Közös-
ségi Házban folytatódott az ünnepség, ahol a 
műsor elején matyó népdalokat hallhattunk Pa-
nyi Blanka előadásában, majd városunk vezetője 

mondott beszédet. Kiemelte, hogy ez a nap mindenki ünnepe, 
aki érzelmileg kötődik Mezőkövesdhez. Hangsúlyozta, hogy a 
matyók bölcs és szorgalmas emberek, valamint kiemelte, hogy 
Mezőkövesd kulturális értékeit, hagyományait tisztelni és ápol-
ni kell. Beszélt továbbá a városunkban megvalósuló fejleszté-
sekről is és elmondta, azon lesznek, hogy ez a fejlődés folytatód-
jon. Beszéde után egy hatkezes zeneművet játszott el zongorán 
Bacsi Alexandra, Juhász Emese és Thomán Marcell.

ELISMERÉSEK Az „Év diákja” kitüntetéseket idén Kratochvil András, 
a MSZC Szent László Gimnáziumának 10. osztályos tanulója, Hado-
bás Dávid, a Széchenyi István Katolikus Középiskola 10. osztályos di-
ákja, Csörgő Kristóf, a Mező Ferenc Tagiskola 7. osztályos hallgatója 
és Radványi Zita, a Szent Imre Tagiskola 7. osztályos tanulója részére 
ítélték oda. Ezt követően Mihály Melinda adott elő egy zeneművet 
elektromos hegedűjén. Ebben az évben a „Mezőkövesd Köznevelé-
séért” kitüntető díjat Tóth Sándorné, a Mezőkövesdi Óvoda és Böl-
csőde Móra Ferenc úti Tagóvodájának vezetője vehette át.

TÓTH SÁNDORNÉ Óvónői pályáját a mezőkövesdi V. sz. 
Napköziotthonos Óvodában kezdte. 1979 óta jelenlegi munka-
helyén óvónőként, vezetőhelyettesként, majd 2003-tól tagintéz-
mény vezetőként dolgozik. Pedagógiai munkáját 40 éve töretlen 
lendülettel és odaadással végzi. Öt éven át vezette a város és 
városkörnyék játék-munkaközösségét, számos bemutató foglal-
kozást, szakmai előadást tartott. Igényes szakmai felkészültsé-
gére, 1999-ben „Vezető Óvodapedagógus” diplomát is szerzett. 
Mindenekelőtt gyermekközpontúság jellemzi, munkája ered-
ményeként az óvoda számos alapítványi és szponzori támoga-
táshoz jutott. 2010-ben megkapta az „Év intézményvezetője” 
kitüntetést is, ami szintén nagy megtiszteltetés volt számára.

A „Mezőkövesd Városért” kitüntetést a Mozgássérültek Me-
zőkövesdi Egyesülete kapta, a díjat az egyesület elnöke, Bukta 
László vette át. 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 1995-ben 35 fő-
vel alakult a MEOSZ tagszervezeteként. A szervezet segítséget 
nyújt a fogyatékkal élő felnőtt és fiatalkorú lakosság problémá-
inak megoldásában. Munkájukat 4 kistérségben (Mezőkövesd, 
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Mezőcsát, Tiszaújváros és Emőd), 39 településen végzik. Tag-
létszámuk mára meghaladja az 5000 főt. 1998 óta végeznek 
közhasznú tevékenységet. 2000-ben alakult ifjúsági csoportjuk, 
2005-ben pedig a Reuma klub. 2006-tól a „Kéz a Kézben” Támo-
gató Szolgálat személyi segítségnyújtást és szállítási tevékeny-
séget végez a mezőkövesdi kistérség 12 településére kiterjedően. 
2007 óta működik a sclerosis multiplex klub. 2011 márciusában 
az egyesület lehetőséget kapott arra, hogy megkezdje a sorstársi 
tanácsadói tevékenységét. 

„Mezőkövesd Városért” kitüntetést adományozott a képviselő-
testület Csirmaz István részére.

CSIRMAZ ISTVÁN 1983-ban kezdte meg munkáját a Mezőkövesdi 
Szakképző Iskolában szakmai tanárként. Később a gépész mun-
kaközösséget irányította, emellett a Mezőkövesden működő 
gépmúzeumban is aktívan tevékenykedett, majd a Mezőgazda-
sági Gépmúzeumért Alapítvány kuratóriumi elnöke lett. 2006-
tól a Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója. Aktívan tá-
mogatta újabb szakmák bevezetését, ezzel azt biztosította, hogy 
az iskola tanulólétszáma 800-1000 fő között maradjon. Vezeté-
se alatt az iskola nevelői munkájában nagy változások következ-
tek be, jelenleg már felvételi eljárásban tudják a jelentkező diá-
kokat felvenni. Csirmaz István munkásságát 2013-ben Dr. Papp 
Zoltán-díjjal ismerték el, valamint a Szakszervezetek Országos 
Tanácsától megkapta az arany Eötvös József-emlékérmet is. 

A kitüntetések átadása után a Szent László Fesztiválkórus elő-
adásában matyóföldi summásdalok csendültek fel, a műsor vé-
gén a Százrózsás Néptáncegyüttes tagjai adtak elő matyó tán-
cokat. Az ünnepség után Mezőkövesdért és lakóiért tartottak 
szentmisét a Szent László templomban.

Mátyás király szobrának 
megkoszorúzásával 
kezdődött az ünnepség

Bukta László, 
a Mozgássérültek 

Mezőkövesdi 
Egyesületének 

vezetője, 
Tóth Sándorné 

tagóvoda-vezető, 
valamint 

Csirmaz István 
igazgatóA

Dori Anett
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A hívek a templom névadója, 
Szent László király előtti tiszte-
letüket rótták le a vallási ünne-

pen. A Szent László-emlékévhez kap-
csolódó eseménnyel emlékeztek meg a 
„lovagkirály” cselekedeteiről, aki a ke-
reszténység következetes védelmezője 
és terjesztője volt, nevéhez számos egy-
házhoz kapcsolódó intézkedés köthető. 

Az ünnepség a mezőkövesdi szár-
mazású Ócsai J. Barnabás ferences kis-
testvér által tartott szentmisével vette 
kezdetét a Szent László templomban, 
majd dr. Medvegy János plébános 
mondott köszönetet a résztvevőknek. 

Az áhítat körmenettel folytatódott, a 
hívek a Varga Pál utca – Gaál István 
utca – Mátyás király út vonalon kí-
sérték végig az Oltári Szentséget, így 
tisztelegve hazánk egyik legnagyobb 
királya előtt és megerősítve Istenbe 
vetett hitüket. A Széchenyi István 
Katolikus Középskola, a szihalmi, 
mezőszemerei és csincsei egyházköz-
ségek küldöttségei, dr. Fekete Zoltán 
polgármester és a képviselő-testület 
tagjai, a papság és a ministránsok, va-
lamint a Mezőkövesdi Fúvószenekar 
vonult végig a kijelölt útvonalon, a 
sort pedig a hívek zárták. 

A hagyományos Szent 
László Búcsút és Körmene-

tet június 27-én tartották 
meg városunkban.

D. Anett
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VÁROSHÁZA

KÖZLEKEDÉS ÉS IPARI FEJLESZTÉS Az elmúlt időszak kulturális és 
sporteseményei mellett a városban zajló beruházások és pályázatok 
aktualitásait ismertette dr. Fekete Zoltán. A polgármester elmondta, 
újabb két nyertes pályázatról tud beszámolni. Kerékpárút építésére 
és egyéb közlekedésfejlesztési munkálatokra 1,7 milliárd forintnyi 
összeg áll rendelkezésre, melyet az érintett települések konzorcium-
ban fognak felhasználni. Ezen összegből fog megépülni a Mezőkö-
vesd – Bogács – Cserépfalu – Bükkzsérc településeket összekötő 
kerékpárút, valamint Mezőkövesden a vasútállomás közelében új 
buszállomás, a régi pályaudvar helyén, a Mátyás király út két oldalán 
1-1 nagyobb kapacitású buszmegállót, buszöblöt alakítanak ki, a 
Széchenyi úti csomópontban pedig körforgalmat hoznak majd létre.

Ezen felül ipari park fejlesztésére és új iparterületek kialakítá-
sára 1,3 milliárd forint támogatást nyert a város, melyből a volt 
katonai laktanya melletti 10 hektáros és a repülőtér melletti 21 
hektáros iparterület teljes közművesítése, valamint a meglévő 
ipari park vízvezeték és szennyvízvezeték ipari parkba való bekö-
tése fog megvalósulni. 

A tájékoztatásából kiderült, a Zsóryban épülő csúszdapark 
munkálatai ütemterv szerint haladnak, megkezdődött a konyha-
korszerűsítés, a beruházás idején a nyári időszakban szükséges 
600 adagos ételkészítést a Móra Ferenc Tagóvodában és a Mező 
Ferenc Tagiskolában tudják megoldani. A közfoglalkoztatottak a 
Sára úton járdafelújítást, az önkormányzati tulajdonú ingatlano-
kon zöldterület-karbantartást végeztek, illetve a mezőgazdasági 
területek aktuális munkáit.

TELEPÜLÉSKÉP A 2017-es költségvetésről szóló önkrományzati 
rendelet módosítását követően új rendelet megalkotásáról 
döntöttek a képviselők. A településképi törvény előírása szerint 
az önkormányzatnak legkésőbb 2017. október 1-ig kell létrehozni 
saját településképi rendeletét, melynek előfeltétele a településfej-
lesztéssel, településrendezéssel összefüggő Partnerségi egyeztetés 
szabályait tartalmazó rendelet, valamint a településképi arculati 
kézikönyv megalkotása. Egy korábbi, 2014-es szabályzat visszavo-
nása mellett a városatyák jóváhagyták az új Partnerségi egyeztetés 
szabályait tartalmazó rendeletet, majd a szükséges arculati kézi-
könyv elkészítettetéséről döntöttek, mellyel a helyi szabályozási 
terv karbantartóját, a Sáth és Társa Kft.-t bízzák meg.  

Településrendezési eszközök módosításáról is szavaztak a 
képviselők, mely tervezési munkákat a Sáth és Társa Kft.-t fogja 
elvégezni. A következő változtatások átvezetése szükséges: a 
Bárdos Lajos Tagiskola területének bővítése miatt a Juharfa u. 2.  
besorolás-módosítása, a református templom építésére szolgáló 
telek (Gaál István úton) előkert és építési vonal korrekciója, a 
görögkatolikus templom területének településközponti vegyes 
területi övezetbe sorolása, a Cseresznye úton gazdasági céllal ér-
tékesített terület övezeti besorolásának módosítása, fotovoltaikus 

erőmű telepítésére alkalmas területek szabályozási besorolásának 
vizsgálata, átvezetése, a Polgármesteri Hivatal valós állapotának 
feltüntetése, településen belüli útszélességi korrekciók átvezetése, 
ismert gazdasági területek valós használat szerinti jelölése (Lövői 
úton, Jegenyesor utcában). Az elkészült tervdokumentációt a 
képviselő-testület fogja jóváhagyni.

AUGUSZTUS 20. Az Államalapító Szent István királyunk tiszteletére 
rendezendő városi ünnepség részletes programját, valamint költség-
tervét is elfogadta a testület. A hagyományos koszorúzást szentmise 
követi a majd Jézus Szíve templomban, azután a Szent László Kórus 
ünnepi műsora következik a templom előtt, az új kenyér megáldását 
és megszegését követően adják át a  „Mezőkövesd Város Díszpolgá-
ra” kitüntetést. Este 8 órától kezdődik a Csík zenekar nagy koncertje 
a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban, melyet tűzijáték követ. Az 
ünnepség teljes programja 5,8 millió forintba kerül. A Mezőgazdasá-
gi Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány kérésének megfelelően az 
idei, XIX. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó megrendezését 
650.000 Ft-tal támogatja az önkormányzat.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS Jogszabályi változások, továbbá az Or-
szágos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási rendszer átalakítását tették szükséges-
sé, melynek célja egy egységes, nonprofit közszolgáltatási rendszer 
létrehozása: azaz a közszolgáltatást mint kötelező önkormányzati 
feladatot ne megyéken átnyúló, területileg széttagolt, hanem 
megyén belül létrejövő és működő formában lássák el. Ennek 
érdekében szükséges, hogy az önkormányzat kiváljon a 2004-ben 
megalakult, 42 tagot tömörítő Tisza-Tavi Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulásból, melynek gesztora Tiszafüred Város 
Önkormányzata. A képviselők 12 egyhangú szavazattal támogatták 
a társulásból 2017. december 31. nappal történő kilépést.

CSÚSZDAPARK A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő területén létesíten-
dő vízi és száraz játszótér építésére kötött kivitelezési szerződés 
módosításáról is szavaztak a városatyák. A beruházás megkezdését 
követően olyan előre nem látható, szükséges feladatok merültek 
fel, melyek folytán pótmunkák megrendelése vált szükségessé. A 
kivitelezővel, valamint a műszaki ellenőrrel történő felülvizsgá-
lat eredményeként meghatározták azon feladatokat, melyekkel 
bővíteni szükséges az eredeti szerződést. A pluszmunkák (hely-
színrajz- és alapolásisík-módosítás, közműkiváltások, gépészeti és 
acélszerkezet-bővítés, új utak-sétányok kialakítása) mintegy 175 
millió forintba kerülnek. 

SPORTPÁLYA Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Magyar Lab-
darúgó Szövetség pályaépítési programjára: a Hadnagy úti Sport-
centrum területén szeretnének kisméretű, multifunkcionális pályát 
építeni. A tervek szerint a rekortán burkolatú, LED-es megvilágí-
tással ellátott pálya körül 1,2 méter magas palánk, illetve 5 méterig 
labdafogóháló lesz. A mintegy 43,7 milliós beruházáshoz 13 millió 
forint önerőt biztosíta a város. Az esti használatra is alkalmas sport-
terület labdarúgásra, kézilabdázásra és röplabdázásra is alkalmas 
lenne. A képviselők a pályázat benyújtását támogatták.

Rendeletek módosításáról, az augusztus 20-
ai ünnepség programjáról, költségvetéséről a 
gépésztalálkozó támogatásáról, illetve sport-
pálya építéséhez pályázat benyújtásáról is 
döntöttek a városatyák. 

Képviselő-testületi ülés
2017. június 28.

Sz. B. Á. Dori A.
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AKTUÁLIS

Megkezdődött 
a konyhafelújítás
A kollégium konyhájának felújításán, vala-
mint a helyi termékbolt kialakításán is dol-
goznak már a szakemberek. 

A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 számú, a Helyi termékek piacra 
jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben című projekt 
során 500 millió forintból létesülnek beruházások Mezőkövesd-
del konzorciumban Bogácson, Harsányban, Mezőcsáton és Óno-
don. Városunkban mintegy 135 millió forintból megújul a konyha, 
valamint helyi termékek árusítására bolthelyiséget alakítanak ki. 

Június 27-én megtörtént a munkaterület átadása Mezőkö-
vesden, az azt megelőző napokban írták alá a szerződést a 
kivitelező céggel, a Szilvási Kft.-vel. 

– Jelen pillanatban a bontási munka, tehát a burkolat, a 
nyílászáró szerkezetek elbontása zajlik, nagyobb ütemben a 
konyhánál, hiszen az az összetettebb feladat. Egy-két hétig 
tart a nagy tömegű, majd a szakaszosan (a gépészetivezeték-
építés és egyéb elektromos munkák mellett) végzett bontás, 
aztán a víz, a szennyvíz, a légtechnika kiépítése, majd a falazás, 
padló- és falburkolás, illetve a korszerű nyílászárók berakása 
következik – mondta el ifj. Szilvási András ügyvezető igazgató.

ÉTKEZTETÉS A korszerűsítés és felújítás a konyha helyiségcso-
portját érinti a földszinten és a pinceszinten. A külső homlok-
zat a földszinten teljes egészében megújul. Kialakítanak még 
egy bejáratot a konyha épületén az élelmiszerszállítás miatt. A 
húselőkészítő-helyiséget a pincébe költöztetik, az előkészítő 
és a konyha közötti összeköttetést pedig új étellift biztosítja 
majd. A felszabaduló területen egy speciális igényeket is kielé-
gítő részleget hoznak létre (pl. gluténmentes ételek készítésé-
hez), a pincében meglévő hűtőkamrákat szintén újjáépítik. A 
munkák befejezését a nyár végére, az iskolakezdésre tervezik.

A korszerűsítési munkák ideje alatt a nyári időszakban (a szociális 
alapon igénylők, az idősek és a hátrányos helyzetű gyerekek, vala-
mint az ügyeletes óvodák részére) szükséges mintegy 650 ételadagot 
a Mező Ferenc Tagiskolában készítik el, amelynek szétosztását a Bár-
dos Lajos Tagiskolában végzi a Mezőkövesdi Városgondnokság. 

HELYI TERMÉKBOLT A Szent László tér 19-ben található, 
eredetileg is üzlet céljára kialakított helyiség berendezését 
korszerűsítik, a tervezett felújítás során cserélik a nyílászáró-
kat, a padló- és falburkolatot, továbbá új bútorok, eladópult és 
polcrendszer kerül a boltba. A bejárati ajtónál akadálymentes 
rámpa is készül. A kivitelező cég a munkálatok befejezését 
októberre tervezi. 

330 munkát küldtek be az alkotók, ennek több mint két-
harmadát kiállították a Matyó Múzeumban. A 15 éve indult 
pályázat célja Mezőkövesd, Tard, Szentistván és a bükkaljai 
települések hagyományos hímzőkultúrájának a továbbélte-
tése. A június 23-ai ünnepélyes megnyitón Berecz Lász-
lóné egyesületi elnök köszöntője után dr. Fekete Zoltán, 
városunk polgármestere mondott beszédet. Viszóczky 
Ilona, a Herman Ottó Múzeum etnográfusa, a zsűri tagja 
értékelte a beküldött munkákat, majd dr. Csonka-Takács 
Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója 
szólt a résztvevőkhöz. A megnyitó vendége volt Wening 
Esthyprobo Fatandari indonéz nagykövet is, aki ajándék-
ként bivalybőrből készült, hímzett indonéz könyvjelzőt 
nyújtott át a matyóföldi alkotóknak.

EREDMÉNYEK A mezőkövesdi Zeleiné Pap Bernadett 
vehette át az első helyezettnek járó elismerést, az egyé-
nileg tervezett és mívesen kivitelezett rece, valamint 
viseletkiegészítőn újszerűen alkalmazott matyó motívumok 
tervezéséért és kivitelezéséért, továbbá a szakkörökben 
nyújtott tevékenységéért. A mezőkövesdi alkotó kapta 
Indonézia különdíját is. A második helyezett lett Kudlákné 
Balázs Noémi és Bogárné Szőke Erika, harmadik pedig 
Szuperné Bohus Judit és dr. Illés Károlyné.

Idén érkezett a legtöbb pályamunka a Száz-
rózsás Hímzőpályázatra, melyet 6. alkalom-
mal rendeztek meg. 

Wening Esthyprobo Fatandari indonéz nagykövet (közé-
pen) ajándékát kapták a következő mezőkövesdi alkotók: 
Zeleiné Pap Bernadett, Tóth Józsefné, Gyenes Gyuláné, 
Rajna Mártonné (Herman Ottó Múzeum különdíja), Pap 
Jánosné, Lukácsné Lengyel Erzsébet, Kada Andrásné (Tard 
különdíja), Bíróné Jacsó Mária, Kovács Gáspárné, Jacsó 
Jánosné, Farkas Gáspárné. Mezőkövesd különdíja: Csiki 
Tünde. Matyó Múzeum különdíja: Kliment Lajosné.

Népművészeti 
hagyományaink 
megőrzése

Dori A.

D. A.
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A 2003-ban elhunyt mezőkövesdi származású művész 
munkáinak kétharmadát felvonultató tárlat megnyitó 
ünnepségét a Város Napja rendezvénysorozatának első 
programjaként szervezték meg. Rabi Zsófia, a zeneis-
kola művésztanárának fuvolajátéka után Goda Gertrúd 
művészettörténész nyitotta meg a kiállítást. Kiemelte, 
hogy a gobelin technika – azaz a színes gyapjúból szőtt 
falikárpit – az iparművészet egyik legnehezebb, illet-
ve legtöbb időt igénylő műfaja. Nagy György amatőr 
művészként alkotott, a 60-as évektől haláláig 30 gobelint 
készített el rendkívüli alapossággal és szorgalommal. 
A megnyitón a művész fia, Nagy Péter mesélt az egyes 
darabok elkészítésének történetéről, elmondta, hogy 1-1 
alakot róla mintázott édesapja. Nagy György munkássága 
három szakaszra bontható, az elsőben az emberek és a 
világ a téma, a másodikban a zene, a harmadikban pedig 
a matyó gyökerekhez tér vissza a művész. Kiemelkedő 
munkái a Kodály-portré, a Matyó páva, a Cuháré és az 
Önarckép című falikárpitok. A megnyitón Tóth Mariann, a 
Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tagja énekelt. 

A Város Napjához kapcsolódó eseményen Panyi Zoltán vezényelte a mezőkövesdieket, az 
egri zenekar karmestere pedig testvére, Panyi Tibor volt. Mezőkövesden Reich Lászlóné 
felkészítésével több korcsoportban táncolhatnak a mazsorettek. A rendezvényen a 8-11 
éves lányokból álló Napsugár és Gyémánt csoport tagjai többször is felléptek botos, 
pomponos előadásukkal, ők már több éve táncolnak és állandó résztvevői országos 
mazsorett fesztiváloknak. De bemutatkoztak a legkisebbek is, Bán Melinda növendékei, 
akik tavaly szeptember óta ismerkednek az alapokkal. Természetesen a nagyobbak sem 
hiányozhattak a fellépők közül, a Twister csapat botos, pomponos és zászlós műsorával 
szórakoztatta a közönséget. Városunk Pro Urbe díjas fúvószenekarától egyebek mellett 
meghallgathattuk Jean Treves Boogie Forever című zeneművét, de egy Boney M sláger 
is felcsendült a repertoárból. A 15 éve működő egri zenekar előadásában elhangzott 
Borsay Samu Szamosmenti indulója, Maros Ernő Előre, soproni ifjúság indulója, de 
eljátszották Lady Gaga egyik slágerét és a Ghostbusters főcímdalát is. 

A fennállásának 55. évfordulóját idén ünneplő Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas rockzenekar 
mind a mai napig meghatározó szerepet tölt be a hazai könnyűzenei életben. Az Omega 
énekese Kóbor János, aki egyebek mellett a jubileumi évről osztotta meg gondolatait.

– A zenekar szeptember 23-án lesz 55 éves, ebből az alkalomból majd ünnepi programot 
indítunk. Ami a mai koncertet illeti, ez az első hazai fellépésünk az elmúlt egy évben, ugyanis 
az elmúlt időszakban a környező országokban, például Németországban, Svájcban, Csehor-
szágban, Lengyelországban és Romániában jártunk – mondta Kóbor János.

Molnár György, az együttes gitárosa elmondta, hogy különleges műsorral készültek a 
mezőkövesdi koncertre.

– Tulajdonképpen egy nagyon látványos lézershow-val készültünk Mezőkövesdre. 
Emellett a dalokat igyekeztünk úgy összeválogatni, melyek nekünk és a közönségnek 
is a legkedvesebbek – emelte ki Molnár György.

A műsorban felcsendültek a rockegyüttes ismert slágerei, köztük a Gyöngyhajú lány és a 
Petróleumlámpa is.

Nagy György Pro Urbe díjas textilművész 
munkáiból nyílt emlékkiállítás június 30-án 
a Közösségi Ház kiállítótermében. 

Gobelintárlat Fúvósok és mazsorettek 
műsora
Mezőkövesd Város Fúvószenekara, valamint az egri Farkas 
Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara zenélt mazsorettbemutatóval 
színesítve június 30-án.

Omega-koncert
Több ezren látogattak ki az Omega együttes élő nagy kon-
certjére a Kavicsos-tó és Szabadidőparkba, július 1-jén.

 A zenekar tagjai a koncertet követően 
közönségtalálkozót tartottak a sportcsarnokban

Az alkotások 
július 28-ig 

tekinthetők meg

Dori A.

B. Krisztián

A fúvósok remek hangulatot teremtettek a Közösségi Ház előtti téren, 
amelyhez hozzájárult a Mezőkövesdi Mazsorett Csoport műsora

D. A.

A polgárőrség lovas gyakorlata
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A versenyen több mint 30 tradicionális klub képviseltette 
magát. A mezőkövesdieken kívül egyebek mellett Egerből, 
Karcagról, Emődről és Tiszafüredről is érkeztek íjászok, akik 
összesen 20 célra lőhettek. A szervezők 9 db 3D-s és 11 db 
táblacélt helyeztek ki.

– Ez tulajdonképpen egy örömíjász verseny, a szabályok 
mindössze abból állnak, hogy a lőkaróktól kell lőni, a 3D-s cé-
lokra két, a táblacélokra pedig három nyílvesszőt lehet kilőni – 
emelte ki Pázmándi László, a Matyóföldi Íjász Egyesület tagja, 
a kupa szervezője.

HAGYOMÁNYŐRZÉS A kupán részt vett Nahóczki Péter, a 
sportág 3-szoros világ- és 8-szoros Európa bajnoka is.

– Egy hagyományokban ennyire elöljáró városnak, mint Me-
zőkövesd, mindenképpen szüksége van egy ilyen eseményre, 
ahol az emberi összetartozás és a hagyományőrzés nagy mér-
tékben meg tud mutatkozni. Vannak nagyon jó eredményekkel 
rendelkező íjászok, de a legfontosabb ezeken a versenyeken 
az összetartozás és a barátságok kialakítása – hangsúlyozta 
Nahóczki Péter.

Az ünnepélyes megnyitó után kezdődött a verseny, ahol 
minden csapat szép eredményeket ért el. A legnépesebb, a 
tradicionális felnőtt férfi kategória győztese Marczis Attila 
lett, aki a díjak között az íjászkupa vándorserlegét is meg-
nyerte. Pázmándi László, a verseny szervezője elmondta, a 
megméretés magas színvonalú volt és zavartalanul zajlott le. 
Megköszönte a szervezésben segítők, külön kiemelte városunk 
önkormányzatának támogatását.

A verseny után értékes nyeremények találtak gazdára a tom-
bolahúzáson, majd az eredményhirdetést követően hagyomá-
nyosan párbajjal zárult a verseny.

A Örs Úr Utódai Hagyományőrző 
Egyesület szervezésében elsőként 
hagyományőrző honfoglalás 
korabeli lovas harci bemutatót 
láthatott a közönség a Kavicsos-tó 
és Szabadidőpark területén. A 9-10. 
századot és őseink harcait elevení-
tette fel a mezőkövesdi egyesület. 
Varga Lajos, az egyesület vezetője, 
valamint fiatal lovasai, Varga 
Ákos, Balog Dávid és Balog Dóra 
megmutatták a lovas baranta – 
tradicionális magyar harcművészeti 
stílus – elemeit. Akkoriban a tizen-
éves gyerekek már harcedzettnek 
számítottak, ennek a programnak a 
különlegessége az volt, hogy 13, 16 

és 17 éves gyerekek ültek a lovakon. 
A közönség láthatott botozást, hát-
rafelé nyilazást, lezárásként pedig a 
lovasok eljátszottak egy vadászatot 
is. A program végén a közönség 
köréből a gyerekek is kipróbál-
hatták a lovaglást. Ezt követően a 
Mezőkövesdi Polgárőrség bemu-
tatójában betekintést kaptunk 
a lovak kiképzésébe. A gyakorlat 
randalírozó csoport szétoszlatásá-
ból állt, valamint láttuk, hogy az 
állatok nyugodtan viselkednek a 
tűz közelségében is. A lovasiskola 
sportolói, illetve egy hivatásos lovas 
polgárőr, Varga Laura mutatta be a 
feladatokat.

Idén második, összességében a negyedik alkalommal rendezték meg a 
Tour de Race autós fesztivált a mezőkövesdi repülőtéren. Ismét sok volt 
az érdeklődő, bár a nap esővel indult, később hét ágra sütött a nap, 
így mindenkinek felhőtlen szórakozásban lehetett része. Több pályán 
is zajlottak az események, folytatódott az országos drift bajnokság 
street sorozata, volt gyorsulási verseny, valamint szlalompálya is. 
Ellátogattak a reptérre a bogácsi kamionos találkozó résztvevői is, s a 
monstrumok is végigszáguldottak a pályán, addig gyorsulva, míg az 
elektronika engedte. A nap sztárjai a Ferrarik és a Formula-3-as autó 
voltak, gyorsultak is egymás ellen, amelyben a versenyautó bizonyult 
jobbnak, a végén pedig egy kis bemutatót is tartott a pilóta. Természe-
tesen nem maradhattak el az autós rendezvények kötelező számai, a 
hangnyomás-mérés és az autós szépségverseny sem.

Íjászkupa 
Mezőkövesden

A lovaké volt a főszerep
Az Örs Úr Utódai Hagyományőrző Egyesület, vala-
mint a Mezőkövesdi Polgárőrség bemutatója zárta le 
a Város Napján a programokat július 2-án.

Ferrarik és Formula-autó 
a repülőtéren
Esővel indult, végül igen kellemes időben találkoz-
hattak az autók iránt rajongók a repülőtéren, a 
negyedik Tour de Racen.

Százhuszonegy sportoló vett részt a II. Ma-
tyó Íjászkupán július 2-án, a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban. A Város Napja keretében 
a Matyóföldi Íjász Egyesület szervezte a meg-
méretést, összesen 15 kategóriában.

D. A.

T. B.

B. K.

Több mint száz versenyző vett részt a Matyó Íjászkupán

A polgárőrség lovas gyakorlata
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A Matyó Múzeum rendhagyó este 
keretében a régmúlt időket idézte 
meg régi fotók, újságcikkek segít-

ségével, visszahozva az egykori Korona 
Szálló hangulatát. Az intézmény foga-
dótermének falán a gyerekek matyó ró-
zsákat színeztek és táncolni is megtanul-
hattak Bíró Éva, a Matyó Népművészeti 
Egyesület gyermekcsoportjának vezető-
jének irányításával. A Mesék termében 
a legkisebb múzeumlátogatók egyebek 
mellett Thomas, a gőzmozdony történe-
teit hallgatták és játékkal töltötték az esti 
órákat, valamint lehetőség volt rajzolni és 
színezni hazavihető apró vászonbatyuk-
ra. A múzeumba érkező vállalkozókedvű 
családoknak izgalmas feladványokkal ké-
szültek, a matyóság kultúrájával kapcso-
latos kérdésekkel, rejtvényekkel értékes 
nyereményekért. Az este folyamán Barna 
György hangulatos zongorajátéka mel-
lett ízletes finomságokat fogyaszthattak 
a látogatók a „Korona Szalonban”, ezt 
követően pedig az Emlékek az egykori 
Korona Szállóról elnevezésű előadáson 
vehettek részt, amelyet Agócsné Halász 
Andrea, a múzeum vezetője tartott. El-
mondta, hogy a kutatás során nehézséget 
okozott, hogy nincs írásbeli feljegyzés ar-
ról, hogy milyen volt az 1729-ben épült 
egykori Szálló, milyen események történ-
tek benne, kik szálltak meg az épületben. 
A múzeum vezetőjének segítségére volt a 
mezőkövesdi dr. Csuhai Erzsébet, aki-
nek felmenői között van, aki dolgozott 
a Szállóban. Megtudtuk, hogy híressé-
gek is megfordultak a Koronában, nem 
csak városi előkelőségek, ispánok, jogi 
személyek és képviselők, hanem pél-
dául Munkácsy Mihály is megszállt az 
egykori épületben.

A rejtvénnyel és kérdésekkel tar-
kított feladványt helyesen megvála-
szolók közül az előadás után sorsol-
tak, majd átadták a szponzorok által 
felajánlott díjakat a nyerteseknek. A 
programokat az Isten tenyerén című, 
könnyed, romantikus filmet nézhették 
meg a mozikedvelők. Az 1938-ban ké-
szült fekete-fehér mozgóképet nagy-
részt Mezőkövesden forgatták. 

A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gép-
múzeumban a Tudatom, hogy én még 
jól vagyok – Életképek Háromszék Vár-
megye székelységének fronton töltött 
napjairól az I. világháború idejében című 
kiállítás megnyitóján vehettek részt a 
látogatók. A tablóanyagot a csernátoni 
testvérmúzeumtól, a Haszmann Pál 
Múzeumtól kapták kölcsön a kiállítás-
hoz, amely tárlat Dimény-Haszmann 
Orsolya múzeumvezető gyűjtő munká-
jával valósulhatott meg. A tárgyi anya-
got Vaskó-Vasas László magángyűjtő és 
az Észak-Magyarországi Hadtörténeti 
Egyesület biztosította. A kiállításon fo-
tókat, leveleket, naplórészleteket, képes-
lapokat láthatunk, amelyekkel a fronton 
harcoló katonák tudatták szeretteikkel, 
hogy élnek és jól vannak. Az egybegyűl-
teket Kádár Zoltán, a múzeum vezetője 
köszöntötte, ezt követően Hajdu Ráfis 
János múzeumalapító szólt a vendégek-
hez, majd Tállai András, térségünk or-
szággyűlési képviselője tartott beszédet, 
melyben kiemelte, hogy soha nem felejt-
hetjük el azt, ami az I. világháborúban 
történt, ez a kiállítás üzenete: emlékez-
nünk kell a hőseinkre. Az este folyamán 
a múzeumban gépbemutatóval egybe-
kötött tárlatvezetés és közös nyársalás, 
kenyérlángos-sütés, filmvetítés volt a 
program. Az udvaron hibridautót, elekt-
romos autót és egy saját fejlesztésű autó-
töltő berendezést láthattak a látogatók, 
később a gazdaházban előadást hallhat-
tak a témában, Magyar innováció a 21. 
századi közúti közlekedésben címmel. 
A múzeumban a gyerekeknek kézműves 
foglalkozásokkal készültek, a kicsik meg-
ismerhették a makett- és modellkészítés 
fogásait Kovács István, tiszafüredi mo-
dellkészítő segítségével, valamint Kiss 
Mátyás népi iparművész útmutatásával 
a fafaragást is kipróbálhatták.

A Városi Galériában óránként tárlat-
vezetés volt a program, a Takács István 
Gyűjtemény káprázatos alkotásain kalau-
zoltak végig minket Laczkó Pető Mihály 
gyűjteményvezető, Korpás Károly műve-
lődésszervező, valamint Gáspár Istvánné, 
a galéria munkatársa. 

Éjszakába nyúlóan különféle progra-
mokkal várták a látogatókat a mezőkö-
vesdi múzeumokban június 24-én. 

Múzeumok éjszakája

A gépmúzeum kiállítását, mely augusztus 24-ig látható, 
Tállai András országgyűlési képviselő nyitotta meg

Kézművesfoglalkozások, meseolvasás, 
zongorajáték, előadás, néptáncoktatás – változatos 

programokat szerveztek a Matyó Múzeumban

Ingyenes tárlatvezetés 
Takács István alkotásai közöttD. Anett
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Katolikus találkozón vettek részt 
a Széchenyi katolikus középiskola diákjai, tanárai

Június 30-án összesen 110 diák és peda-
gógus vett részt a vallásos, meghitt han-

gulatú egri programon, amit pályázati 
keretből finanszírozott az iskola.

Először szeminárium kápol-
nájában szentmisén vettünk 
részt, amit Versler Sándor atya 
celebrált, amelyben elköszönt 
a tanároktól és diákoktól, mivel 
az érsek atya áthelyezte Mis-
kolcra a Mindszenti Plébániába. 
Személyes hangvételű prédi-
kációjában elmondta, hogy jól 
érezte magát Mezőkövesden, és 
kérte, hogy utódját is fogadjuk 
szeretettel és segítőkészen. A 
misén Szabóné Varga Ágnes ve-

zetésével, Szabó Fruzsina gitár-
zenéjének kíséretével iskolánk 
kórusa teljesített szolgálatot.

Igazgatónk is búcsút vett a 
jelenlévőktől, mert augusz-
tusban ő is elhagyja iskolán-
kat nyugdíjba vonulása miatt.

A következő program az 
érseki palota megtekintése 
volt, ahol 3 csoportban jártuk 
végig az elmúlt évszázadokat 
felölelő kiállítást. Rengeteg 
érdekes információt hallot-

tunk az idegenvezetőktől, 
értékes tárgyakat, festmé-
nyeket tekintettünk meg a 
csodálatos épületben. 

Majd 50 fő megtekintette 
a város alatti pincerendszert, 
míg a többiek sétálóutcán töl-
tötték el az egyórás szabadidőt. 
Végül ízletes, 3 fogásos ebé-
det fogyasztottunk el a Szent 

József Kollégium jóvoltából, 
majd ezután vonattal utaz-
tunk vissza Mezőkövesdre.

Köszönjük a lehetőséget, 
hogy tanár és diák ilyen nagy 
létszámban, ilyen hangulatos, 
sokáig emlékezetes programon 
vehetett részt. 

„A jót akarni kell!”

Akkor – jogilag nagykorúvá válva, 
„éretten” – elkezdtük a nagybetűs 
életünket. Ma számot adhattunk 
egymás előtt is, mire vittük. Akkor 
az osztálylétszám: 30 fő. Most, 
2017. május 20-án: 24 fő – hár-
man hiányoztak, hárman örökre 
eltávoztak, örökké hiányoznak. 
Emléküket őrizzük – a mécses 
lángjában velünk vannak. 

Milyenek voltunk? Bizonyára 
csibészek is, de elsősorban jótanulók 
– az osztályok közötti tanulmányi 
versenyt mindig mi nyertük, volt 
év, hogy „jó” rendű osztályátlaggal. 
Szerencsések, hiszen mi kaptuk 
az évfolyam hat osztálya közül a 
legfiatalabb osztályfőnököt. Szigorú 
matematika-fizika tanárként gon-
dolunk rá, akinek atyai jótanácsára 
a mai napig számítunk. Az összes 
találkozónkon együtt ünnepelt 

velünk, és reméljük, még sokáig így 
lesz. A mostanin meghatódtunk: 
Süveges Ferenc tanár úr ezen a na-
pon kapta volna meg az egyetemen 
a gyémántdiplomáját, ő azonban a 
velünk való találkozást választotta. 
Ezen az osztályfőnöki óránkon Tanár 
úr mesélt életéről, gyermekkoráról, 
a debreceni egyetemista éveiről, 
amelybe az 1956-os forradalom is 
beletartozott – az ő aktív részvéte-
lével, hazafiságával. 1966-ban került 
Mezőkövesdre, előtte Edelényben 
tanított. Itt mi lettünk az első 
osztálya, és a nevelése által lettünk 
„érettek”. Hálás szívvel köszönjük 
fáradozását. Köszönjük, nagyon 
köszönjük. Sok szeretettel kívánunk 
neki erőt, egészséget, örömteli 
boldog éveket családja körében. 
Reméljük, mindannyiunkkal talál-
kozhat legközelebb!

Milyenek lettünk? Valamennyien 
becsülettel szereztünk közép- vagy 
felsőfokon szakmát, hivatást. 
Helytálltunk a munkában, többen 
nyugdíjasként is folytatjuk, vagy ér-
telmes, hasznos hobbinak hódolunk. 
Mindegyikünk családot alapított, és 
mindössze néhány végződött válás-
sal, a második párválasztás viszont 
máig tartó házasságot hozott. Heten 
özvegységre jutottunk. Gyermekeink 
közül mindenki Magyarországon dol-
gozik, többségük családot alapított, 
minden találkozón az unokák számá-
nak gyarapodását nyugtázhatjuk.

Igen, nekünk is vannak problémá-
ink – nem tagadjuk –, de ezt éppen 
csak érintjük, mert a találkozás öröm, 
önfeledt öröm, és az évek múlásával 

egyre gyakrabban szeretünk össze-
jönni. Amíg lehet, amíg bírunk, amíg 
van kikkel... Maradjon így sokáig! 

Találkozóink motorja dr. Hoblyák 
József osztálytársunk, szinte mindig 
neki jut eszébe elkezdeni és megszer-
vezni azt. Jó segítői a Mezőkövesden 
élő osztálytársaink. Köszönjük. 

A címet Váci Mihály: Nem elég 
című verséből kölcsönöztem. Ennek 
hat sora szerepelt az ötven évvel 
ezelőtti meghívónkon – máig vál-
lalható: „Nem elég a jóra vágyni; A 
jót akarni kell! És nem elég akarni: 
de tenni, tenni kell! A jó szándék 
kevés! Több kell: – az értelem!”

Lejegyezte: Hegyi Mari 
és Ködmön Erzsi, a IV. E osztály 

egykori tanulói

Öt évtized, két emberöltőnyi idő – hogy elrepült! Mintha 
ma lenne... A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium kapu-
ján belépve mitsem változtunk: zsibongtunk, örültünk, 
zajongásunkkal betöltöttük a folyosót, a tantermünket, 
ahonnan ötven évvel ezelőtt elballagtunk.

Dr. Radványiné Fodor Valéria
pedagógus

A IV. E. osztály 50. érettségi találkozóján megjelent diákjai 
és Süveges Ferenc osztályfőnök (középen) 
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A nemrég véget ért tanév során nemcsak a tantervi tan-
anyagot sajátíthatták el a mezőkövesdi diákok, hanem 
sokféle projektben is részt vehettek. A felső tagoza-
tosok osztályfőnökeik vezetésével minden tanévben 
különféle témákat dolgoznak fel.

A 2016/2017-es tanévben az ötödikesek a Bárdosban 
Mezőkövesd történetével ismerkedtek meg, kiemelt 
figyelmet fordítva a matyó néphagyományokra. A Mező 
Ferenc és a Szent Imre Tagiskola ötödikesei a sportot 
választották témául. Bejárták Mezőkövesd és Eger 
sportlétesítményeit, és a különféle sportágak kipróbá-
lásával sokan kedvet kaptak a rendszeres testedzéshez.

A Bárdosban a hatodikosok az olimpiai sportágakkal 
próbálkoztak, de felelevenítették az ókori olimpiák tör-
ténetét is. A Szent Imré-s hatodik osztály Mezőkövesd és 
környéke természeti értékeit fedezte fel. Tanösvényeken, 
vízpartokon, erdőn-mezőn barangolva tapasztalták meg 
környezetünk páratlan szépségeit. A Mező Ferenc Tag-
iskola hatodik osztálya a pénz világa mellett az egészség 
témakörét is feldolgozta. Ezzel sok, a hétköznapi életben 
is hasznosítható tudást, tapasztalatot gyűjtöttek.

A hetedikesek számára a pályaválasztásra, a felnőtt 
életre való felkészülést segítette a munka világa projekt. A 
Munkaügyi Központ által szervezett üzemlátogatások, és 
a szülők munkahelyeinek megismerése sok meglepetést 
tartogatott a számukra. A kevésbé ismert foglalkozások 
közül a szőlész, a borász, vagy a bányamérnök munkájába 
is bepillanthattak a diákok. A Szent Imre hetedikesei a 
Határtalanul program keretében Kárpátaljára utazhattak.

A végzős osztályok az utolsó hónapokban már bú-
csúznak az általános iskolától, erről szólt az ő projekt-
jük. Összegyűjtötték a nyolc év legszebb élményeit, 
tablókat készítettek, szerenádot adtak.

A projektheteken rengeteg fotó készült, az ünnepé-
lyes zárórendezvényeket pedig videofelvételeken is 
megörökítették.

Az osztályfőnökök ezúton is szeretnék megköszönni a 
szülők segítségét, a város és a környező települések intéz-
ményeinek közreműködését, és a Mezőkövesdi Tankerületi 
Központ anyagi támogatását.

2017. június 24-én találkozóra gyűltek 
össze azok, akik 1957-ben, hatvan éve érett-
ségiztek, IV. A néven.

Egy évvel azután, amit-amelyet egyesek ellenforradalomnak, 
mások viszont azon időszaknak tartanak, amikor „a drúzsba 
kötött minket gúzsba!” (A „drúzsba” oroszul barátságot jelent.)

Az eredetileg 28 fős osztályból 6-an meghaltak, 10-en pedig 
betegség, vagy más akadály miatt nem tudtak eljönni. Így 12 
fő (plusz néhány házastárs) ült össze a Szent László Gimná-
ziumban, hogy emlékezzen.

A régi, országos hírű tanári karból sajnos már nem tudott 
jelen lenni senki. 

Ami a címet illeti, nem hetvenkedtek, hanem ki-ki elmond-
ta: mi történt vele az utolsó találkozó óta.

A beszélgetés után a Pubi Cafféba látogattak át, ahol egy jó ebéd 
elfogyasztása közben folytatták az eszmecserét.

a gimi üres termében nemrég
hatvan éve végzettek
foglalták el
az imént elment
diákok helyét

de miért is? hát hogy
megmutassák: zsibongani
szünetben, hogy kell,
hogy fel-elevenítsék 
régen hogyan is történt,
az emlék krétaporán keresztül
tanárok árnyát hívva segítségül,
egymáson kicsit nevetve:
„öregség álarca alatt
ki is vagy Te?”

de nézd csak! ezek fiatalok marad-
tak, hiszen az öregedő test álcája
alatt a szív, a lélek
ugyanaz maradt, fiatalok és szépek,
nevetnek – szomorúak miért is 
lennének,
szólhat hát az ének!

Témahetek, 
projektek 
a mezőkövesdi általános iskolákban

Hetvenkedtek-e 
a „hatvanasok”?
Érettségi találkozó a gimnáziumban
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Komjáthyné Lévai Ildikó
osztályfőnöki mk. vez.

Szakmák rejtelmeibe tekinthettek be a gyerekek

/laboda/

60 éve érettségiztek
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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 görögkatolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közösségi 
Ház mögött): 
július 30-án (vasárnap) 17 órától.

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 (hétköz-

nap 7.30 óráig) 

július 9–15-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

július 16–22-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

július 23–29-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

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

július 22.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

július 29.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

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

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban június 20. és július 3. között 
4 házasságkötést és 16 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátarto-
zóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Somogyi László – Fehér Szilvia, 

Bukta László András –  Ölyüs Piroska,
Ladányi Róbert – Győri Mónika,

Jakab Zsolt – Tóth Nikoletta

Haláleset:
Nyitrai Péter 88 éves,
Kaló Lászlóné 76 éves,
Vámos István 91 éves,

Szikszai Gáborné 79 éves 
mezőkövesdi lakos.

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

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

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a Mezőkövesdi VG Zrt. Dózsa György út 2. 
ügyfélszolgálatának nyitvatartási rendje (helyi 
közlekedés, szemétszállítás, parkolás) 2017. 
július 10-től az alábbiak szerint módosul:
Ügyfélfogadási rend:

Telefonos felvilágosítás csak ügyfélszolgá-
lati időben.

Hétfő 7:30–14:00
Kedd ZÁRVA

Szerda 7:30–14:00
Csütörtök 7:30–19:30

Péntek ZÁRVA

Mezőkövesdi VG Zrt.
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július 15. szombat
Zsóry Fesztivál a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdőben
július 16., 23., 30. vasárnap
10.30-tól Orgonamuzsika 
a Szent László templomban
július 21. péntek
10. 30-tól 17.30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

Július 22. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Paksi FC NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

PALETTA

Hívogató

Moziajánló Július 26. szerda, 
Közösségi Ház

17 órától: Gru 3 – 3D
magyarul beszélő, amerikai animációs 
kalandfilm, 2017

19 órától: A majmok bolygója – Háború – 3D
magyarul beszélő, amerikai sci-fi 
akciófilm, 2017

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

pályázatot hirdet

SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

munkakör betöltésére
az EFOP-3.2.9-16-2016-00041 „Óvodai és 

iskolai szociális segítő tevékenység 
fejlesztése” projekt keretében

Jogviszony:
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban Mt.) hatálya alá tartozó 
határozott idejű munkaviszony 2017. augusztus 
1-jétől 2018. december 31-ig, amely meghosszab-
bításra kerül(het) a szociális segítő tevékenység 
végéig (24 hónap).
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidejű, heti 36 óra
A munkavégzés helye:
A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ illetékességi területén: 
Mezőkövesd, Cserépfalu, Bükkzsérc települések.
Pályázati feltételek:
1) Alapfeltételek
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet.
2) Végzettség, szakmai tapasztalat
a) Felsőfokú végzettség (elsősorban: felsőfokú szociális 
alapvégzettség, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, 
pedagógus, a 15/1998. NM rendelet a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről 2. sz. melléklete II. rész 1/a 
pontja tanácsadó munkakör irányadó)
3) Területi - lakóhellyel/tartózkodási hellyel kapcso-
latos – előnyök:
igazolhatóan lakóhellyel vagy állandó tartózkodási 
hellyel rendelkezik Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben Mezőkövesdi járásban. 
Ellátandó feladatok:
Az EFOP-3.2.9-16-2016-00041 „Óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenység fejlesztése” projekt 
megvalósításában való közreműködés, kapcsolat-
tartás, szociális segítő tevékenység.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, a munkabér megállapítására, valamint 
a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A munkakör betöltéséhez szükséges 
kompetenciák:
– felhasználói szintű számítógépes és MS Office 
ismeretek
– önálló munkavégzési képesség,
– minőségi és hatékony munkavégzés,
– megbízhatóság,
– jó kommunikációs képesség írásban és szóban
– empátia
– együttműködési képesség,
– konfliktuskezelés,
– határozottság
 – „B” kat. jogosítvány és autóvezetési, mobilitási 
hajlandóság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– fényképes szakmai EUROPASS típusú önéletrajz, 
– végzettséget igazoló okiratok másolata, 
– nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata – ameny-
nyiben rendelkezik – nyelvvizsgával,
– gépjárművezetői engedély másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2017. 08. 01.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. 07. 25. 16 óra
Információ nyújtása:
A meghirdetett munkakörrel kapcsolatosan további 
információ kérhető a intezmenyvezeto.mkszgyk@
gmail.com elektronikus címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a intezmenyvezeto.mkszgyk@
gmail.com e-mail címre, a tárgyban szíveskedjenek fel-
tüntetni EFOP-3.2.9-16-2016-00041 „Óvodai és iskolai 
szociális segítő tevékenység fejlesztése” pályázat.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A munkáltató által kijelölt pályázati bírálóbizottság 
a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat 
nem hallgatja meg.
A pályázat elbírálásának rendje a munkáltatónál:
Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2017. 07. 27.

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat 

útján történő bérbeadásra hirdeti meg
a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. fsz. 4. 

szám alatti, 56 m2 alapterületű, 2 szobás, 
egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, kom-

fortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. július 27. (csütörtök)

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal, Mátyás király út 112., Polgármesteri 
titkárság.

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató 
megtekinthető a Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal földszinti hirdetőtábláján, 
a városi honlapon – www.mezokovesd.hu –, 
illetve átvehető a Mezőkövesdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal, Mátyás király út 112. sz. 
em. 28. sz. irodahelyiségében ügyfélfogadási 
időben (tel.: 49/ 511-536).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Álláshirdetés

Felhívás
Mezőkövesd város egyik nagyszabású 
kulturális eseménye, a Matyóföldi 
Folklórfesztivál közeleg. A színpom-
pás rendezvény megvalósításához 
önkéntes segítőket és munkatársakat 
is keresünk! Jelentkezés és további 
információ: Népi Művészetek Háza 
Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 
e-mail: matyofolk@gmail.com tel: 
30/228-7119
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SPORTKALAUZ

Új játékosok 
– Öt mérkőzés menetrendje

A 29 esztendős Vadnai Dániel az MTK együttesétől érkezett Mezőkö-
vesdre, de korábban Debrecenben is futballozott. A bal oldali védőként 
és középpályásként is bevethető játékos 180 első osztályú mérkőzésen 
kapott lehetőséget, melyeken 7 gólt szerzett. A rutinos labdarúgó 
három évre kötelezte el magát együttesünkhöz.

Köböl Máté személyében egy 25 esztendős védekező középpályással erő-
sített a Mezőkövesd. Pályafutásának jelentős részét a szlovák másodosztályú 
Rimaszombat együttesénél töltötte, míg tavaly februártól az NB III-as Salgó-
tarjánban játszott. A labdarúgóval kétéves szerződést kötöttek a klub vezetői.

A 19 esztendős Szalai Attila játszott Vácon és a Vasas utánpótlás 
csapataiban, majd a Rapid Wien együtteséhez igazolt. A bécsi együttes 
korosztályos és tartalékcsapata mellett tavaly a felnőtteknél is bemu-
tatkozott. Az utánpótlás válogatott védő hároméves szerződést írt alá 
Mezőkövesden.

Martin Krnác személyében egy szlovák élvonalbeli kapussal erősödött csa-
patunk. A 32 éves hálóőr pályafutása során játszott például Szenicén, Zsolnán, 
a lengyel Mielec gárdájában, míg legutóbb a Slovan Bratislava együttesét 
erősítette. A szlovák első osztályban összesen 111 mérkőzésen védett, a Mező-
kövesddel kétéves szerződést kötött.

A napokban újabb egy évre szerződést hosszabbított a klubbal Szeles 
Tamás, Fótyik Dominik, Tóth Bence, valamint Ribánszki László, aki jövőre 
is a Békéscsaba csapatát fogja erősíteni kölcsönben. Július 1-jén az élvonal 
újoncával, a Balmazújvárossal játszottak edzőmeccset labdarúgóink hazai 
környezetben. Csapatunk már a találkozó első percében vezetést szerzett 
Gohér találatával, erre a gólra a vendégek két találattal válaszoltak, Zsiga és 
Fekete révén, így végül 2-1-re a hajdúságiak nyerték meg az összecsapást. 
Július 8-án Szolnokon játszott edzőmérkőzést együttesünk. Eredmény: Szol-
noki MÁV FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-4. Gólszerzők: Katona, illetve Vadnai, 
Strestík (11-esből), Szalai, Farkas.

MENETREND A Magyar Labdarúgó Szövetségben elkészítették az OTP Bank 
Liga első öt fordulójának pontos menetrendjét, melynek értelmében három-
szor szombaton, míg kétszer vasárnap lépnek majd pályára labdarúgóink.

AZ OTP BANK LIGA ELSŐ ÖT FORDULÓJÁNAK MENETRENDJE:
július 15. (szombat) 18 óra: Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC 
július 22. (szombat) 18 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC 
július 30. (vasárnap) 18 óra: Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC 
augusztus 6. (vasárnap) 18 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC 
augusztus 12. (szombat) 18 óra: Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry FC 
(Szusza Ferenc Stadion)

– Ha sarkosan akarok fogalmazni, távozott a nyáron a csapatból 20 gól. El-
ment az egész középpályám, így ez az új szezonkezdet nem lesz egyszerű, de 
ez a szép edzői feladat. Szerettem volna ha marad Bacelic-Grgic, de neki lejárt a 
kölcsönszerződése, Egerszegi velünk kezdte el a munkát, majd jelezte, máshol 
folytatja, míg Molnárnak lett a Puskásnál egy lehetősége, Sós pedig visszatért 
Debrecenbe. Ők mindannyian stabil csapattagok voltak a szezon végén, de 
elment még Tarmo Kink is. Nem rövid folyamat egy új csapatot összegyúrni, 
most ezen dolgozunk. A Balmazújváros ellen is hét olyan játékos volt a kezdő-
csapatban, akik az utolsó bajnokikon nem játszottak. Folyamatosan keresem 
az ideális összeállítást, amit meg kell mondanom, még mindig nem találtam 
meg. A szélre hiányzik még egy játékos és keresek még egy kreatív középpá-
lyást is. Van két csatárom, de két támadóval nekimenni a szezonnak nem egy 
életbiztosítás, így oda is jó lenne találni még egy embert. Hátul viszont jól 
megvagyunk. Van három kiváló kapusom, emellett ha a védelmet összegyú-
rom, akkor nagyon stabil hátsó alakzattal fogunk rendelkezni. Én mindig azt 
mondtam, hogy a csapatomat hátulról kell elkezdeni felépíteni, ez most is így 
van, lépésről lépésre haladunk, bízom benne, hogy minden a terv szerint alakul 
majd. Nem új nekem ez a helyzet, nagyon sokszor voltam ilyen szituációban 
már, ez türelmet igényel és nem megy minden egyik napról a másikra. Az első 
hat fordulóban négy olyan meccsünk lesz amelyen a tavalyi bajnokság első 
négy helyezettje ellen játszunk, de közülük sokan állni fognak még remélhető-
leg a nemzetközi kupában, így nekik kettős terhelésük lesz. Ennek ellenére azt 
mondom, hogy megfelelő ez a sorsolás, próbáljuk a legtöbbet kihozni belőle.

Az új igazolásokról
– Az új játékosaink szerintem mindannyian erősségei lesznek az újjáalakuló 
csapatunknak. Pillár egy kiváló védő, aki 150 élvonalbeli meccset játszott Szlo-
vákiában, tapasztalt, jó játékos, akinek időre van szüksége, remélhetőleg hama-
rosan itt lesz a családja is vele, és akkor a magyar bajnokság egyik legjobb belső 
védőjét ismerhetik meg majd személyében a szurkolók. Ugyanezt mondhatom 
el Brasenről is, ő a játékosom volt korábban, szerintem, ő is a hasznunkra lehet. 
Novák Csanád fiatal kora ellenére rutinos, termete tiszteletet parancsol, ő is a csa-
pat nagy erőssége lehet. A középpálya közepére érkezett Keita, akiről mindent el-
mond, hogy a görög ligában légiósként lehúzott hét évet. Úgy gondolom, ő olyan 
kvalitású játékos, hogy a posztján a legjobb lehet a magyar élvonalban. Vadnai 
Dániel az MTK-iskola neveltje, nagyon technikás játékos, jó focista, aki nem fél 
a labdától. Neki jó az előre-játéka, több poszton is tudom használni. Lázár Pál 
rutinos bekk, aki hasznunkra lehet. Szalai Attila fiatal tehetség, akivel komolyan 
számolok. Martin Krnác egy rutinos, tapasztalt kapus, ő a héten érkezett. Három 
stabil, jó kapusra van szükségem, ez most megvan itt. Kerestünk kapust Magyar-
országon, de nem találtunk, így jött Krnác, aki rendelkezik magyar felmenőkkel, 
így nem számít majd légiósnak. Zsolnán és a Slovan csapatában is ha be kellett 
ugrani mindig magas szinten teljesített.

Négy új játékossal erősödött a Mezőkövesd Zsóry FC 
NB I-es csapata. Labdarúgóink megállapodást kö-
töttek Vadnai Dániel, Martin Krnác és Szalai Attila 
mellett Köböl Mátéval.

Hetedik helyen végzett Érdi Mária, a Kielben június 21–25. között rendezett 
Kieler Woche elnevezésű rangos nemzetközi versenyen. A Laser Radial hajó-
osztályban induló mezőkövesdi vitorlázó a nyolc futam alapján az 5. helyről 
várhatta a vasárnapi éremfutamot. Itt Mári a 6. helyen zárt, ez az eredmény az 
összetett listán a 7. pozíciót jelentette számára a 69 fős mezőnyben.

Sikeres verseny

Radványi Miklós (a képen bal oldalon), a Mezőkövesd 
Zsóry FC vezetőedzője értékelte a felkészülést és az 
új játékosokat.

Edzői értékelés

Bódi Krisztián

B. K. Forrás: mezokovesdzsory.hu
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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: július 5., 19., augusztus 2., 16. 
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


