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Kultúrák 
találkozása

ESÉLYEGYENLŐSÉG A résztvevők bekötött szemmel játékos feladatokat oldottak meg, illetve kipró-
bálták a szájról olvasást is a folklórfesztivál első napján a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi 
Egyesülete és a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete által szervezett rendezvényen, melynek 
célja az volt, hogy az idelátogatók megismerhessék a fogyatékkal élő emberek mindennapjait. 

TÁRLATVEZETÉS Zeleiné Pap Bernadett népi iparművész kalauzolta az érdeklődőket a Százrózsás 
Hímzéskiállítás gyönyörű textiljei között a Matyó Múzeumban az augusztus 4-én.

TÁNCEST Az Erin Ír Sztepptánc Társulat tradicionális és modern ír szteppet, a bolgár Horo néptánc-
együttes pedig a modern művészet és az ősi bolgár kultúra ötvözetét mutatta be a Táncpajtában 
pénteken este. A mexikói Olinyolotl tánccsoportnak köszönhetően pedig a mexikói folklórba nyer-
hettek betekintést a nézők. A mintegy kétórás lendületes és magas színvonalú előadást követően 
az estet táncház zárta. 

SZÍNPAD – TÉR A fesztiválon nemcsak színpadi, hanem meglepetésprogramok is voltak. A Tánc-
pajtában augusztus 4-én az ír, bolgár és mexikói táncosok, majd szombaton – az előzőek mel-
lett – az ózdi Szabad Szombat Táncegyüttes, valamint a Nekézsenyi Hagyományőrző Pávakör és 
Citerazenekar, vasárnap a helyi gyermek szakkörök, a Rozmaring Táncegyüttes, majd a Novaji 
Asszonykórus lépett fel. A fesztivál ideje alatt a város több pontján, pl. a Hősök terén, a Mátyás 
király úton és a Piaccsarnoknál, valamint a Zsóryban pedig Flashmobot szerveztek: a néptánccso-
portok és a miskolci Agyagbanda is meglepte a járókelőket.

JUBILEUM A salgótarjáni Dobroda zenekar népzenei koncertje nyitotta a szombat esti programot, majd 
a 70 éves a Matyó Néptáncegyüttes tiszteletére a Matyó Népművészeti Egyesület néptánccsoportjai-
nak műsora következett. A Matyó Néptáncegyüttes, a Matyó Népi Együttes, a Százrózsás Néptánc-
együttes, valamint a Matyó Nagymama Klub Egyesület felejthetetlen pillanatokkal ajándékozta meg a 
közönséget, akik a matyó mellett például gömöri és kalotaszegi táncot is láthattak, Nyíri Gábor pedig 
egy különleges botos táncot adott elő. Az est jó hangulatú táncházzal zárult. 

A bolgár Horo együttes

A salgótarjáni Dobroda zenekar 
húzta a talpalávalót

A mexikói 
Olinyolotl csoport

Mexikói táncosok a Táncpajtában
Ír sztepp 

a menettáncon A szenegáli Ballett Camara formáció

A mexikói, 
szenegáli, bolgár, ír,  

valamint a magyar tánc 
sokszínűsége jellemezte 
a Matyóföldi Folklórfesz-

tivált, augusztus 4–6. 
között.

B. K.
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Matyó Kertbarát Egyesület például biciklivel, 
míg a Matyó Népi Együttes traktoron vonult, a 

budapesti Drumsters ütős formáció pedig a közönség bevoná-
sával szenzációs hangulatot teremtett. A Novaji Remélés mókás 
öltözékben menetelt, utánuk a bolgár, az ír sztepp tánccsoport, 
majd a káprázatos viseletben tündöklő mexikói csapat vonult. 
Az ózdi táncosokat a szenegáli Ballett Camara formáció követte, 
akik először vettek részt a fesztiválon. Mezőkövesd, Szentistván 
és Tard Pávakörei, valamint a Matyó és a Százrózsás Néptánc-
együttes tagjai színpompás matyó népviseletükben zárták a me-
netet, mely a Kavicsos-tó- és Szabadidőpark területén felállított 
színpadhoz érkezett.

Történelmi múltunk és kulturális gyökereink elevenedtek meg 
a folklór mezőkövesdi ünnepén – mondta Tállai András minisz-
terhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője a Fesztivál 
Gála megnyitón, aki megköszönte a néptánccsoportok szín-
vonalas előadásait. Mint mondta, hagyományaink ápolása és 
megőrzése közös felelősségünk: a magyar kormány 7,5 milliárd 
forinttal támogatja a népi kultúrát a Csoóri Sándor Program 
keretében. Gratulált a 70 éves Matyó Néptáncegyüttes, valamint 
a hazai és külföldi fellépők produkcióihoz, majd ajándékokkal 
kedveskedett a résztvevő csoportoknak. 

GÁLAMŰSOR A Matyó Nagymama Klub Egyesület után az ózdi 
táncosok, majd a bolgár csoport lépett parkettre, majd a rossz 
idő miatt a Városi Sportcsarnokban folytatódott a program, 
ahol a Drumsters tagjai energikus műsorukkal újra lázba hozták 
a közönséget. A gálán teljesült ki idén is a fesztivál, hiszen itt 
hosszabb és teljesebb produkciókat láthattunk a különleges 
koreográfiákból, a fellépők több táncot is bemutattak. Az estet a 
Matyó Népművészeti Egyesület néptáncosainak Ragyogó Matyó-
föld című közös produkciója zárta.

Hagyományosan táncos-zenés menettel 
pezsdítették fel Mezőkövesd belvárosát 
a különböző kultúrák képviselői a folk-

lórfesztivál zárónapján.A

A folklór 
mezőkövesdi ünnepe

D. A.
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VÁROSHÁZA

Jelenleg a B-A-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Mezőkövesdi Járási Hivatalhoz 
tartozó 7 osztály – a Földhivatali, a Fog-
lalkoztatási, a Hatósági, a Gyámügyi, a 
Népegészségügyi, az Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi, valamint a 
Kormányablak Osztály – több, összesen 
hat helyszínen érhető el városunkban. 
Az egy épületbe való költöztetésük ötle-
te 2015-ben fogalmazódott meg, amikor 
megtalálták és a miskolci tulajdonostól 
megvásárolták a megfelelő ingatlant. 

– A kormány a 2017. és 2018. évi költ-
ségvetésében mintegy 1,5 milliárd Ft-ot 
biztosított a mezőkövesdi közigazga-
tási centrum megvalósulásához. Ez év 
januárjában a megyei kormányhivatal 
által lefolytatott közbeszerzésen a mis-
kolci D-Gesztor Bau Kft. nyert, az en-
gedélyes terveket már ők készítették. A 
bontási munkálatokat tavasszal elkezd-
ték és most folytatódnak azok, amelyek 
engedélyhez kötöttek. A mintegy 4000 
négyzetméter alapterületű épületben a 
körülbelül 100 dolgozó és az ügyfelek 
is kényelmesen elférnek majd – foglalta 
össze Kerékgyártó László, a Mezőköves-
di Járási Hivatal vezetője. 

Az ügyfélfogadás a földszinten zajlik 
majd, két szinten pedig a különböző 
osztályok irodái kapnak helyet. Mintegy 
70 parkolót alakítanak ki az épület körül, 
valamint a létesítményhez tartozik majd 
egy fedett kerékpártároló is. A centrum-
nak egy főbejárata lesz kiépítve, amit az 
ügyfelek használhatnak, továbbá az épü-
let hátsó részében még egy technikai be-
járatot is kialakítanak majd, elsősorban 

a dolgozók részére. A klimatizált köz-
pontban az akadálymentes közlekedés 
biztosítva lesz, a lépcsők helyett liftet is 
lehet majd használni. 

A kivitelező az előzetes ütemezésnek 
megfelelően halad a munkával, a bontás 
nagy részével végeztek.

– A következő lépés, hogy beállvá-
nyozzuk az épületet, illetve a tél beáll-
ta előtt a homlokzat hőszigetelését és a 
nyílászárók beépítését fogjuk elvégezni. 
Télen sem lesz leállás, a belső szakipari 
munkákat, a közművek elhelyezését ter-
vezzük. A korszerű környezet, az épület 
körüli parkolók, a mozgássérült rámpa, a 
belső lift is az ügyfelek kényelmét szol-
gálja majd – mondta el a Dányi Gábor, a 
kivitelező cég ügyvezetője.

Épül a közigazgatási centrum
Várhatóan jövő márciustól egy 
helyen intézhetjük majd állam-
igazgatási ügyeinket az egykori 
ruhaipari szövetkezet helyén 
épülő új komplexumban. Másfél 
milliárd forintos kormányzati 
támogatásból készül a Mezőkö-
vesdi Járás közigazgatási centru-
ma, mely mintegy 44 ezer ember 
ügyintézését gyorsítja és könnyíti 
majd meg.

„Örömmel tölt el, amikor olyan 
elképzelésekkel találkozok, 
melyek közvetlenül segítik a la-
kosságot. Mezőkövesden évekkel 
ezelőtt megfogalmazódott a 
gondolat, hogy egyetlen hely-
re vonják össze a járási hivatal 
osztályait, és ne hat különböző 
ponton lehessen elintézni a köz-
igazgatással kapcsolatos ügyein-
ket. A volt ruhaipai szövetkezet 
épülete a város központjában 
helyezkedik el, jól megköze-
líthető területen, parkolókkal 
körülvéve, így a település vérke-
ringésének szerves részeként tud 
majd működni. Az ügyintézés 
egyszerűsítésére kiemelt figyel-
met fordít a kormány, a közigaz-
gatás ésszerű átszervezésének 
célja a gyors és ügyfélbarát 
hivatal. Mezőkövesd szerencsés 
helyzetben van, hiszen város-
unkban a centrum megépülésé-
vel újabb állomásához érkezik 
ez a folyamat, így jövőre már 
egy helyen tudjuk elintézni az 
összes állam- és közigazgatással 
kapcsolatos dolgainkat, emellett 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
mezőkövesdi ügyfélszolgálata 
is ebben az épületben kap majd 
helyet” – mondta el Tállai And-
rás miniszterhelyettes, ország-
gyűlési képviselő.

Ügyfélbarát és könnyen megközelíthető centru-
mot szeretne Kerékgyártó László hivatalvezető

D. A.

A központ látványterve: a földszinten zajlik majd az ügyfélfogadás, feljebb pedig 
a különböző osztályok irodái, illetve tárgyalók kapnak majd helyet (Látványterv: Morál-Ép Kft.)
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AKTUÁLIS

Jogszabály szerint a földhasználók, 
földtulajdonosok adott év június 30-ig 
kötelesek a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt 
követően ezt az állapotot a vegetáci-

ós időszak végéig folyamatosan fenntartani. A 
járás 23 településén a helyszíni ellenőrzéseket 
a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi 
Járási Hivatal Földhivatali Osztálya végzi, Ja-
kab János mezőgazdász a felderítéseket július 
1-jével kezdi meg, és a fagyok beálltáig – általá-
ban októberig – végzi. A szezon java tehát még 
hátravan, de az eddigi adatok alapján elmond-
ható, hogy jóval kevesebb a szennyezettség 
mértéke. Tavaly mintegy 200 hektáron találtak 
parlagfüvet, idén a 8 hektárt sem érte el a par-
lagfűvel borított területek nagysága.

– Lakossági bejelentés történhet telefonon, sze-
mélyesen, írásban, illetve július 1-jétől egészen a 
szezon végéig működik a NÉBIH internetes Par-
lagfű Bejelentő Rendszere. De természetesen az 
általános határszemle alapján folyamatosan ellen-
őrizzük a parlagfű elterjedését a járásban. Napról 
napra változhat a helyzet, hiszen aratás után, ha 
nem művelik el a tarlót, eső után azonnal megje-
lenhet a növény – mondta el a mezőgazdász.

Aki hagyja kivirágozni az erősen allergén parlag-
füvet, pénzbírságra számíthat, amelynek összegét 
a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatósága szabja meg. A bírság 15 ezer 
forinttól 5 millió forintig terjedhet, mértékét első-
sorban a fertőzött terület nagysága és a parlagfű 
mennyisége határozza meg. Minden esetben bír-
ságot szabnak ki, azonban a földtulajdonos csök-
kentheti az összeget, ha vállalja az irtás költsége-
it. A hatóság rendeli el továbbá az eljárást, amivel 
megtisztítható az adott terület. 

– Az a cél, hogy a földtulajdonosok minél hama-
rabb elműveljék a tarlókat és kiirtsák a növényt, 
amelyet általában tárcsázással végeznek, vagy 
beszántják a területet. A felderítés során fényké-
pezőgéppel, GPS-szel kimegyünk a helyszínre, a 
terület felmérése után fényképeket készítünk és 
az adatokat a központi szerverre feltöltjük. In-
nentől kezdve a Növény- és Talajvédelmi Igaz-
gatóság jár el az ügyben – foglalta össze Jakab 
János.

A gyomnövény irtása kiemelkedően fontos, hiszen 
a pollenjére allergiás betegeknek kellemetlen pana-
szokat okoz: könnyezés, szemviszketés, tüsszögés 
és csalánkiütés. A parlagfű-allergia napjainkra nép-
betegséggé vált, egyformán sújtja a felnőtteket, gyer-
mekeket egyaránt, nem gyógyítható, de megfelelő 
készítményekkel enyhíthetjük a tüneteket. 

A nyár végi szezonban augusztustól októberig a parlagfű 

mellett az üröm jelent problémát a betegeknek, valamint a 

gabonapollen-érzékenység is egyre gyakoribb. Dr. Kelemen 

Anna tüdőgyógyász azt tanácsolja, hogyha allergiás tüneteket 

tapasztalunk, először mindenképp keressünk fel szakorvost, aki 

megállapítja, mi okozza a panaszokat és csak utána kezdjük 

meg a kezelést. Enyhébb esetben segíthet a hajnali szellőzte-

tés, a napi hajmosás, lokális készítmények (szemcsepp, orr-

csepp, antihisztamin tartalmú tabletták) használata, súlyosabb 

esetekben pedig szteroidos orrcseppek enyhítik a tüneteket. 

Parlagfű-helyzet 
a járásban

Idén jóval ke-
vesebb a szeny-
nyezett terület 
a mezőkövesdi 
járásban a tava-
lyi évhez képest 
az allergiások 
nagy örömére.

D. Anett
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AKTUÁLIS

Jogszabályi változá-
sok tették lehetővé, 
hogy a fogyasztó-
védelem ne csak 

egy-egy megyeszékhelyre 
korlátozódjon, hanem min-
den járásban legyen olyan 
szakügyintéző, aki ezzel 
a szakterülettel helyben 
foglalkozik. A mezőkövesdi 
járásban a B-A-Z. Megyei 
Kormányhivatal Mezőkö-
vesdi Járási Hivatal Ható-
sági Osztályán belül Balogh 
Zoltán fogyasztóvédelmi 
szakügyintéző látja el ezen 
feladatokat. Őt kereshetik 
fel személyesen ügyfélfoga-
dási időben panaszaikkal, 
kérdéseikkel az ügyfelek, de 
telefonon is kérhetnek tőle 
segítséget. Emellett termé-
szetesen ellenőrzéseket is 
végez árral, nyári idegen-
forgalmi, jótállás-szavatos-
sággal kapcsolatos, illetve 
18. éven aluli személyek 
részére történő alkohol és 
dohánytermék kiszolgálá-
sának vizsgálatára irányuló 
témavizsgálat keretében – 
különböző kereskedelmi és 
vendéglátó egységekben.

– A kereskedelmi egy-
ségekben azt vizsgáljuk, 
hogy fel van-e tüntetve a 
nyitvatartás, kiírták-e az 
eladási és egységárat, jól 
látható és könnyen hozzá-
férhető helyen van-e a vá-
sárlók könyve, illetve hogy 
a fogyasztó jelenlétében 

kimért termékek forgal-
mazásához rendelkeznek-e 
hitelesített mérőeszköz-
zel. A legtöbb probléma a 
jótállási- és szavatossági 
igényérvényesítéssel 
kapcsolatban merül fel, 
hogy hogyan érvényesítse a 
fogyasztó a jótállási/szava-
tossági jogait, ha a vásárolt 
termék meghibásodik, vagy 
elromlik – foglalta össze a 
szakember.

Balogh Zoltán azt ja-
vasolja, hogy a felmerülő 
problémákkal, panaszokkal 
őt keressük először, a jog-
szabályi háttér áttekintése 
után a továbblépés irányait 
együtt a legkönnyebb meg-
találni. A fogyasztó számára 
az érdekérvényesítésben az 
egyik legnagyobb segítség 
az ingyenes, illetékmentes 
eljárásban igénybe vehető 
jogi és szakmai segítséget 
biztosító B-A-Z. Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető 
Testület, melynek segítsé-
gét érdemes igénybe venni, 
mielőtt jogi útra terelnénk 
egy-egy ügyet.

A megyeszékhely szerinti 
járásban elérhető fogyasz-
tóvédelmi szakügyintéző 
kollégák tudnak segíteni 
a főként szépkorúakat 
érintő, szűrőnapnak 
álcázott termékbemutatók-
kal kapcsolatban. Hozzá 
eddig nem érkezett panasz 

károsultaktól, ami nagyban 
köszönhető a jogszabályi 
szigorításoknak is, amelyek 
jelentősen megnehezítik az 
ilyen bemutatókat szerve-
zők dolgát. Szerencsére az 
ilyen termékértékesítési 
forma visszaszorulóban 
van, de továbbra is érvé-
nyes, hogy nem szabad be-
dőlni a hamis ígéreteknek, 
telefonhívásoknak. 

Mint mondta, fontos, 
hogy a különböző drága 
gyógyászati segédeszközö-
ket tájékozódás nélkül ne 
vásároljuk meg, ajánlott 
a háziorvosi rendelőkben 
érdeklődni az adott ter-
mékről. Ha már megtörtént 
a kifizetés, de a termék 
hibás, vagy meggondoltuk 
magunkat, és nehézségekbe 
ütközünk a vételár vissza-

szerzését illetően, ilyenkor 
szintén a Békéltető Testüle-
tet lehet megkeresni, vagy 
pedig polgári peres útra 
terelhetjük az ügyet. 

A különböző kereske-
delmi és vendéglátóegy-
ségek ellenőrzése folya-
matosan történik, a járás 
településein előbb-utóbb 
mindenhova eljutnak és 
ha valahol egyszer hibát 
találnak, ott a tulajdono-
sok számíthatnak utóel-
lenőrzésre is. 

– A kereskedelmi egysé-
gekben az ár feltüntetésén 
és a vásárlók könyvének 
látható helyen való elhe-
lyezésén kívül vizsgáljuk 
még a különböző mé-
rőeszközök – mérőrúd, 
mérleg – hitelességét is. A 
vendéglátóhelyeken a fém 

– Vásárlásaink során legyünk kö-
rültekintőek, ne dőljünk be az átve-
résnek! Ha lehet, nézzünk utána a 

cégnek, amelytől a kedvező ajánlatot 
kaptuk. Gyanús lehet, ha egy mind-

össze fél vagy egy éve működő vállal-
kozás csodákat ígérő terméket árusít 

– mondta Balogh Zoltán. 

A mezőkövesdi járás fogyasztóinak kérelmei-
vel, közérdekű bejelentéseivel foglalkozik, il-
letve a kereskedelmi-vendéglátó szolgáltatást 
végző vállalkozásoknál végez ellenőrzéseket 
2017. január 1-je óta Balogh Zoltán, a Járási 
Hivatal fogyasztóvédelmi szakügyintézője.

Segítség és tanácsadás 
városunkban

Dori Anett
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űrmércéket ellenőrizzük, hiszen 
jogszabály szerint ezekkel kell 
lemérni az italokat és ezt kö-
vetően kiszolgálni a fogyasztót 
– mondta el a fogyasztóvédelmi 
szakügyintéző.

A vendéglátó egységekben 
továbbá azt nézik meg, hogy a 
vásárló azt kapja-e és olyan meny-
nyiségben, amit kért, valamint 
a nyitvatartást, árfeltüntetést, 
illetve a vásárlók könyvét szintén 
ellenőrzik, csakúgy, mint a keres-
kedelmi egységekben.

Ha egy ellenőrzés során hibát ta-
pasztalnak, kis- és közepes méretű 
vállalkozás első jogsértése esetén 
határozatban kötelezik jogkövető 
magatartásra, de a visszaesőknél 
tizenötezer forinttól akár félmillió 
forintig is terjedhet a fogyasztóvé-
delmi bírság mint büntetés összege. 
A döntés jogerőre emelkedésétől 
számítva a vállalkozásnak 15 nap áll 
rendelkezésére, hogy teljesítse az 
előírt kötelezettséget, illetve erről a 
hatóságot tájékoztassa. 

A kifejezetten nagy vállalkozá-
sokra a fenti kedvezmény nem 
vonatkozik, a fogyasztóvédelmi 
hatáskörben eljáró hatóság által 
kiszabható bírság összege 15 ezer 
Ft-tól 2 milliárd Ft-ig terjedhet. 
Ugyancsak bírsággal szankcio-
nálják azon kis- és középvállalko-
zásokat, amelyek emberi életre, 
egészségre veszélyes, esetleg 
letiltott termékeket forgalmaznak.

Természetesen mindkét vál-
lalkozástípus jogsértése esetén 
elsődleges az utóellenőrzések 
lefolytatása, amelyek segítségé-
vel kiszűrhetők és hatékonyan 
szankcionálhatók a fogyasztók 
érdekeit rendszeresen megsértő 
vállalkozások.

Elérhetőségek:
Balogh Zoltán fogyasztóvédelmi 
szakügyintéző
Cím: B-A-Z. Megyei Kormányhi-
vatal Mezőkövesdi Járási Hivatala, 
Mátyás király út 112., 
Fsz. 17-es szoba
Telefonszám: 49/795-003
Ügyfélfogadási idő: 
hétfő és szerda 8–16 óráig, 
péntek 8–12 óráig

A beruházást végző Szilvási Kft. a terület-előkészítés után a bontási munkálatokkal és a vezeté-
kek kiépítésével folytatta mindkét helyszínen az építkezést, amellyel teljes egészében elkészül-
tek. Jelenleg a vezetékeket rakják fel, valamint elkezdték a felületképzést is.

– A felületképzés a burkoláshoz való előkészítés, melynek során a bontás utáni nyers, egyenet-
len, felszakadt felületeket javítjuk ki gletteléssel. Ezt a folyamatot követően kezdődhet a hideg- és 
melegburkolás, valamint a konyha szempontjából fontos hűtőkamra és ételszállító lift kiépítése – össze-
gezte ifj. Szilvási András ügyvezető. A javítások után megkezdik a festést és a burkolást.

– Mindkét helyszínen – az ÁNTSZ előírása szerint – nagyon fontos, hogy mosható felületek 
legyenek kialakítva, tehát a burkolóanyagnak greslapok vannak betervezve. Ennek a munkafá-
zisnak a jelentős része hidegburkolás, ami egy időigényesebb folyamat, amit szinte a kivitelezés 
teljes időtartama alatt végzünk. A gépészeti és egyéb üzemi berendezések – lift, hűtőkamra – 
környezete később, míg például a vizesblokkok, vagy a minimális átalakítást igénylő területek 
hamarabb kerülnek burkolásra – mondta el az ügyvezető.

Az üzlethelyiségben is végeztek a szükséges bontásokkal, valamint a gépészeti munkákkal, a 
villamossági munkálatok után pedig megkezdhetik a felületi előkészítést és a burkolást. A bolt 
árusító helyiségében a fűtőtesteket megtartják, de minden mást kicserélnek: új ajtó, új ablakok és 
nyílászárók, 3 részes polcrendszer és pult lesz kialakítva, a plafont pedig gipszkarton fedi majd. 

A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 számú, a Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések a 
Dél-Borsodi térségben című projekt során öt településen létesülnek beruházások: Mezőköves-
den, Bogácson, Harsányban, Mezőcsáton és Ónodon. Az összegből városunkban mintegy 135 
millió forintból korszerűsítik a Damjanich 1. sz. alatt található kollégium konyháját, valamint 
felújítják a Szent László tér 19. szám alatt lévő üzlethelyiséget. A munkálatok befejezését a 
konyhában a nyár végére, a boltban pedig októberre tervezi a kivitelező.

TOP-pályázat: 
Jól haladnak a munkával
Jelenleg a gépészeti és a villamossági vezetékeket helyezik el, valamint 
a felületképzést végzik a szakemberek a kollégium konyhájában és ezzel 
párhuzamosan a Szent László tér 19-ben található üzlethelyiségben.

Dori Anett

D. A.

A következő tanévtől már a megújult konyhában fognak főzni
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„Széchenyi Emlékév” Országos rajzversenye – Fővédnöke dr. Áder 
János köztársasági elnök
Kiemelt díjazott: Tálas Mária Anita és Burai Dániel Martin. Tanáruk, 
Tóthné Gáspár Mária oklevélben részesült
Japán Nemzetközi Gyermekrajz-verseny: Arany diploma: Csirmaz Laura 
Hungaria Nostra Ifjúsági Pályázata: Hagyományápolás – Matyó 
motívumok feldolgozása: 
Különdíjak: Nagy Alexandra, Nagy Dominik, Nagy Márk, Dudás Norina
Földművelésügyi Minisztérium Országos Versenye: „Szüret” témakör:
I. díj: Dorogi Enikő – munkáját a kiadták Szerencsi csokoládé címlapjaként
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos 
Versenye:„Szalakóta” madarunk
III. díj: Sasvári Gréta
Rendőrségi Területi Pályázat: „Közlekedésbiztonság"
I. helyezett: Tamási Máté, V. helyezett: Korpás Fanni, Különdíj: Árvai 
Lilianna
Európai Parlament Pályázata: „Európai országok együtt”
Díjazottak: Dobsi István, Dorogi Enikő, Danyi Csaba, Hajdu Patrícia, 
Paczók Ádám, Petrán Benedek Lajos, Tankó Eszter – színes naptár-
összeállítást kaptak
Japán Nemzetközi Környezetvédelmi Pályázat: a nemzetközi díjazott 
rajzokból összeállított naptársorozatot kaptak: 
Csörgő Lotti, Sasvári Gréta, Korpás Fanni, Árvai Lilianna, Szalóki 
Máté, Csirmaz Dóra, Fejes Zalán, Csóka Vanessza, Csirmaz Laura, Tóth 
Anna Zoé, Ádám Attila, Petrán Péter Pál, Tószegi Alex Benjámin, Tálas 
Mária Anita, Hajdu Patrícia, Verhóczki Flóra, Petrán Benedek Lajos, 
Rácz Enikő, Máté Hanna, Dorogi Enikő 
Kárpát-medencei Pályázat: „Jézus élete”:
I. díj: Tószegi Alex Benjámin
Budapesten kiállított munkák: Árvai Lilianna, Szalóki Máté, Máté 
Hanna, Dobsi István
Szent László Gimnázium területi pályázata: „Forradalmaink” 
I. díj: Dorogi Enikő, II. díj: Petrán Benedek Lajos, Burai Dániel Martin 
III. díj: Máté Hanna, Danyi Csaba, Különdíj: Bodnár Piroska Fanni, 
Rácz Enikő  
Megyei felmenő rendszerű tanulmányi verseny: területi versenyről 
döntőbe jutott: Illusztráció: Bodnár Piroska Fanni, Portré: Dorogi 
Enikő, Iparművészet: Verhóczki Flóra
„Krutilla” Országos Akvarellfestő Verseny, amely 3 évenként kerül 
megrendezésre - Döntőbe jutottak, majd a döntőn elért díjak: II. 
helyezett: Nelson Emese, VI. helyezett: Sasvári Gréta, VIII. helyezett: 
Csirmaz Laura, Petrán Péter Pál, X. helyezett: Elek Lídia, és aki szintén 
döntőbe jutott, de nem tudott részt venni: Kriston Blanka Erzsébet    
Magyar Népi Iparművészeti Múzeum országos pályázata: Tájházaink 
Csoportos Különdíj: Tamási Máté, Répás Kolos, Petrán Péter Pál, 
Nelson Emese, Korpás Fanni, Dobsi Vivien, Kaló Kincső, Kiss Bence, 
Elek Lídia, Fodor Blanka Barbara, Mihajlov Mercédesz
Holocén Egyesület területi fotópályázata: „Állataink otthon”
III. díj: Dorogi Enikő, Különdíj: Tamási Máté
1. és 2. osztályosok versenye: „Tavasz” témakörben:
1. díj: Benk Dóra Orsolya, Dudás Adél, 2. díj: Sasvári Gréta, Huszár Lili, 
3. díj: Korpás Boglárka, Mikulás Lili
MATEHETSZ – országos tehetségtámogató programba pályázat 
alapján bejutott: Dorogi Enikő, Petrán Benedek Lajos
Körzeti Rajzverseny – a valamely területen tanulási nehézséggel bíró 
tanulók részére:
I. díj: Burai Dániel Martin, III. díj: Tankó Eszter, Pető Violetta Cintia.
Felkészítő tanáruk: Tóthné Gáspár Mária

Kiemelkedő eredmények 
a képzőművészet területénMűvészeti 

kiállítás 
Tárlat nyílt az idei képzőművészeti táborban 
készült alkotásokból július 20-án a Közössé-
gi Ház aulájában.

A nyitó ünnepségen Korpás 
Károly művelődésszervező be-
vezetőjét követően Mozerné 
Horga Stefánia, az Alapfokú 
Művészeti Iskola tagintéz-
mény-vezetője nyitotta meg a 
kiállítást. Ezt követően Tóth-
né Gáspár Mária művésztanár, 
a tábor szervezője osztotta 
meg gondolatait a jelenlé-
vőkkel. A kéthetes táborban 
összesen 25-en vettek részt, 
akik városunk nevezetességei 
mellett a térség több települé-
sét is meglátogatták.

– A helyi programok 
nagyon sok helyen zajlot-
tak. A gyerekekkel voltunk a 

Matyó Múzeumban, ahol az 
ideiglenes kiállítás mellett 
a viseletekről készítettek 
alkotásokat. A Takács István 
Gyűjteményben készült mű-
vek kivétel nélkül láthatóak a 
kiállításon –  mondta Tóthné 
Gáspár Mária.

A résztvevők Nagy György 
textiltárlatáról viaszkarc 
alkotásokat készítettek, de 
ellátogattak a Hadasban 
található tájházakhoz is. 
Többféle kézműves techni-
kát kipróbáltak a fiatalok, 
ezek között volt például az 
üvegfestészet és az agyagfor-
mázás is. 

Csirmazné Cservenyák Ilona

A kiállított alkotásokat szeptember 4-éig lehet megtekinteni 
a Közösségi Ház aulájában

B. Krisztián

A tábor résztvevői közül többen verset is mondtak a megnyitón



Mezőkövesdi Újság 2017/16            9

MOZAIK

Így van ezzel Papp József is, aki akkor kezdett el festészettel foglalkozni, 
amikor nyugdíjas lett. A ház körüli teendők után még maradt szabad-
ideje, és azt hasznosan akarja eltölteni. Elhatározta, megvalósítaa régi 
álmát, és képeket kezdett festeni.

Ki is ő? Tősgyökeres mezőkövesdi. A Kardos-tér az anyai dédnagyap-
jáé volt. A nagyapja a Dohánybeváltó tulajdonosának parádés kocsisa, 
majd pedig az üzem dolgozója. Jelmondata: „Minden embernek aján-
lom: hit, remény, szeretet, tisztelet, becsület!”

Édesanyja imádkozó asszony volt a Jegenyesoron, édesapja a Don-ka-
nyarból hazatérve a csepeli vasgyárban, majd a helyi Dohánybeváltóban 
dolgozott. Fiuk, Papp József iskoláit a „zárda” iskolában kezdte, majd 
Szikszón folytatta mezőgazdasági szakiskolában. Utána két évet a szak-
májában dolgozott, közben megismerkedett a szobafestő-mázoló szak-
emberekkel. Úgy megtetszett neki a munkájuk, hogy ezt a szakmát is 
elsajátította. Ebben megtalálta hivatását, és 40 évig ebben a szakmában 
tevékenykedett. Munkáját a Borsod Megyei Építőipari Szövetkezetben 
kezdte, majd a Heves megyei szervezethez került. 20 évig Budapesten élt 
és a Rózsadomb Hotelben volt festő-karbantartó, innen ment nyugdíjba. 
Munkaköre révén eljutott Kassára, Párizsba, Londonba, Spanyolország-
ba, Kanári-szigetekre és még sok helyre. 

Nyugdíjazása után kb. másfél éve kezdett el képeket festeni. Előszere-
tettel másolja régi művészek képeit, és fotókról készít másolatokat.

Az elmúlt évben ennek érdekében elvégzett Budapesten Rácz Noémi 
és Lukács Zsolt grafikusművészek vezetésével egy grafikai tanfolyamot. 
Ott készült a mellékelt önarckép.

Eddig kb. 70 akvarell- és olaj festménye van, reméljük, látjuk még ki-
állításon alkotásait! További jó munkát, és hasznosan eltöltött nyugdíjas 
éveket kívánok neki!

A nyugdíjas évek 
is lehetnek szépek, 
értékesek
Boldogan, megelégedve és főleg aktívan is lehet 
eltölteni a nyugdíjas éveket.

Harminchetedik alkalommal került megrendezésre a Kis 
Matyó sakk rapid open verseny, melyet a Mezőkövesdi Moz-
gássérültek Egyesülete és Bükkalja Szabadidő és Parasport 
Egyesület szervezett. Versenyünkre Szegedtől Váraszóig 
érkeztek fiatalok és a helyi utánpótlás is képviseltette magát. 
A nyílt csoportot a mezőkövesdi iskolák sakkoktatója, Éberth 
Zoltán nyerte meg a DVTK-ás Hajdú Zoltán és Varga Barnabás 
előtt. Az alsósok között a szegedi Szamkó Hanna bizonyult a 
legjobbnak százszázalékos teljesítménnyel a váraszói Molnár 
Dániel és testvére Szamkó Bálint (a mezőny legfiatalabb 
versenyzője, 6 éves) előtt. Az eseményt a Matyó Pékség 
bőkezű és ízletes süteménytámogatása mellett bonyolítottuk 
le. A következő versenyt augusztus 19-én rendezzük meg 
ugyanezen a helyszínen.

Idén is csatlakozott a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő a 
Strandok Éjszakája elnevezésű országos kezdeményezés-
hez. A Magyar Fürdőszövetség által elindított, stran-
dolást népszerűsítő programot immár 8. alkalommal 
rendezték meg hazánkban. A kezdeményezéshez több 
mint 40 fürdő és élménypark, közöttük a Zsóry fürdő is 
csatlakozott. Városunkban július 28-án rendeztek zenés 
éjszakai fürdőzést a családi medencében. A jó hangu-
latról a Movie Club dj-i gondoskodtak, akik örökzöld 
slágerekkel és napjaink legnépszerűbb disco zenéivel 
szórakoztatták a látogatókat.

XXXVII. Kis Matyó Open 
Rapid verseny

Zenés éjszakai fürdőzés

Papp József 
önarcképe (2016)

Csirmazné Cservenyák Ilona

B. K.

Éberth Zoltán és Bukta László
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A mezőkövesdi vitorlázó a női Laser Radial 
hajóosztály versenyét nyerte meg, ami július 
28-a és augusztus 2-a között zajlott le a belgiumi 
Nieuwpoortban. Mári a sikernek köszönhetően 
immár ötszörös korosztályos világbajnoknak 
vallhatja magát. A szép eredményről a vb után 
kérdeztük a versenyzőt.

– Hány futam volt a versenyen?
– Összesen 10 futamot tudtak megrendezni a ter-
vezett 12-ből, ugyanis egy napot a túl erős szél, 
egyet pedig a szélcsend miatt kellett versenyzés 
nélkül töltenünk. Nekem sikerült 6 futamot 
megnyernem és végül 16 pontos előnnyel nyer-
tem a német Hannah Anderssohn és a lengyel 
Magdalena Kwasna előtt.

– Hogyan értékeled a teljesítményedet?
– Nem titok, az aranyéremért utaztam Belgiumba 
és nagyon örülök annak, hogy sikerült feldolgoz-
nom az esélyesség terhét. Az első naptól kezdve 
vezettem és ezt a pozíciót végig meg tudtam 
tartani. Ami még a győzelemnél is boldogabbá 
tesz az, hogy látom, jó úton haladunk. Nagyon jó 
emberekkel vagyok körülvéve és ezzel a csapat-
tal esélyem lehet a felnőtt mezőny legelejére is 
odaérni.

– Mikor és hol lesz a következő versenyed?
– A felnőtt világbajnokság augusztus végén lesz 
Medemblikben, Hollandiában. Itt szeretnék majd 
az első 10 helyezett között végezni.

Célunk óvodás gyermekeink és szüleik számára olyan tevékenység-
hetek, rendezvények, bemutatók szervezése, melyekbe mindenki 
kedve szerint bekapcsolódhat és a közösen végzett tevékenységek 
hozzájárulnak az egészséges életmód kialakításához, a testi egészség 
védelméhez, az egészséges fejlődés és edzettség biztosításához, vala-
mint környezetünk óvására és szeretetére neveléshez, azaz egy tiszta 
és élhető környezet kialakításához.

A programban a gyermekek és szüleik közösen vesznek majd részt, 
és az együttes élmények hatására igényükké válik az egészséges élet-
vitel, a környezettudatos gondolkodás.

Az egészségprogramot úgy terveztük, hogy az egy hónapos projekt 
alatt izgalmas tevékenységek során minél több ismeretet, tapasz-
talatot, élményt szerezzenek a gyerekek és a felnőttek egyaránt. A 
projektet követően pedig folyamatosan legyen lehetőség a megismert 
játékos- mozgásos, környezetóvó feladatokat újrajátszani, valamint a 
megszerzett ismereteket a mindennapokban alkalmazni. Programun-
kat előreláthatólag 2017 októberében kívánjuk megvalósítani.

A rendezvénysorozat tervezett programjai:
– „Kertünk ízei” hét: Egészséges és reformételek kóstolása és készíté-
se, ételreceptek megismertetése. A betegség- táplálkozás összefüggé-
seinek megismerése dietetikus segítségével. Méhészeti termékek meg-
kóstolása. Film megtekintése és méhész előadása a mézpergetésről.
– Botanikai kincskereső és Mesekert: A növények megismerését, fel-
ismerését segítő botanikai kincskereső térképes útbaigazítással. Az út 
végén kincsesláda vár a gyerekekre. Látogatás a piacra, gyógynövényes 
boltba, kiskertekbe, Kertbarátokhoz. Rajzos receptkönyvek készítése. 
– „Makk Marci” hét: Testápolás, higiénés szokások, helyes kézmo-
sás, fogmosás, öltözködés. Egy mentőautó megtekintése belülről, a 
mentősök munkájának megismerése mentőápoló közreműködésével. 
– „Vigyázz Rá!” Környezetvédelmi hét megszervezése: alapvető 
környezetvédelmi ismeretek nyújtása, tapasztalatszerzés környe-
zetünk tisztántartásának, védelmének, az újrahasznosításnak a 
fontosságáról.
– „Izgő-mozgó” hét: családi vetélkedők, váltóversenyek, egyen-
súlyérzéket fejlesztő feladatok, egyéni ügyességi játékok, labdajáté-
kok, mezítlábas torna, Mackógyógytorna, köredzés megszervezése 
szülők, néptánc oktató, kézilabdaedző, gyógytornász, gyermektorna 
edző, közreműködésével.
– „Most mutasd meg!” Kiállítási hét: A rendezvénysorozat 
lezárásaként rajzpályázat és kiállítás megszervezése. Az Egészség-
hónap alatt készített termékek, tárgyak, plakátok, albumok, rajzok, 
festmények kerülnek bemutatásra.

Tervezett programunk megvalósításával egyre nagyobb figyelmet 
szeretnénk fordítani és segítséget nyújtani a családok egészséges 
életvitelének, mozgáskultúrájának, környezettudatos szemléleté-
nek kialakításához.

Az egészség 
kincset ér 2. 

Győzelem 
a világbajnokságon
Aranyérmet szerzett Érdi Mária a 
Belgiumban megrendezett U21-es 
világbajnokságon.

Az egészséges életmód jegyében tematikus 
programsorozatot tervezünk a Dohány úti Tag-
óvodában a Forever Living Products Magyaror-
szág Kft. pályázatán nyert összegből. 

Az ötszörös korosztályos VB-győztes Érdi Mária

B. Krisztián
Vadásziné Boros Katalin

intézményvezető
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– Az akadémiai képzés 
mekkora előrelépést jelent 
a korábbiakhoz képest?
– A legfontosabb az, hogy ta-
valy elindult és ezzel egy olyan 
folyamat kezdődött, melynek 
köszönhetően a gyerekek 
minőségi képzésben részesül-
nek. Az előrelépés nagy, főleg 
amiatt, hogy az edzésszám 
megemelkedett, így láthatóan 
nagyobb a fejlődés is. Emellett 
az étkezés területén is nagyot 
léptünk előre, ami azt jelenti, 
megpróbáljuk optimálisan 
beállítani a tápanyagbevitelt, 
hogy a gyerekeket felépítsük. A 
fejlődés szempontjából nagyon 
fontos a megfelelő mennyiségű 
és minőségű tápanyag bevitele.

– Kik vesznek részt az aka-
démiai képzésben?
– A képzés tavaly indult a 
2001-es korosztállyal, idén a 
2002-ben és 2003 elején szü-
letett gyerekek kapcsolódnak 
be. Nagyon fontos, hogy itt a 
térségben talán egy olyan klub 
sincs, amely annyi csapatot 

versenyeztetne, mint mi. Az 
U16 és U17-es korosztályokban 
A és B csapatot indítunk, ami 
azt jelenti, hogy egy gyere-
ket sem hagyunk elkallódni, 
megadjuk az esélyt az utolsó 
pillanatig arra, hogy a fiatalok-
ból jó futballista váljon.

– A mezőkövesdi és térségben 
élő gyerekek mellett honnan 
igazoltak ide fiatalok?
– Nagy előrelépés, hogy két 
megfigyelővel dolgozhatunk, 
ők olyan 8. osztályos diáko-
kat ajánlanak nekünk, akik a 
továbbtanulás mellett szeretné-
nek komolyabban futballozni. 
Ennek köszönhetően a Jászság-
ból, Heves és Nógrád megyéből 
is sok gyerek érkezett hozzánk. 
A célunk az, hogy egy országos 
megfigyelőhálózatot építsünk 
ki. Egyébként már eljutottunk 
egy olyan szintre, hogy a gye-
rekek is keresnek bennünket 
és mielőtt leigazoljuk őket, az 
edzők felmérik a képességeiket. 
Vannak olyanok, akiknek nemet 
kell mondanunk. 

– Kik foglalkoznak a gyerekekkel?
– Szalai Attila és Répási László már tavaly is a fiatalokkal dol-
gozott, mellettük sikerült meggyőznünk Balogh Zoltánt, aki 
szintén komoly NB I-es rutinnal rendelkezik, hiszen játszott 
az Újpest, a Csepel és a BVSC csapatában is. Edzőként a Vasas 
akadémiáján, valamint Újpesten, míg legutóbb a III. kerületi 
TVE csapatánál dolgozott. 

– Milyen eredménnyel lenne elégedett a bajnokság végén?
– Nagyon fontos lenne, hogy az U17-es csapatunk felkerüljön 
a második vonalba, mert az komoly ingert jelentene a többi 
csapatnak, ugyanis innentől kezdve az U16-tól egészen az U19-
es korosztályig egy osztállyal magasabb követelményeknek 
kellene megfelelni és ott már nagyon komoly mérkőzéseket 
játszhatnának csapataink. 

– Mely korosztályokban lehet még esély érmes eredményre?
– Nagyon remélem, hogy Mezőkövesden az utánpótlás eljut 
oda, hogy minden csapat esélyes lesz majd a bajnoki címre, 
vagy az érmes helyezésekre. Az utánpótlásban elsősorban nem 
az eredmény, illetve az eredménykényszer a meghatározó, 
viszont úgy gondolom, hogy ahol megfelelő képzés folyik, az 
eredményességgel is párosul.

Dolgoznak 
az akadémián

Megkezdték a felkészülést a Mezőkövesd 
Zsóry SE akadémiai képzésben résztvevő 

korosztályos csapatai. Ennek apropóján Tóth 
Lászlóval, a Mezőkövesd Zsóry SE utánpótlás 

szakmai igazgatójával beszélgettünk.

Jelentkezz! Kubinyi József edző a 2000-től 2005-ig született lányoknak 
tart edzéseket a Városi Stadion kis műfüves pályáján.

– Négy edzést tartottam eddig, a létszám változó, alkalman-
ként 10-14 labdarúgópalántával foglalkozom. Még nagyon a 
kezdeteknél járunk, egyelőre a csapatot próbáljuk felépíteni, a 
cél az, hogy felkészítsük a lányokat a keresztpályás bajnokságra  
– mondta Kubinyi József edző, aki hozzátette, hogy a lányok 
nagyon lelkesek és láthatóan szeretik a sportot, a labdarúgást. 

A csapat az iskolakezdésig heti három, ezt követően pedig 
heti két edzéssel készül majd a várhatóan szeptember első 
hétvégéjén kezdődő bajnokságra. 

JELENTKEZÉS A csapatba az edzések előtt: hétfőn, szerdán és 
pénteken 16 órától Kubinyi József edzőnél, vagy telefonon a klub 
titkárságán, a 49/505-480-as számon lehet jelentkezni.

Új tagokat 
várnak a 

lánycsapa-
tokba.

Bódi Krisztián

B. K.

Tanulás és sport: jól megférnek egymás mellett
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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):  
augusztus 27-én (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 

(hétköznap 7.30 óráig) 

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

augusztus 13–19-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

augusztus 20–26-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

augusztus 12.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

augusztus 19. 
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 20.

augusztus 26.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

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:
Kaló Tamás – Bencsik Erika,

Solymár Barabás – Mohácsi Nóra,
Ölyüs Dávid – Molnár Erika,

Dézsán Sándor – Szepesi Kitti,
Takács Péter – dr. Török Katalin,

Póta Norbert – Nagy Sarolta 

Haláleset:
Csirmaz Józsefné 67 éves

mezőkövesdi lakos.

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

Hétfő ZÁRVA
Kedd 1200–2000

Szerda 1200–2000

Csütörtök 1200–2000

Péntek 1200–2000

Szombat 700–1500

Vasárnap ZÁRVA

A Városi Tanuszoda nyári 
nyitvatartása 

2017. július 11 – augusztus 20-ig
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augusztus 6., 13., 20., 27. vasárnap
10.30-tól Orgonamuzsika a Szent László templomban 

augusztus 16. szerda
17 órától Bata-Molnár Éva bőrképkiállításának megnyitója a 
Közösségi Házban

augusztus 19. szombat
8–14 óráig Mozdulj, Mezőkövesd! – családi sportnap a Jezsuiták 
terén (részletes program a 15. oldalon)

augusztus 20. vasárnap
Államalapító Szent István király ünnepe, Csík Zenekar élő koncert 
a Jézus Szíve templomban és a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban 
(részletes program  a 16. oldalon)

augusztus 25. péntek 
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Ház D épületében

augusztus 27. vasárnap
16.30-tól V. Nyárvégi Fergetegparty – zumba a Városi Sportcsarnokban

július 22. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd NB I-es 
férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

PALETTA

Hívogató

Moziajánló
17 órától: Az Emoji-film – 3D
amerikai családi animációs film, 
86 perc, 2017

19 órától: Minden, minden
magyarul beszélő, amerikai 
romantikus dráma, 96 perc, 2017

(port.hu)

Moziajánló Augusztus 23. szerda, 
Közösségi Ház

Mi lenne, ha nem léphetnél kapcsolat-
ba a külvilággal? Sosem érezhetnéd a 
friss szellőt, az arcod nem fürödhetne 
a napfény melegében... és nem csókol-
hatnád meg a szomszéd fiút? A Min-
den, minden egy rendhagyó szerelmi 
történet Maddyről, az eszes, érdeklődő 
és élénk fantáziájú 18 éves lányról, aki 
egy betegség miatt nem hagyhatja 
el hermetikusan lezárt otthonát, és 
Ollyról, a szomszédban lakó srácról, 
aki fittyet hány az akadályokra. Az 
ingerszegény környezetben élő Maddy 
bármit megtenne, hogy minél többet 
megtapasztalhasson a külvilágból, és 
átélhesse első románcát. Miközben az 
ablakon át kémlelik egymást és tele-
fonos üzenetekben kommunikálnak, 
Olly és közte mély kötelék szövődik; 
mindent kockára tennének azért, hogy 
együtt lehessenek... még ha mindent 
el is veszíthetnek.

Még nincs minden felfedezve: 
feltérképezetlen univerzumok vesznek 
körül minket, még ha nem is tudunk 
róluk - talán azért, mert nagyon 
kicsik. Az okostelefonjában például 
mindenkinek van: egy boldog völgy, 
ahol a különféle szmájlik és hangulat-
jelek élnek és dolgoznak. Ám mindig 
mosolygós és kacsingatós békéjüket 
megzavarja egyikük, aki kerek fejébe 
veszi, hogy kideríti, mi van a völgyükön 
túl. Kalandos vándorútra indul, 
amelynek során neki és társainak egyre 
veszélyesebb alkalmazások kerülnek 
útjukba. Sőt, egy ismeretlen kéz talán 
ki is akarja törölni őket... (port.hu)

Nem a NAV kér személyes 
adatot telefonon!
Egy adózó bejelentése szerint valaki a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal nevében telefonál és bankszámla-adatokat kér. 
A telefonban egy udvarias hang közli az ügyféllel, hogy 
túlfizetése van az adóhivatalnál, de ezt csak nevének és 
bankszámlaszámának megadását követően tudják utalni.
A NAV telefonon soha nem értesíti ügyfeleit, és soha nem 
kér bankszámlaszámot, vagy egyéb bizalmas adatot! Kér-
jük, hogy ha valaki ilyet tapasztal, haladéktalanul tegyen 
bejelentést a NAV bármelyik igazgatóságán, ügyfélszol-
gálatán, és semmiképpen se adja meg adatait! Az ebből 
eredő kellemetlenségekért a NAV nem vállal felelősséget, 
mert a hivatal kizárólag ügyfélkapun, postán, illetve folyó-
számla-kivonaton értesíti az adózókat a túlfizetésekről.

 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

KÖZÉPPONTBAN: AZ EGÉSZSÉG
Futóverseny kicsik és nagyoknak,

kezdőknek és haladóknak.

Augusztus 19-én rendezik meg a rossz idő miatt elmaradt családi 
sportnapot a Jezsuiták terén, változatlan programokkal: lesz futóver-
seny 3 távon, mászófalak, eurobungee és különböző sportbemutatók. 
A rendezvény minden programja ingyenes, részletek a 15. oldalon.

A futóversenyek tervezett útvonalai:
– A rövidtávon nevezők egy 800 m-es távot tesznek meg a Kavicsos-
tó és Szabadidőpark területén 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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Kikaptak labdarúgóink

Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC 5-0 (3-0)
Az OTP Bank Liga 3. fordulójában, július 30-án megrendezett találkozó 
rosszul kezdődött számára, ugyanis Moutari egy szép akció végén már a 
9. percben előnyhöz juttatta a hazai együttest. Négy perccel később nagy 
egyenlítési lehetőség adódott a Mezőkövesd előtt, azonban Strestík 12 
méteres lövése centikkel elkerülte a Ferencváros kapuját. A 26. percben 
megduplázta előnyét a Fradi, Csernik beadását követően ismét Moutari 
volt közelről eredményes. Alig 3 perccel később Moutari huppant a földre 
Farkas szorításában a 16-oson belül, a játékvezető 11-est ítélt a zöld-fehé-
rek javára, amit Varga magabiztosan értékesített. A hajrában csapatunk 
játszott veszélyesebben. A 36. percben Tóth szabadrúgása szállt el a hazai 
kapu fölött, a 41. percben Brasen életerős lövését hárította Dibusz, míg a 
43. percben Koszta 25 méteres kísérlete suhant el a Fradi kapuja mellett.

KÉT GÓL Együttesünk az 50. percben ismét közel járt a gólszerzéshez, de 
Strestík szabadrúgása néhány centivel elkerülte a ketrecet. Három perccel 
később tovább nőtt a különbség, Rui Pedro átadását követően Varga talált 
be 12 méterről. A 80. percben Koszta szépíthetett volna, azonban a 15 
méteres kísérletét Dibusz óriási bravúrral megfogta. A végeredményt Böde 
állította be a 90. percben, a hazaiak csatára Lovrencsics átadását követően, 
néhány lépésről lőtt a kapuba.

Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC 0-2 (0-1)
Labdarúgóink a tavalyi ezüstérmes Fejér megyei együttessel találkoztak a 
bajnokságban augusztus 6-án. Az összecsapást a vendégek kezdték jobban, 
akik a 23. percben Suljic beadása után Henty közeli lövésével előnybe kerül-
tek. A 36. percben Cseri kapott jó átadást, de a 20 méteres lövése elkerülte 
a fehérváriak kapuját. A játékrész utolsó percében Henty iramodott meg 
középen, majd mintegy 20 méterről lőtt, Tujvel azonban kivédte a léc alá 
tartó kísérletet, míg a túloldalon Strestík tüzelt pontatlanul 15 méterről.
Mozgalmasan kezdődött a 2. félidő, a 47. percben Strestík szöglete után Hu-
dák fejese találta el Hentyt, míg a Videoton három perccel később Lazovics 
lövésével veszélyeztetett. Fordulás után a legnagyobb kövesdi lehetőség 
Keita előtt adódott, aki egy bal oldali szögletet követően szép mozdulattal, 
kevéssel a kapu fölé bombázott. A 85. percben eldőlt a mérkőzés, miután 
Marics szerzett labdát a félpályánál és jó ütemben indította Negot, akinek 
az átadását követően Lazovics lőtt a léc alá. 

– Úgy gondolom, taktikailag véghez vittük azt, amit elterveztünk. Az 
első félidőben jól visszazártunk és kellően agresszívak voltunk, a gólon 
kívül nem hagytuk kibontakozni a Videotont. Úgy érzem, hogy a második 
félidőben az történt amit mi szerettünk volna, csak a gólok hiányoztak a 
játékunkból – mondta a lefújás után Radványi Miklós vezetőedző.
Labdarúgóink 6 ponttal az 5. helyen állnak a tabellán, a bajnokságot az 
egyaránt 8 pontos Budapest Honvéd és Videoton vezeti 4 forduló után.
A Mezőkövesd Zsóry legközelebb augusztus 12-én, szombaton 18 órától lép 
pályára, amikor is együttesünk a Vasashoz látogat.

Bajnoki mérkőzések időpontjai:
Augusztus 19. (szombat) 18 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd
Augusztus 26. (szombat) 18 óra: DVTK – Mezőkövesd Zsóry FC
Szeptember 9. (szombat) 18 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Balmaz Kamilla 
Gyógyfürdő 

Alaposan átalakult játékoskerettel vág neki a következő évnek 
városunk másodosztályú csapata, a tavalyi keretből mindössze 
Kovács Bence maradt Mezőkövesden. Mellette több mezőkö-
vesdi nevelésű fiatal csatlakozott az U23-as csapatból, köztük 
van Bartók Levente, Fábián Roland, Horváth Loránd, Hangyel 
Norbert és Rozmán Benjámin. Városunkba igazolt Ózdról Tóth 
Koppány és Padla József, a PLER-Budapesttől Zelei Botond, 
Gyöngyösről Jóga Norbert, Orosházáról pedig Jancsó Nándor. 
Itt folytatja pályafutását a szerb-magyar kettős állampolgár-
ságú Nebojsa Vojinovics, valamint az Egerből kölcsönbe érkező 
Menyhárt Máté, továbbá Sándor Ákos személyében egy rutinos 
beállóssal is megállapodást kötött az MKC.

– Keresünk még játékosokat, akik kettős játékengedéllyel 
jöhetnek NB I-es klubokból, vagy olyat, aki távozni szeretne 
jelenlegi együttesétől, de számunkra erősítést jelenthet. 
Elsősorban olyan átlövőt szeretnénk igazolni, aki a táma-
dás mellett védekezésben is hatékonyan tudja segíteni a 
csapatot – mondta Drizner Péter, az MKC vezetőedzője.
Ami a szakmai stábot illeti, az erőnléti edző Halmay Csaba 
lesz, a masszőr Lázárné Póta Ágnes, mellettük előrehala-
dott tárgyalásokat folytat a klub egy korábbi mezőkövesdi 
játékossal, aki kapusedző lehet a csapatnál.

EDZŐMECCSEK Együttesünk rávezető edzésekkel és felmé-
résekkel kezdte meg a héthetes felkészülési időszakot. A 
keret tagjai ezt követően kéthetes kondicionáló, erőfejlesz-
tő edzéseken fognak részt venni.

– Tervezünk egy gyakorló mérkőzést augusztus 10-én az 
NB II-es Füzesabony ellen idegenben. Az első igazi erőpróba 
egy héttel később, augusztus 17-én vár a csapatra, amikor is 
a hozzánk hasonlóan másodosztályú Békéssel játszunk majd 
edzőmeccset Mezőkövesden – emelte ki Drizner Péter.

Augusztus 23-án Nyíregyházán, augusztus 31-én Török-
szentmiklóson, míg szeptember 9-én az NB II-es Fehérgyarmat 
vendégeként lép majd parkettre az MKC. Kéziseink emellett 
augusztus 26-án Ózdon, az ÓAM Kupán vesznek majd részt. Az 
első bajnoki mérkőzés a tervek szerint szeptember 17-én lesz, 
amikor is a Mizse KC érkezik majd városunkba. A szakember 
elmondta, a csapat célja a következő bajnokságban az első hat 
hely valamelyikének megszerzése lesz.

Két vereséget szenvedett a Mezőkövesd Zsóry FC 
csapata a bajnokságban. Labdarúgóink a Ferencvárossal 
és a Videotonnal szemben maradtak alul.

Megkezdte a felkészülést a Mezőkövesdi KC 
felnőtt csapata az NB I/B-s kézilabda-baj-
nokságra július 26-án. 

Elkezdték a munkát

Bódi Krisztián

bokri



Fizetett hirdetés

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

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 

tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 

egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 

árajánlat alapján), kedvező áron. 

Hideg, meleg vizes és szódás 
vízadagoló gépeink megvásárolhatók 

és bérelhetők is! Többféle típusú 
vízből választhat: 

nátriumszegény (szívbarát) 
ásványvíz, ionizált lúgos 
víz, természetes jódos és 

lúgos ásványvíz, makro- és 
mikro-elemekben gazdag 

természetesen lúgos 
szénsavmentes ásványvíz. 

Hirdetés
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Mezőkövesd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

és kedves családját

Államalapító
Szent István királyunk

tiszteletére rendezett ünnepségre
9.45 Koszorúzás

a Szent István szobornál, a Jézus Szíve templom mellett
közreműködik: Mezőkövesd Város Fúvószenekara

10.00 Szentmise
a Jézus Szíve templomban

11.00 Ünnepi megemlékezés
a Jézus Szíve templom előtti téren

- Ünnepi köszöntőt mond Tállai András államtitkár, 
választókerületi országgyűlési képviselő

- Műsor
közreműködik:

 a Szent László Kórus Egyesület és a MASZK Egyesület

- Újkenyér megáldása és megszegése
- „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím átadása

Koncert után TŰZIJÁTÉK

2017.
augusztus
20-án

Esti program a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban

20:00 Csík zenekar nagykoncertje

További információ: 06 49 500 135 A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


