
Mezőkövesdi Újság 2017/17            1

2017. augusztus 24.
XXIX. évf. 17. szám
VÁROSUNK LAPJA

HITRŐL ÉS 
BIZTONSÁGRÓL

– Tállai András szónoklata
államalapításunk ünnepén

Molnár Mária
Mezőkövesd Város 

Díszpolgára Családi sportnap:
mozgalmas 

programokkal



2            Mezőkövesdi Újság 2017/17

A hagyományokhoz híven koszorúzással 
kezdődött az Államalapító Szent István 
király tiszteletére rendezett megemlékezés 
Mezőkövesden. Városunk önkormányza-
ta mellett a helyi politikai pártok, civil és 
gazdasági szervezetek képviselői rótták le 
tiszteletüket Szent István király szobránál. 

A program ezt követően szentmisével 
folytatódott a Jézus Szíve templomban. Dr. 
Berkes László plébános prédikációjában 
egyebek mellett Szent István király életét 
és munkásságát méltatta, kiemelte, hogy 
olyan államvezető volt, aki példás keresz-
tény életet élt. 

A szentmise után rendezett ünnepségen 
Tállai András államtitkár, választókerüle-
tünk országgyűlési képviselője mondott 
beszédet (az ünnepi szónoklatot lapunk 
4. oldalán olvashatják). Ezt követően ad-
ták át a „Mezőkövesd Város Díszpolgára” 
kitüntető díjat, melyet 2017-ben Molnár 
Máriának, a Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola nyugalmazott igazgatójának 
ítéltek oda.

KENYÉRSZEGÉS A díj átadása után az új 
kenyeret Gordos Attila református lelkész 
és dr. Medvegy János plébános áldotta meg 
az ünnepség keretében, majd ezután dr. 
Fekete Zoltán polgármester szegte meg. 
Ezt követően a jelenlévőket is megkínálták 
a Magyarok Kenyere Program keretében 
gyűjtött búzából sütött új kenyérrrel.  

Az ünnepségen fellépett a Pro Urbe díjas 
Szent László Fesztiválkórus és Takács Nor-
bert, a Pro Urbe díjas Mezőkövesdi Amatőr 
Színjátszó Kör Egyesület elnöke.

KONCERT ÉS TŰZIJÁTÉK Az ünnepség este a 
Városi Sportcsarnokban folytatódott, ahol a Csík 
zenekar fergeteges élő nagy koncertjét nézhet-
ték meg az érdeklődők. A teltházas est során 
felcsendült egyebek mellett a Csillag vagy fecske, 
a Most múlik pontosan, a Te majd kézen fogsz 
és hazavezetsz című dal is. Ezen felül például 
moldvai és kalotaszegi népdal-feldolgozásokat és 
első világháborús katonadalokat is eljátszottak 
a zenekar tagjai. A mintegy 2 órás előadás után 
nagyszabású tűzijátékot rendeztek a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban.

Molnár Mária, a Szent István Katolikus Általános Iskola 
nyugalmazott igazgatója vehette át idén a díszpolgári díjat 
az augusztus 20-ai városi ünnepségen.

Államalapításunk 
és az új kenyér ünnepe

MOLNÁR MÁRIA 1991-től 2010-ig 
volt a Szent István Katolikus Álta-
lános Iskola igazgatója. Az iskola 
indulásakor elsődleges célja a kato-
likus szellemiség megteremtése és 
erősítése volt, amit töretlen elköte-
lezettséggel végzett. A lelki értékek 
mellett nagy hangsúlyt fektetett az 
iskola építésére is. A régi épületet 
felújították, új szárny épült, emellett 
megújult a kerítés és az iskola udva-
ra is. Az ablakok korszerűsítése, hő- 
és hangszigetelése, a csapadékvíz és 
a szennyvíz biztonságos elvezetése, 
valamint a régi szárny tetőszerke-
zetének felújítása is hozzá köthető. 
Ezen felül városunk közéletében is 
szerepet vállalt. 1990-1994 között 
képviselőként az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság, valamint az 
Oktatási Bizottság tagja, 1994-től 
1998-ig pedig az Oktatási Bizottság 
külső bizottsági tagja volt. 

2002-től 2006-ig újra képviselő-
ként vett részt a közéletben, ebben 
az időszakban a Pénzügyi Bizottság 
tagja, valamint az Oktatási Bizottság 
elnöke volt.

Dr. Fekete Zoltán szegte meg 
az új kenyeret

Bódi Krisztián

Fergeteges koncertet adott a Csík zenekar
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A nemzeti összetartozást és a 
szolidaritást jelképező jó-
tékonysági kezdeményezés 
célja, hogy búzaadományo-
kat gyűjtsön és szociálisan 

rászoruló, hátrányos helyzetű gyermeke-
ket segítő magyarországi és határon túli 
szervezeteket támogasson. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara főszervezésében 
megvalósuló program során a Kárpát-me-
dence magyarlakta területeiről búzát gyűj-
tenek a adományozóktól és a felajánlott 
búza egy részét liszt, a másik részét pedig 
kenyér formájában juttatják el az érintet-
tekhez. Az összegyűlt támogatást szept-
ember 20-án, a Gyermekek Világnapján, 
az Adományozási Nap keretében osztják 
majd szét a rászorulók között. 

– Mezőkövesden és a járáshoz tartozó 
településeken a tavalyi évhez hasonlóan a 
gazdák ismét bizonyságot adtak önzetlen 
adakozó készségükről. Jó példája ez annak, 
hogy a Magyarok Kenyere mint nemzeti 
ügy mellé úgy tudnak fölsorakozni a me-
zőgazdaságban dolgozó különböző nagy-
ságú és érdekeltségű gazdálkodók, hogy 
félre tudják tenni az esetleges ellentétei-
ket. A több mint 50 gazda adományaiból 

51 mázsa idei termésű búza gyűlt össze a 
járás településeiről. A búza gyűjtését, szál-
lítását, őrlését, majd a megőrölt lisztből a 
kenyér kisütését Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei vállalkozások önkéntesen végez-
ték el. Reménykedésemet fejezem ki az 
iránt, hogy a program keretében gyűjtött 
mennyiség a jövőben emelkedni fog és a 
gazdák hozzájárulhatnak a járásban talál-
ható rászoruló szervezetek ellátásához sa-
ját liszt- vagy kenyéradomány formájában 
– foglalta össze Hajdú László, a Mezőkö-
vesd és Térsége Gazdakör elnöke.

A program kedvezményezettjei idén is a 
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által 
vezetett erdélyi Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány, a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus 
Református Gyermekotthon, az Oltalom 
Karitatív Egyesület, valamint a Pécsi Jó-
tékony Nőegylet lesznek. Mellettük a Ka-
mara megyei szervezetei által kiválasztott 
segélyszervezeteknek is jut az adományok-
ból, tavaly mintegy 150 ilyen szervezet ré-
szesült a felajánlásokból. Idén a Magyarok 
Kenyere program kiemelt figyelmet fordít 
a horvátországi magyarságra, így a Magya-
rok Kenyere egyik összetevője, a vendég-
kovász Horvátországból érkezett. 

A Mezőkövesd 
Járásban élő gazdál-
kodók ismét össze-
fogtak és adomá-

nyoztak egy nemes 
ügy, a Magyarok 
Kenyere program 

érdekében.
Magyarok 

KenyereÁllamalapításunk 
és az új kenyér ünnepe

D. A.

Fergeteges koncertet adott a Csík zenekar
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„Tisztelt Ünneplő Közösség!

Tisztelettel és szeretettel kö-
szöntök mindenkit Isten házá-
ban, a Jézus Szíve templomban: 
megtisztelő és felemelő érzés 
itt beszélni Önökhöz, Mezőkö-
vesdiekhez, augusztus 20-án, az 
Államalapítás Ünnepén!

Szent István király és tettei 
mindannyiunk előtt példaként 
állnak. Minden magyar ember-
nek ismernie és tudnia kell, hogy 
mit köszönhetünk első szent 
királyunknak: a nemzetünket, az 
országunkat és a hitünket. 

1000 év elteltével más-
képpen tekintünk a minket 
körülvevő világra. Természe-
tesnek tűnhet manapság, hogy 
van földünk, van nemzetünk, 
országunk, hogy magyarul 
beszélünk, hogy van történel-
münk, kultúránk, himnuszunk 
és van zászlónk. Azonban, 
ha a történelmet végiggon-
doljuk, láthatjuk, hogy ez 
nem minden népcsoportnak 
adatott meg. Nem minden 
népnek sikerült saját országot 
és nemzetet létrehozni, vagy 
biztosítani az ezerévnyi foly-
tonosságát: sokan eltűntek a 
történelem süllyesztőjében.

De Magyarország nem tűnt 
el. Azért nem tűnt el, mert egy 
olyan ember vezette az orszá-
got, aki létrehozta a királyságot 
és megteremtette a rendet, a 
biztonságot. Aki törvényeket 
alkotott és azokat be is tartatta. 
Aki megteremtette a keresz-

ténység alapjait, nemzetünket 
letelepítette, népünknek irányt 
és jövőképet mutatott. Ő volt 
Szent István király, akinek – 
engedjék meg, hogy egy mai 
példával éljek –  nem volt hon-
lapja és abban az időben nem 
volt facebook sem; széleskörű 
ismertsége és elismertsége 
azonban nemcsak korában, ha-
nem 1000 év elteltével töretlen 
és időtálló. Ma is tiszteljük, rá 
emlékezünk és nemcsak mi, 
magyarok, hanem az egész vi-
lág: mert Szent István királyunk 
Magyarországot meghatározóvá 
tette Európában.

Tisztelt Ünneplők!

Engedjék meg nekem, hogy be-
széljek a jelenkorról is: milyen 
üzenete lehet nekünk, ma élő 
embereknek Szent István ki-
rály tetteinek… A legfontosabb 
üzenete, hogy hitben kell élni, 
mert hit nélkül az életünk mit 
sem ér: hit nélkül nincs emberi 
értékünk, az életünk is keve-
sebbet ér. A másik fontos és 
időszerű üzenete: a biztonság 
megteremtése. Szent István 
király megvédte a magyarokat, 
megvédte mindazokat, akik 
magyarként éltek és elfogadták 
hazájuknak Magyarországot. 
A biztonság fontos alapja éle-
tünknek. Még pár évvel ezelőtt 
is természetesnek gondoltuk 
a biztonságot, úgy éreztük, 
olyan, mint a levegő: mindig 
szükséges és mindig van, így 

semmit sem kell tenni érte. 
Mai világunk azonban rávilágí-
tott arra, hogy a biztonságért 
nagyon sokat kell tennünk. 

A mai Európa, az európai 
nagyhatalmak jó része sajnos 
másként gondolkodik, azon-
ban Magyarország nem ilyen 
ország. A mai Európát, az 
európai kultúrát, az európai 
hitet akarják tőlünk elven-
ni: ezek nem nagy szavak... 
hiszen milliók indultak-indul-
nak el, és továbbra is szeret-
nének elindulni Európába, 
hogy elvegyék tőlünk kultú-
ránkat, hitünket és a mun-
kánkat. Ezt Magyarország 
nem engedi! Magyarország 
nem enged a migránsok aka-
ratának és azoknak sem, akik 
a migránsokat támogatják. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
kedves Mezőkövesdiek!

Vajon Szent István, ha itt len-
ne közöttünk és látná, hogy 
mi történik a városunkban, 
hogyan élnek itt az emberek, 
akkor mit gondolna? Hiszem, 
hogy boldogság öntené el a 
szívét. Ha Szent István lát-
hatná Mezőkövesdet, akkor 
azt mondhatná: igen, ilyen 
közösségeket, ilyen városokat 
szeretnék, ahol az emberek 
keresztény hitben élnek! Ahol 
az emberek óvják és ápolják 
hagyományaikat, hiszen az 
egyedi és különleges matyó 
kultúra világszerte ismert, 

nem csak Magyarországon 
és Európában. Én immár 34 
éve élek ebben a városban, 
itt alapítottam családot, itt 
született két gyermekem, 
és büszke vagyok a kövesdi 
értékekre, hagyományokra és 
közösségekre! Azt gondolom, 
Szent István akarata szerint 
való egy olyan város, mint 
Mezőkövesd, amely folyama-
tosan fejlődik, munkahelye-
ket és európai infrastruktúrát 
teremt az itt lakóknak. Le-
gyünk mindannyian büszkék 
arra, hogy Szent István hite 
és tana szerint alkotunk kö-
zösséget Mezőkövesden! 

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Városunk díszpolgári címét 
egy olyan személy kapja meg 
a mai ünnepségen, aki nagyon 
sokat tett azért, hogy Mező-
kövesden a kereszténység 
erősödjön, hogy minél több 
fiatal a katolikus értékrend 
szerint nevelkedjen. Büszke 
vagyok rá, hogy a Szent Ist-
ván-i gondolatokhoz és esz-
mékhez kötődő, a keresztény 
szellemiség egyik kiemelkedő 
mezőkövesdi alakja veheti ma 
át ezt a kitüntetést. 

Megtisztelő figyelmüket 
megköszönve kívánok min-
denkinek méltó ünneplést 
és azt, hogy közös jövőnk 
érdekében tegyünk meg min-
dent együtt kisvárosunkért, 
Mezőkövesdért!”

ÜNNEPI SZÓNOKLAT
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: 
Szent István király napja, a keresztény magyar állam-
alapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának 
emléknapja. Ez alkalomból Tállai András államtitkár, 
választókerületünk országgyűlési képviselője mondott 
beszédet a mezőkövesdi városi ünnepségen, melyet az 
alábbiakban olvashatnak. 

Részletek az 1938. évi XXXIII. 
törvénycikk Szent István király 
dicső emlékének megörökítésé-
ről szóló részéből:

1. § Az országgyűlés Szent 
István király dicső emlékét a 
magyar nemzet örök hálájának 
és mélységes hódolatának 
bizonyságául törvénybe iktatja.

2. § Az országgyűlés augusztus 
hó 20. napját Szent István király 
emlékezetére nemzeti ünnepnek 
nyilvánítja.
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Mintegy 130 sportkedvelő teljesí-
tette a 3 táv valamelyikét, a legrö-
videbb távot volt, aki babakocsival 
tette meg, a közép- és hosszútávon 
a futók mellett 30 induló kerékpár-
ral tekert végig. A verseny résztve-
vői nem csak mezőkövesdiek vol-
tak, szép számmal érkeztek indulók 
a környékről, illetve Egerből, Buda-
pestről, valamint Hegyeshalomról 
is indult sportoló. A megméretés 
célja nem a győzelem volt, a ver-
senyszellemet most háttérbe szo-
rította az együtt-mozgás öröme. A 
legkisebbek édesapjukkal, édesany-
jukkal futottak, vagy bicikliztek, a 
rendezvény fontos üzenetét közve-
títve ezzel: a sportolást minél ko-
rábban érdemes elkezdeni és meg-
szerettetni a kicsikkel. 

Pap Csilla, mezőkövesdi sportoló 
tartott aktív bemelegítést az indu-
lóknak, majd csoportkép készült 
a Szív Apró Bajnokai Mosolyalbu-
mának. A fotózás után elrajtoltak a 
800 m-es rövidtáv versenyzői, akik 
megkerülték a Jézus Szíve templo-
mot, érintve a Mindszenty József 
utcát. Őket követték a 3,6 km-es 
középtáv és a 10 km-es hosszútáv 
indulói. A hosszútáv útvonala meg-
egyezett a középtáv vonalával, ám a 
versenyzők egészen a Zsóry fürdőig 
futottak, vagy tekertek. A 10 km-es 
szakaszon a lányok közül elsőként 
ért célba Pap Csilla, a fiúk között 
pedig a legjobb időt a szintén mező-
kövesdi Gyenes Donát futotta. 800 
méteren első helyen végzett Boldi-
zsár Zsófia és Csirmaz Kelen, a 3,6 
km-es távon pedig Sipeki László és 
Nyitrai Katalin győzedelmeskedett. 

PROGRAMOK A mozogni vágyókat 
ingyenes és változatos programok-
kal várták a szervezők, a legnagyobb 
sikert a 4 asztalos eurobungee arat-
ta a gyerekek körében, akik hatal-
mas mosollyal az arcukon emel-
kedtek a levegőbe, majd lökték el 
magukat újra. Az Y-bike-ok sem 
maradtak egy percre sem üresen. A 
3 oldalú mászófal igencsak feladta 
a leckét, de a bátrabbak kitartóan 
meneteltek a cél felé és örömmel 
érkeztek le a földre szüleikhez. 
Az érdeklődők a Kangoo cipőt és 
a TRX szalagot is kipróbálhatták, 
ezentúl láthatták a mezőkövesdi 
Kovács Csaba fekvenyomó Európa- 
és világbajnokot is edzés közben, 
valamint megnézhettek egy M.A.X. 
Training bemutató edzést is a me-
zőkövesdi Max Club sportolóinak 
közreműködésével. Ez a csoportos 
mozgásforma remek zsírégető, ja-
vítja az állóképességet és fejleszti 
a koordinációt. A rendezvényen to-
vábbá a Mezőkövesdi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály sátrában 
vérnyomást, vércukrot, testzsír-
százalékot, a dohányosok esetében 
pedig szén-monoxid szintet mér-
tek, de arcdiagnosztikán is részt 
vehettünk, mely során kielemezték, 
mi az, amin változtatnunk kell az 
egészségünk érdekében.

Az eredményhirdetés és tombola-
húzás után a rajtszámot az indulók 
beválthatták egy gombóc fagyira a 
Czifra fagyizóban. Szerencsére az 
időjárás is kedvezett az esemény-
nek, így a mozgás szerelmesei a szép 
időben közösen hódolhattak ked-
venc időtöltésüknek. 

Kicsik és nagyok közösen futottak, 
kerékpároztak és élvezték a mozgalmas 

programokat a ragyogó napsütésben 
augusztus 19-én a családi sportnap 

keretében a Jezsuiták terén.

A mozgás 
öröme

Dori Anett

Közös bemelegítés Pap Csillával

A közép- és hosszútáv rajtja

A kicsik nagy kedvence: eurobungee

Nyolcszáz méter futva, biciklivel, 
rollerrel, vagy akár babakocsival...
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– Milyen pozíciókat töltött 
be az iskolában?
– Az intézménybe mérnök 
tanárként kerültem, ezután 
oktatási informatikusként, 
közoktatás-vezetőként végez-
tem. A gépész munkaközös-
ség vezetője, illetve szakszer-
vezeti titkár is több mint egy 
évtizeden keresztül voltam. 
Kezdetben a mezőgazdasá-
gi gépész szakma tartozott 
hozzám, később az érettségit 
adó közlekedés gépész és 
gépészágazat szakmacsoport 
szakközépiskolai képzés 
is. Az igazgatói feladatokat 
immár 12 éve látom el az 
iskolában.

– Mire a legbüszkébb az 
iskolában eltöltött évekből?
– Az iskolavezetéssel közösen 
minden tanévben fejlesz-
tettünk valamit. Abban az 
időben, amikor a vállalatok és 
a szövetkezetek szakképzési 
hozzájárulással támogat-

hatták a tanulói gyakorlati 
helyekkel rendelkező intéz-
ményeket, sok anyagi forrást 
sikerült szereznünk. Ebből 
a keretből évről évre fejlőd-
tünk, így készült el például 
egy tanműhely, a tetőtér be-
építése, az udvari futópálya, 
a járdák, a belső út, valamint 
a park és a mérőterem. Talán 
arra lehetünk a legbüszkéb-
bek, hogy a 723 fős tanulói 
létszámunkkal Borsod megye 
legnagyobb szakképző isko-
lája vagyunk. Ezt a létszámot 
azért sikerült megtartanunk, 
mert az ún. duális gyakorlati 
képzést alkalmaztuk. A na-
gyobb vállalatok biztosították 
a képzőhelyeket, mi pedig az 
iskolai tanműhelyt. Az elmúlt 
30-40 évben ez a gyakorlat 
működött, és úgy gondolom, 
az iskola egyik legfőbb célja a 
kistérségben lévő vállalatok 
szakember-utánpótlásának 
biztosítása. Nem véletlen, 
hogy egy-egy vállalat üzem-

látogatásakor szinte minden 
gép mellől egy volt tanulónk 
integet, aki nálunk tanulta 
meg a szakma alapjait.

– Nagyon fontos szerepet 
tölt be az Ön életében a 
Hajdu Ráfis Mezőgazdasági 
Gépmúzeum.
– Igen, a szívem csücske a 
gépmúzeum. Nekem fel-
üdülés ott lenni, intézkedni, 
szervezni, segíteni az ott 
dolgozókat, annak érdekében, 
hogy olyan élményt nyújtson 
a múzeum a látogatóknak, 
amiért érdemes eljönni hoz-
zánk és felfedezni a múltbéli 
eszközök szépségét. A kurató-
rium elnökeként felelősséggel 
tartozom a múzeum működé-
séért. Társadalmi munkában 
segítek a múzeum gyarapodá-
sában, hírnevének öregbíté-
sében, mint több százan még, 
akik festékkel, kerítéssel, 
esetleg anyagiakkal támogat-
nak minket. Sokan vannak, 

akik segítenek megszervezni 
az idén szeptember 2-án meg-
rendezésre kerülő gépészta-
lálkozót. Nyugdíjazásom után 
is szeretnék a kuratórium 
elnökeként tovább dolgozni, 
segíteni az intézményt.

– Milyen tervei vannak, ho-
gyan fogja tölteni a nyugdí-
jas éveket?
– Magánéletemben nagy 
öröm ért, ugyanis megszüle-
tett a negyedik unokám, így 
már két lány és két fiú uno-
kám van, akiknek szeretnék 
minden tudást átadni. Nem 
leszek tétlen, a városért és 
a gépmúzeumért ezután is 
mindent meg fogok tenni és 
ha szükség van rám az isko-
lában, akkor természetesen 
ott is szívesen segítek. Ahogy 
eddig is, törekszem majd a 
sportosságra, kiegyensúlyo-
zottságra, hogy hosszú és 
boldog életet élhessek.

Átadta 
a stafétát

Csirmaz István Mezőkövesden született 
és a III-as számú általános iskola (Bárdos Lajos 
Tagiskola) elvégzése után Vácon érettségizett 
technikumban gépész és agrár szakon, ezután 

a gödöllői agrártudományi egyetemre nyert 
felvételt. Dolgozott a mezőnagymihályi állami 
gazdaságnál és a bogácsi Hoór-völgye termelő 

szövetkezetnél is. Ezután hívták az oktatási 
intézménybe, ennek immár 33 éve.

Elbúcsúzott a Széchenyi István Katolikus Szak-
képző Iskola igazgatója. Az augusztus 14-vel 
nyugdíjba vonuló Csirmaz István 1983-ban gé-

pészmérnök alapképzettséggel kezdte meg munkáját a 
Mezőkövesdi Szakképző Iskolában szakmai tanárként. 
Idén, munkája elismeréseként megkapta a „Mezőkövesd 
Városért” kitüntető címet.

Bódi Krisztián
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…hajt az idő gyorsan, maga útján eljár,
Ha felülünk, felvesz, ha nem ülünk, nem vár…
Az idézet szele, szelleme engem is megcsapott,
A száguldó szekér kocsisa a minap megszólított:
Hé, maga, itt ez a nyugdíjas megálló, felszáll?
Mit mondhattam volna, fel én, ha megáll.
Hatvanhárom és félszer kerülte meg a Föld a Napot,
Mikortól a Teremtő s Édesanyám a világra hozott.
Azóta tettem, mit Ők, a szeretők, s én is akartam,
A Szentlélek vezérelte eddig az utamat, gondoltam.
Fohászkodom, hogy ezután is ígyen legyen,
Bízom, reménykedem, hátha megérdemlem.
Drága Szüleim, mint én, a palántanevelést is szerették,
Őrangyalaim teendőimet a gyermek palántákhoz tették.
Egyszer csak a M Sz I Katolikus Középiskola felelőse lettem,
Mit az Egri Főegyházmegyei Érsek Atyának megköszöntem.
Tisztelettel köszöntem meg, s köszönöm Mindenkinek,
Kivel munkám során kapcsolatban voltam, s lehetek.
Próbáltam mindig az adottságokból a legjobbat kihozni,
Az egészséges, áldott arany középutat keresni, találni.
Köszönöm a segítőknek az együtt gondolkodást,
A sikerekben való közös, pedagógiai munkálkodást.
A vállalatok vezetőinek, a gyakorlati munkahelyeket,
A támogatásukat, az előrelátó, jövőbe vetett hitüket.
Köszönet a Plébános Úrnak, a Szent László Egyházközségnek,
Tállai András úrnak, országgyűlési képviselőnknek
A Képviselő-testületeknek, a polgári és világi elnököknek.

El
kö

sz
ön

ő,
 

m
eg

kö
sz

ön
ő

LÁTVÁNYOS BEMUTATÓVAL EGYBEKÖTÖTT
TOBORZÓ NAP MEZŐKÖVESDEN
Időpont: 2017. szeptember 16. 10 óra
Helyszín: Jézus Szíve templom melletti parkoló

Lányai, barátai, valamint dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte fel a jeles napon 
a jókedvű, mosolygós Marika nénit a Matyóföld Idősek Otthonában. A városvezető 
felolvasta és átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő-levelét, majd virággal és 
tortával kívánt az önkormányzat nevében boldog születésnapot az ünnepeltnek. 
Papp Gyuláné, lánykori nevén Sallai Mária 1927. augusztus 11-én született Mező-
kövesden, azóta csak kisebb időszakokra hagyta el a várost. Mintegy 40 évig irodai 
munkát végzett az egykori Városi Tanács épületében, de hímzett is a Matyó Házban. 
Lánykorában tagja volt egy amatőr színjátszó társulatnak, büszkén emlékszik vissza a 
Boldogasszony legénye című darabra, amelyben ő játszotta a női főszerepet. Marika 
néninek három lánya, hat unokája és hat dédunokája született, még ma is nagyon 
aktív, szeret dalolni és részt vesz az Otthon által szervezett programokon is. 

Köszönet a drága szülőknek, nagyszülőknek,
Kik odahaza az örök életre, Istenhitre nevelnek.
Hogy ez jobban sikeres lehessen, mert nagyon félek, 
Mindenkit a romboló rajzfilmek és filmek tiltására kérek!
Kell gyermekünkkel a sok közös együttlét, a szünetmentes beszélgetés,
A folytonos, szeretetteljes szabályalkotó gondolati szintű egyeztetés.
Fontos a jó beosztása, a sietés, a rohanás elkerülése,
A prédikációk meghallgatása, a saját fohászok ismételgetése.
Aztán a Teremtőtől az Élettől Mindenki úgy is azt kapja,
Mit megérdemel, s mit adott néki Édes Anyja s Apja.
Majd a nyugdíjban, /mint nekem/ legyen sok édesded unoka,
Kiket tudjunk „elvarázsolni” már kicsi korba,
Szeretetben, hitre, a szépre, a jóra vezetgetve,
Aztán soha, vagy minél lassabban „elvesztve”.
Ily gondolatokkal búcsúzom a munkaidős napoktól,
Tudva, jó új igazgató kinevezést kapott iskolánk a Sorstól.
Áldás legyen rajta s a középiskola minden polgárán,
Tantestületén, valamennyi kedves dolgozóján.
Mint ahogy lészen az iskola új Mária kápolnáján,
Felszentelvén 2017. szeptember 1-jén, az almamáter udvarán.
Bármely szakasznak a vége egy újnak, a kezdete,
Ahogyan a Jóisten a Teremtő Mindentudó tette,
Úgy vagyon ez jó a boldog idők végezetéig,
Aztán ismétlődve mindez úgy lesz a végtelenségig.
Köszönöm Istenem, hogy örömteli részese lehettem, 
A MSzI Katolikus Középiskola megszületését segíthettem.

Csirmaz István, nyugdíjba vonult igazgató

90. születésnapja alkalmából köszöntötték városunk szépkorú 
lakosát, Papp Gyulánét augusztus 11-én.

Kivételes nap

D. A.
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– Hol végezte az iskoláit?
– Mezőkövesden születtem 1979-ben, az 
általános iskolát Bogácson végeztem, majd 
Vendéglátóipari Szakközépiskolába jártam 
Egerbe. Ezt követően az egri Eszterházy 
Károly Főiskolán végeztem biológia-föld-
rajz szakon, amit a Debreceni Egyetemen 
egészítettem ki egyetemi végzettséggel. 

– Ezután hogyan alakult a pályafutása?
– 2004 óta tanítok a Mezőkövesdi Szé-
chenyi Katolikus Középiskolában, ahol 6 
évig biológia-földrajz szakos tanárként, 
majd azt követően igazgatóhelyettesként 
dolgoztam. Közben 2012-ben a közokta-
tás-vezetői képesítést is megszereztem.

– Milyen tervei vannak a jövőre vonat-
kozóan?
– Mindenképpen szeretném folytatni az 
elődöm, Csirmaz István munkásságát, 
ugyanis azt gondolom, nagyon jó ala-
pokat teremtett arra, hogy ez az iskola 
a dél-borsodi térség meghatározó szak-
képző intézménye legyen. A szakképzést 
mindenféleképpen szeretném erősíteni, a 
mezőkövesdi, illetve a környékbeli cégek-
kel szeretnék minél erősebb kapcsolatot 
kialakítani, hogy akár a nappali tagozatos, 
akár a felnőtt oktatásban résztvevő tanu-
lók megtalálják a számításaikat és boldo-
gulni tudjanak majd a munkájukban.

– Mennyire tartja fontosnak a diákok 
katolikus neveltetését?
– A mai felgyorsult világban mindenkép-
pen fontos, hogy bizonyos fokú tartást 
szerezzenek a tanulók, és erre nem is tud-
nék megfelelőbbet mondani az egyháznál. 

A katolikus erkölcsnek történő megfele-
lést nagyon lényegesnek tartom mind a 
nevelőtestület, mind a diákok részéről.

– Milyen munkával telnek az első napok 
és az első hetek?
– Mondhatom azt, hogy benne vagyunk 
a tanévkezdés sűrűjében, már megcsi-
náltuk a tantárgyfelosztást, ennek a 
pontosítása van folyamatban, illetve 
elkezdődött az órarend készítése, ami 
nagyon komoly logisztikai munkát igé-
nyel a szakképző és a szakgimnáziumi 
osztályoknál is a kollégák részéről. Még 
előttünk áll az éves munkaterv elkészí-
tése, hogy augusztus 31-én meg tudjuk 
kezdeni a tanévet. 

– Milyen tervei vannak az iskolaidő 
utáni fakultatív programokkal kapcso-
latban?
– A sporttal kapcsolatos délutáni progra-
mok között lesz a labdarúgás, a kézilabda, 
az úszás és a természetjárás. A többi fakul-
tatív programlehetőséget csak az éves 
munkaterv függvényében tudjuk majd 
megtervezni.

– Ha előre tekintünk, milyen iskolát 
szeretne látni a jövőben?
– Egy jó hangulatú, kiegyensúlyozott 
nevelőtestületet képzelek el, ahol minden-
ki megfelelő módon szót ért a másikkal 
és nincsenek ellentétek, de ez ugyanúgy 
elmondható a gyerekekre is. A tapaszta-
lataim azt mutatják, hogy az elmúlt évek 
alatt a katolikus szellemiség egyre jobban 
áthatja az iskolát. Bízom benne, hogy ez 
tovább erősödik a jövőben is.

Péter Zoltán lett a Mező-
kövesdi Széchenyi István 
Katolikus Középiskola új 
igazgatója, akit a nyugdíjba 
vonult Csirmaz István helyé-
re nevezett ki dr. Ternyák 
Csaba egri érsek, augusztus 
14-étől. Péter Zoltánnal 
pályafutásáról és terveiről 
beszélgettünk.

Jó alapra építkezhet
A Széchenyi új igazgatójával beszélgettünk

Rövidhírek
NÉMET IRODALOM Heine 
és Goethe munkásságával 
ismerkedhettek meg az Iro-
dalmi Kávéház Klub tagjai, 
a szervezet augusztus 2-ai 
összejövetelén. A német iro-
dalom két ismert alakjának 
életét és sokrétű munkássá-
gát mutatta be Török Ferenc 
klubvezető. A következő 
összejövetelük szeptember 
6-án lesz.

KÖVESDI SIKER A Mező-
kövesdi Öregfiúk csapata 
nyerte meg a Szúr a Bogá(n)
cs kispályás labdarúgótornát 
augusztus 5-én. A kövesdi 
csapat mind a három mér-
kőzésén győzelmet aratott, 
így a Magyar Színész, illetve 
a Magyar Újságíró válogatot-
tat, valamint a Bogácsi Öreg-
fiúkat is megelőzte a bogácsi 
versenyen. A Legjobb me-
zőnyjátékos a mezőkövesdi 
Vígh Ferenc lett. A focitor-
nán Tállai András, térségünk 
országgyűlési képviselője 
végezte el a kezdőrúgást. 

TANODA 90 hátrányos helyze-
tű tanuló táborozott váro-
sunkban augusztus 14. és 20. 
között három Borsod megyei 
település sikeres tanoda-prog-
ramjának köszönhetően. A 
4-8. osztályos fiatalok a Zsóry 
Zsibongó Gyermeküdülő és 
Ifjúsági Táborban eltöltött 
egy hét alatt több különböző 
sportos, fejlesztő, kézműves 
és drámafoglalkozáson vettek 
részt, strandoltak, továbbá 
megtekintették a Matyó 
Múzeum, a Kis Jankó Bori 
Emlékház és a Mezőgazda-
sági Gépmúzeum tárlatait is. 
Farkas Félix, a magyarországi 
romák nemzetiségi szószó-
lója, a Lungo Drom országos 
alelnöke és mezőkövesdi 
vezetője elmondta, a tano-
da-program célja a diákok 
tanulmányi eredményeinek 
feljavítása és a sikeres tovább-
tanulás elősegítése. Bódi K.
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Képzésekre várja a 
jelentkezőket a B-A-Z. 
Megyei Kormányhiva-

tal Mezőkövesdi Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztálya, a 
lehetőségekről Bollók Zoltán 
osztályvezetővel beszélget-
tünk, aki elmondta, jelenleg 
tizenegy különféle tanfolya-
mot hirdettek meg.

– A folyamatban lévő 
képzéseink (például hegesz-
tő, számviteli ügyintéző, 
édesiparitermék-gyártó, 
eladó) mellett most újabb 
lehetőségeket kínálunk: 11 
különféle OKJ-s tanfolyamra 
lehet jelentkezni. A 16-18 fős 
csoportokat megfelelő számú 
érdeklődő esetén tudjuk 
beindítani. Elsősorban a 25 
év alattiak számára kínálunk 
lehetőséget, de az idősebb 
álláskeresőket is várjuk. 
Körülbelül 100 fiatal és 50-60 
idősebb bevonását tervezzük 
még ez évben a képzéseinkbe 
bevonni. Többségében a 8 be-
fejezett általános iskolai osz-
tály a jelentkezési feltétel, de 
például a motorfűrész-kezelő 
tanfolyam előképzettség 
nélkül elvégezhető, míg a 
vállalkozási és bérügyintéző 
képzésen való részvételhez 
érettségi szükséges – mond-
ta el az osztályvezető, aki 
hozzátette, a jelentkezők-
nek mindössze egy tesztet 
kell kitölteniük, melynek 
értékelése után választják ki 
a csoportok tagjait.

INGYENES TANFOLYAMOK Amellett, hogy a tanfolyami díj költ-
ségét a Foglalkoztatási Osztály finanszírozza a GINOP 5.2.1-es 
és a GINOP 5.1.1-es programokon keresztül, azaz az álláskeresők 
teljesen ingyen vehetnek részt az OKJ-s képzéseken, még egyéb 
segítségre is számíthatnak. A tanfolyam ideje alatt keresetpótló 
juttatást kap minden egyes résztvevő, ami havi bruttó 81.530 forin-
tot jelent. A képzések (gépi forgácsoló, fröccsöntő, motorfűrész-
kezelő, szakács, kézápoló és műkörömépítő, személy- és vagyonőr, 
kertépítő és fenntartó, uszodamester, bolti hentes, pék, vállalkozási 
és bérügyintéző) helyszíne Mezőkövesden lesz, a más településről 
bejárók részére az útiköltségét is megtérítik. A tanfolyamok részle-
tes felhívása lapunk 11. oldalán olvasható.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program a magyar gazdasági növekedés 
ösztönzése miatt jött létre. Egyik legfontosabb célkitűzése, 
hogy a magyarországi foglalkoztatási ráta elérje a 75%-ot.

BÉRTÁMOGATÁS A GINOP-programok bértámogatás nyújtá-
sára is lehetőséget biztosítanak, amennyiben a munkáltatók 
kérelmet nyújtanak be a foglalkoztatásra. A 90 napos munka-
kipróbáláshoz 100%-os bértámogatást lehet igényelni, míg a 
maximum 8+4 hónapos támogatási forma a 8 hónapos támo-
gatott munkaviszony mellett 4 hónapos továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséget foglal magában. 

A 2015. január 1-jén indult GINOP 5.2.1-es programba összesen 
447 személyt sikerült bevonni a mezőkövesdi járásból (köztük 
166 mezőkövesdit): 199-en képzéses, míg 248-an bérjellegű 
támogatásban részesültek. Ugyanezen év október 1-jén kez-
dődött a GINOP 5.1.1-es program, melynek segítségével eddig 
összesen 383 álláskeresőt tudtak támogatni járásunkból (köz-
tük 150 mezőkövesdit): 191-en vettek részt ingyenes tanfolya-
mon, 192-en pedig bérjellegű támogatást kaptak.

FOLYTATÁS A GINOP-programok által egyre több fiatalt, illetve 
idősebb álláskeresőt tudnak bevonni valamilyen képzésbe, vagy 
elhelyezni cégeknél. Ahogy Bollók Zoltán mondja, az ő céljuk, hogy 
minél többeknek tudjanak segíteni. Folyamatos kapcsolatot sze-
retnének fenntartani nemcsak a kisebb cégek vezetőivel, hanem a 
nagyvállalatok személyzetis munkatársaival, hogy a munkaerőpiac 
zökkenőmentesen működjön.

– A GINOP 6.1.1-es program 
keretében elsősorban a téli 
időszakban újabb tanfolyamo-
kat tervezünk, alacsony kép-
zettségű személyek számára. 
A 7-8. általános iskolai osztály 
elvégzését szeretnénk előse-
gíteni, mivel azt tapasztaljuk, 
hogy sok álláskeresőnek nincs 
befejezett általános iskolája. 
Ezen túl több önkormányzat 
jelezte felénk, hogy kisgép-
kezelői tanfolyam indítását 
tartanák szükségesnek. Várha-
tóan a közeljövőben motorfű-
rész-kezelői, illetve minősített 
hegesztő képzésünk is fog 
indulni – ismertette a terveket 
az osztályvezető.

A Mezőkövesdi Járás 23 
településén összesen 2080 ál-
láskeresőt (mezőkövesden 755 
főt) tartanak nyilván, közülük 
335-en 25 év alattiak, ebből 115-
en mezőkövesdiek. A járásban 
egyébként 280 pályakezdő 
álláskereső van regisztrálva. 

A jelentkezőket tárt karokkal, 
nyitott ajtókkal várják: akár új 
szakmát, állást, vagy új munka-
társat keres valaki.

A GINOP-programokról 
szeptember 16-án a 

Tour de Mezőkövesd 
rendezvényhez kapcso-

lódóan megrendezett 
foglalkoztatási nyílt 

napon is tájékozódhat-
nak az érdeklődők. 

Munkahelyet az álláskeresőknek, ingye-
nes tanfolyamot, útiköltséget a tanulni 
vágyóknak, bértámogatást a foglalkoz-

tatóknak… a fiatalok elhelyezését, 
az alacsony végzettségűek tanítását, 

az idősebbek átképzését is támogatja a 
kormány a Gazdaságfejlesztési és Inno-
vációs Operatív Programokon (GINOP) 

keresztül. A mezőkövesdi lehetőségek is 
folyamatosan bővülnek.

Állás, képzés és támogatás

Bollók Zoltán

Sz.B.Á.
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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 20–26-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.) 

augusztus 27 – szeptember 2-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

szeptember 3–9-ig
Glória Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

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

szeptember 2.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

szeptember 9.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Harangszó

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:
Gazdig Norbert – Baráz Barbara
Pázmándi Milán – Hamar Dóra
Kósa Péter – Galambos Edina
Csirmaz László – Kriston Kitti
Csörgő Gábor – Jacsó Szandra

Ponrácz Balázs – Bán Zsófia
Ruzsa József – Jacsó Katalin

Péter János – Molnár Tímea Erika

Haláleset:
Jacsó Andrásné 92 éves

mezőkövesdi lakos.

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

Meghívó
A Művészeti Iskola ünnepélyes tanévnyi-
tójára szeptember 5-én (kedden) 17 órakor 
kerül sor a Közösségi Házban, melyet 
követően lesznek az órabeosztások. 

Kérjük, hogy a gyerekek hozzák magukkal 
az általános iskolai órarendjüket, valamint 
a még kint lévő bizonyítványokat adják le a 
szaktanároknál.

Sikeres tanévet kívánva: 
a Művészeti Iskola Vezetősége.
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augusztus 25. péntek 
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Ház D épületében

augusztus 27. vasárnap
10.30-tól Orgonamuzsika a Szent László templomban

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

szeptember 2. szombat
XIX. Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó a Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeumban – részletes program a …….on

szeptember 6. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Közösségi Házban

szeptember 9. szombat
V. Tour de Race Futam Bye Bye 2017 Évadzáró DRAG&DRIFT verseny 
a Repülőtéren

szeptember 9. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 
NBI-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

PALETTA

Hívogató

17 órától: 
Mogyoró-meló 2.
magyarul beszélő, kanadai-
amerikai-dél-koreai családi 
animációs film, 92 perc, 2017 

19 órától: 
Sokkal több mint testőr
magyarul beszélő, amerikai 
akció-vígjáték, 118 perc, 2017

Moziajánló szeptember 6. szerda, 
Közösségi Ház

Tanfolyam 
megnevezése (OKJ) Időtartam Jelentkezési 

feltétel
Tervezett 

indulás

Gépi forgácsoló 960 óra Befejezett 8 osztály Szeptember

Fröccsöntő 240 óra Befejezett 8 osztály Szeptember

Motorfűrész-kezelő 140 óra
Előképzettséget 

nem igényel
Szeptember

Szakács 900 óra Befejezett 8 osztály Szeptember

Kézápoló és 
műkörömépítő 350 óra Befejezett 8 osztály Október

Személy- és 
vagyonőr 300 óra Befejezett 8 osztály Október

Kertépítő 
és fenntartó 320 óra Befejezett 8 osztály Október

Uszodamester 200 óra Befejezett 8 osztály November

Bolti hentes 240 óra Befejezett 8 osztály November

Pék 1050 óra Befejezett 8 osztály December

Vállalkozási és 
bérügyintéző 960 óra Érettségi December

Tisztelt Álláskereső!

Jelenleg nem dolgozik és nem is tanul? Nem nyert felvételt főiskolára, egye-
temre? Még nem múlt el 25 éves és szeretne rövid időn belül egy jó szakmát 
szerezni, ami segít az elhelyezkedésben? Mi támogatjuk ebben!

Ha már elmúlt 25 éves, régóta állást keres, de nem rendelkezik megfelelő 
szakmával, vagy szakképesítése elavult, képzéseinkkel segítjük Önt! 

Osztályunk a GINOP-5.2.1 és a GINOP-5.1.1 programokból biztosítja a 
tanfolyami díj teljes költségét, emellett még havi bruttó 81.530 Ft 
összegű keresetpótló juttatást is fizetünk! Ha a képzés helyszíne nem 
egyezik a lakóhelyével, az útiköltséget is álljuk!

Az alábbi tanfolyamok közül válassza ki az Önnek megfelelőt, és iratkozzon 
fel a Foglalkoztatási Osztály (Munkaügyi Központ) információs pultjánál!

Kérdés esetén keresse a GINOP-os ügyintézőket személyesen, 
vagy a (49) 313-835/124-es mellékű telefonszámon!

A képzések hamarosan indulnak! Ne maradjon le!

Tanfolyam: álláskeresők részére 

Köszönetnyilvánítás
„A Szent Imre Tagiskola Szeretettel a Tanulóifjúságért” Alapítványa 
köszönetét fejezi ki minden Támogatójának, akik a 2015. évi szemé-
lyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványunk részére ajánlották fel. A 
befolyt 383.002 Ft-ot tanulóink jutalmazására és taneszköz-
vásárlásra fordítottuk. Felajánlásukra továbbra is számítunk!

Köszönettel: Az Alapítvány Kuratóriuma

Nem könnyű a testőrök sorsa. Pláne, ha egy 
folyton rinyáló gyilkost kell pátyolgatniuk. 
A profi védelmi ügynököt (Ryan Reynolds) 
egy nap szokatlan küldetéssel bízzák meg: 
halálos ellenségét, a világ egyik leghír-
hedtebb és legkeresettebb bérgyilkosát 
(Samuel L. Jackson) kell az oltalmazó 
szárnyai alá vennie. Bár eddig a stukker 
másik végéről szagolták a puskaport, az 
eltökélt testőrnek és a stiklikben járatos 
gengszternek ezúttal össze kell fognia, 
hogy – lehetőleg élve – eljussanak a hágai 
bíróságra. A helyzetük elég meredek, a 
fél gengsztervilág a nyomukban jár, egy 
könyörtelen kelet-európai diktátor (Gary 
Oldman) is a fejükre vadászik, és ha mindez 
nem lenne elég, még a bérgyilkos hírhedt 
felesége (Salma Hayek) is feltűnik a színen. 
Ráadásul a robbanásokkal, autósüldözé-
sekkel kikövezett véres európai „vakáción” a 
két fickónak egymás idiotizmusát is el kell 
viselnie... de persze a szakmájában legjobb 
testőrön és lökött védencén nem olyan 
egyszerű kifogni. 

Grimbusz és barátai, Haver, Andie és Bizsu 
élnek, mint hal a vízben, jobban mondva, 
mint rágcsáló a mogyiboltban. Ám az idilli 
állapotnak egyszeriben vége szakad, amikor 
imádott éléskamrájuk a levegőbe repül. Fedél 
nélkül maradni még egy mókusnak is kemény 
dió, szerencsére azonban az árnyas Szabadság 
parkban hőseink hamarosan régi-új otthonra 
lelnek. Csak egy a bökkenő: a város pénzéhes 
polgármestere nagy profit reményében 
vidámparkot készül építeni, éppen ott, ahol 
Grimbuszék vertek tanyát. A rágcsálóbagázs-
nak nincs más választása, mint összefogni a 
park többi állatával, és szembeszállni a polgár-
mesterrel, a lányával és egy őrült sintérrel, hogy 
megmenthessék Mogyorországot. (port.hu) (port.hu)
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Füzesabony SC – Mezőkövesdi KC 18-29 (8-12)
Augusztus 10-én játszotta le első edzőmérkőzé-
sét városunk NB I/B-s csapata az NB II-es Heves 
megyei gárda vendégeként. A találkozó elején a 
hazaiak voltak pontosabbak, akik a félidő derekáig 
folyamatosan vezettek 1-2 találattal. A játékrész 
folytatásában az MKC akarata érvényesült, együt-
tesünk védekezésben és támadásban is feljavult, 
így kéziseink megfordították az állást és a szünetre 
négygólos, 12-8-as előnnyel vonulhattak.

Fordulást követően is a Mezőkövesd játszott pon-
tosabban, ennek köszönhetően folyamatosan nőtt a 
különbség a felek között. Csapatunk egy 10-3-as sorozat 
után 22-11-re meglépett és ezt a különbséget egészen a 
lefújásig meg is őrizte.

Mezőkövesdi KC – Békés-Drén KC 28-28 (12-13)
Az augusztus 17-én lejátszott edzőmeccset az MKC 
kezdte jobban, viszont 2-0-s hazai vezetést követően 
zsinórban négyszer voltak eredményesek a vendégek. 
A folytatásban is döntő részben a viharsarki gárda 
vezetett, de együttesünk többször is egyenlített, a 13. 
percben 6-6 volt az állás. A játékrész végén háromgó-
los előnyben voltak a békésiek, azonban az utolsó két 
találatot az MKC szerezte, így a látogatók minimális 
előnnyel vonulhattak pihenőre.

Fordulás után együtt haladtak a csapatok, a 37. 
percben Jóga találata után 15-15 állt az eredmény-
jelzőn. Kéziseink tapadtak ellenfelükre, sőt a 44. 
percben Fábián gólja után ismét az MKC-nál volt 
az előny, ekkor 20-19-re vezetett együttesünk. Ezt 
követően állandósult a hazai vezetés, Drizner Péter 
tanítványai folyamatosan 2-3 góllal jobban álltak 
ellenfelüknél. Hat perccel a lefújás előtt 26-23-as 
kövesdi előnyt mutatott az eredményjelző, viszont a 
hajrá a békésieknek sikerült jobban, így döntetlen-
nel zárult a mérkőzés. 

– Úgy gondolom, két hasonló képességű csapat 
találkozóján igazságos döntetlen született. Az első 
félidő közepén volt egy kis törés a játékunkban, viszont a 
szünetben sikerült rendeznünk a sorokat, utána már jól 
ment a játék. Az utolsó 5-6 percben egy kicsit visszaes-
tünk, ezért nem sikerült megnyernünk a mérkőzést – 
mondta a lefújás után Drizner Péter vezetőedző. 

Együttesünk az első tétmérkőzését szeptember 
6-án, 15 óra 30-tól fogja lejátszani a Magyar Kupá-
ban, amikor is kéziseink a Kisvárdai KC vendégeként 
fognak parkettre lépni.

Magabiztos győzelmet aratott a Mező-
kövesdi KC felnőtt csapata a Füzesabony 
elleni felkészülési mérkőzésen. Kézilabdá-
zóink a Békéssel döntetlent játszottak. 

Siker 
Füzesabonyban

Vasas FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)
Együttesünk a tavalyi bajnokság bronz-
érmesével találkozott az 5. fordulóban, 
augusztus 12-én. Az összecsapást labdarú-
góink kezdték jobban, a 10. percben Tóth 
életerős távoli kísérletét védte elvetődve 
Kamenár, a Vasas hálóőre. Tíz perccel 
később ismét Tóth veszélyeztetett, ezúttal 
az élesen belőtt labdáját ütötte ki nagy 
bravúrral a kapu torkából Kamenár. A 
Vasas legnagyobb lehetősége a 36. percben 
alakult ki, amikor is Szivacski beadását 
követően Remili tüzelt a kapu mellé 5 
méterről. Csapatunk a 41. percben közel 
járt a vezetés megszerzéséhez, miután 
Koszta két szép csellel tisztára játszotta 
magát, majd a közeli lövését Kamenár a 
kapufára tolta.

GÓL A HAJRÁBAN Fordulás után a főváro-
siak játszottak jobban és egy óra elteltével 
előnyhöz jutottak: Murka és Kulcsár 
pontos összjátéka után Kulcsár lőtt éles 
szögből a jobb felső sarokba. A 87. percben 
megduplázhatta volna vezetését az an-
gyalföldi gárda, de Vida löketét Tujvel szép 
vetődést követően szögletre ütötte. Együt-
tesünk három perccel később egyenlített, 
Strestík szöglete után a jól helyezkedő 
Pillár fejelt a hazai ketrecbe, Kamenár már 
csak a gólvonal mögött tudta megfogni a 
játékszert. Labdarúgóink a 93. percben a 
győztes gólhoz is közel álltak, de Strestík 
lövését hárította a Vasas kapusa. 

– Jól játszottunk, különösen az első 45 
percben, amikor gólokkal kellett volna 
vezetnünk. Tudtuk, hogy a Vasas hol se-
bezhető, a széleken többször is megvertük 
őket. Az egyenlítő gólunk után is volt 
lehetőségünk a győzelemre, de az egy pont 
is értékes számunkra – mondta Radványi 
Miklós vezetőedző.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Budapest Honvéd 1-2 (0-1)
Az augusztus 19-én lejátszott bajnoki 
találkozót aktívan kezdték labdarúgóink. 
Az első negyedóra végén előbb Koszta 
elől tisztázott szögletre Bobál az utolsó 
pillanatban, míg a sarokrúgást követő-
en Keita közeli lövését hárította Gróf, 
a vendégek kapusa. A folytatásban a 
fővárosiak is feljavultak és a 22. percben 
Lanzafame szöglete után, Baráth közeli 
találatával megszerezték a vezetést. A 
36. percben Kamber növelhette volna 
a különbséget, de először a védők, az 
ismétlés után pedig Tujvel mentett 
bravúrral.

A RÁADÁSBAN DÖNTÖTTEK Az 53. percben 
Lanzafame szabadrúgása okozott veszélyt, 
Tujvel a kapufa segítségével hárította a 
kispesti játékos kemény lövését. Öt perccel 
később a túloldalon Cseri beadása után 
Vadnai fejelt kevéssel a jobb kapufa mellé. 
A 72. percben egyenlített csapatunk, 
Cseri pontos beadását követően Baracskai 
bólintott a kapu jobb oldalába az ötös 
sarkáról. A találat után mindkét csapat 
nagy erőket mozgósított a gólszerzés 
érdekében. A 84. percben Lanzafame ak-
robatikus mozdulattal, a kapunak háttal 
állva lőtt kapufát, majd Nagy kísérleténél 
mentettek a védők a gólvonal elől. A 
vendégek erőfeszítéseit a 94. percben siker 
koronázta, amikor is egy baloldali beadás 
után Kabangu fejelt a kapuba.

Együttesünk 7 ponttal a 6. helyen áll 
a tabellán. A bajnokságot a Budapest 
Honvéd vezeti 14 ponttal.

A Mezőkövesd Zsóry augusztus 26-án 18 
órától a Diósgyőrhöz látogat Debrecenbe, 
majd szeptember 9-én, szombaton 18 órakor 
a Balmaz Kamilla Gyógyfürdőt látja vendégül 
a Városi Stadionban.

Értékes pontot szerzett a Me-
zőkövesd Zsóry FC csapata a 

Vasas vendégeként, az OTP 
Bank Ligában. Labdarúgóink 

a bajnok Budapest Honvéd 
ellen a ráadásban kapott 

góllal kaptak ki. 

Egy döntetlen, 
egy vereség

Bódi Krisztián bokri

(Fotó: mlsz.hu)



HALLOTTAD?

Új lakossági ügyfelek részére érvényes, e-számlával, 2017. augusztus 21-től, 
D3 és FTTH területen. Garantált letöltési sebesség D3 területen: 13 Mbit/s, 
FTTH területen: 50 Mbit/s.A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj a www.invitel.hu woldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban. 

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: (06 49) 887 031 

Invitel nap: Mezőkövesd, Mátyás u. 2. (NTX Computer Számítástechnikai Üzlet) 
Szeptember 6., és 20., 9.00-16.00 óra között. Tel.: +36 20 220 1184

HAVI

4 990
FORINTÉRT

 100M  INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON 
EGYÜTT, HŰSÉGIDŐ NÉLKÜL!

Fizetett hirdetés
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Szeptemberben, hagyományosan „begépesítjük” Mezőkövesdet!

xix. ORszágos 
MezőgaZdasági

GépésztalálKozó
2017. szeptember 2.

A rendezvény fővédnöke: Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének elnöke
Védnökök: Tállai András államtitkár, választókerületi, országgyűlési képviselő, Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere

Program
9.00 Veterán motorok, autók, traktorok haszonjárművek in-

dulása a gyülekezési helyre, útvonal: Erzsébet királyné út, 
Dózsa György út – Mátyás király úti sarok (a Gépmúzeum-
tól Ikarus veterán autóbuszok szállítják az érdeklődő ven-
dégeinket).

9.30 Járművek felvonulása, útvonal: - Mátyás király út (Me-
zőkövesd főutcája) – Kavicsos-tó és Szabadidőpark, József 
Atilla út, - Eötvös József út.

10.00 A Z3 – Z30 Mezőkövesd Postagalamb Egyesület ga-
lambröptetése a Sportcsarnok előtti térről, ezt követően 
AN-2-es repülőgép motor indítás.

10.15 A felvonulásról visszaérkezett gépek bemutatása a 
múzeum előtt, a járművek a József Attila út, Cserfa utca, 
múzeum előtti területen, valamint az Eötvös J. úti játszóté-
ren tekinthetők meg a nap folyamán. 

11.00 Műsoros köszöntő a Matyóföldi Alkotók és Művészet-
pártolók Egyesületének szervezésében. 

Helyszín: a múzeum melletti 
szabad területen felállított színpad

11.15 Csirmaz István a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Kh. 
Alapítvány kuratóriumának elnöke köszönti a megjelent 
vendégeket. 

Üdvözlések, köszöntők
A házigazdák, a meghívott közéleti és politikai 

személyiségek üdvözlik a jelenlévő gépbarátokat:
- Jakab István az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazda-

körök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének 
elnöke

- Tállai András államtitkár, választókerületi országgyűlési 
képviselő

- Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere
- Hajdu Rá� s János múzeumalapító és Kádár Zoltán múze-

umvezető

12.00 A vendégek stabil és lokomobil típusú erőgépeinek 
bemutatása, valamint mezőgazdasági eszközök bemuta-
tása – új alapítványi udvar.
A gépeket bemutatja Tóth Ernő kertészmérnök Budapest.
A rendezvény egyik látványeleme Török József gödöllői 
magángyűjtő AN-2-es, 9 hengeres, 1000 LE, 30.000 cm3 
repülőgép motorjának indítása.

12.45 Gőzgépes cséplésbemutató a budapesti Szekeres gé-
pészcsalád és a „Vácrátóti gépbarátok” cséplőbandájának 
közreműködésével. 

13.00 Ebédszünet - Táncpajta
14.00 Szakmai előadások a „Gazdaházban”
Levezető elnök: Dr. habil Horváth Sándor c. egyetemi tanár
Előadók:
- Bánfai Zsolt elnök és Horváth Norbert alapítótag – bemu-

tatkozik a Veterán Gépekért Traktorokért Baráti Egyesület 
– Borsfa

- Dr. habil Horváth Sándor c. egyetemi tanár „Széchenyi a 
műszaki alkotó”

- Lengyelné Kiss Katalin az OMBKE Öntészettörténeti és Mú-
zeumi Szakcsoport tagja „Emlékezés Ganz Ábrahámra a 
magyar ipartörténet ikonikus alakjára halálának 150 éves 
évfordulóján”

- Prof. dr. Szunyogh Gábor „Mechwart András (1834-1907) – 
a magyar gépipar vezéregyénisége”

Folyamatos programok
- A B.-A.-Z. Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara infor-

mációs sátrában a megye aktuális agráréletéről, pályáza-
ti lehetőségekről, kaphat tájékoztatást a kedves látogató.

- A Gazdaházban „Tudatom, hogy én még jól vagyok” című 
időszakos kiállítás megtekintésére van lehetőség, rendez-
te - Dimény Haszmann Orsolya múzeumvezető, Haszmann 
Pál Múzeum Csernáton (Erdély), - a kiállítás tárgyi anyagát 
a mezőkövesdi Vaskó-Vasas László magángyűjtő biztosí-
totta.

Látogatóink részére kovácsbemutatót, működő 
modell- és makett kiállítást, interaktív foglalkozásokat, 
kukoricamorzsolás, darálás, gabonaszelelés valamint a 
matyó kultúra remekeiből (hímzés, kerámia) vásárlással 

egybekötött kiállítást rendezünk. 
Bemutatkoznak:

- a „Matyó ház” hímzőközössége Vámos Margit népi iparmű-
vész vezetésével

- a Lábassy János Ipar - és Gyártörténeti Alapítvány 
Törökszentmiklós

- a Serkei Gépmúzeum idős és i� abb Pohóczky Béla lelké-
szek képviseletében

Melegen sajtolt növényi olajok, méz és méztermékek, 
krumpli lángos, sima lángos, aszalt gyümölcs, kürtőskalács, 
minőségi bor és pálinkamustra, termelői sajtok kóstolására, 

vásárlására van lehetőség. 

Kedves vendégeinket várjuk szeretettel!
További információ: Kádár Zoltán múzeumvezető                         A programváltozás jogát fenntartjuk!

Tóth József gödöllői magángyűjtő AN-2 – es repülőgépmotorja A sajómercsei Czímer család malmának Ganz gyártmányú kőszéngáz üzemű szívógáz motorja, 
gyártási év 1943

Mechwart - Bánki féle Ganz gyártmányú talajmaró 1896.


