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Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Szent László 
és a Jézus Szíve egyházközségek, valamint a Mezőkövesdi Kistérségi 

Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevében
tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt a

2017. október 12-én (csütörtök) 14 órakor kezdődő

IDŐSEK 
VILÁGNAPJA 
alkalmából szervezett ünnepi gálaműsorunkra.

A műsor sztárvendége: 
Aradszky László táncdalénekes

Helye: Közösségi Ház színházterme

A műsor után hálaadó szentmisére kerül sor 
a Szent László templomban.

Meghívó

Dr. Berkes László
pápai prelátus-plébános

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Medvegy János
apát-plébános

Soros György arra akarja rávenni Brüsszelt,  
hogy Afrikából és a Közel-Keletről évente lega-
lább egymillió bevándorlót telepítsen az Európai 
Unió területére, így Magyarországra is.

Ön mit gondol erről?

1. kérdés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.  

KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

190x136_5mm_NK_soros.indd   1 2017. 09. 28.   16:34:42

(Fizetett hirdetés)
(Fizetett hirdetés)
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Fúj a térdre hulló nyár hűvös szele,
A felperzselt erdők lombja száll vele.
Nézem a száraz levelek keresztező útjait,
Melyek jelzik, hogy itt van az ősz, újra itt.

A parkban egy görbe lábú pad az avarban ülve.
A napnak sugara egy pók hálóján kifeszülve
Az ágak közt, mint szú ette tekergő járat
Szikrázva halad tovább, az angyali őrjárat.

(2017.09.21.)

Őszi 
tekergő

Hegedűs Attila
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VÁROSHÁZA

A Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program „Helyi termékek piacra jutását 
segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben” 
című projektje keretében Mezőkövesden 
egy 135 millió forintos beruházás részeként 
elkészült a kollégium konyhájának korsze-
rűsítése: a helyiség rekonstrukciója mellett 
új eszközöket is vásároltak, a projekt része 
továbbá egy helyi termékeket árusító bolt 
kialakítása is. Az átadó ünnepség kezdetén 
a Matyó Néptáncegyüttes tagjainak elő-
adásában láthattunk egy matyó táncot. Ezt 
követően dr. Fekete Zoltán, városunk polgár-
mestere köszöntötte a megjelent vendége-
ket, majd kifejezte háláját a fejlesztésben 
közreműködőknek, külön kiemelve Tállai 
András országgyűlési képviselő támogatását. 

– A mai nap pontosan 1347 adag ételt 
főznek a konyhában, amely mennyiség 
kiszállításra kerül, ezért az önkormányzat 
saját erőből ebben az évben egy vadonatúj 
Renault TRAFIC Furgont is vásárolt 6 mil-
lió 600 ezer forintért, amellyel az átalakí-
tás után minden feltételnek és előírásnak 
megfelelve szállítják ki az ételt az igénybe 
vevőknek – ismertette az átadó ünnepsé-
gen dr. Fekete Zoltán.

Tállai András államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője beszédében 
összefoglalta a fejlesztéseket, amelyek 
az utóbbi években megvalósultak Mező-
kövesden, illetve ismertette a kezdődő 
beruházásokat. 

Egészséges 
ételek 
a kövesdi 
konyhán

Az egészséges étke-
zés jegyében újult 
meg a mezőkövesdi 
közétkeztetést ellá-
tó konyha, melyben 
mintegy 1500 adag 
ételt főznek na-
ponta. Ünnepélyes 
szalagátvágással 
adták át a korsze-
rűsítést szeptember 
22-én. 

ÚJ HELYEK Tizenkét parkolóhelyet 
alakítottak ki az Ifjúság úti lakótele-
pen a közelmúltban. A mezőkövesdi 
önkormányzat beruházásának célja, 
hogy a területen a járművek zavar-
talanul tudjanak várakozni, illetve 
megállni. A testület augusztus végi 
ülésén döntött a fejlesztésről, mely 
mintegy 4 millió forintba került.

JÁTSZÓTÉR Megújult a Petőfi úti 
játszótér. A terület köré kerítést épí-
tettek, új kétüléses hintával bővült 
a játszópark, illetve legallyazták a 
fákat. A játszótér szebb és főként 
biztonságosabb lett. A mintegy 
850 ezer forintos beruházást saját 
forrásból végezte le az önkormány-
zat. Az Erzsébet királyné út mentén 
a Hoór patak mellett pedig egy új 
játszóteret építettek. 

– Örülök annak, hogy a Mezőkövesdi 
Önkormányzat a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programból el 
tudott nyerni egy jelentős összeget, 
amely elősegítette azt, hogy megújul-
jon a város központi konyhája. Ennek 
a komplex fejlesztésnek a fő célja, 
hogy helyi termékek kerüljenek be a 
közétkeztetésbe. A pályázatban vál-
lalta az önkormányzat, hogy az ételek 
60%-a helyi termelők által készített 
alapanyagból fog készülni – mondta 
el a honatya.

A műsor lezárásaként matyó népdalo-
kat hallhattunk furulyán, Mozer Attila, 
az Alapfokú Művészeti Iskola művész-
tanárának előadásában, ezt követően 
pedig a beruházást ünnepélyes szalag-
átvágással Tállai András államtitkár, dr. 
Fekete Zoltán polgármester, ifj. Szilvási 
András, a kivitelező cég ügyvezetője, 
valamint Lukács Sándor, a Városgond-
nokság vezetője adta át.

A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 számú, 
a Helyi termékek piacra jutását segítő 
fejlesztések a Dél-Borsodi térségben 
című projekt során összesen 500 millió 
forintból létesülnek beruházások Me-
zőkövesddel konzorciumban Bogácson, 
Harsányban, Mezőcsáton és Ónodon. 

D. A.
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Vigyázz, kész, 
RAJT!

Sokan várják már a Bükkzsérc-Mezőkövesd közötti kerék-
párutat, a Hadnagy úti Sportcentrumban épülő, többfunkci-
ós rekortán felületet, ám ezeken túl is több új sportfejlesztés 
kezdődik: például tenisz-, gördeszkás és futópályákat, vala-
mint egyéb, ingyenesen használható közösségi-szabadidős 
tereket hoznak létre városunkban.

– A hosszú, kiegyensúlyozott és boldog élet alapja az egészség. A he-
lyes életmód magjait – akár az egészségtudatos táplálkozás, vagy a 
mozgás fontosságát – minél korábban el kell elültetni gyermekeink-
ben. Fontos, hogy a sport és mozgás az életük szerves része legyen, 
ehhez pedig megfelelő feltételek szükségesek. Szülőként és politikus-
ként is felelősnek érzem magam a gyermekekért, így munkám során 
különösen fontosnak tartom a fiatalok támogatását, a tanulási és 
sportolási feltételeinek megteremtését: legyen az a rendszeres séta, 
a játszótéren töltött idő, vagy az aktív mozgás, úszás, focizás, futás, 
biciklizés – hangsúlyozta Tállai András államtitkár, országgyűlési 
képviselő a Tour de Mezőkövesd rendezvényen.

EGÉSZSÉGPARK A testedzés több, különféle lehetőségét kínálja 
majd a Zsóry fürdő főbejárata előtt tervezett egészségpark. A 
különleges virágszobrokkal díszített tér hangulatos sétányain 
élvezhetjük majd a gyógyhellyé minősített Zsóry üdülőterület 
friss, tiszta levegőjét: akár sétálva, egy padon olvasgatva, rol-
lerrel, biciklin, vagy futás közben töltődünk fel. A zöld környe-
zetben egy kellemes közösségi tér jön létre szabadtéri fitnesz-
eszközökkel, szökőkúttal, pihenőhelyekkel, emellett új fedett 
teniszpálya épül, valamint futópálya és több korosztály számá-
ra is használható játszóterek. 

– Immár négy éve, hogy az üdülőterület gyógyhely minősítést 
kapott, mely nem csupán egy titulus, hanem komoly megerősíté-
se és bizonyítéka annak, hogy a Zsóry fürdő kiváló helyen, remek 
adottságokkal rendelkezik: egyedülálló gyógyvizét, a levegő tisz-
taságát és a nyugodt, harmonikus környezetet is tekintve. Ezek 
a feltételek mind a pihenéshez, mind az aktív kikapcsolódáshoz 
ideálisak, tökéletes helyszínt adva az épülő egészségparknak – 
mondta el Tállai András.

A mintegy 1 milliárd forintos beruházás – melyhez 100% tá-
mogatást nyert a város GINOP-forrásból – egyéb attrakció-
kat is tartalmaz: páramozit, kulturális színpadot, ajándékbol-
tokat, kávézót, és például egy töltőállomást is kialakítanak 
elektromos közlekedési eszközök számára.

Eldördült a startpisztoly: 
a fejlesztések újabb hulláma indult meg 

városunkban, mely számos, az egészséges 
és sportos életmód alapjául szolgáló 

beruházást fog eredményezni. 

ZÖLD VÁROS A kőkép terüle-
tén sport rekreációs központ 
alakul. De mit jelent ez? Egy 
olyan, lelátóval körbevett te-
rületet hoznak létre, melyben 
különféle, gördeszkások és 
-korisok, valamint biciklisek 
részére használható akadályo-
kat  (skate-pályát) építenek: 
itt a fiatalok rendszeresen 
gyakorolhatnak, de egyébként 
akár nemzetközi versenyeket 
is rendezhetnek majd. Két 
kisméretű grundfocipályát – 
kapukkal és labdafogó hálóval 
–, valamint egy olyan mes-
terséges dombot is felépíte-
nek, melyen télen szánkózni, 
hócsúszkázni lehet. Az in-
gyenesen használható pályák 
körül hangulatos sétányokat 
terveznek. 

A mintegy 342 millió fo-
rintos TOP-forrásból építik 
majd át rendezvény- és kon-

ferenciateremmé a kistemp-
lomot, ezen kívül közösségi 
kertet alakítanak ki az Ifjúság 
úti lakótelepen.

EGÉSZSÉGÜGY E két projekt 
kivitelezése jövőre, viszont 
egy másik, ám szintén az 
egészséget szolgáló beruhá-
zás munkálatai már idén el-
kezdődnek. A József Attila 
úti orvosi rendelőket fogják 
elbontani, helyettük egy új, 
komplex funkciójú egészség-
ügyi szolgáltató központot 
építenek. Ebben kap helyet 
két háziorvosi rendelő, vala-
mint egy védőnői tanácsadó, 
illetve dietetikus szakrendelés. 
A beruházás, melyhez mint-
egy 40 millió forint támogatás 
kapott a város a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Programból, eszközbeszerzést 
is tartalmaz.

 „Minden olyan fejlesztést támogatok és segítek, melyek hozzá-
járulnak a gyermekek életének jobbá, szebbé és egészségesebbé 

tételéhez” – hangsúlyozta Tállai András. A kőkép környékén 
sportközpont épül, számos új lehetőséggel.

Új egészségügyi szolgáltató központ: 
a József Attila úti orvosi rendelők helyén (Látványterv: Sáth Péter)

Sz.B.Á.
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Az egész napos jó hangulatú megméretésen 
megyénk rendvédelmi szervezetei mellett, 
például a tiszafüredi, füzesabonyi, egri, 
valamint a Kézdivásárhelyi Rendőrkapitány-
ság is képviseltette magát szeptember 15-én. 
Városunkat a rendezvény szervezője, a Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság, valamint a Me-
zőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
mellett a Mezőkövesdi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya képviselte.

VERSENYSZÁMOK A résztvevők idén is 
három versenyszámban mérték össze 
tudásukat és ügyességüket. A Matyó 
Triatlon ünnepélyes megnyitóval kez-
dődött, amellyel párhuzamosan zajlott 
a főzés és horgászat. Természetesen 
megrendezték a Matyó Bajnokok Ligája 
ügyességi versenyt is, melynek kereté-
ben több versenyszámban, például trak-
torhúzásban és gumicsizmadobásban 
vetélkedtek egymással a csapatok. 

SZOROS KÜZDELEM A három ver-
senyszámból álló megméretést és 
a győzelemmel járó vándorserleget 
nagyon szoros küzdelemben a Tisza-
füredi Rendőrkapitányság nyerte meg. 
Mögöttük a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Főügyészség, valamint két hazai 
csapat, a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság és a Mezőkövesdi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság végzett.

– Hosszú évek óta járunk már a me-
zőkövesdi rendezvényre, azt gondolom, 
annak köszönhetjük ezt a szép sikert, 

hogy az elmúlt években igazi csapat-
tá kovácsolódtunk és ma egész nap 
igazi csapatként dolgoztunk. Nagyon 
remélem, hogy jövőre meg tudjuk 
védeni a bajnoki címet, hiszen vannak 
még tartalékaink, ugyanis tegnap egy 
sportfelmérőt tartottunk Tiszafüreden, 
így a Bajnokok Ligáját kisebb-nagyobb 
izomlázzal teljesítették a kollégák – 
mondta Halmai Ferenc rendőr ezredes, a 
Tiszafüredi Rendőrkapitányság vezetője.

A díjakat és elismeréseket többek között 
Tállai András államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője, dr. Fekete 
Zoltán polgármester és Szerencsi Árpád 
rendőrkapitány adta át a helyezetteknek. 
A rendezvényt Szerencsi Árpád értékelte.

– Nehéz, hosszú, de vidám és jól 
sikerült napon vagyunk túl. Nagyon 
örülök annak, hogy évről évre többen 
vannak a rendezvényen és egyre jobb 
a versenyszámok nívója, emiatt egyre 
nehezebb díjat is nyerni. A legna-
gyobb öröm számomra az, hogy ez a 
nap a kollégákról szól, akik a munka 
mellett egy kicsit kikapcsolódhatnak, 
amit nagyon megérdemelnek, hiszen 
mindennap keményen dolgoznak 
– emelte ki Szerencsi Árpád rendőr 
alezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság vezetője.

A rendezvény díszvendége ebben 
az évben Szentistván volt. A település 
csapata csülökpörköltet készített a 
résztvevőknek.

– Hogyan értékeled a felnőtt világbajnoki 
szereplésedet?
– Nagyon örülök a világbajnokságon elért 20. 
helynek, hiszen ez az eddigi legjobb magyar 
eredmény ebben a hajóosztályban. Ugyanakkor 
van bennem egy kis csalódottság is, mert úgy 
éreztem, hogy jobb is lehetett volna az eredmény.

– Milyen versenyeken veszel részt még 
ebben az évben?
– Idén még elindulok a felnőtt Európa bajnoksá-
gon, amit október elsejétől rendeznek meg Barce-
lonában. Ezután elkezdődik majd a téli felkészü-
lés, nagy valószínűséggel Spanyolországban.

– A mezőkövesdi önkormányzat által vásárolt 
hajót melyik versenyen, vagy versenyeken hasz-
náltad? Mekkora segítséget jelent számodra? 
– Az önkormányzattól kapott hajó nagyon közel 
áll a szívemhez, ezúton is köszönöm a támogatást 
Mezőkövesdnek! Nagyon jó kis hajó, ezt használ-
tam egész évben a nagy versenyeken és persze az 
U21-es világbajnokságon, ahol fölényesen nyertem. 
Magyar vitorlázóként nagyon hálás vagyok minden 
támogatásért, amit kapok, de ahhoz, hogy világszín-
vonalú programot tudjunk összeállítani, még több 
szponzorra lenne szükségem.

Holtversenyben harmadik helyen végzett a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság és a Mezőkövesdi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság csapata a hatodik alkalommal megren-
dezett Matyó Triatlonon.

Tiszafüredi győzelem

A mezőkövesdi önkormányzat ál-
tal vásárolt vitorlással versenyez 
idén Érdi Mária, akit a hollandiai 

Medemblikben lezajlott felnőtt Laser 
Radial világbajnokságról, valamint a 

további terveiről is kérdeztünk.

Kövesdi 
vitorlással

B. Krisztián

A mezőkövesdi önkormányzat által vásárolt 
hajóval érte el az idei – eddigi – legnagyobb 

sikerét Érdi Mári. A világ legjobbjait felvonulta-
tó világbajnokságon Belgiumban, Nieuwpoort 
városában nyerte el az U21 világbajnoki címet. 

Az augusztus 2-ai megméretésen Magyaror-
szág volt az egyetlen olyan versenyzőt indító 

ország, amelyik nem rendelkezik tengerrel

bokri

Kemény feladatok egy remek hangulatú versenyen
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MOZAIK

A jelenlévőket Kerékgyártó László, a Mezőkövesdi Járási 
Hivatal hivatalvezetője köszöntötte, aki beszédében 
elmondta, hogy a rendezvény célja a helyi önkéntes 
tartalékos haderő felállítása, azaz a jelentkezők a járás 
területén látnak majd el védelmi feladatokat. Ezt köve-
tően Tállai András államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. 
Beszédében egyebek mellett elmondta, hogy 2-3 évvel 
ezelőtt a biztonságot természetesnek gondoltuk, 2017-
ben azonban ez megváltozott. A migránshelyzet olyan 
szituációba hozza Magyarországot és egész Európát, 
hogy fel kell ismernünk, mit is jelent igazából a magyar 
emberek biztonsága, valamint, hogy mit kell tennünk 
eme biztonság megőrzéséért.

Dr. Fekete Zoltán, városunk polgármestere el-
mondta, nagyon fontosnak tartja, hogy minél több 
fiatal érezze úgy, hogy a szolgálatára szüksége van 
Magyarországnak. 

A Magyar Honvédség által megszervezett egységek 
tagjait helyben képzik ki és alkalmazzák katasztrófa-
védelmi, vagy országvédelmi helyzetben. Regisztrálni 
a Kormányablakokban is van lehetőség, valamint itt 
informálódhatnak is az önkéntes jelentkezők.

– B-A-Z. megyében mind a 16 járásban toborzó 
rendezvényeket tartunk, a Magyar Honvédség tarta-
lékos rendszerének átalakulása apropóján indult el a 
kezdeményezés, hiszen a Magyar Honvédség megújítja 
a tartalékos szolgálati formát és egy új területvédelmi 
tartalékos rendszert állít föl – foglalta össze Nagy Géza 
őrnagy, a 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 
irodavezetője.

Az eseményen a Bocskai István Lövészdandár 
is bemutatkozott, érkeztek radarosok Bánkútról, 
valamint Wing Chun kung-fu közelharc bemutatót 
is láthattak az érdeklődők Széll Gábor mester és 
tanítványai prezentálásában. 

Önkénteseket 
várnak
Látványos bemutatóval és katonai 
járművekkel települtek ki az egyenru-
hások a Jézus Szíve templom melletti 
parkolóban megtartott toborzónapra, 
szeptember 16-án.

Széchenyi nap
Műveltségi és ügyességi versenyekkel emlékeztek meg az 
iskola névadójáról a Széchenyi István Katolikus Középis-
kolában szeptember 21-én.

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen 
idén is megrendezték az intézményben az 
iskola névadójának, a 226 éve született gróf 
Széchenyi István születésnapjának emlékére 
a Széchenyi napot. A rossz időre való te-
kintettel ez évben a diákok az iskolarádión 
keresztül, a tantermekben ülve hallgatták 

meg a zenés-verses műsort, ahol a tanulók 
bemutatták a legnagyobb magyar munkás-
ságának legfontosabb elemeit és sokrétű 
tevékenységét. Varga Pál atya, iskolalelkész 
ünnepi beszédében példaként állította a 
diákok elé Széchenyi sokoldalú újító tevé-
kenységét, valamint hangsúlyozta a tudás 
megszerzésének, a tenni akarásnak és az 
értelmes célok kitűzésének fontosságát. A 
jeles nap alkalmából Péter Zoltán igazgató 
és Varga Pál atya megkoszorúzta az udvaron 
az iskola névadójának mellszobrát.

– Idén sikerült EFOP-os pályázati 
forrásból lebonyolítani a rendezvénye-
ket, ami azt jelenti, hogy iskolánk több 
helyszínén sportvetélkedőket szerveztünk: 
volt élőcsocsó, szkander, asztali tenisz, 
fekvenyomó-verseny és rodeó bika. 
Továbbá az első emeleten a reál munka-
közösség egy kis vetélkedőt szervezett 
a diákoknak Széchenyihez kapcsolódó 
kérdésekből – mondta el Péter Zoltán, az 
iskola igazgatója.

REFLEXOLÓGIA A testünkön található 
reflexzónákról, a betegségek megelőzésé-
ről és a pozitív gondolatok fontosságáról 
tartott előadást dr. Csikai Erzsébet orvos, 
természetgyógyász szeptember 18-án. 
A résztvevők megismerhették a kéz- és 
lábfejen található reflexpontokat és az 
azok megnyomásával elérhető pozitív 
eredményeket. 

ESSZENCIÁK Másnap a különféle 
illóolajok felhasználási módszerei-
vel ismerkedhettünk Starosta János 
természetgyógyász, egészségfejlesz-
tő terapeutának köszönhetően. A 
Gyógycseppek testnek és léleknek című 
előadás keretében a jelenlévők meg-
szagolhatták és meg is kóstolhatták az 
esszenciákat. 

A TERMÉSZET EREJE Nagy érdeklődés övezte 
prof. dr. Sebestény Tamás szeptember 22-ei 
előadását, aki egyebek mellett az ember 
és a természet közötti harmónia meg-
bomlásáról, illetve ennek a kapcsolatnak 
a helyreállításáról beszélt. Elmondta, a 
betegségek akkor alakulnak ki, ha ember és 
környezete között diszharmónia keletke-
zik – a gyógyuláshoz helyre kell állítani a 
megbomlott kapcsolatot. 

SHOTOKAN KARATE Szeptember 24-én cse-
réptörést és önvédelemre alkalmas gyakor-
latsorokat mutatott be az Egerből érkezett 
kék öves Lukács Krisztián a Kavicsos-tó 
területén. A bemutató lényege a különbö-
ző formagyakorlatok prezentálásán túl a 
mozdulatok megtanulása, elsajátítása és 
megértése volt.

Alternatív gyógymódokkal ismerkedhettek és küz-
dősport-bemutatót is láthattak a mezőkövesdiek az 
Életmódváltó Hetek programsorozat első felében. 

Egészség és mozgás
Sportos és szellemi vetélkedők, játékok D. Anett

D. A. Dori A.
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KULTÚRA

Halló, 
még itt vagyok!

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Nyugdíjas Klubok „Halló, még itt 
vagyok!” elnevezésű kulturális találkozóját.

A Matyó Nagymama Klub Egyesület szervezésében rendezett eseménynek a 
Közösségi Ház adott otthont szeptember 15-én. A szervezők nevében Varga 
Józsefné, a Matyó Nagymama Klub Egyesület elnöke mondott köszöntőt, 
majd Tállai András államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője nyitotta 
meg a találkozót, aki külön gratulált a rendezvényhez, melyet az első alka-
lom, 2000 óta egyre nagyobb sikerrel rendeznek meg.

Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgármester osztotta meg gondolatait, 
aki örömét fejezte ki, hogy ezúttal is sokan ellátogattak a rendezvényre és 
újra együtt ünnepelnek városunkban.

Az egész napos kulturális találkozón városunkat a Mezőkövesdi Nagy-
mama Klub Egyesület mellett a Matyó Népi Együttes, valamint a Sirtaki 
Tánccsoport képviselte. A fellépők énekes, táncos prózai és humoros műsor-
számokkal kedveskedtek a jelenlévőknek.

A hagyományosan minden év szep-
temberében megtartott Kulturális 
Örökség Napjai országos rendezvény 
idén az Aranykorok emlékezete 
nevet viseli; ez évben három tárgykör 
közül választhattak a kulturális 
intézmények. A múzeum – amely 
évek óta kapcsolódik az esemény-
hez –, Arany Jánost választotta 
témájául: nagyszalontai költőnk 
200 éve született. Az Arany-percek-
Családi körben elnevezésű program 
keretében az író költeményeiből 
választhattak a vendégek, amelyeket 
Kis-Csabai Dávid, a MASZK egyesület 

tagjának előadásában hallgathattak 
meg. Ezen kívül a programok között 
szerepelt rendhagyó tárlatvezetés 
is, melyben bemutatták, hogy a volt 
Korona Szállóból hogyan jött létre a 
Matyó Múzeum.

A hétvégi programokra az ország 
több pontjáról érkeztek csoportok, 
például Paksról és Eneséről is. A ren-
dezvényen a vendégek Gyulai Líviusz 
grafikusművész felnőtteknek szóló 
rajzfilmjeiből is csemegéztek, vala-
mint kézműves foglalkozáson feliratos 
kopogtató táblácskákat készítettek.

Dori Anett

Mintegy 300-an 
látogattak el 
a Matyó Múze-
umban megtar-
tott ingyenes 
programokra 
szeptember 16-
17-én.

Aranykorok emlékezete

Szakrális művészet
4. alkalommal csatlakozott Mezőkövesd a 11. Ars 
Sacra Fesztivál országos rendezvénysorozatához.

A fesztivál keretében a Szent László Emlékév alkalmából rendeztek 
zenés-irodalmi műsort városunk nagytemplomában szeptember 
17-én. A rendezvény célja: a művészet eszközeivel segíteni Európát, 
hogy visszataláljon gyökereihez, a keresztény értékekhez. Az 
eseményt a Szent László Babakórus énekes előadása nyitotta meg, 
majd dr. Medvegy János plébános ünnepi beszédében köszöntötte 
a híveket. Elmondta, az idei fesztivál jelmondata: ne féljetek! Ezek 
Isten bátorító szavai, amelyek mind az Ószövetségben, mind az 
Újszövetségben több helyen is szerepelnek. Továbbá kifejtette, 
miért is sorolják a legnagyszerűbb emberi teljesítmények közé a 
képzőművészetet, különösen a szakrális művészetet. Végezetül 
röviden méltatta a lovagkirály cselekedeteit, majd a hívek énekeltek 
és szavaltak. A Szent László Fesztiválkórus előadásában 5 éneket is 
meghallgathattunk, ezek közül az utolsót a Szent László Babakó-
russal közösen adták elő. A zenés-énekes műsorszámok mellett 
versek szerepeltek a programban, valamint egy rövid jelenetet is 
láthattunk Pethe Ákos előadásában, lezárásként pedig Mozer János 
karnagy örvendeztetett meg minket egy orgonaművel. A rendez-
vény irodalmi rendezője K. Dudás Mária volt, a zenei rendezés pedig 
Mozerné Horga Stefánia munkáját dicséri.

Kiss Mátyás, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Hajdu Imre író, újságíró 
ismertette a költő életét, munkásságát: viszonylag későn, az 50-es 
éveinek közepén kezdett írni, és ma is azokból a gyerekkori élmények-
ből táplálkozik, amelyeket Mezőnagymihályon élt át, valamint köl-
teményeinek legfőbb múzsája a felesége. A bemutatón a költő több 
részre osztott művének minden szakaszából hallhattunk verseket, 
amelyeket maga a szerző, valamint Szíki Károly, az egri Gárdonyi Géza 
Színház művésze szavalt el. Továbbá két megzenésített verset adott 
elő Máriás Gábor zongorista, zeneszerző. 

Bemutatták Holló József új, Lélekmagányban 
című verseskötetét szeptember 12-én a Gépmúze-
um Gazdaházában.

A költészetet ünnepelték

B. K.

D. Anett

D. A.

Közös éneklés: kórustagok és gyermekeik
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SZIRÉNA

– Hogyan alakult a bűnügyi 
helyzet az első félévben?
– Komoly előrelépés történt 
a betöréses lopás területén, 
ez a kollégáknak és a lakosok-
nak köszönhetően jelentős 
csökkenést mutat, de egyéb 
bűncselekményeket tekint-
ve is azt mondhatom, hogy 
irigylésre méltó helyzetben 
vagyunk. A büntetőeljárások 
száma 2016 első félévében 
536 volt, ezzel szemben idén 
492 büntetőeljárás indult a 
Mezőkövesdi Járásban. A testi 
sértések száma 48-ról 21-re, 
a garázdaságok száma 37-ről 
19-re csökkent, ezen belül 
Mezőkövesden 18-ról 9-re 
esett vissza június végéig. 
A vagyon elleni bűncselek-
mények száma 2016 első hat 
hónapjában 101 volt, ami 
69-re csökkent az idei évben, 
a lopások száma ezen időszak 
alatt 70-ről 49-re, a betöréses 
lopások száma pedig 18-ról 
6-ra esett vissza. Az ismert-
té vált bűncselekmények a 
2016-os első félévi 211-ről 
151-re csökkentek. A lakosság 
segítségét továbbra is kérjük, 
ha bármilyen gyanús esetet 
észlelnek, azonnal jelezzék 
nekünk. Az eredmények 
elérésében szeretném kiemel-

ni a polgárőrök segítségét, 
valamint az ügyészséget, ahol 
látványosan megemelkedett a 
bírósági előállítások száma. 

– Mi a helyzet a közlekedésbiz-
tonság területén? A közleke-
dési balesetek száma hogyan 
alakult az elmúlt félévben?
– Sajnos ezen a területen nem 
nagyon dicsekedhetünk, a 
statisztikai adatok szerint itt 
stagnálás van. Még mindig 
vannak olyanok, akik nem kötik 
be a biztonsági övet. Ami szá-
momra érthetetlen, az az ittas 
vezetések száma, ami enyhe 
növekedést mutat. Ez főleg a 
nyári, turisztikai főszezonban 
okoz komolyabb problémát, 
ilyen esetekben továbbra is zéró 
toleranciával fogunk fellépni. A 
megváltozó időjárásra is időben 
készüljünk fel, fokozottan fi-
gyeljünk az utakon, cseréljük le 
a nyári gumikat télire és ügyel-
jünk a kerékpárok megfelelő 
kivilágítására is.

– A megyehatárokon át-
nyúló együttműködésnek 
milyen eredményei vannak?
– Ez egy régóta meglévő, de nem 
szervezett keretek között zajló 
együttműködés volt. A mező-
kövesdi kapitányság helyzete 

sajátos, hiszen két megyével is 
határos, így nekem nem csak 
Miskolc és Tiszaújváros, hanem 
Szolnok megyéből Tiszafüred, 
Heves megyéből pedig Füzes-
abony és Eger is szomszédos. 
Nagyon fontos az együttműkö-
dés, hiszen sokszor azt tapasz-
taljuk, hogy az elkövetők onnan 
ide szeretnek jönni, az itt élők 
pedig oda járnak, ezért segíte-
nünk kell egymás munkáját. 
Egyébként ez az együttműködés 
az utolsó találkozásunk után egy 
héttel eredményre vezetett egy 
betörésnél, amikor Tiszafüreden 
a Zálogházban történő lefoglalás 
után az aranyékszereket is át 
tudtuk adni.

– A tanévkezdéssel kapcso-
latban is vannak feladatai a 
rendvédelmi szervezetnek.
– A mezőkövesdi polgárőrökkel 
közösen segítünk a gyerekek-
nek szeptemberben az úttesten 
történő átkelésben a gyalogát-
kelőhelyeknél. Erre azért van 
szükség, mert a gyerekek és a 
közlekedők is el vannak szokva 
az iskolaidőszak forgalmától. 
Szeretném felhívni a gyerekek 
figyelmét arra, hogy az ifjúsági 
járőrözést már szeptemberben 
megkezdjük. Ez arról szól, 
hogy civil ruhás nyomozók 

iskolaidőszakban járják a város 
közterületeit és igazoltatják a 
fiatalokat, azok akik igazolat-
lanul tartózkodnak az iskolán 
kívül, visszakísérik és jelzik az 
intézmény, valamint a szülők 
felé is.

– Ezeken kívül, milyen aktu-
ális ügyekkel foglalkoznak?
– Kiemelt figyelmet szen-
telünk a Szent László tér és 
a közterületek rendjének 
biztosítására. Ez most az egyik 
legfontosabb feladatunk, ezért 
a vidéki őrsökről is berende-
lünk kollégákat és próbáljuk 
a közterületeket még hatéko-
nyabban ellenőrizni.

Az NBI-es mérkőzések bizto-
sításával kapcsolatban nagyon 
komoly elvárásoknak kell meg-
felelnünk, melyeket Papp Károly 
országos rendőrfőkapitány 
határozott meg. Ezúton is kérem 
a lakosság türelmét, ha a kiemelt 
mérkőzések esetén útlezáráso-
kat, vagy forgalom-eltereléseket 
hajtunk végre. Igyekszünk ezt 
minél rugalmasabban kezelni 
és ha kisebb csapatok jönnek, 
értelemszerűen nem olyan 
intézkedéseket fogunk végre-
hajtani, mintha az Újpest, vagy a 
Ferencváros érkezne a városba.

Javult 
a közbiztonság

Tovább javult 
városunk közbizton-
sági helyzete 2017-
ben, tudtuk meg 
Szerencsi Árpád-

tól, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság 

vezetőjétől.

A kerékpáros rendőrök idén többször járőröztek, 
a város frekventáltabb területein

Bódi Krisztián
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PALETTA

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, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra
Október 1-jétől az esti misék 17 órakor 
kezdődnek. 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simogató 
kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent László 
Plébánián. Minden hónap utolsó vasárnapján 
liturgikus szolgálatot teljesít a Szent László 
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
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
A Jézus Szíve templomban október 13-án 
(pénteken) 12 órakor engesztelő szentmi-
sét tartunk, mely a templom felszentelésének 
16 évfordulója és az évi rendes szentségimádás 
napja. A szentmisét Gáspár Mátyás mezőkö-
vesdi származású ajaki plébános mutatja be.

EGRI GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
Szent Liturgia, mely egyben a kápolna búcsúja 
is, a mezőkövesdi görög katolikus kápolnában 
(Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött): 
október 28-án (szombaton) 10 órakor.

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) 

október 1–7-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

október 8–14-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

október 15–22-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

október 7.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

október 14. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u .1.

október 21.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

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 szeptember 12. és 25. között 
6 házasságkötést és 13 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátar-
tozóik járultak hozzá a nevek közléséhez: 

Házasságkötés:
Tóth Máté –  Barta Bernadett

Gulyás Lajos Csaba – Demeter Éva
Bukta Roland –  Nagy Anikó

Laczkó-Pető Bálint – Molnár Margit
Gombos-Juhász Péter – Somodi Alexandra

Haláleset:
Jacsó Andrásné 88 éves,

Bán Józsefné 93 éves,
Farkas Jánosné 61 éves 

mezőkövesdi lakos. 

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

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a nagyarányú 
érdeklődésre való tekintettel a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság munkatársai továbbra is várják  megrendelésüket 
elektronikus ajtóék és személyi riasztó beszerzésére.  

Elektronikus ajtóék beszerzési ára: 1.300 Ft/db
Személyi riasztó beszerzési ára: 300 Ft/db

Bővebb információ, illetve a termékek állampolgárok 
részére való biztosítása érdekében, kérem, keresse a Me-
zőkövesdi Rendőrkapitányságon Zelei Istvánné, illetve 
Durbák Korinna kolléganőnket a 06-49/505440-es 
telefonszám 5842-es vagy 5881-es mellékén!

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
elektronikus ajtóék és személyi riasztó beszerzése
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október 5. csütörtök
10 órától Pósa bácsi meséi – Kalamajka Bábszínház interaktív előadása 
a Városi Könyvtár gyermekrészlegében
október 5. csütörtök
17 órától A 6. (Württemberg) huszárezred az 1848–49-es magyar szabad-
ságharcban – vendég a könyv írója, Horváth Béla a Városi Könyvtárban
október 7. szombat
18 órától A vád tanúja – a MASZK Egyesület előadása a Közösségi Házban
október 8. vasárnap
11–17 óráig Mega Játszóház a Városi Sportcsarnokban
október 8. vasárnap
10–16 óráig Könyves Vasárnap – rendkívüli nyitvatartás 
a Városi Könyvtárban
október 12. csütörtök
14 órától Idősek Napja a Közösségi Házban
október 18. szerda
14.30-tól Csengő-bongó királyság című zenés mesejáték a Fogi Színház 
előadásában a Közösségi Házban
október 19. csütörtök
15 órától „Engem várnak a szigetek” című kiállítás megnyitója, 
Pocsainé Dr. Eperjesi Eszter lelkész, múzeumigazgató előadása 
a Matyó Múzeumban
október 19. csütörtök
18 órától Csak kétszer vagy fiatal című vígjáték a Turay Ida Színház 
előadásában a Közösségi Házban

október 8. vasárnap
Mezőkövesd Zsóry SE – Hajdúböszörmény sakkmérkőzés 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában
október 14. szombat
15.30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban
október 14. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – Balmazújvárosi KK NBI/B férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Stopper

PALETTA

Hívogató

16.45-től: 
My little pony – a film
magyarul beszélő, amerikai-ka-
nadai családi animációs film, 2017

18.30-tól: 
Szárnyas fejvadász 2049 – 3D
magyarul beszélő, amerikai 
sci-fi, 2017

Moziajánló október 18. szerda, 
Közösségi Ház

TÁJÉKOZTATÓ
a PÁLINKA magáncélú főzésének szabályairól

Az a személy, aki otthon pálinkát állít elő (magánfőző), a magánfőzésre 
szolgáló desztillálóberendezés (pálinkafőző) feletti tulajdonszerzést, 
valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 
napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati 
adóhatósághoz – a hatóság által rendszeresített nyomtatványon. Me-
zőkövesden az önkormányzat  adócsoportjához (Mezőkövesd, Mátyás 
király út 112.). Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről értesíti az 
illetékes megyei/fővárosi adó- és vámigazgatóságot.

Az adó-és vámhatóság az önkormányzati adóhatóság értesítését 
követően párlatjegyet ad ki, mely egy olyan igazoló szelvény, amely 
adójegyenként egy liter párlat (pálinka) előállítására jogosítja a 
magánfőzőt. A párlatjegy 700 forint, egy liter 42 térfogatszázalékos 
tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. 

A magánfőzőnek legalább 5 párlatjegyet kell beszereznie. Tárgyévenként 
legfeljebb 86 darab párlatjegyet lehet igényleni, és ennek megfelelő meny-
nyiségű párlat (86 liter) állítható elő. Amennyiben a magánfőző az igényelt 
mennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie 
a többletmennyiség utáni párlatjegyeket az állami adó- és vámhatóságtól 
azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.

Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki a 
desztillálóberendezés bejelentése vagy párlatjegy beszerzése nélkül 
végzi a párlat előállítását (pálinkafőzést), vagy a desztillálóberendezés 
jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében 
valótlan adatokat ad meg, felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének 
tegyen eleget 15 napon belül. Amennyiben a magánfőző a felszólításnak 
határidőig nem tesz eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer 
forintig terjedő bírsággal sújtja. Ha a hatóság a magánfőzés szabályainak 
ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát túllépését 
észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.

További információk találhatók az alábbi elérhetőségen:
http://nav.gov.hu//data/cms434205/84.2._Parlat_el_allitasa_
maganf_zesben_20170323.pdf

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a 
Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak 

állományába Járőrtárs beosztás betöltésére 
(a jelentkezések elfogadása folyamatos)

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelmé-
nyeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben 
vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs 
rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két 
hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – 
sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatá-
sos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

A beosztásban ellátandó feladatok: 
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtár-
sak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

A pályázati felhívás teljes anyaga, illetve a szükséges dokumentu-
mok letölthető csatolmányként érhetőek el a határvadász@orfk.
police.hu oldalon.

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Városi Könyvtára

pályázatot hirdet

könyvtáros
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
határozott idejű jogviszony a Munka törvénykönyve alapján
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkövesd 
(Madách Imre utca 1., illetve Mátyás király út 142.)
A munkakörbe tartozó feladatok:
Olvasószolgálati és tájékoztató munka szakszerű végzése; csoportok 
fogadása, számukra könyvtári foglalkozások tartása; az állomány gon-
dozása, raktári rend biztosítása; kapcsolattartás társintézményekkel, 
civil szervezetekkel; közreműködés kulturális rendezvények szakmai 
előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában; adminisztrációs fel-
adatok ellátása; könyvtári marketing- és PR-tevékenység.
Gyermekkönyvtári munka végzése; könyvtári órák, rendezvények szer-
vezése a 0-14 éves korosztály számára; kapcsolattartás a térség gyerme-
kekkel foglalkozó intézményeivel.
Bérezés:
430/2016. (XII.15.)  Korm. rendelet alapján garantált bérminimum
Pályázati feltételek:
– Főiskola, könyvtáros/informatikus könyvtáros szakképzettség, vagy 
főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szak-
képzésben szerzett középszintű szakképesítés (könyvtárasszisztensi/
segédkönyvtárosi képesítés),
– Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Elvárt kompetenciák:
– Hivatástudat
– Önálló munkavégzés képessége
– Logikus problémaközpontú gondolkodásmód, precizitás, sokoldalúság
– Megbízhatóság, jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség
– Szervezőkészség
– Csapatmunkában való gondolkodás
Rugalmasság, terhelhetőség, kreativitás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft. cí-
mére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. ),
– Elektronikus úton Kazárné Kalber Nikolett részére a kozkincstar@
gmail.com e-mail címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az eljuttatott szakmai életrajzok és a végzettségeket igazoló dokumentumok 
alapján kiválasztott jelentkezőket személyes interjúra hívjuk 2017. november 2-ig. 
A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
www.matyovk.hu

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Matyó Múzeuma

pályázatot hirdet

múzeumpedagógus
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:
határozott idejű jogviszony a Munka törvénykönyve alapján
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Mezőkö-
vesd (Szent László tér 8.)
A munkakörbe tartozó feladatok:
A néprajzi gyűjtemény gondozása, kiállításra való előkészítése, tárlatve-
zetés, múzeumi ügyintézés, múzeumpedagógiai foglalkozások tartása.
Bérezés:
430/2016. (XII.15.)  Korm. rendelet alapján garantált bérminimum
Pályázati feltételek:
– Főiskolai szintű tanítói, tanári, illetve művelődésszervező (nép-
művelő, közművelődési előadó) szakképzettség
– Egyetemi szintű tanári, művelődési és felnőttképzési menedzser
– Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
– Múzeumi legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
– Társalgási szintű angol nyelvtudás
Elvárt kompetenciák:
– Önálló munkavégzés képessége
– Megbízhatóság, jó szóbeli kommunikációs képesség
– Szervezőkészség
– Rugalmasság, terhelhetőség, kreativitás
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft. 
címére történő megküldésével (3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. ),
– Elektronikus úton Kazárné Kalber Nikolett részére a 
kozkincstar@gmail.com e-mail címre
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az eljuttatott szakmai életrajzok és a végzettségeket igazoló 
dokumentumok alapján kiválasztott jelentkezőket személyes in-
terjúra hívjuk 2017. november 2-ig. A pályázati eljárás eredmény-
telenné nyilvánításának jogát fenntartjuk. 

Köszönetnyilvánítás
A Matyó Kertbarát Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak, 
aki a 2016 évi SZJA adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel.

Támogatásukra továbbra is számítunk.

Adószámunk: 18280111-1-05

Matyó Kertbarát Egyesület
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(Képen: Molnár Mária fogadott fiával, a kis Pistával)

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 
Matyó Múzeuma

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2017. október 19. (csütörtök) 15 órától
„Engem várnak a szigetek…”

Molnár Mária misszionáriusnő szolgálata
című időszaki kiállítás megnyitójára.

A kiállítást megnyitja és előadást tart:
Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lelkész, múzeumigazgató

(Sárospataki Református Kollégium Múzeuma)
Közreműködik: Rabi Zsófia, a Városi Zeneiskola művésztanára

A kiállítás 2017. december 30-ig látogatható.
Matyó Múzeum Mezőkövesd, Szent László tér 8. 

www.mezőkövesdiregio.hu

Meghívó FOGADÓÓRÁK 

 
Dr. Fekete Zoltán polgármester minden hónap első csütörtökén 
tart fogadóórát a Közös Önkormányzati Hivatal A-épületében 
(Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.), melyhez előzetes beje-
lentkezés szükséges a 49/511-500-as telefonszámon. E-mail: 
polgarmester@mezokovesd.hu 
 
Vámos Zoltán alpolgármester minden hónap első csütörtökén 
15–18 óráig, valamint szükség esetén külön megjelölt időpontban 
tart fogadóórát. Telefon: (49) 511-540. E-mail: zoltan.vamos@
mezokovesd.hu 
 
Dr. Jakab Orsolya jegyző minden hónapban egy alkalommal, 
a jegyzői titkárságon történő bejelentkezést követően, előzetes 
időpont-egyeztetés alapján tart fogadóórát. Telefon: (49) 511-
540. E-mail: jegyzo@mezokovesd.hu

Bajzáth Melinda önkormányzati képviselő október 12-én, csütör-
tökön 15–17 óra között tart fogadóórát a Közös Önkormányzati 
Hivatal A-épületének (Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.) I. emele-
ti kis tanácskozó termében. Telefon: (30) 387-5488.

Jámbor Márk önkormányzati képviselő október 12-én 17 órától 
tart fogadóórát Mezőkövesden, a Bevásárló udvar 2c/4-ben. 
Telefon: 70/372-4843.

Molnár Istvánné önkormányzati képviselő október 10-én, 
kedden 15–17 óra között tart fogadóórát a Közös Önkormányzati 
Hivatal A-épületének (Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.) I. emele-
ti kis tanácskozó termében. Telefon: (20) 560-7438.

Takács József önkormányzati képviselő október 10-én, kedden 
15–17 óra között tart fogadóórát a Közös Önkormányzati Hivatal 
A-épületének (Mezőkövesd, Mátyás király u. 114.) I. emeleti kis 
tanácskozó termében. Telefon: (70) 542-1301.

Felhívás
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy 

2017. október 9–15. között 
a Zsóry-fürdő kötelező karbantartás miatt 

ZÁRVA TART.

Nyitás: 2017. október 16.

Megértésüket köszönjük!

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, 
3400 Mezőkövesd, Napfürdő u. 2., 49/412-844, 

www.zsory-furdo.hu

Sakkegyüttesünk az öt csoport legjobb kiesőjeként mégis bennmaradt 
az NB II-ben és szeptember 24-én megkezdte a 2017/2018-as idény 
küzdelmeit. Az első táblán Becskei Zoltán egri FIDE-mester vendégjáté-
kossal megerősített csapatunk a nyitó fordulóban a Kazincbarcikai VSC-
hez látogatott és fegyelmezett, lelkes játékkal hozta a papírformát, 8 
– 4 arányú győzelmet aratott. Az új versenykiírás szerint már csapat-
győzelmi pontszámítás érvényesül, eszerint 2 pontot szereztünk. (A 
győzelmi aránynak – a játszma pontszámításnak – holtverseny esetén 
lehet jelentősége.) Együttesünk ezzel a szép eredménnyel  –  milyen jó 
ezt leírni! – 3. helyen áll a tabellán a 12 csapatos mezőnyben.    
 
Győzött: Kelemen György, Nyíri Dániel, Hunkó György, Kántor 
József, Pap Kristóf és Csontos Dominik
Döntetlen: Becskei Zoltán, Hevesi Zoltán, Zelei Zoltán és Hegedűs Rafael    
Játszottak még: Barabás Tibor és Sallai János    

A következő fordulóban, október 8-án a Hajdúböszörményi SE 
látogat városunkba.

Újabb kezdet, 
újabb remények... 

Dr. T. B.
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SPORTKALAUZ

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!

Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 2-4 (1-0)
A bajnokság 10. játéknapján a 9. pozíciót elfoglaló fővárosi gárda érkezett vá-
rosunkba szeptember 23-án.

Az első félidőben ötletesen és lendületesen futballozó együttesünk a 28. perc-
ben vezetést szerzett. Egy formás akció során Veszelinovics rázta le magáról a 
védőket, majd beadását a kivetődő Pajovics éppen Cseri elé ütötte, aki közelről 
a hálóba passzolt. A 40. percben Farkas remek beadását Tóth csúsztatta fejjel a 
kapuba, azonban a játékvezető les miatt érvénytelenítette a kövesdi találatot. 

Az 59. percben Tischler közeli találatával egyenlített az Újpest, újabb há-
rom perc elteltével pedig Novothny gólja után már a vendégek vezettek. A 78. 
percben Novothny növelte tovább a különbséget, majd a 80. percben büntető-
höz jutottak a fővárosiak, azonban Nagy 11-esét Tujvel kiütötte. A 84. percben 
Strestík beadását követően Fótyik szépített. Két perccel később viszont ismét 
büntetőhöz jutott az Újpest, a játékvezető Szeles szabályos becsúszása után 
mutatott a 11-es pontra. A büntetőt Novothny nagy erővel a léc alá lőtte.

Szombathelyi Swietelsky-Haladás – Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (1-1)
A szeptember 30-án, Sopronban rendezett bajnoki mérkőzést a hazaiak kezd-
ték jobban, akik Williams szemfüles találatával már az 5. percben vezetést sze-
reztek. Ezt követően labdarúgóink előtt is adódott lehetőség a gólszerzésre, 
melyre egészen a 26. percig kellett várni, ekkor Iszlai lőtt közelről a hálóba. 
Együttesünk a 48. percben nehéz helyzetbe került, ugyanis Szeles megkapta 
a második sárga lapját, így a játékvezető kiállította a védőt. A hazaiak egy óra 
elteltével ismét előnyhöz jutottak, miután Polgár vette be távolról Tujvel kapu-
ját. Együttesünk 10 perccel később közel járt az egyenlítéshez, azonban Iszlai 
11-esét Király nagy bravúrral hárította. Újabb 10 perccel később viszont már Ki-
rály is tehetetlennek bizonyult, Koszta közelről a kapuba talált, így csapatunk 
egy pontot elhozott Sopronból.

– Rosszul kezdtük a mérkőzést, mert adtunk egy gólt a Haladásnak, viszont 
utána sikerült felállnunk. A második félidőben is nyerni jöttünk ki, azonban 
hamar emberhátrányba kerültünk, ráadásul tizenegyest is hibáztunk. Ezután 
a csapat megmutatta az erejét és sikerült kiegyenlítenünk – mondta Radványi 
Miklós vezetőedző.

Együttesünk 9 ponttal továbbra is a 11. helyen áll a tabellán. Labdarúgóink 
legközelebb október 14-én, szombaton 15 óra 30-kor a Debreceni VSC együtte-
sét látják vendégül.

TOVÁBBJUTÁS 4-1-es győzelmet aratott együttesünk a megyei I. osztályú Kecs-
keméti LC ellen, így bejutott a Magyar Kupa 7. fordulójába. A szeptember 20-
án lejátszott mérkőzésen csapatunkból Majtán mesterhármast rúgott, mellette 
Baracskai talált be. A Mezőkövesd a következő fordulóban az NB II-es Gyirmót 
FC Győr vendégeként lép pályára, a tervek szerint október 25-én.

ERŐSÍTÉS Iszlai Bence személyében egy rutinos középpályással erősített a Me-
zőkövesd Zsóry FC. A 27 esztendős labdarúgó 2009-ben a Szombathelyi Hala-
dásban mutatkozott be, ahol 186 NB I-es találkozón lépett pályára. A játékos 
két évre kötelezte el magát együttesünkhöz.

Törökszentmiklósi KE 
– Mezőkövesdi KC 24-24 (10-15)
A szeptember 23-ai összecsapáson a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei gárda otthonában léptek parkettre Drizner Péter ta-
nítványai. A meccset remekül kezdte az MKC, ugyanis 6 perc 
után 4-0-ra vezettek kéziseink. A folytatásban jobbára fel-
váltva potyogtak a gólok, így együttesünk egészen a szünetig 
megtartotta előnyét.

A játék képe fordulás után sem változott, az MKC Kovács ve-
zérletével magabiztosan tartotta az első félidőben megszer-
zett vezetést. Együttesünk egészen a játékrész derekáig reme-
kelt, viszont 21-15 után egyre több hiba csúszott a játékba és 
ezt kihasználva a hazaiak kiegyenlítettek a hajrában.

Mezőkövesdi KC 
– ContiTech FKSE-Algyő 30-25 (11-12)
A pontvadászat 3. fordulójában a Csongrád megyei együttes 
látogatott városunkba szeptember 30-án. A találkozó első 
félidejének döntő részében a vendégek akarata érvényesült. 
A látogatók tíz perc után 4-1-re vezettek, majd az MKC nagy 
küzdelemben 5-5-re egyenlített, viszont a folytatásban is 
folyamatosan az algyőieknél volt az előny.

A második játékrész két vendéggóllal indult, azonban ezt 
követően támadásban és védekezésben is kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott az MKC, ennek köszönhetően a 42. percben 
már 20-15-ös előnyben voltak kézilabdázóink. Ezután jobbára 
felváltva potyogtak a gólok, csapatunk győzelme egy kisebb 
hullámvölgy ellenére sem forgott veszélyben.

– A mai mérkőzésen csapatként működtünk, amihez több átla-
gon felüli teljesítmény párosult. Nagyon fontos két pontot szerez-
tünk, örülök a győzelemnek – mondta Drizner Péter vezetőedző. 
Együttesünk 3 forduló után a 2. helyen áll a tabellán 4 ponttal.

MAGYAR KUPA A Magyar Kézilabda Szövetségben elkészítet-
ték a Magyar Kupa 2. fordulójának párosításait. Együttesünk 
a sorsolás értelmében a szintén NB I/B-s Nyíregyházi SN Kft. 
vendégeként fog parkettre lépni október 17-én, kedden 18 
órától. 

UTÁNPÓTLÁS Rangos nemzetközi utánpótlástornát rendeztek 
városunkban, ahol az MKC U12-es és serdülő korosztályú együt-
tese is ezüstérmes lett. A szeptember 10-én rendezett megmé-
retésen az MKC U12-es csapata a Miskolci SI ellen 26-16-ra győ-
zött, viszont az ÓAM Ózdi KC-tól kikapott 28-24-re. A serdülők 
24-19-re legyőzték az ózdiakat, majd 15-15-re végeztek a későb-
bi győztes Baia Mare együttesével, végül 16-16-os döntetlent 
játszottak a Slavoj Trebisov gárdájával.

Két gólos vereséget szenvedett az Újpest FC 
ellen, majd döntetlent játszott a Haladás ellen 

a Mezőkövesd Zsóry FC az OTP Bank Ligában. 
Labdarúgóink magabiztos győzelemmel 

jutottak tovább a Magyar Kupában.

A törökszentmiklósi döntetlent köve-
tően ötgólos sikert ért el a Mezőkövesdi 
KC az Algyő ellen, ezzel kézilabdázóink 
megszerezték az első győzelmüket 
az NB I/B-s bajnokságban.

Megvan 
az első siker

Pontszerzés 
a Haladás ellen

Bódi Krisztián bokri
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(Fizetett hirdetés)
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Információ: Közösségi Ház Mezőkövesd, Szent László tér 24. Tel.: 49/500-135

  
11.30 TÉRZENE ÉS KOSZORÚZÁS az 1956-os emlékműnél

a Pro Urbe díjas Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar
közreműködésével

12.00 ÜNNEPI MŰSOR a Közösségi Házban
- Ünnepi beszédet mond Dr. Gulyás Gergely, az Országgyűlés Alelnöke

- A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj átadása
- „Családom története ’56-ban” - zenés színpadi játék a Szent László Gimnázium

és Közgazdasági Szakgimnázium diákjainak előadásában.

Mezőkövesd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját az

-OS1956
FORRADALOM és
SZABADSÁGHARC

61. évfordulójának mezőkövesdi ünnepi rendezvényére


