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Városunk lapja

Városháza Egészségkártya az idősek védelmére 
IntErjú Dr. Fekete zoltán polgármesterrel
sportkalauz kiváló formában labdarúgóink

értékmentés 
A gépmúzeum harmincöt éve 
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hosszabbítás Szeptember 12-ig látható Tilless Béla festőművész ki-
állítása a Közösségi Házban. A légkört ábrázoló festményeket minden 
hétköznap 8–18 óráig lehet megtekinteni az emeleti kiállítóteremben.
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Dobó Tamara Zsófiának nyílt kiállítása a 
Rózsa Étterem és Panzióban augusztus 13-
án. A miskolci születésű fiatal művész a Pé-
csi Tudományegyetem Művészeti Karának 
festőművész szakára jár. Az eltelt években 
10 csoportos kiállításon és négy egyéni tár-
laton szerepeltek munkái. 2014-ben meg-
kapta az Erasmus tanulmányi ösztöndíjat. 
Munkáinak egy szeletét, válogatott darabjait 
mutatta be augusztus 13-án délután: főként 
csendéleteket és tájképeket. Alkotásaira az 
egyszerű megragadása, a vidám és kidolgo-
zott színek jellemzők. 

Civil kezdeményezésnek köszönhetően meg-
szépült a Bárdos Lajos Tagiskola udvara, 
melyet szülők egy csoportja varázsolt szí-

nesebbé. Augusztus második felében egyebek 
mellett falat festettek, felújították a padokat és 
kialakítottak egy játszósarkot. Az akció a Szivár-
ványudvar nevet kapta.

„Napról napra egyre többen csatlakoztak a kezde-
ményezéshez és a pozitív visszajelzések mellett sokan 
kisebb összegekkel és felajánlásokkal támogatták a 
projektet, melyet ezúton is köszönünk. Külön öröm 
számomra, hogy a felnőttek mellett a gyerekek is se-
gítették a munkánkat, akik nagyon lelkesen végezték 
a rájuk bízott feladatokat”– mondta Árvai-Simonyi 
Ágnes szervező. Az udvar fásítását és virágosítását, 
valamint a salakos futópálya gazolását is elvégezték. 
A felajánlásokból a felújításhoz szükséges festékeket 
és különböző játékokat, mint például tollas- és te-
niszütőket, valamint labdákat vásároltak. 

Szivárvány-
udvar

B. K. 

M. zs.
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Szabó Magda Abigél című 
művéből Bánfalvy Ágnes, az 
1978-as tévésorozat egyik 

főszereplője készített színpadi 
adaptációt, Szikora János rende-
ző segítségével. A darabot tavaly 
mutatták be először Budapesten, a 
nagy sikerű premier után az ország 
számos településén sikerrel előadott 
művet szeptember 25-én, csütör-
tökön, 18 órától a mezőkövesdi 
Közösségi Házban mi is láthatjuk. 
Az előadásra jegyeket a Közösségi 
Házban lehet vásárolni 1900, illet-
ve 2500 Ft-os áron. 

A produkció szereposztásában 
olyan nagyszerű színészek látha-
tók, mint Bánfalvy Ági, Trokán 
Péter, Harmath Imre. Mellettük a 
fiatalabb, tévés és filmes munká-
ival is érdemeket szerzett gene-
ráció néhány tagja kapott szere-
pet, például Hujber Ferenc, Kiss 
Ramóna, Pindroch Csaba, Gregor 
Bernadett (az egyes szerepek 
többszörös szereposztása külön 
meglepetés a nézőknek).

A darab a csipetnyi frissesség 
mellett a lehető legnagyobb hűségre 
törekedett, és olyan szellemiségben 
mutatja be a Matula Leánynevelő 
Intézet növendékeinek és tanára-
inak a második világháború alatt 
játszódó megható történetét, aho-
gyan azt Szabó Magda megálmodta 
és megírta.

Abigél
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képviselő-testületi ülés
2014. augusztus 27.

Dr. Fekete Zoltán a Polgármesteri Tájé-
koztatóban ismertette az elmúlt két hó-
nap eseményeit, majd kérésére a napok-
ban elhunyt dr. Hajdu Jenő nyugalmazott 
háziorvos emléke előtt 1 perces néma 
felállással tisztelegtek a jelenlévők.

köztErülEtEk ElnEVEzésE A helyi ön-
kormányzatok törvényileg szabályozott 
feladata a közterületek elnevezése, azaz 
rendeletben kell szabályozniuk ezek elne-
vezésének, valamint az elnevezésük meg-
változtatására irányuló kezdeményezés 
és a házszám-megállapítás szabályait. A 
rendelettervezet, melyet a képviselő-tes-
tület jóváhagyott, tartalmazza egyebek 
között, hogy közterület élő személy ne-
vét nem viselheti, a névtábla kihelyezése, 
karbantartása és pótlása (a magánutakat 
kivéve) az önkormányzat feladata, míg a 
házszámtábláról az ingatlan tulajdono-
sának kell gondoskodnia. 

FéléVEs bEszáMoló, bursa hungarIca 
Az önkormányzat 2014. első félévében a 
7.941.778 eFt módosított előirányzatból 
3.456.300 eFt bevétel realizálódott, mely 
43,52%-os teljesítést mutat. A különbség 
a beruházások csúszása miatt a központi 
támogatások lehívásának tolódásából adó-
dik. A kiadások tekintetében a módosított 
előirányzat 52,33%-át, mintegy 4.156.301 
eFt-ot fordítottak a képviselő-testület által 
jóváhagyott feladatok ellátására. A beru-

házási kiadások alacsonyabb teljesítésének 
oka, hogy a legjelentősebb fejlesztések az év 
második felére várhatóak. A beszámoló el-
fogadása után a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjprogramban 
való részvételről szavaztak a képviselők, 
melynek pályázati kiírása a korábbi évekhez 
hasonlóan 2014 őszén fog megjelenni. Dr. 
Fekete Zoltán elmondta, tavaly 180 mező-
kövesdi fiatalt tudott ezen ösztöndíjpályázat 
segítségével támogatni az önkormányzat. A 
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő, hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló mezőkövesdi állandó 
lakos fiatalok szociális helyzetének javítása 
érdekében a grémium idén ismét csatlako-
zott az ösztöndíjpályázathoz. 

pályázatok, rEnDEzVényEk A város-
atyák döntöttek a járási települések terüle-
ti együttműködéséről, mely megállapodás 
segítségével 15-től 22 millió forintig terje-
dő összeg nyerhető pályázati forrásból. A 
támogatási intenzitás 100%, a benyújtásá-
ra 2014 szeptemberétől nyílik lehetőség.

Az 1956. október 23-ai ünnepség 58. 
évfordulójának ünnepi eseményei előké-
szítésével, lebonyolításával kapcsolatban a 
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft.-t bízták meg, az ünnepi műsor szín-
padra állítására pedig a Szent László Gim-
názium és Közgazdasági Szakközépiskolát 
javasolták a képviselők. Az ünnepi szónok 
személyéről később döntenek. 

szabadtéri fitnesz park létesítéséről, a bursa hungarica ösztön-
díjról és a járási települések területi együttműködéséről döntött 
városunk képviselő-testülete legutóbbi ülésén. a tanácskozást 
augusztus 27-én tartották meg. 

kültérI FItnEsz park A Kavicsos-
tó és Szabadidőpark játszóterének 
területére fitnesz eszközöket vásárol 
mintegy 2,8 millió forint értékben az 
önkormányzat, melyek az egészséges 
életmódra való törekvést segítik. 

A Város és Faluvédők Szövetsége 33. 
Országos Találkozójának és Konferen-
ciájának támogatására 673 ezer forintot 
szavazott meg a testület.

tEstVérVárosI kapcsolat 5-től 25 
ezer euróig terjedő összeg nyerhető test-
vérvárosi találkozók szervezésére, mely 
magában foglalja a delegációk fogadásá-
nak költségeit, valamint az utazási kiadá-
sokat. A városatyák a pályázat beadásáról 
egyhangúlag döntöttek. 

Petriolóval évtizedes kapcsolata van 
a Mezőkövesdi Fúvószenekarnak, mely 
időszakban szoros barátságok is kialakul-
tak. Az olasz település vezetőinek kezde-
ményezésére és a mezőkövesdi testület 
támogatásával testvérvárosi kapcsolatot 
alakít ki a két település. 

IntErpEllácIók Molnár Istvánné a 
Jázmin és a Mátyás király út keresztező-
désében található táblahalmaz felülvizs-
gálatát kérte. Csirmaz József a Salamon 
utca 3. szám előtt a csapadékvíz befolyá-
sa miatt 10 m-es szakaszon járdaszegély 
építését javasolta.

Tovább szépül városunk

A Kormány által elindított és finanszírozott köz-
foglalkoztatási projektnek köszönhetően össze-
sen 295 fő dolgozik Mezőkövesden, míg Sályban, 
Mezőnyárádon és Mezőnagymihályon 17 személy 
végez felújítást és karbantartást. Településünkön 
a Városgazdálkodási Zrt. irányításával 110-en kar-
bantartási munkát látnak el, míg az önkormányzat 
jelenleg 185 főt foglalkoztat a program keretében. 
„Sok olyan feladat van a városban, amely nem igényel 

különösebb szakértelmet, de számunkra és az itt élők 
számára is fontos, hogy elvégezzük. A programnak 
köszönhetően most lehetőségünk nyílik ezeknek a 
munkálatoknak a végrehajtására. A résztvevők 4-5 fős 
csapatokban dolgoznak és a város belterületén minden 
olyan munkát el fognak végezni, amire eddig nem volt 
pénzünk, vagy emberünk” – emelte ki dr. Fekete Zol-
tán polgármester. A programban dolgozók egyebek 
mellett kerékpárutat építenek a Jegenyesor elején, a 

Szomolyai úton rendezik a Kőkép területét, valamint 
takarítják a Hoór patak és a Kánya patak partját. Az 
elmúlt napokban befejeződött a Báthory István és a 
Thaly Kálmán utakon a járdafelújítás, míg jelenleg 
egyebek mellett a Kőrisfa és a Diófa úton zajlanak a 
gyalogosutak hibáinak javítási munkálatai. Emellett 
a program résztvevői vízelvezető árkok takarítását, 
karbantartását, továbbá útszegélyek, illetve útpad-
kák javítását is elvégzik városunkban.

Több mint háromszázan végeznek értékteremtő és karbantartó tevékenységet a Start munkaprogram 
keretében Mezőkövesden és térségében.

városháza

sz.b.á.

Bódi K. B. Krisztián
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egészségkártya az idősek védelmére
Egészségkártyával segíti az időseket a Mezőkövesdi önkormányzat. az eszközt minden 62 év feletti 
helyi lakosnak megvásárolta a város. az ingyenesen átvehető kártya a szépkorúak egészségének vé-
delmét, biztonságát szolgálja.

A bankkártya nagyságú eszköz tartal-
mazza tulajdonosa legfontosabb adatait, 
így sürgősségi ellátás esetén a kezelőor-
vos azonnal megkapja pácienséről azon 
információkat, melyek megkönnyítik a 
diagnózis felállítását. Az egészségkártya 
bevezetéséről, használatáról augusztus 
25-én tartottak sajtótájékoztatót.

Dr. Fekete Zoltán elmondta, a képvise-
lő-testület júliusi ülésén döntöttek arról, 
hogy a mintegy 3785 nyugdíjas számára 
térítésmentesen biztosítják a kártyát. Ez 
a program szervesen kapcsolódik ahhoz 
az évek, évtizedek óta tartó törekvéshez, 
mellyel a városban élő időskorúakat se-
gítik. A polgármester ismertette, hogy az 
elmúlt 4 esztendőben a szemétszállítási 
díjat 5064 érintettől vállalta át az önkor-
mányzat, mely összesen több mint 90 
millió forintot jelent. Az ingyenes Zsóry-
belépőt, melyet szintén a város biztosít, 
mintegy 4544 nyugdíjas vette igénybe. 

Sebők István, a Dr. Card Kft. operációs 
igazgatója ismertette, hogy Mezőkövesd a 
27. település, mely csatlakozott a rendszer-

hez. Reményei szerint vállalkozók bevoná-
sával később tovább bővül a kör, és minden 
lakosra kiterjeszthető lesz. A kártya egyéb-
ként a személyes adatokon túl tartalmazza 
egyebek között az értesítendő személy ne-
vét, elérhetőségét, a vércsoportot, esetleges 
allergiákat, gyógyszerérzékenységet. A tá-
jékoztatón részt vettek az Idősügyi Tanács 
tagjai, akik kérdéseikre a szakemberektől 
kaptak választ. Megtudtuk például, hogy ha-
marosan az Országos Mentőszolgálat min-
den járművében lesz majd kártyabeolvasó 
készülék, illetve a Dr. Carddal a jövőben 15-
20%-os kedvezményeket lehet majd kapni a 
programhoz csatlakozó vállalkozásoknál.

átVétEl és rEgIszrácIó Az egészség-
kártyát keddenként 10–14 óráig a Közös 
Önkormányzati Hivatal B-épületének 
félemeleti tanácskozó termében vehe-
tik át a 62 év feletti kövesdiek. A kártya 
regisztrálásában is segít az önkormány-
zat, ehhez kérik, hogy az érintettek a 
személyi igazolványukat, valamint a 
rendelkezésre álló orvosi dokumen-
tációt is vigyék magukkal. A kártya 
tehát ingyenesen átvehető, tulajdono-
sának semmiféle költséggel nem jár. A 
Dr. Carddal kapcsolatban bővebben a 
49/511-555-ös telefonszámon érdek-
lődhetnek.

Mint ismert, az Országgyűlés 2010. május 26-án fogadta el a kettős állampolgárságról szóló törvényt, melynek 
értelmében a határon túl élő magyarok az eddigiektől egyszerűbben kaphatják meg a magyar állampolgárságot. 
A törvény szerint azok az emberek vagy leszármazottaik kérhetnek, illetve kaphatnak magyar állampolgárságot, 
akik 1920 előtt vagy 1938 és 1945 között hazánk állampolgárai voltak, beszélnek magyarul, és közbiztonsági vagy 
nemzetbiztonsági szempontból nincs kizáró oka az állampolgárság felvételének.

Mezőkövesden az elmúlt években több alkalommal rendeztek állampolgársági eskütételt, ezúttal 5 fő tett 
fogadalmat. A Polgármesteri Hivatalban megrendezett ünnepségen dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte 
a résztvevőket, aki a kettős állampolgárságról szóló törvényt a kormány egyik legfontosabb döntésének nevezte, 
amely nagy mértékben erősíti a magyarság összetartozását. Városunk első emberének gondolatai után az esemény 
fénypontjaként a kérelmezők letették az állampolgársági fogadalmat, majd dr. Fekete Zoltántól átvették a hivatalos 
okiratokat. A résztvevők az ünnepség végén közösen elénekelték a Himnuszt.

Öten tettek 
állampol-
gársági 
esküt vá-
rosunkban 
augusztus 
25-én.

Állampolgárok lettek

Elkészült az úgynevezett 
lassítóburkolat a gimnázium és 
a bárdos lajos tagiskola előtti 
zebránál. a bordó, érdes felület 
a járművek lassítására szolgál. 

A gyalogátkelőhelyek két oldalán egy ma-
gas súrlódású, bordó színű, 5-6 mm vastag-
ságú érdes felületet fektettek le az aszfaltra. 
A különleges útburkolat 50%-kal csökkenti 
a fékutat, élénk színe és a ráhajtáskor kelet-
kező hang felkelti a vezetők figyelmét. 

Városunk képviselő-testülete júliusi 
rendkívüli ülésén szavazta meg az úgy-
nevezett Living Road baleset-megelőző, 
csúszásgátló rendszer kiépítését a város 
két, nagyon forgalmas gyalogátkelőhe-
lyén. A kiépítés mintegy nettó 4 millió 
forintba került, mellyel az önkormány-
zat a lakosság közlekedési biztonságának 
növelését szeretné elérni. 

Biztonságosabb 
gyalogátkelőhelyek

városháza

sz.b.á.

B. Krisztián M. zs.
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interjú

– Hogyan ítéli meg mezőkövesd gaz-
dasági helyzetét?
– Mindent megmozgattunk az elmúlt 
négy évben, hogy a lehető legtöbb pályá-
zati lehetőséget kihasználjuk. Működési 
célra körülbelül 2 milliárd forint plusz-
forrást tudtunk előteremteni, fejlesztésre 
pedig 7 milliárd forintot használhattunk 
fel. Ebből valósult meg a Kavicsos-tó és 
Szabadidőpark, a Piaccsarnok kialakítása, 
a Városi Galéria felújítása és a Takács 
István Életmű-kiállítás, a Közösségi Ház 
és a Szent László tér felújítása, a Bölcső-
de és az Egri úti Tagóvoda bővítése, a 
vasút alatti kerékpárút építése, az Eper 
út korszerűsítése, az Idősek Klubjának 
felújítása, a Kánya-patak rekonstrukciója, 
valamint a Zsóry fürdő komplex fejlesz-
tése. Emellett elkészült a Szent István 
szobor és az önkormányzat támogatta a 
Szent László templom freskóinak resta-
urálását is. A különböző kijelentésekkel 
szemben ezek nem látványberuházá-
sok, hiszen többségük új munkahelyet 
teremtett, több család anyagi biztonsá-
gát elősegítve. Például a piaccsarnok, a 
galéria működtetéséhez, a Kavicsos-tó és 
Szabadidőpark gondozásához folyamato-
san munkaerőre van szükség.

Ha egy település tiszta, rendezett, 
az arra ösztönzi az ideérkezőket, hogy 
jobban szétnézzenek. Ez jellemző a 
befektetőkre is.

Fontos volt a Kormány azon dön-
tése, amely révén az önkormányzatok 
megszabadultak az évtizedes hitelállo-
mányaiktól. Mezőkövesd esetében ez 
több mint 4 milliárd forintot jelentett. A 
településnek nincs tartozása, nyugodtan 
tudunk tervezni, a forrásainkat a város 
érdekét szolgáló célokra fordíthatjuk. 

– a mezőkövesdi repülőtér haszno-
sítása nagyon fontos a város és térség 
számára. mit lehet tudni a létesít-
mény helyzetéről?
– A három önkormányzat – Mezőkö-
vesd, Mezőkeresztes, Miskolc – aláírta 
a befektetővel a bérleti szerződést 2007-
ben. Reménykedtünk, hogy elindulhat 
a fejlesztés. Közbejött a gazdasági 
világválság, leálltak a befektetések. Az a 
befektetői csoport, amellyel megegyez-
tünk, nem kezdte el a tényleges fejlesz-

tést. A bérleti szerződést felmondtuk, 
újra a három település vette birtokba 
a repülőteret. Most már a kormánnyal 
közösen keressük a megfelelő fejlesztési 
lehetőséget.

– Hogyan jellemezné mezőkövesd 
munkaügyi helyzetét? 
– Mezőkövesd munkaügyi helyzete 
most is jobb tendenciákat mutat, mint 
a megyei állapot. A legfrissebb adatok 
alapján 1082 regisztrált munkanélküli 
van. Ebből 300-370 fő általános iskolát 
végzett, mintegy 600 fő középiskolai 
végzettségű, 70 fő diplomás. Városunk 
elsők között lépett be a Start munkaprog-
ramba, amely keretében több mint 300 
embernek biztosítunk munkát. Remél-
jük, a régi Remy telephelye nemsokára új 
cégnek ad majd otthont,  munkahelyeket 
teremtve ezzel. Az önkormányzatnak 
véges lehetőségei vannak a munkahelyek 
létrehozásában. Amit tehetünk, hogy a 
gyárak, üzemek alapításához szükséges 
infrastrukturális feltételeket biztosítjuk. 
A következő években a gazdaság élénkí-
tésére kell összpontosítani.

– a közmunkaprogramban alkalma-
zott háromszáz ember milyen munkát 
végez településünkön?
– A program révén az elmúlt években 
több mint 900 millió forint forrás érke-
zett városunkba. Az új rendszer értel-

mében a közmunkások bérét, járulékát 
és a munkához szükséges eszközöket 
is biztosítja a Kormány. A 300 köz-
foglalkoztatottból 110 fő a Városgaz-
dálkodási Zrt., 190 fő a Polgármesteri 
Hivatal munkatársai irányításával végzi 
tevékenységét. Közülük 20 fő Sályban, 
Mezőnyárádon, Mezőnagymihályon 
dolgozik. Legutóbb a Thaly Kálmán, a 
Báthory István úton a járdát, a Jázmin 
úton a csapadékelvezető árkot készí-
tették el. Jelenleg a 3-as főúttól az Egri 
úton haladva befelé és a Mol-kút után 
a 3-as úton takarítják az árkokat, az út 
környezetét, valamint a patakmedre-
ket és megkezdődtek azon területek 
rendbetétele, ahová eddig munkás kéz 
hiányában nem jutottunk el. 

– a közbiztonság megteremtésében is 
fontos szerepet vállal az önkormányzat.
– Mezőkövesden a közbiztonság fokoza-
tosan javuló tendenciát mutat, de nem 
vagyunk elégedettek. Az önkormányzat 
lehetőségeihez képest mindent megtesz, 
hogy hozzájáruljon a biztonság fenntar-
tásához. Folyamatosan bővítjük a térfi-
gyelő-rendszert, jelenleg már 17 kamera 
üzemel a településen. Kamerát helye-
zünk el szinte minden bevezető útszaka-
szon. Létrehoztuk a sikeresen működő 
„Posztosrendőr-szolgálatot” a Szent 
László téren és a Hősök terén. Szeptem-
bertől újra lesz városunkban kerékpáros 
rendőr. A biciklik már rendelkezésre 
állnak a rendőrségen, folyik a ruhák 
beszerzése. A járőrök olyan helyekre is 
eljutnak ily módon, ahová gépjárművel 
nehéz, vagy nem megoldható.

unokáinknak építjük a várost
Folyamatos és dinamikus fejlődés jellemzi Mezőkövesdet az elmúlt négy évben. a fejlesztésekről, 
eredményekről dr. Fekete zoltán polgármesterrel beszélgettünk.

RENd éS TiSzTASÁg Út- és járdafelújítások, 
parkolóépítések, virágosítás – 
önkormányzati intézkedések, hogy 
komfortosabb környezetben élhessünk
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interjú

Egyre kevesebbszer lelhetőek fel például a 
trükkös tolvajok városunkban. Nemrégen 
két, nem mezőkövesdi trükkös bandát is 
elfogott a rendőrség. Az önszerveződő 
Polgárőrség példaértékű munkáját is ki 
kell emelni, akik szabadidejüket, éjszakái-
kat arra áldozzák, hogy vigyázzák a város 
rendjét. Az önkormányzat a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitánysággal együtt kezdemé-
nyezte, hogy ingyen, illetve kis összegű 
hozzájárulással a város idős polgárainak 
elérhető legyen a személyi jelző, a riasztós 
lakat, illetve az ajtóék. Célunk, hogy 
Mezőkövesden gyermekeink, az idősek 
és minden embertársunk biztonságban 
legyen. Ezért mindent megteszünk. 

– a városban több helyen is azt lehet 
hallani, hogy az önkormányzat roma 
családokat telepít mezőkövesdre. mi 
ebből a valóság?
– Évek óta hallani ezeket a pletykákat. 
Aki ezt terjeszti, az is tudja, hogy ez 
nem igaz. Magyarországon, de Euró-
pában sincsenek olyan népcsoportok, 
akiket telepíteni lehet. A terjesztő merő 
rosszindulatból cselekszik, kihasználja 
az emberek félelmeit, erre épít. Nem kell 
ettől megijedni, mert Mezőkövesden 
szó sincs ilyesmiről. Aki az ellenkezőjét 
állítja, az egész egyszerűen hazudik. 

– milyen lépéseket tett az önkormány-
zat a szociális ellátások javítása, a 
családok, az idősek támogatása terén?
– A 62 év felettiek szemétszállítási díját 
az elmúlt négy évben is az önkormányzat 
saját forrásból vállalta át, ami meghalad-
ta a 90 millió forint. Több mint 5 millió 
forint hozzájárulást jelent a nyugdíja-
soknak a fürdőbe való kedvezményes 
belépési lehetőségének biztosítása. A fia-
talok segítésére szolgáló Bursa Hungarica 

ösztöndíj keretében idén 180 diákot 
támogatott az önkormányzat. A nyári 
gyermekétkeztetési programban a kezde-
tek óta részt veszünk, amelynek költségeit 
részben saját forrásból, részben pályázaton 
elnyert összegből fedezzük.

Négy éve, az országban elsőként 
rendeletben szabályoztuk, hogy csak az 
kaphat az önkormányzattól átmeneti 
segélyt, akinek az udvara és környeze-
te tiszta. Szeretnénk, ha Mezőkövesd 
rendes, csendes, biztonságos kisváros le-
gyen. A rászoruló emberek megsegítéséért 
folyósítjuk a lakásfenntartási támogatást, 
amelyből az elmúlt négy évben nagyon 
sok család részesült. Tavaly kezdtük el az 
ún. lignitprogramot: a téli időszakban 10 
mázsa lignitet biztosítunk a rászorulóknak. 
Idén is folytatjuk ezt. A szociális hálónk 
országos szinten is példaértékű és erős.

– Hogyan értékeli az elmúlt négy évet 
fejlesztési szempontból?
– Az egyik legnagyobb fejlesztés a 2 milli-
árd forint értékű szennyvízberuházás volt. 
Ezzel Mezőkövesd és a Zsóry üdülőterület 
csatornázottságban 100%-ban lefedett lett. 
Ennek hozadéka, hogy a város belterü-
leti útjaink 93%-a aszfalttal fedett. (Az 
országos átlag 34%.) Fontos volt a Zsóry 
fürdő, az Idősek Klubja, a bölcsőde, az 
óvoda fejlesztése, illetve a középületeink, 
a gimnázium, a kollégium, a hivatal, a 
sportcsarnok energetikai korszerűsítése, 
valamint a jelenleg is zajló Mező Ferenc 
Tagiskola, a Dohány úti és a Móra Ferenc 
úti Tagóvoda energetikai felújítása is. 

Saját forrásból fedjük le a piaccsar-
nokot, amelynek munkálatai jelenleg is 
zajlanak. Folyamatban van a gimnázium 
udvarán egy műanyag borítású multi-
funkcionális kispálya építése, a Hadnagy 
úti Sportcentrumban elkezdődött a két 
teniszpálya létrehozása, valamint a Mező 
Ferenc Tagiskolában ősszel kialakítjuk a 
műanyag borítású futópályát. A közeljövő-
ben létesítünk egy szabadtéri fitneszparkot 
is. Munkánk legnagyobb dicsérete az, 
hogy az emberek használják a fejlesztés 
során megvalósult létesítményeket.

– a matyó népművészet felkerült 
az unesCo szellemi világörökség 
listájára, továbbá a Zsóry és a kijelölt 
üdülőterület gyógyhely-minősítést 
kapott, emellett elnyerte a város a 
Befektetőbarát település címet. 
– Óriási elismerések ezek, amelyek 
mögött rengeteg munka van. A gyógy-
hellyé minősítés újabb fejlesztési források 
megnyitását teszi lehetővé számunkra, és 
marketing szempontból is előnyös. A ma-
tyó népművészet UNESCO listára történő 
felkerülésével őseink kultúráját, munká-
ját ismerik el. Mezőkövesdnek sok-sok 
látogatót, hírnevet és sok örömet ad ez a 
szakmai minősítés. Őrizni és továbbadni 
kell kultúránk értékeit. Ez több évszázados 
munka volt eddig is, és lesz is. 

– az nB I-es kézilabda klub és a má-
sodosztályú labdarúgók mellett többek 
között az ökölvívókat, a sakkozókat és 
úszókat is támogatja az önkormányzat. 
miért tartja fontosnak ezt?
– Nem azért támogatjuk a sportot, hogy 
első osztályú labdarúgó és kézilabda-
csapata legyen a településnek. Azért 
kellenek magas osztályú, színvonalú 
sporteredmények, hogy motiválják a 
gyerekeket. Amikor a focicsapat feljutott 
az NBI-be, számos gyereket felállított a 
székből, ma már több mint 300 gyerek 
focizik. Nem lesz mindenkiből focista, 
de mozognak. Ugyanez vonatkozik a 
kézilabdacsapatra is. Jól teljesítenek, sok 
fiatal kezdi el ezt a sportot. A sporttá-
mogatás azért van, hogy minél egészsé-
gesebbek legyenek utódaink.

Odafigyelünk a településen működő 
más sportágakra is. Az ökölvívóknak saját 
forrásból biztosítottunk új edzőépületet, 
az atlétika megszerettetése érdekében ké-
szítjük a futópályákat, illetve a fitneszpark, 
a tanuszoda, a Hadnagy úti sportcentrum 
fallabda- és most épülő teniszpályái is 
számos mozgáslehetőséget biztosíta-
nak mindenkinek, lehetőséget adva az 
egészségesebb élethez. A „Kőkép” mellett 
elkezdtük a biciklisek és gördeszkások 
számára pálya kialakítását. 

KÖzBizToNSÁg Rendőri jelenléttel, térfigyelő-
kamerákkal, házi jelzőrendszerrel 
is segíti a város a kövesdiek biztonságérzetét 

BERuhÁzÁSoK 
Folyamatos 
fejlesztések 
eredményeként 
korszerűsödnek 
városunk 
középületei
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mozaik október 12-ére írta ki az önkormányzati választásokat Áder János köztársasági elnök. A 
települési képviselők és polgármesterek mellett ezen a napon választják meg a nemzetiségi 

önkormányzat, illetve a megyei közgyűlés tagjait is. 

Választunk
Mezőkövesdet nyolc egyéni választókerületből áll, 
kerületenként két szavazókörrel (és kettő szavazat-
számláló bizottsággal), tehát ott szavazhat a válasz-
tópolgár, amelynek a területén a lakóhelye vagy beje-
lentett tartózkodási helye található.

„Aki képviselő-, vagy polgármester-jelöltként in-
dulni szeretne az önkormányzati választáson, azoknak 
augusztus 25-től ajánlóíveket kell igényelni, amelyen a 
választópolgárok ajánlásait rögzítik. Határozatban szab-
ták meg, hogy egy-egy választókerületben hány ajánlás 
szükséges az adott jelöltnek ahhoz, hogy indulhasson a 
választáson. Ez a szám kerületenként eltérő, a legtöbb 
ajánlást a 01. számú egyéni választókerületben kell ösz-
szegyűjtenie a jelöltnek, 20 darabot. Aki polgármester-
jelöltként szeretne indulni, annak a feltétele minimum 
300 ajánlás. Szeptember 8-án 16 óráig kell az ajánló-

íveket visszajuttatni a Közös Önkormányzati Hivatalba, a 
feldolgozás után a Helyi Választási Bizottság a jelölteket 
nyilvántartásba veszi. Kompenzációs listát szeptember 
9-én 16 óráig lehet bejelenteni” – mondta el dr. Jakab 
Orsolya, a Helyi Választási Iroda vezetője. 

A választási kampány augusztus 23-tól egészen a 
választás napján 19 óráig tart, azonban az országgyű-
lési választásokhoz hasonlóan most is vannak korlátok. 
Október 12-én nem lehet például választási nagygyűlést 
tartani, politikai hirdetést közzétenni, a szavazóhelyiség 
bejáratától számított 150 méteres körzetben nem foly-
tatható kampánytevékenység. 

A korábbiaktól eltérően akkor kérheti valaki az átjelent-
kezést, ha 2014. június 24-ig volt bejelentett tartózkodási he-
lye az állandó lakcíme mellett. Ha június 24-e után változott 
meg valakinek a tartózkodási helye, akkor nem tud már átje-

lentkezni, ezért az állandó lakcíme szerinti választókerületben 
élhet szavazati jogával. Akik pedig június 24-én rendelkeznek 
tartózkodási hellyel, azok október 10-én 16 óráig kérhetik, 
hogy más településen adhassák le voksukat. 

A mozgóurna-igényeket október 10-én 16 óráig le-
het jelezni a Helyi Választási Iroda felé, a választás napján 
pedig 15 óráig lehet igényelni a szavazószámláló bizott-
ságtól. A látássérültek Braille írásos sablont kérhetnek, 
október 3-án 16 óráig. 

A Helyi Választási Bizottság megválasztott tagja 
lett dr. Tóth József, dr. Dobos Gyula, dr. Pető József, pót-
tagja pedig Boels-Szabó Ágnes és Balogh Csaba. 

Az új képviselő-testületbe a nyolc egyéni válasz-
tókerületben megválasztott képviselő, a kompenzációs 
listáról három jelölt jut be, természetesen a polgármes-
ter is tagja lesz a testületnek.

Ócsai Józsefné, lánykori nevén Bíró Mária 
fiatalon summásként, majd a Matyóház be-
dolgozójaként tevékenykedett. Ezt követően 
a Járási Földhivatalban takarítóként dolgozott 
egészen a nyugdíjazásáig. Az ünnepeltnek 
egy lánya és két unokája született. A születés-
napi összejövetel keretében dr. Fekete Zoltán 
elsőként felolvasta és átadta Orbán Viktor 
miniszterelnök jókívánságait tartalmazó 
oklevelét, majd az önkormányzat nevében 
virágcsokorral, tortával és egy emléklappal 
köszöntötte Marika nénit, aki a polgármes-
teri látogatás után családi körben ünnepelte 
tovább a jeles napot.

Születésnapi látogatás

BÚcSÚziK A NyÁR Szünidő-búcsúztató Napot rendezett a Mozgássérültek Me-
zőkövesdi Egyesületének Ifjúsági csoportja augusztus 27-én a szervezet székhe-
lyén, az Abkarovits Jenő téren. A szünidő-búcsúztatón Mezőkövesdről és a tér-
ség településeiről mintegy 100-120 gyermek és felnőtt vett részt, akik a Matyó 
Nagymama Klub tagjainak segítségével megismerkedhettek a kosárfonással, a 
hímzéssel és gipszfigurákat festhettek. Megnézhettek egy vidám bohócműsort 
is, Jacsó Balázs gimnáziumi tanár páncélingkészítő tudományát mutatta be, 
zárásként pedig Napsugár Anna különleges zenei jeltánc-művészetéből kaptak 
ízelítőt. „Szeretnék köszönetet mondani a mezőkövesdi, a sályi és a mezőkeresztesi 
önkormányzatnak, a Matyó Agrártermelő Zrt.-nek, a Tesco-Globál Zrt.-nek, a 
LEAX Hungary Zrt.-nek, az X-TÉ Kft.-nek, a Papp Pékségnek és Túró Tamásnak a 
támogatásáért, valamint egyesületünk Reuma csoportjának az ételek elkészítésé-
ben nyújtott segítségért” – emelte ki Bukta László, a Mozgássérültek Mezőköves-
di Egyesületének elnöke. A mozgássérült fiatalok szállítását az egyesület „Kéz a 
Kézben” támogató szolgálata segítette.

Kezdés előtt
A közbeszerzési eljárások lefolytatása után, 
akár már ősszel elkezdődhet a Városi Rende-
lőintézet felújítása és eszközparkjának bőví-
tése európai uniós forrásból. 

Önkormányzatunk nyertes pályázata révén 594 millió fo-
rintot fordíthatnak a Városi Rendelőintézet felújítására. 
A 100%-ban támogatott projekthez a város  pluszforrást is 
biztosít, így a teljes beruházás eléri a 700 millió forintot. A 
projekt keretén belül 14 nagy értékű berendezéssel, géppel 
(egyebek mellett egy laborautomatával, két ultrahanggal, 
egy gasztroenterológiai vizsgálótoronnyal) bővül majd az 
intézmény, amelyek összértéke mintegy 130 millió forint. A 
támogatási szerződést megkötötték, jelenleg az előkészüle-
ti, közbeszerzési és jogi teendők zajlanak. „A beruházás két 
részből áll. Egyrészt lesz egy épületfelújítás, amely keretében 
nyílászárócsere, külső szigetelés, belső terek átépítése, a fűtés- 
és elektronikai rendszer, hálózat korszerűsítése valósul majd 
meg. A munkát elvégző cég kiválasztására vonatkozó közbe-
szerzési eljárás kiírása van folyamatban. Az eszközök megvá-
sárlása is a közbeszerzés fázisban tart. Információim szerint 
a város képviselő-testülete a tervek szerint szeptemberi ülésén 
már tárgyalhatja a kivitelezésre, a gépbeszerzésre vonatkozó 
közbeszerzési pályázatot” – mondta el dr. Tóth József, a Városi 
Rendelőintézet orvos-igazgatója. Miután a testület elfogadja 
a közbeszerzésre vonatkozó pályázati anyag tartalmát, an-
nak kiírását követően első körben kiválasztják a kivitelezőt, 
így még ősszel elkezdődhet az épület felújítása. 

M. zsanett

N. E.

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte a mezőkövesdi 
Ócsai Józsefné szeptember 2-án. Városunk szépkorú lako-
sát dr. Fekete zoltán polgármester köszöntötte fel a jeles 
évforduló alkalmából.

Krisz

B. K.
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mozaik

tizennegyedik alkalommal 
rendezték meg városunkban 
„halló, még itt vagyok!” cím-
mel a borsod-abaúj-zemp-
lén Megyei nyugdíjas klubok 
kulturális találkozóját.

A Matyó Nagymama Klub Egyesület 
szervezésében lebonyolított eseményen 
15 nyugdíjas klub vett részt a Közösségi 
Házban augusztus 26-án. Elsőként Varga 
Józsefné, a Matyó Nagymama Klub veze-
tője köszöntötte a jelenlévőket, aki örö-
mét fejezte ki, hogy az összejövetel immár 
majdnem másfél évtizedes múltra tekint 
vissza. Reményét fejezte ki, hogy minden 
résztvevő felejthetetlen élményekkel fog 
gazdagodni és egy év múlva majd ismét ta-
lálkoznak városunkban. Beszédének végén 
megköszönte többek között Tállai András 

miniszterhelyettes államtitkárnak, váro-
sunk önkormányzatának, a Mezőkövesdi 
Közkincstár-Kft.-nek és az SZJA 1%-át fel-
ajánlóknak a támogatását.

országos bőVítés Dr. Fekete Zoltán 
polgármester köszöntőjében kiemelte a 
találkozók, valamint a kapcsolatterem-
tés és -tartás fontosságát, melyre kiváló 
alkalmat teremt a kulturális összejöve-
tel. Ehhez kapcsolódóan a rendezvény 
további bővítését és szélesítését, pl. egy 
országos Ki Mit Tud? megrendezését 

javasolta. Kiemelte, mindenki köszönettel 
tartozik az időseknek, hiszen ők építették 
fel az országot, és áldozatos munkájukkal 
megteremtették a továbbfejlődés lehetősé-
gét. Ezt követően egy csokor virágot adott 
át Varga Józsefnének. A nyugdíjas szerve-
zetek kulturális műsorával folytatódott a 
program: a résztvevők fellépését a hagyo-
mányok megőrzése mellett a jókedv és az 
önfeledt kacagás jellemezte. A klubok tag-
jainak táncos, énekes, verses és humoros 
előadása kellemes kikapcsolódást jelentett 
minden érdeklődőnek.

HallÓ

TiSzTELT LAKoSSÁg!

A közelmúltban, városunkban csalással több idős személyt is megkíséreltek meg-
téveszteni a Városi Önkormányzatra való hivatkozással. A lakosság éberségének kö-
szönhetően eddig bűncselekményre nem került sor. Amennyiben mégis esetleges, 
bűncselekményt követtek el Önnel szemben, kérjük, jelezzen! 

Lakossági személyleírás a napokban feltűnt házalókról:
– Egy kb.180 cm magas, átlagos testalkatú férfi, hátrafésült haja színe barna. 
– Modora nyugodt, megnyerő. Gépkocsi rendszáma: KXA-958. 
– Egy testes, barna bőrszínű, barna hajú, 30 év körüli férfi. 
– Egy szőke hajú, huszonéves nő.

Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzat senkinek nem adott 
megbízást olyan tevékenységre, hogy Önt otthonában bármilyen okból 
keresse! Kérjük amennyiben ilyen, és hasonló legendával csengetnek be 
Önhöz, semmiesetre se engedje be lakásába az illetőt! Alaposan figyelje 
meg (magasság, hajszín, ruházat, esetleg különös ismertetőjel – pld.: 
anyajegy, tetoválás –, ha gépjárművel érkezett, annak rendszámát írja fel), 
és minden esetben értesítse a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságot! Közben 
kérdezze meg az illető nevét és mondja a következőt: 

„Kis türelmet kérek. Felhívom az Önkormányzatot, hogy megérdeklőd-
jem a megkeresés valódiságát” – majd zárja be az ajtót. 

Tapasztalni fogja, hogy az Önt felkereső személy nagyon gyorsan elhagyja a 
helyszínt. Ugyanígy járjon el, ha más cégtől keresik fel, illetve gyanúsan olcsó 
terméket akarnak megvetetni Önnel, vagy azzal keresik, hogy ajándékot hoztak 
és egyúttal más terméket kínálnak Önnek megvételre!

JÓ TANÁcS EgyEdÜL éLŐKNEK: Ne hangoztassa, hogy Ön egyedül él! Ha azt 
a látszatot kelti, hogy többedmagával tartózkodik a lakásban, a csalók is elbi-
zonytalanodnak és inkább tovább állnak. 

Biztonsága érdekében legyen gyanakvó!

 Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Tel.: 06-49/505-440

Erzsébet Tábor  a Balatonnál
2014. június 29. és július 4. között 40 bárdosos diák 

4 nevelővel táborozott Fonyódligeten. 

Az év elején elhatároztuk, mi is megpróbálkozunk a táborszervezéssel, hiszen annyi jót 
hallottunk már az Erzsébet Tábor adta lehetőségről. Komoly előkészületek után beadtuk 
a pályázatot, majd hosszú hetekig vártuk a visszajelzést. Áprilisban megérkezett a hír: 
utazhatunk a Balatonhoz! Hirtelen minden osztályban ez lett a legfontosabb beszéd-
téma, vidám tervezgetés kezdődött a gyereksereg körében. Legszívesebben azonnal 
indultak volna, senki sem akart már tanulásra gondolni. Mire nagy nehezen vége lett 
a tanévnek, mi már ezernyi ötlettel álltunk készen a nyaralásra. Hosszú vonatozás után 
üdvrivalgással fogadtuk a Balatont, és megrohamoztuk a táborhelyet. A következő 
napok olyan sok eseményt tartogattak a számunkra, amire senki sem számított. A tá-
borvezetőség minden napra új, ingyenes programokkal várt minket. Fel sem tudnánk 
sorolni, hogy hányféle szórakoztató, sportos, kézműves és kulturális program közül válo-
gathattunk. Nekünk a legemlékezetesebb talán a plakátkészítés, a Ki mit tud?, a koncert 
és a focibajnokság volt. Utóbbi főleg azért, mert az U12-es csapatunk arany érmet nyert! 
De kirándultunk is Balatonboglárra, majd áthajóztunk az északi partra. A tábor közvetle-
nül a vízparton volt, így bármikor fürödhettünk is! Ebben a táborban nem éhezett senki; 
annyi finom kaját kaptunk, alig bírtuk megenni! A hét hamar eltelt, és mi lebarnul-
va, teli élményekkel érkeztünk haza. Sokan már a vonaton azt kérdezték, vissza-
jöhetünk-e jövőre. Mit válaszolhatnánk erre? Reméljük, sikerül!

A táborozók nevében: 
Komjáthyné Lévai ildikó

bódi k.
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sziréna

Hívogató
szeptember 17. szerda

17 órától Helytörténeti előadássorozat 
5. előadása a Városi könyvtárban. 
Laczkó Pető Mihály: Takács István 

a matyóföldi festőművész

szeptember 19. péntek
12 órától 19 óráig Bababörze 

a Közösségi Házban

szeptember 19. péntek
15 órától Borsche Kornélia 

képzőművészeti kiállításának 
megnyitója a Közösségi Házban

szeptember 20. szombat 
18 órától Elmélkedéssel egybekötött 
egyházzenei áhítat, orgona- és ének-

számokkal – Nyitott Templomok Napja 
alkalmából a Szent László templomban

szeptember 20. szombat
11 órától a Temetői Kőkép avatása a 
Kulturális Örökség Napjai keretében

szeptember 20–21.  szombat-vasárnap
Kulturális Örökség Napok több helyszínen

szeptember 24. szerda
16 órától Mezőkövesdi Fotóklub 
a Közösségi Ház klubtermében

szeptember 27. szombat
17 órától Őrizzük meg Matyóföld 

kincseit – így táncolunk mi 
a Közösségi Házban

Stopper
szeptember 16. kedd

17 órától Mezőkövesd Zsóry 
– MTK Budapest Ligakupa labdarúgó-

mérkőzés a Városi Stadionban

szeptember 17. szerda
18 órától Mezőkövesdi KC – 

Sport36-Komló NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

szeptember 20. szombat 
18 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Szigetszentmiklós NB II-es férfi 

labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban 

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
szeptember 7–13-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 
(Szent László tér 2.)

szeptember 14–20-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

szeptember 27–27-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(A TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

szeptember 13. 
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zs. út 2.

szeptember 20. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1. 

szeptember 27.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

jéZus sZíVe egyHáZköZség
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 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

református egyHáZköZség
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Harangszó
sZent lásZlÓ egyHáZköZség
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: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az első 
péntek kivételével): gitáros énekkar a hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Vasárnaponként augusztus végéig 10 óra 
30-tól nyári orgonahangverseny a Szent László 
templomban
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

egrI görög katolIkus 
sZerVeZőlelkésZség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: szeptember 28.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban augusztus 19. és szeptem-
ber 2. között 5 házasságkötést és 20 ha-
lálesetet  anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Buza Balázs – Gugi Bettina,

Mecsekfalvy István – Nyitrai Krisztina,
Fábián Róbert Imre – Kálnai Katalin,

Takács József – Nagy Erika.
haláleset

Bajzát Zoltán 57 éves,
Lázár Gáspárné 84 éves,
Fehér Józsefné 91 éves,
Dr. Hajdu Jenő 88 éves,

Nyeste Mátyásné 84 éves
mezőkövesdi lakos.

Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, 
hogy 2014. szeptember 29. 

és október 1. között 
a zsóry-fürdő karbantartás miatt 

zárva tart.

Nyitás: 2014. október 2. 7:30
Megértésüket köszönjük!

Felhívás

Szabó Magda Abigél című regényének színpadi 
feldolgozását tekinthetik meg 2014. szeptem-
ber 25-én, csütörtökön a Közösségi Házban 
18 órai kezdettel, a Bánfalvy Ági International 
Stúdió előadásában.

Jegyárak: 1.900 és 2.500 Ft
információ: 49/500-135
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hiRdETMéNy
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg

a Mezőkövesd, illyés gyula út 8. fsz. 2. szám alatti, 59 m2 alapterületű, 
2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26. (péntek)
helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátyás király út 112., 

Polgármesteri titkárság.

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

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

hiRdETMéNy
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg
a Mezőkövesd, illyés gyula út 8. 3/3 szám alatti, 59 m2 alapterületű, 

2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 26. (péntek)
helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátyás király út 112., 

Polgármesteri titkárság.

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

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

kéményseprő-ipari feladatok ellátásának IV. 
negyedévi részletes sormunkaterve

(Ez a terv a Lakásszövetkezet kezelésében álló ingatlanokra nem vonatkozik.)

2014. október 1.
2014. október 2.
2014. október 6.
2014. október 7.
2014. október 8.
2014. október 9.

2014. október 10.
2014. október 13.

2014. október 14.

2014. október 15.
2014. október 16.

2014. október 17.
2014. október 18.
2014. október 21.
2014. október 27.
2014. október 28.

2014. november 3.
  
 
2014. november 4.

János utca 33-tól végig
Ferenc utca, Sándor utca    
Bogácsi utca 3-70-ig
Bogácsi utca 71-től végig, István utca, Antal utca 26-ig  
Antal utca 27-től végig, Kelemen utca
Tardi utca, Temető utca, Klementina utca, Meggy utca, 
Vasút utca 7-ig
Vasút utca 8-tól végig, Állomás utca, Mindszenty József utca 13-ig
Mátyás király utca páratlan oldal 129-ig, Mindszenty József 
utca 15-től végig, Dohány utca 21-ig
Mátyás király utca páratlan oldal 131-től végig, Dohány utca 
22-től végig, Gém utca
Mátyás király utca páros oldal 2-104-ig, Pacsirta utca 2-51-ig
Mátyás király utca páros oldal 106-tól végig, Sas utca 19-ig, 
Pacsirta utca 53-tól végig, Fecske utca, Sólyom utca
Sas utca, Rigó utca, Gólya utca 10-ig, Galamb utca, Bagoly utca
Hattyú utca, Sirály utca
Gólya utca 11-től végig, Varjú utca 26-ig
Varjú utca 27-től végig, Veréb utca 21-ig
Veréb utca 22-től végig

Hadnagy utca 1., 3., Mátyás király utca 56., 68., 132., 138., 142., 205.   
Szent László tér 4., 11., Deák Ferenc u. 2., 4., 8., 10., 23., 36.,    
Mátyás király utca 207., 209., 211., 217., 219., 221.   
Mátyás utca 2., Nagy Pál utca 4., 6., 8., Szegfű utca 1.

lakásszövetkezet kezelésében álló ingatlanok

Mi a méhnyakrák?
A méhnyak a méh legalsó része, daganatos megbetegedése a méhnyakrák. 

A fiatal nők körében ez a második leggyakoribb daganattípus.

Mi a hPV?
Mi az összefüggés a HPV és a méhnyakrák között?

A HPV a humán papillomavírus nevének rövidítése. A méhnyakrákot a humán  
papillomavírus (HPV) rákkeltő típusai okozzák.

hogyan terjed a hPV?
A HPV fertőzés alapvetően nemi érintkezéssel terjed.

Mit lehet tudni az oltásról?
Már létezik olyan védőoltás, amely alkalmas a méhnyakrák megelőzésére. Az oltást – 

amely csupán minimális fájdalommal jár – a felkarodba kapod két különböző időpontban.

hogyan tudod megvédeni magad a méhnyakráktól?
A 12-13 éves korban beadott védőoltás, 25 éves kor felett a rendszeres szűrés, és 
ha majd később párod lesz, akkor a monogám párkapcsolat együttesen biztosítja 

számodra a megfelelő legmagasabb  védettséget a méhnyakrák ellen.
Beszélgess szüleiddel, kérj információt iskola- és/vagy háziorvosodtól, védőnőtől!

Kérd a hPV elleni védőoltást!

ha betöltötted a 12. életévedet és 7. osztályos lány vagy, akkor a hPV 
elleni védőoltás számodra ingyenes.

Serdülőkortól, de legkésőbb 25 éves korodtól 
rendszeresen járj méhnyakszűrésre!  

Akkor is, ha már megkaptad az oltást!

közhírré tétetik

Felhívjuk a tisztelt tulajdonosok figyelmét, hogy a megadott 
munkanapokra, időpont egyeztetésre van lehetőség 
munkaidőben, az alábbi telefonszámon: 49/505-144

a terv változtatásának jogát fenntartjuk!
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közhírré tétetik

ugyanaz, de mégis más!

A cikkhez kapcsolódó fotó a 10 éves 
jubileumára emlékező Fundamen-
tum Óvoda és Általános Iskola 

képzőművészeti kiállításán készült ez év 
áprilisában. Az esemény méltó megünnep-
lése és egyben lezárása is volt egy nagysze-
rű időszaknak. A kezdetektől, amikor nyolc 
család összefogott saját gyermekeinek az 
oktatására, nagy utat tettünk meg. Az évek 
alatt egyre többen megismerték és értékel-
ték azt a légkört, amelyben a gyerekekkel 
foglalkozunk. Ezért mások igényének is 
eleget téve kibővült munkánk előbb óvodai 
neveléssel, majd alapfokú művészeti okta-
tással. A nyár folyamán számunkra jelentős 
változások és erőlepések történtek, melyek 

a továbbfejlődés biztosítékai. Intézmé-
nyünk új fenntartót keresett és talált, amely 
a Magyar Pünkösdi Egyház. Szeptember el-
sejétől új néven folytatódik a gyermekek és 
a családok felé végzett szolgálatunk. 

a forrás keresztény Óvoda, álta-
lános Iskola, szakiskola és alapfokú 
művészeti Iskola gyermekei, pedagógu-
sai, munkatársai örömmel nyitották meg 
a 2014-2015-ös tanévet önálló intéz-
ményként. Korábban győri központtal 
működtünk, mostantól Tard a székhely. 
Elmondhatjuk végre, hogy: „Ez a mi óvo-
dánk, mi iskolánk!”, ami mintegy 180 felnőtt 
és gyermek második otthona. Nevünkben 
a keresztény jelzőt azért tartjuk fontosnak 
hangsúlyozni, mert a gyermekekhez és 
egymáshoz krisztusi szeretettel akarunk 
odafordulni, mint ahogy eddig is. A forrást 
számunkra elsődlegesen a Teremtő Isten 
jelenti, aki egyben fenntartója minden élet-
nek. De utalhat arra is, hogy Jézus Krisztus 
által mi is lehetünk forrássá, áldássá mások 
számára. Nevelő-oktató tevékenységünk 
ennek szellemében folytatódik, és remé-
nyeink szerint jövőre továbbteljesedik a 
gazdaképzéssel. Ennek első lépéseként a 

gyakorlati kertben igyekszünk megismer-
tetni és megszerettetni a szabadban végzett 
munka örömét, hasznát.

Nálunk egész évben iskolai kirándulás 
van. Külön élmény kiutazni Mezőkövesd-
ről Tardra és vissza. A felszabadult, de fe-
gyelmezett, családias légkörben nem csak 
az alapkészségeket és a kötelező tananyagot 
sajátíthatják el a gyerekek, hanem lelkileg is 
kinyílnak. Ebben segít többek között a fu-
rulya, oboa, zongora, szintetizátor-tanítás, 
kamarazene és kamarakórus, valamint a 
néptánc- és moderntánc-oktatás. Mindez 
megér egy utazást, akár naponta is!

Szeretettel várjuk nyílt napunkra az 
érdeklődő családokat szeptember 16-
án, kedden       Mezőkövesden az óvo-
dánkban (Mártírok u. 10.) 10 órától és is-
kolánkban Tardon (Béke tér 3.) 8 órától.

tájékoztatás:
Forrás Keresztény Óvoda: 70/410-4227
Forrás Oktatási Központ:  70/392-7097

forrás – élő víznek folyamai
Forrás Oktatási Központ:  70/392-7097
www.forrassuli.hu (x)

Szeptember 21.
9 óra: Kerékpártúra a Bükk-hegységben (kb. 70 km)  
Gyülekező: Ódor Kerékvár előtt (4 pont)
17 óra: Gyaloglás Kavicsos-tó Szabadidőpark – Ró-
zsa Étterem és vissza (1 pont)
Gyülekező: Mezőkövesd Kavicsos-tó Szabadidőpark
18 óra: Sebestény Tamás (Md, Phd, dtsc) elő-
adása a koleszterin anyagcseréről (2 pont)

Szeptember 22.
9–16 óra: Sebestény Tamás (Md, Phd, dtsc) 
egyéni díjmentes tanácsadást tart  
Időpontot kérni, bejelentkezni: 30/ 9055458
17 óra: Dr. Horváth István professzor előadása az ér-
elmeszesedés elleni immunizálásról– Mezőkövesd, 
Közösségi Ház  (3 pont)

Szeptember 23.
17 óra: Endrődi László előadása: növények táplálásának új 
szemléletmódja – Közösségi Ház – Mezőkövesd (3 pont)

Szeptember 24.
17 óra: Gyaloglás Kavicsos-tó Szabadidőpark – Ró-
zsa Étterem és vissza (1 pont) 
Gyülekező: Mezőkövesd Kavicsos-tó Szabadidőpark

18 óra Sebestény Tamás (Md, Phd, Dtsc) előadása az 
egészséges táplálkozás legújabb kutatások tükrében – 
Rózsa Étterem (2 pont)

Szeptember 25.
17 óra: Szépség nap – Kozmetikai tanácsadónk segít 
az személyiségedhez illő smink kialakításában (2 pont)
Kozmetikus tanácsadónk: Jacsó Adrienn
A részvétel díjtalan, de a korlátozott létszám miatt re-
gisztráció-köteles: 06/ 30 9055458

Szeptember 26. 
15 óra: Bringatúra szomolyai pékséghez (2 pont) 
Gyülekező Ódor Kerékvár előtt

Szeptember 27.
Kirándulás az Alacsony Tátrába, túravezető Benyus Tamás
Jelentkezés: Kis Gábor 30/7081195, 
Pótáné Lázár Mária 30/9055458

Szeptember 28., 29., 30., 31. 
és október 1., 2., 3.
17 óra: Gyaloglás Kavicsos-tó Szabadidőpark – Rózsa 
Étterem és vissza (1 pont-1 pont) 
Gyülekező: Mezőkövesd Kavicsos-tó Szabadidőpark

október 4.
Kirándulás Ausztriába Fraknó várába 
és a Rozália Kápolnába  
Jelentkezés: Kis Gábor 30/7081195, 
Pótáné Lázár Mária 30/9055458 (5 pont)

október 6.
17 óra ZÁRÁS! TOMBOLASORSOLÁS! – Rózsa Étterem 

A tombolasorsolásra MINDENKIT VÁRUNK, aki rendelkezik 
legalább egy tombolára összegyűjtött pontszámmal. 
1 tombola= 5 pont.

Szervezők: PROGRESSIO BT., Ódor Kerékvár, Mezőkö-
vesd Város Önkormányzata, Rendőrkapitányság Mező-
kövesd, Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.

információ:
www.tourdemezokovesd.hu | www.mezokovesd.hu
www.facebook.com/TourDeMezokovesd
www.facebook.com/eletmodvaltok

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

életmódváltó hetek
2014. szeptember 21. – október 6.
Pontokat érő rendezvényeink:

ha részt veszel az életmódváltó hetek rendezvényein, a szerzett pontokért tombolaszelvényt 
kapsz, amellyel az október 6-ai zÁRÓ rendezvényen ToMBoLA sorsoláson vehetsz részt!
5 pont = 1 tombola 
 Tombolatárgyak: kerékpár, welness hétvége, vacsora utalvány, fodrász, kozmetikai utalványok, bérletek stb.
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sportkalauz labDarúgás Folytatja remek szereplését városunk felnőtt csapata a baj-
nokságban. labdarúgóink a kaposváron elért döntetlen után 
a békéscsabát legyőzték, így továbbra is feljutó helyen állnak a tabellán.

kaposvári rákóczi fC 
– mezőkövesd Zsóry 1-1 (1-0)
A Merkantil Bank Liga 3. fordulójában 
két, tavaly még az élvonalban szereplő 
együttes csapott össze a Rákóczi Stadi-
onban augusztus 30-án.

A mérkőzés első helyzetére negyed-
órát kellett várni. Ekkor Rajczi passza 
után Nagy vette le rosszul a labdát nagy 
helyzetben, míg három perccel később 
Kiss rántotta le Balajtit a 16-oson belül, 
de a játékvezető sípja néma maradt. A 42. 
percben Rajczi huppant a földre a bün-
tetőterületen Izing szorításában, amit a 
játékvezető büntetővel honorált. Az eset 
után reklamáló Tóth Lászlót a lelátóra 
száműzte Oláh Gábor játékvezető, míg a 
11-est Rajczi higgadtan értékesítette.

köVEsDI Fölény Csapatunk fordulás 
után azonnal átvette a játék irányítását 
és a csereként beállt Engel gyönyörű lö-
vésével már az 50. percben ledolgozta 
a hátrányát. Labdarúgóink két perccel 
később a vezetést is átvehették volna, de 
Menougong emelése után a labda ke-
véssel a kapu fölött landolt. A hajrában 
előbb Balajti lövése, majd egy kövesdi 
szabadrúgás okozott még veszélyt, de az 
eredmény nem változott a meccs végéig.

mezőkövesd Zsóry 
– Békéscsaba 1912 előre 4-0 (2-0)
A szeptember 5-én megrendezett bajnoki 
találkozó álomszerűen kezdődött, miután 
egy szép akció végén Takács már a 4. perc-
ben megszerezte a vezetést. A gyors gól 
meghatározta mérkőzés alakulását, ugyan-
is Hegedűsék nagy kedvvel futballoztak és 
az első félóra végén Kulcsár közeli gurítá-
sával meg is duplázták az előnyt.

újabb gólok Labdarúgóink a második 
játékrészben is nagy fölényben játszottak 
és majdnem egy óra elteltével a Molnár 
buktatásáért megítélt büntetőből Balajti 
is betalált. A 73. percben végleg eldőlt a 
három pont sorsa, amikor is Molnár bal-
oldali beadását követően Takács küldte 
kapásból a játékszert a jobb alsó sarokba. 

Tóth László együttese 10 pontjának 
köszönhetően a 2. helyen áll a tabellán a 
12 pontos Vasas mögött. 

nEMEs gEsztus A Mezőkövesd Zsóry 
FC csatlakozott a súlyos betegséggel küz-
dő kaposvári játékos, Horváth Tamásnak 
a gyógyulását segítő országos kezdemé-
nyezéshez. A Békéscsaba elleni találkozó 
szünetében Szántai Levente ajánlott fel 
egy 10-es mezt a klub nevében Hegedűs 

Dávid és Kulcsár Kornél korábbi csapat-
társának, amit postán továbbítanak majd 
a kezdeményezést elindító MVM Paks 
gárdájának. Emellett együttesünk játéko-
sai adománygyűjtést szerveztek a fiatal 
focista felépülésének megsegítésére. 

lIgakupa sIkEr Csapatunk presztízsmér-
kőzéssel kezdte meg szereplését a Liga-
kupa C csoportjában szeptember 2-án. 
Az összecsapás 2. percében Pantovic 
mattolta a hazai gárdát, amire Andorkó 
válaszolt az első negyedóra végén, viszont 
a 41. minutumban ismét Pantovic lőtt 
gólt. Fordulás után sorrendben Baracskai, 
Csirmaz és Menougong talált a hajdúsági-
ak kapujába. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 
– Mezőkövesd Zsóry 1–5 (1–2).

oVI- és FocIsulI A Mezőkövesd Zsóry is-
mét útjára indította az Ovi- és Focisulit, 
méghozzá a 2008-2009-ben született 
gyermekek részére. A foglalkozásokat a 
Szent Imre Tagiskolában tartják hétfőn, 
szerdán és csütörtökön 16:30-tól 17:30-
ig. Érdeklődni és jelentkezni Fügedi Ist-
ván edzőnél lehet a helyszínen, vagy a 
70/382-6136-os telefonszámon.

bódi krisztián

lendületben labdarúgóink

kézIlabDa négy-, illetve ötgólos vereséget szenvedett városunk felnőtt csapata a bajnokság első 
két játéknapján. kézilabdázóink nagy küzdelemben kaptak ki a pontvadászat két élcsapatától.

grundfos tatabánya kC 
– mezőkövesdi kC 19-15 (9-6)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság első for-
dulójában az évek óta a honi élmezőny-
höz tartozó dunántúli együttes fogadta a 
Skaliczki-legénységet szeptember 2-án. 
Együttesünk kerete egy játékossal bővült 
a mérkőzés előtt, miután szeptember 
1-jén megérkezett Szaid Pourghaszemi, 
az iráni válogatott balátlövője, aki pályá-
ra is lépett a találkozón.

FEszEs VéDEkEzés A mérkőzés első sza-
kasza kiegyenlített játékot hozott. A csa-
patok kemény és határozott védekezése az 
eredményben is megmutatkozott, ugyan-
is Lókodi átlövésből szerzett találatával 8 
perc után 2-2 állt az eredményjelzőn. A 
játék képe a folytatásban sem változott, 

azonban Szepesi szélről lőtt találatával 
5-4-re az MKC vezetett a 15. percben. A 
játékrész második felében valamelyest fö-
lénybe kerültek a házigazdák, ennek ered-
ményeként Katzirzék háromgólos előnyt 
harcoltak ki 30 perc alatt.

A felek fordulás után is nagyon „fe-
szesen” védekeztek, ugyanis 10 minutum 
alatt mindkét oldalon 2-2 gól született. 
Kézilabdázóink a folytatásban lépésről 
lépésre faragtak a hátrányból, amely a 
49. percben 13-12-re, míg az 57. minu-
tumban 16-15-re olvadt, viszont a hajrát 
a házigazdák bírták jobban. 

mezőkövesdi kC 
– Csurgói kk 18-23 (10-8)
A bajnokság 2. játéknapján az elő-
ző évben 4. helyen záró Somogy me-
gyei alakulat látogatott Mezőkövesdre 

szeptember 7-én. Az összecsapás ele-
jén fej-fej mellett haladtak a csapatok. 
Együttesünk elsősorban a kiváló véde-
kezésének köszönhetően a játékrész kö-
zepén állandósította 2-3 gólos előnyét, 
sőt Szepesiék 4 perccel a félidő vége 
előtt már 9–5-re vezettek.

Fordulás után lendületesebben és 
pontosabban játszottak a látogatók, így 
13-9-es hazai fór után állva hagyták az 
MKC-t. Sótonyi László tanítványai a 
meccs következő 15 perces periódusá-
ban egy 11-2-es szériát „vágtak ki”, ami-
vel eldöntötték a két pont sorsát.

ankét A bajnoki nyitány apropóján 
szurkolói ankétot szervezett a Mezőkö-
vesdi KC augusztus 29-én. Az esemény-
ről részletes tudósítást a mezokovesd.hu 
oldalon olvashatnak.

szoros vereségek

bokri
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gépcsoDák Tállai András, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium miniszterhelyettes 
parlamenti államtitkára, a rendezvény 
védnöke beszédében az értékteremtés 
fontosságát emelte ki és hangsúlyozta, 
hogy Hajdu Ráfis János ezen a területen 
kiemelkedőt alkotott. „A mai nap az em-
ber és az ember által teremtett érték ünne-
pe” – zárta gondolatait az államtitkár.

Dr. Feldman Zsolt, a Földművelésügyi 
Minisztérium agrárgazdaságért felelős he-
lyettes államtitkára elsőként dr. Fazekas Sán-
dor földművelésügyi miniszternek, a gépész-
találkozó fővédnökének szívélyes üdvözletét 
tolmácsolta a jelenlévőknek. Az államtit-
kár elmondta, az iparág technikai fejlődése 
szempontjából nagyon fontos, hogy a szak-
emberek megismerjék a gépészet múltját, hi-
szen ez az alapja a folyamatos fejlődésnek.

Hajdu Ráfis János múzeumalapító kö-
szöntőjében elmondta, hogy tisztelnünk 
és becsülnünk kell a múltunkat, illetve azt 
az értéket, amit az őseink ránk hagytak. 
A jövővel kapcsolatban kiemelte, hogy a 
közelmúltban megvásárolt területen két 
új kiállítóépületet szeretnének felépíteni, 
ahol a raktáron tárolt mezőgazdasági esz-
közöket állítják majd ki.

Kádár Zoltán, a gépmúzeum igazgatója 
elmondta, hogy a mezőgazdasági eszközök 
megmentése mellett kiemelten fontos az 
oktatási intézményekkel való kapcsolattar-
tás. Hangsúlyozta, lényeges, hogy a fiatalok 
megismerjék a gépészet múltját, így erősít-
hetik a jelent és továbbépíthetik a jövőt.

Kádár Zoltán megköszönte Tállai And-
rás miniszterhelyettesnek, dr. Fekete 
Zoltán polgármesternek, valamint a tá-
mogatóknak a segítségét.

színEs Délután A program ezt követően 
szakmai előadásokkal folytatódott a Gaz-
daházban. A találkozó keretében a gépmú-
zeum képes történetét is megismerhették 
az érdeklődők az „Értékteremtés három és 
fél évtizeden át” című tablókiállításnak kö-
szönhetően. A gépészeti különlegességek 
iránt érdeklődést tanúsító látogatók egész 
délután megtekinthették a felvonuláson 
résztvevő járműveket. A jelenlévők ezen 
felül az Eötvös úti játszótéren stabilmotor- 
bemutatót és gőzgépes cséplőgépet nézhet-
tek meg működés közben, valamint Török 
József magánygyűjtőnek köszönhetően egy 
különleges, 240 lóerős Ivcsenko típusú re-
pülőgépmotor beüzemelésének is szem- és 
fültanúi lehettek.

Megalapításának harmincöt éves évfor-
dulóját ünnepli ebben az esztendőben a 
hajdu ráfis jános Mezőgazdasági gép-
múzeum. a jeles jubileumot az országos 
gépésztalálkozó keretében ünnepelték 
meg szeptember első hétvégéjén.

Az egész város gépészlázban égett a ta-
lálkozó napján, amit jól tükröz, hogy a 
mintegy 200 muzeális korú jármű fel-
vonulására több ezren gyűltek össze a 
Mátyás király út – Kavicsos-tó és Sza-
badidőpark – Eötvös József utakat érintő 
szakaszon. A majdnem egyórás esemény 
a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban csú-
csosodott ki, ahol a Z3-Z30 Mezőkövesd 
Postagalamb Egyesület 350 galambot en-
gedett a magasba, a gépmúzeum 35 éves 
jubileumának tiszteletére.

ünnEpség A találkozó a gépmúzeumban 
folytatódott, ahol a rendezvény nyitóün-
nepségén elsőként a Matyóföldi Alkotók és 
Művészetpártolók Egyesületének (MAME) 
prózai, énekes és hangszeres műsorát tekint-
hették meg az érdeklődők.

Ezt követően Csirmaz István, a Mező-
gazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, majd dr. Fekete Zoltán polgár-
mester osztotta meg gondolatait. Városunk 
első embere elmondta, hogy Hajdu Ráfis 
Jánosnak sokat köszönhet a város, hiszen a 
múzeum alapítója hatalmas értékű gyűjte-
ményt hagyott az utókorra.

Idén ismét „begépesült” és 
benépesült mezőkövesd. 
a több száz határon innen és 

túlról érkezett egyedi, különleges 
gépcsoda, több ezer érdeklődőt 
vonzott az immár 16. alkalommal 
lebonyolított összejövetelre 
szeptember 6-án.

aZ értékteremtés 

35 éve

 Tállai András és dr. Fekete zoltán a jubileum alkalmából 
köszöntötte hajdu Ráfis Jánost és feleségét

bódi krisztián


