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2014. október 9.
XXVI. évf. 20. szám
Városunk lapja

Városháza Új út a temetőben
mozaIk hétvégén nyílik a fedett piaccsarnok 
sportkalauz két meccsből négy pont

A tizedik Touron is túl
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A Progressio Bt., az Ódor Kerékvár, 
Mezőkövesd Város Önkormány-
zata, a Mezőkövesdi Rendőrkapi-

tányság és a Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft. által szervezett eseményt 
dr. Fekete Zoltán polgármester nyitotta 
meg, aki maga is teljesítette a 8 km-es ke-
rékpáros kört, amely most a Kavicsos-tó-
tól indult és a Mátyás király – Szomolyai 
út – 3-as főút – Bogácsi út – Mátyás ki-
rály utca – Széchenyi út útvonal megtéte-
le után a Sportcsarnok előtt ért véget. 

A mintegy 550 kerékpáros után a gya-
loglók vették át a terepet, akik 4, illetve 8 
km-t teljesíthettek az Exirig, illetve a Ró-
zsa Étteremig és vissza. Szinte az összes  
gyalogló a hosszabb távot tette meg. A 65 
év felettiek pedig 2 km-t sétáltak a Kavi-
csos-tó körül. A hat év alatti gyermekek 
külön kategóriában kerékpározhattak. 

Emellett a vállalkozókedvűek az úgy-
nevezett goldsprint versenyben is részt 
vehettek. A nap során volt ügyességi ke-
rékpáros pálya, motor szimulátor, triál-, 
valamint zumbabemutató. 

Az esemény végén Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, 
országgyűlési képviselő nyitotta meg a 
hétvégével elindult Életmódváltó He-
tek programsorozatot, hangsúlyozva az 
egészséges életmód, az egészségünk meg-
őrzésének fontosságát. 

Ezt követően történt meg a tombolasorsolás, 
amely során a kerékpárosok és gyalogosok kö-
zött sorsoltak ki több, kisebb ajándék mellett 
egy kerékpárt és a fődíjat, a 150 ezer forinttal fel-
töltött bankkártyát. A bankkártyát Derda Erik, a 
kerékpárt pedig Guba Hanna vihette haza. 

Gazdára talált az a 100 000 forint értékű 
nyeremény is, melyet azok között sorsoltak ki, 
akik a 2013 őszén elindított, egész éves élet-
módváltó programokon részt vettek: sétáltak, 
kirándultak, előadásokat hallgattak meg. A 
szerencsés nyertes Méhész Galina volt. 

550-en kerékpároztak, 300-an 
sétáltak és 30 gyermek biciklizett az 
idén jubiláló X. tour de 
mezőkövesden szeptember 20-án. 
a sportot, mozgást népszerűsítő 
rendezvény egyben az Életmódváltó 
hetek nyitóeseménye is volt. 

Touron 
is túl

mozgás

életmód

egészség

sport

„Örülök, hogy a tíz évvel ezelőtt elindított kezdeményezésünk mára 
egy sikeres, rendszeres rendezvénnyé nőtte ki magát, évről évre több 

embert mozgat meg. Külön öröm, hogy ez a mozgalom az elmúlt 
években az egy napos programból kinőtte magát és elindíthattuk az 
Életmódváltó Heteket, amely szintén 150-200 embert mozgósít, akik 

aktívan tesznek egészségükért” – mondta el a jubileumról Pótáné 
Lázár Mária főszervező, a Progressio Bt. vezetője.

m. zs.
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NYITOTT 
TEMPLOMOK 
NAPJA

Kulturális Örökség Napjaihoz kapcsolódóan az ARS SACRA FESZ-
TIVÁL (VIII. Szakrális Művészetek Hete) a Nyitott Templomok 
Napja rendezvénnyel vette kezdetét szeptember 20-án. 

Ezen a napon kiemelkedő jelentőségű egyházi rendezvényeket, eseményeket 
tartottak a fesztiválon résztvevő hazai templomokban. Az országos rendez-
vénybe bekapcsolódott a mezőkövesdi Nagytemplom (Szent László templom) 
is, mely alkalomból elmélkedéssel egybekötött egyházzenei áhítaton vehettek 
részt a jelenlévők. 

A bevezető gondolatokat és a zenei számokhoz kötődő elmélkedéseket 
főtisztelendő dr. Medvegy János apát-plébános úr vezette. Közreműködött 
Mozerné Horga Stefánia mezzoszoprán magánénekes tanár, valamint Mozer 
János orgonista-karnagy, a Szent László Templom kántora. 
 
az áhítat zenei részében elhangzott műsorszámok: 
Jan Krtitel Kuchar: g-moll Fantázia 
Georg Friedrich Haendel: He shall feed his flock – ária a Messiás című oratóriumból 
Johann Pachelbel: D-dúr Kánon 
Liszt Ferenc: Ave Maris Stella 
Koloss István: Szent István Fantázia 
 
Az áhítat előtt az érdeklődők megtekinthették a templom megújult belső 
freskózatát, mely Takács István mezőkövesdi festőművész életművének ki-
emelkedő jelentőségű alkotása. A templomi rendezvényt megelőzően 
17 órától kiegészítő programként a Városi Galériában lehetőség nyílt a 
Takács István életmű kiállítás megtekintésére Laczkó Pető Mihály festő-
művész tanár tárlatvezetésével. m. h. s.
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Cikluszáró ülés
megtartotta a 2010-2014-es a ciklus utolsó ülését városunk képviselő-testülete. a városatyák az 
önkormányzat, a bizottságok négy éves beszámolójáról, mikrobusz-vásárlási támogatás biztosítá-
sáról is szavaztak.

A szeptember 24-én megtartott ülésen 
elsőként a Tiszta udvar, rendes ház elne-
vezésű városszépítő program eredményét 
hirdették ki. Az elismerésről szóló táblát és 
ajándékot dr. Fekete Zoltán polgármester 
adta át a díjazottaknak. A bíráló bizottság 
által összeállított és a képviselő-testület 
által elfogadott eredmény szerint jutalom-
ban részesült szép, ápolt udvaráért Novák 
Zsolt, Póta László, Aradi Csaba, Hajdu 
Istvánné, Szabó Gyula, Elekné Takács Má-
ria, Kirnyák András, Kruzsely Károly, Mol-
nár László, Cserven Lajos, Pap Gábor, Sza-
bó Eszter, Istókné Pap Katalin, Vaskó Vasas 
László, Sáth Péter és Demeter Jánosné.

polgármesterI tájÉkoztató Dr. Fekete 
Zoltán a polgármesteri tájékoztató kere-
tében több, a városban folyó munkát is ki-
emelt. A járda- és útfelújításokra elfogadott 
program műszaki tartalmának mintegy 
70%-a elkészült, az aszfaltozási munkák je-
lentős része is megvalósult, az utómunká-
latok, padkarendezés, a környezet rendbe-
tétele van még hátra. A közmunkaprogram 
keretében járdalapos járdaépítés zajlik a 
Nagy Pál és a Rákóczi utcákban, csapadék-
víz-rendezés, ároktakarítás az Erzsébet ki-
rályné, Kőrisfa és Muskátli utcákban. 

Második napirendi pontként tárgyalta a 
testület a helyi önkormányzatok 2014. évi 
rendkívüli támogatásra vonatkozó igény 
benyújtását. A városatyák megszavazták 
az előterjesztést, melynek értelmében Me-

zőkövesd Város Önkormányzata élni kíván 
a Kormány által biztosított azon lehetőség-
gel, hogy szeptember 30-ig benyújtja igé-
nyét, pályázatát a kiegészítő támogatásra.

Ezt követően módosították a Mező-
kövesdi Művelődési Közalapítvány alapí-
tó okiratát. Erre a Cégbíróság által kért 
hiánypótlás miatt volt szükség, amely ér-
telmében dokumentumban fel kell tün-
tetni, hogy határozatlan időre hozta létre 
az önkormányzat ezt az alapítványt.

Negyedik témaként tűzte napirend-
re a testület a Zsóry Camping Kft. tőke-
leszállításával kapcsolatos cégeljárásról 
szóló előterjesztést. Az augusztusi ülésen 
meghozott határozat értelmében a Zsóry 
Camping Kft. két épülete ajándékozás for-
májában visszakerült az önkormányzathoz. 
Ez azonban a Kft. alapító okiratának módo-
sítását vonta maga után. Azzal, hogy a két 
ingatlan kikerült a cég vagyonából, tőkéje 
lecsökkent 500 000 forintra. A törvényi elő-
írások szerint azonban egy Kft. tőkéjének el 
kell érnie a 3 millió forintot. Ezért a város-
atyák most elfogadott határozata alapján az 
önkormányzat 2,5 millió forinttal a 2014-es 
költségvetés általános tartalék terhére ki-
pótolja a 100%-os önkormányzati tulajdo-
nú gazdasági társaság tőkeállományát.

Ezt követően tárgyalta és szavazta meg 
a grémium az önkormányzat bizottsága-
inak négyéves beszámolóját, valamint az 
önkormányzat 4 éves ciklusának beszámo-
lóját és annak közzétételét a Mezőkövesdi 
Újságban (előző számunkban olvashatták). 

A testület egyöntetű szavazattal döntött 
az 1956. október 23-ai megemlékezés al-
kalmából rendezett ünnepi program költ-
ségvetésével kapcsolatban. A határozat 
szerint az önkormányzat 150 000 forinttal 
támogatja az ünnep megszervezését. Ün-
nepi szónoknak pedig városunk díszpol-
gárát, Hajdu Ráfis Jánost kérik fel. 

orVosI ügyelet A városatyák megtár-
gyalták és megszavazták a József Attila u. 3. 
szám alatti orvosi ügyelet épület fűtésrend-
szerének és vizes blokkjainak felújításáról 
szóló napirendet. Az ügyeletet működtető 
cég azzal kereste fel az önkormányzatot, 
hogy felújítaná az elavult fűtésrendszert, 
valamint a vizesblokkokat. Ennek az érték-
teremtő beruházásnak a költsége 576.995 
Ft, melyet a bérleti díjból vonnak majd le.

Sürgősségi indítványként tárgyalta a tes-
tület a Mezőkövesdi Kézilabda Klub támo-
gatási kérelmét. Az MKC a TAO-s forrás 
felhasználásával két mikrobuszt szeretne 
vásárolni. A 2 db Renault típusú 9 személyes 
mikrobusz várható beszerzési ára 18 millió 
Ft. Az ehhez szükséges önerő megteremté-
sében kért segítséget a sportklub az önkor-
mányzattól. A grémium által meghozott 
döntés értelmében az önkormányzat maxi-
mum 5,5 millió Ft-ot (a buszok árának 30%-
áig) biztosít önerőként a klub számára.

A képviselő-testület utolsó ülésén sze-
mélyre szóló emléket nyújtott át dr. Fekete 
Zoltán polgármester a testület tagjainak 
négy éves munkájukért.

Csirmazné Cservenyák Ilona elnök köszöntő szavaiban elmondta, hogy ezentúl a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselői is jelen lesznek az üléseken. A bevezető 
gondolatok után a Matyó Nagymama Egyesület számolt be éves munkájáról, kiemel-
ve a számos fellépést, szereplést, a Halló, még itt vagyok! rendezvényt. Varga Józsefné 
elnök azt is elmondta, hogy várják a friss nyugdíjasok jelentkezését az egyesületbe. 
Emellett arról is beszámolt, hogy a Matyó Nagymama Egyesület az Idősek Ki mit 
tudja? elnevezésű verseny megyei fordulóján szeptember 19-én első lett matyó lako-
dalmasukkal, így továbbjutottak a pécsi középdöntőbe. A következő napirendi pont-
ként Herkely Károly, a Matyó Kertbarát Egyesület elnökének a szervezet létrejöttéről, 
munkájáról, terveiről szóló beszámolóját hallgatta meg a tanács. 

Idősügyi Tanács 

A Matyó Nagymama Egyesület sikeres megméreté-
séről, a Matyó Kertbarát Egyesület tevékenységéről 
hallgattak meg beszámolót az Idősügyi Tanács tagjai. 
A civil, nyugdíjas egyesületek képviselőiből álló bi-
zottság szeptember 25-én ült össze.

m. zs.

-os-
M. Zs.
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A város minden pontján találkozhatunk járda-, vagy 
útfelújításokkal, vagy olyan utak aszfaltozásával, 
melyeket eddig csak terveztek. „A munkálatokat 
saját forrásból valósítjuk meg. Önkormányzatunk ta-
karékos gazdálkodásának, saját forrásainak ésszerű 
elosztásának eredménye, hogy ezeket a járdaépítési, 
útburkolatjavítási munkálatokat el tudjuk végezni. 
Idén mintegy 70 millió forintot tudunk erre a célra 
fordítani. Ezeknek a munkálatoknak célja az infrast-
ruktúra folyamatos javítása mellett, hogy minden 
mezőkövesdi érezze, hogy törődünk vele, azzal, mi-
lyen körülmények között lakik, közlekedik. A jövőben 
is folytatjuk ezt a munkát, hiszen vannak még felada-
tok” – hangsúlyozta dr. Fekete Zoltán polgármester.

A munkák közül a Vashíd úton, a Dinnye és Szőlő úton, 
az Erzsébet úton és az út végén lévő parkoló között, 
a Fecske út két végén, a Jolán utca északi oldalán, a 
Péter úton, a gróf Zichy és a Bogácsi út közötti szaka-
szon, és a Mihály közben az útburkolatokat javították, 
illetve jelenleg is javítják. Járdát újítanak és építenek a 
Kosztolányi–Egri úti szakaszon, az Egri út–Váci Mihály 
közti részen, a Zsófia és Pál utcákban, a Mészáros Lázár 
és Mindszenty utca közötti szakaszon, valamint a Dózsa 
György út VG Zrt.-től az Almási Kft.-ig tartó szakaszán, a 
József Attila-Kossuth utca közötti sávban, a Budai-Nagy 
Antal északi oldala és a Széchenyi út közötti részen, illet-
ve a Cserfa–Eötvös közötti területen. Emellett szintén 
járdaépítési munkát végeznek a Bercsényi–Szomolyai, 
a Bercsényi–Balogh Ádám, a Judit–Szomolya, vala-
mint a Morvay János–Szomolyai útszakaszokon. A 
Nagy Pál úton a parkoló és az út felújítása szeptember 
elejére megvalósult. A Katalin utcában pedig útszélesí-
tés zárult le szeptember közepén. 

A munkálatok nagy hányada már elkészült. 
A felújításokkal egy-két hét, de 
legkésőbb a tél beállta előtt végeznek majd

aktuális

Új út 
a temetőben

A fejlesztés városunk önkormányzatá-
nak és a Szent László Egyházközségnek 
köszönhetően valósult meg. A kivitelező 
mezőkövesdi Pongrácz és Társa Bt. több 
mint 500 m-es szakaszt aszfaltozott le, 
így a temető főbejáratától egészen az I. 
világháborús hősök emlékművéig vado-
natúj úton közelíthetik meg szeretteik 
sírjait a hozzátartozók. A beruházás ré-
szeként az út mentén zúzott követ terí-
tettek le, ennek köszönhetően esős idő-
ben is „sármentesen” lehet közlekedni.

jó ÚtoN járNak Az eseményen elsőként 
Tállai András miniszterhelyettes, térsé-
günk országgyűlési képviselője köszöntötte 
a jelenlévőket, aki kiemelte, értékét tekint-
ve kis beruházás valósult meg, ugyanakkor 
egy felelősen gondolkodó önkormány-
zatnak kötelessége, hogy rendezett körül-
ményeket biztosítson a város lakóinak. „A 
fejlesztések tekintetében nagyon jó úton ha-
lad Mezőkövesd, illetve az önkormányzat, 
hiszen az elmúlt négy évben számos kisebb 
mellett több nagyszabású fejlesztés készült 
el a városban, melyek mind az itt élők élet-
minőségének javítását szolgálják” – hang-
súlyozta Tállai András.

Ezt követően dr. Fekete Zoltán 
polgármester osztotta meg gondola-
tait. Kiemelte, hogy az önkormányzat 

példás kapcsolatot ápol az egyházzal, 
egyebek mellett ennek köszönhetően 
valósult meg a beruházás. „Az önkor-
mányzat idén 9 millió Ft-tal támogat-
ta a Szent László Egyházközséget, ebből 
az összegből készült el az új útszakasz 
is” – mondta a városvezető. Hozzátet-
te, hogy a fejlesztésért köszönet illeti a 
települések adósságállományát átvál-
laló kormányt, hiszen a döntés nélkül 
nem lett volna lehetőségük az egyház 
támogatására, így az útépítésre sem. 
Kiemelte, ez a fejlesztés nagyon jó 
példa a kormánydöntés jelentőségére 
vonatkozóan, ugyanis több éves, évti-
zedes fejlesztéseket is el tudtak, illet-
ve el tudnak végezni. Hangsúlyozta, 
az önkormányzat célja a fejlesztések-
kel, hogy segítsék és megkönnyítsék a 
város lakóinak mindennapjait. Köszö-
netet mondott a beruházásban részt-
vevők segítségéért. 

álDás, szalagátVágás Dr. Medvegy 
János plébános megáldotta az elké-
szült fejlesztést, majd az ünnepség 
fénypontjaként Tállai András minisz-
terhelyettes, dr. Fekete Zoltán pol-
gármester és dr. Medvegy János plé-
bános közös szalagátvágással adta át 
a beruházást.

több mint 
fél kilométer hosszú,

2,6 m széles,
250 tonna zúzott követ, 
és 170 tonna aszfaltot

használtak fel

Fél kilométeres 
új aszfalto-
zott út épült a 
Városi teme-
tőben. a be-
ruházás átadó 
ünnepségét 
szeptember 
19-én 
rendezték meg.

14 új mezt adott át dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter a mezőkövesdi tűzoltóknak. A lánglovagok 
szeptember 25-én vették át az új ruházatot.
A lánglovagok számos sport- és szakmai versenyen képviselik te-
lepülésünket, azonban a jelenlegi felszerelésük már elég kopott, 
megért a cserére.  Mezőkövesd Város Önkormányzata úgy döntött, 
hogy új mezeket adományoz nekik. Az önkormányzat nevében dr. 
Fekete Zoltán polgármester nyújtotta át a tűzoltóknak a 14 darab 
új mezt és megköszönte a szerv munkáját. 

Új mez a tűzoltóknak

Folyamatos 
munka
Idén mintegy 70 millió forintot 
tudott költeni út- és főként járda-
korszerűsítésre az önkormányzat. 
A beruházás keretében 24 utcában, 
szakaszon végeztek és végeznek 
felújítási munkálatokat idén.

Bódi k.

M. Zs.
-os-
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Fedett piaccsarnok
hétvégén már a teljesen lefedett piaccsarnokban vásárolhatunk 
a piacra kilátogatók. az önkormányzat saját forrásból valósította 
meg a mintegy 50 millió forint értékű fejlesztést.

A lakossági vélemények és a kétéves üze-
meltetési tapasztalatok alapján 2002-ben 
városunk önkormányzata elhatározta, 
hogy megvalósítja a piaccsarnok teljes 
lefedését. Az üzemeltető Városgazdálko-
dási Zrt.-vel közösen a 2014 júniusában 
elkészült tervek alapján közbeszerzési el-
járást indítottak a munkát végző kivitele-
ző kiválasztására. A közbeszerzési eljárás 
és a testület döntésének eredményeként 
a munkát a Szilvási Építő Kft. végezte el. 

aDatok A védőtető építése során vas-
beton-szerkezetet, 208 m2 felületen 
csapadékvíz-szigetelést készítettek, 
beépítettek 4x4 darab árnyékolót, va-
lamint felszereltek 10 darab kiegészítő 
nyílószárnyat. A tetőszerkezetet 176 
m2-en üvegezték, 66 m2 területen fóliát 

ragasztottak, 500 folyóméter elektromos 
kábelt, 24 lámpatestet, villámhárítót, 48 
folyóméter csapadékvíz elvezető csator-
nát helyeztek el. 

százötven új munkahely
megtartották a leax csarnoképítését és eszközbeszerzését 
célzó európai uniós projekt zárórendezvényét szeptember 26-án.
Mezőkövesd egyik meghatározó gazdasá-
gi társasága, a Leax, régi nevén Arkivator 
Industry, a nyertes 2012-es „Komplex 
technológiai fejlesztés és a foglalkoztatás 
bővítése az Exir Hungary Kft.-nél” című 
pályázata révén bővíthette csarnokát, il-
letve gépállományát. Az elnyert mintegy 
530 millió forint támogatás révén meg-
valósuló projekt hivatalos átadója szep-
tember 26-án volt, azonban a gyártás, a 
termelés már egy éve zajlik az új épület-
részben. „A beruházás keretében szinte 
megduplázódott a gyárterületünk, vala-
mint világszínvonalú eszterga- és egyéb 
gépekkel gazdagodtunk. A fejlesztés első 
lépcsőjeként több mint 30 főt vettünk fel, 
mára pedig összesen 150 új dolgozónk van. 
Így a Leax jelenleg 300 embernek ad mun-
kát” – mondta el Farkas András igazgató.

Dr. Fekete Zoltán polgármester kö-
szöntőjében méltatta a település egyik 
legjelentősebb cégét, a beruházás gaz-
daságnövelő és munkahelyteremtő ha-
tását. „A stabil cégek, a fix munkahelyek 
megléte fontos ahhoz, hogy a következő 
évek feladataként megvalósulhasson a 
gazdaságélénkítés. Ezért örömteli, hogy 

a mezőkövesdi cégek fejlődnek, világszín-
vonalú termékeket állítanak elő, mert ez 
alapot ad a továbbgondolásra, a további 
fejlesztésekre. Ez közös munka, amelyből 
az önkormányzat a lehetőségeihez mérten 
kiveszi a részét. Több millió forint áll majd 
rendelkezésünkre, és ezek leghatékonyabb 
lehívásához kellenek a tőkeerős, stabil he-
lyi cégek” – mondta el dr. Fekete Zoltán. 

m. zsanett

A mezőkövesdi Arkivatort az 1982-től létező, 
tőkeerős svéd cégcsoport, a LEAX vásárolta 
fel, amely stabilitást, szakmai segítséget, 
új termelési rendszert ad a mezőkövesdi 
gyárnak. Az új cégcsoporthoz való tartozás új 
lehetőségeket nyit meg az üzem előtt mind a 
piacon, mind pedig a tovább fejlődés útján

Kútfelújítás
Új külsőt kapott a Táncsics úti 
artézi kút, amely az önkormányzat 
artézi kútfelújítási programjának 
második állomása volt. Néhány 
évvel ezelőtt elsőként a Városi 
Rendelőintézet udvarán található 
kutat korszerűsítették.
A Városgazdálkodási Zrt. saját beruházásként mint-
egy 600 ezer forintból újította fel a Táncsics úti léte-
sítmény szerkezetét, külsejét és környezetét. A város 
legforgalmasabb kútja új kútfejet kapott, a körülötte 
lévő területet térkővel látták el, padot, biciklitárolót 
helyeztek el a kút mellett. „Az a több száz ember, aki 
ma is ezekről a kutakról fogyasztja a vizet, megérdemli, 
hogy azt rendezett körülmények között tehesse meg. A 
programot természetesen tovább folytatjuk” – mond-
ta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

A városvezetés célja, hogy évente 1-2, még most 
is működő kutat korszerűsítsenek, valamint néhány, 
már nem üzemelő vízforrást is újraélesszenek. Jövőre 
elsőként az Ady Endre úti, úgynevezett „természetes 
szökőkút” kap majd modernebb külsőt.

Tűzgyújtás
Az „Itthon vagy, Magyarország, szeretlek!” nevet 
viselő hagyományőrző rendezvényhez idén több 
mint 1600 település csatlakozott, köztük váro-
sunk. Szeptember 27-én délután számos progra-
mot szervezett Mezőkövesd Város Önkormányzata 
és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. A 
Matyó Nagymama Klub Egyesület és a Matyó Népi 
Együttes műsora mellett a Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület Losonczy Gyula: Forog vagy nem forog 
című vásári komédiáját láthattuk, de volt még 
táncház, este pedig a matyók életét bemutató fil-
met vetítettek a Táncpajtában. A Matyó Kertbarát 
Egyesület tökfaragással, a Kabócák és Manócskák, 
a Családok Egyesülete játéksarokkal és kézműves 
foglalkozással várta az érdeklődőket. 20 óra 30 
perckor dr. Fekete Zoltán polgármester meggyúj-
totta a Szent Mihály napi tüzet. A résztvevők a 
Himnusz eléneklése után a tüzet körbefogva ma-
tyó dalokat énekeltek.

N. e.

-os-

mzs

Komfortos körülmények között 
folyhat  az árusítás
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Novemberben elindulhat a Városi 
Rendelőintézet felújítása, a kivitele-
ző cég kiválasztását követően. Mint-
egy 600 millió forintot nyert a város 
a beruházásra, amely összeget az 
önkormányzat majdnem 100 millió 
forinttal egészíti ki. Új, modern hely-
re költöznek a József Attila úti és a 
rendelőintézetben található orvosi 
rendelők is. A teljes projekt a tervek 
szerint jövő év májusára készül el.

Egészségügyi 
fejlesztések

Az önkormányzat nyertes pályázatá-
nak köszönhetően európai uniós forrá-
sok bevonásával felújítják és átalakítják, 
valamint új eszközökkel szerelik fel a 
rendelőintézetet. A projekt előkészületi 
munkálatai lassan befejeződnek. Jelenleg 
a kivitelező kiválasztása zajlik közbeszer-
zési eljárás keretében. A tervek szerint no-
vemberben már elkezdik a munkát. 

HÁZIORVOSI RENDELŐK A teljes belső 
gépészeti vezetékrendszer, berendezések, 
belterű szellőző rendszerek, az elektronikus 
hálózat felújítása is megvalósul. A fejlesztés 
megvalósítását követően négy háziorvosi 
rendelő a rendelőintézet udvarán található 
épületbe költözik majd át, amelyet előtte 
szintén felújítanak, korszerűsítenek. Ennek 
keretében a József Attila úti két háziorvosi 
rendelő és a rendelőintézetben található két 
gyermekrendelés is új, modern körülmények 
között működhet majd tovább. Az új tetőtér, 
a háziorvosi rendelők átköltözése és egyéb 
belső átalakítások miatt a szakrendelések 
helyszíne is változni fog, több szakrendelés 
új helyiségbe kerül majd.  Felújítják majd az 
udvari parkolót 40 új parkolóhely létesíté-

sével, továbbá megtörténik a közúti becsat-
lakozás aszfaltburkolata. A projekt része a 
zöldterület rendezése is. Az épület korsze-
rűsítése során az alternatív energiaforrások 
felhasználása is előtérbe kerül, a főépület új 
magas tetős kialakítása mellett a napkollek-
torok elhelyezésével a melegvíz-ellátásba a 
napenergia hasznosítása is besegíthet.

Új eszközökkel is bővül az egészség-
ügyi intézmény. Egyebek mellett korszerű 
laborautomatát, két nagy értékű ultrahang-
berendezést szereznek be, valamint lecserél-
nek néhány eszközt, valamint olyan gépeket 
vásárolnak meg, melyek eddig nem álltak 
rendelkezésre az intézményben.

„Nagyon örülök ennek a beruházásnak. 
Egyrészt azért, mert eddig nem látott léptékű 
fejlesztés valósulhat meg, hiszen több mint 
700 millió forintot költünk a szakrendelőkre. 
Másrészt azért, mert ez a létesítmény nem 
csak városi, hanem térségi feladatot lát el. Az 
építkezés és eszközbeszerzés mellett az infor-
matikai rendszert is korszerűsítjük, amely 
azt teszi majd lehetővé, hogy egy internetes 
felületen keresztül a mezőkövesdi háziorvo-
sok közvetlen kapcsolatban lesznek a rende-
lőintézettel. Így a leleteket rögtön ők kapják 

meg elektronikus úton a szakrendelésekről, 
ezért a betegeknek emiatt nem kell majd sor-
ba állniuk, várakozniuk. E rendszer kereté-
ben arra is lesz majd lehetőség, hogy például 
egy laborba történő beutalásnál a háziorvos 
már lefoglalja az időpontot a páciensnek, így 
megszüntetve a tumultust. Terveink szerint 
ezt jövőre meg is valósítjuk” – emelte ki dr. 
Fekete Zoltán polgármester. 

Az átalakítás után lehetőség nyílik a 
rendelőintézetben mozgásszervi és ér-
rendszeri betegségben szenvedők számá-
ra az infúziós kezelésre, amelyet eddig 
csak a kórházban érhették el a betegek. A 
belgyógyászat épületéből átkerül majd a 
felújított rendelőintézetbe a kardiológiai 
szakrendelés.

Befejeződtek az energetikai beruházások
Idén nyáron három újabb közintézmény energetikai 
felújítása kezdődött el, amely munkálatok mára be is 
fejeződtek. Mezőkövesd Város Önkormányzatának nyer-
tes pályázatai révén korszerűsíthették a Mező Ferenc 
Tagiskolát, a Dohány úti és a Móra Ferenc úti Tagóvodát. 
A régi ablakokat, ajtókat új, hőszigetelt nyílászárókra 
cserélték, homlokzati és tetőszigetelést kapott a három 
épület. A Móra Ferenc úti Tagóvoda új kazánt kapott, a 
két másik helyszínen pedig a meglévő fűtési rendszert 
korszerűsítették. „Ezek összértéke 248 millió forint volt, 
amelyből 204 millió forint az európai uniós támogatás, 
a fennmaradó mintegy 44 millió forintot az önkormány-
zat biztosította önerő formájában. Ezen beruházások 
nagy jelentősége, amellett, hogy szebb külsőt kaptak az 
épületek, hogy hosszú távon az intézmények működési, 

fenntartási költségei csökkennek, hiszen kevesebb lesz az 
energiafelhasználás. A munkát folytatva jelenleg pályá-
zunk a Bárdos Lajos Tagiskola energetikai fejlesztésére. Ha 
ez is sikeresen szerepel és megvalósul, akkor elmondhat-
juk, hogy Mezőkövesd minden közintézménye megújult” 
– emelte ki a város első embere. 

TELjES óVodAFELÚjíTáS A Móra Ferenc úti Tagóvo-
dában az energetikai fejlesztéssel párhuzamosan 
másik fejlesztés is zajlott. Az önkormányzat minden 
évben forrást biztosít az intézmények karbantartási 
munkálataira. Az önkormányzat által biztosított  
mintegy 4 millió forintból sikerült felújítani a vizes-
blokkokat, az óvoda vízhálózatát, valamint a helyisé-
gek tisztasági festését is. 

M. Zs.

M. Zs.
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A Házelnök hangsúlyozta, hogy a kiemelt 
feladatok között szerepel a társadalmi kö-
zépréteg helyzetének javítása, amely a gaz-
daság erősítésének is alapfeltétele. Elmond-
ta, ezt szolgálja a Kormány rezsicsökkentés 
folytatásáról és a devizahitelesek megsegí-
téséről szóló döntése is. „A rezsicsökkentés 
bevezetése óta a víz, gáz és távfűtés ára 
22-25%-kal csökkent, így a családok jelen-
tős tehertől szabadultak meg és ez a gaz-
daság erősödésében is megmutatkozik. A 
Kormány bejelentette, hogy olyan állami 
tulajdonon alapuló közüzemi cégeket hoz 
létre, melyek nonprofit elven működnek, 
ezért lehetőségük lesz a monopolhelyzetben 
lévő cégek profithajhász törekvéseinek letö-
résére. Az adósságcsapda több mint 1 mil-
lió 300 ezer magyar családot érint. A Kor-
mány szeptember végén alkotott törvénye 
értelmében a bankok kötelesek elszámolni 
minden adóssal arról, ami a Kúria és az Al-
kotmánybíróság döntése szerint tisztesség-
telen haszonnak minősül. Ez összesen 1000 
milliárd Ft-ot tesz ki” – mondta dr. Kövér 
László. Az önkormányzati választásról ki-
emelte, fontos, hogy a településeket hozzá-
értő és jól együttműködő polgármesterek 
vezessék. Emellett lényeges, hogy a telepü-
lések vezetői képesek lesznek-e együttmű-
ködni a Kormánnyal, ugyanis a fejlődéshez 
fontos, hogy a támogatási lehetőségeket jól 
ki tudják használni.

ÖsszeFogás A rendezvény házigazdája, 
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, parlamenti 
államtitkár, térségünk országgyűlési kép-
viselője az együttműködés fontosságát 
hangsúlyozta, amely elengedhetetlen a 
dinamikus fejlődéséhez. „Nagy a tét, mert 
nem mindegy, milyen kvalitású és gondol-
kodású emberek fogják vezetni a települése-
ket. Olyan emberek lesznek-e, akik képesek 

összefogni és együttműködni a településen, 
valamint a megyei önkormányzatokkal, 
melyeknek nagyon komoly szerepük lesz a 
területfejlesztésben. Ezen felül lényeges kér-
dés, hogy képesek lesznek-e együttműköd-
ni a Kormányzattal. Bízom benne, hogy a 
Mezőkövesden élők látják és elismerik az el-
múlt 12 évben elvégzett munkát, valamint 
az elért eredményeket, és a jövőben is támo-
gatják” – hangsúlyozta Tállai András.

erŐsÖDŐ gazDaság A fórumon Török 
Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés tagja, a Fidesz-KDNP megyei 
közgyűlési elnökjelöltje ismertette megyei 
fejlesztési elképzeléseit, egyebek mellett a 
2014-2020-as európai uniós támogatási 
ciklus tükrében. Kiemelte, egy komplex 
programot dolgoztak ki, melyben prio-
ritást élveznek többek között a mikro-, 
kis- és középvállalkozások, az önkormány-
zatok és az ipari parkokban lévő vállalko-
zások. „A Területi Operatív Programnak 
köszönhetően fókuszba kerül a gazdaság-
fejlesztés, melyre 49,5 milliárd Ft fog ren-
delkezésre állni. Mintegy 27 milliárd Ft-os 
támogatást kapnak a megye járásai, amit 
a települések turizmus-, valamint közle-
kedésfejlesztésre, illetve az egészségügyi és 
szociális alapellátás infrastruktúrájának 
javítására fordíthatnak” – mondta Török 
Dezső. Az elnökjelölt bemutatta a Fidesz-
KDNP megyei közgyűlési listájának jelölt-
jeit, a választókerületből: 2. Csiger Lajos, 8. 
Szalai Szabolcs, 13. Szabó Gergely.

a FejlŐDÉs ÚtjáN Dr. Fekete Zoltán 
polgármester, a Fidesz-KDNP polgár-
mesterjelöltje az elmúlt négy évben 
végrehajtott fejlesztések mellett beszélt 
a köz- és oktatási intézmények energe-
tikai felújításáról a Szent László Egy-
házközség belső rekonstrukciójának 

támogatásáról és a sportolási lehető-
ségek bővítéséről. Szakmai és erkölcsi 
sikereket is elért városunk: a Zsóri üdü-
lőterületet gyógyhellyé nyilvánították, 
valamint a matyó népművészet felkerült 
az UNESCO szellemi örökség repre-
zentatív listájára, Mezőkövesd pedig el-
nyerte a Befektetőbarát és a Tiszta forrás 
település-díjakat. „A fejlesztéseket, beru-
házásokat az tette lehetővé, hogy a Kor-
mánytól 7 milliárd Ft fejlesztési és 2 mil-
liárd Ft működési pluszforrást kaptunk. 
Emellett a Kormány adósságátvállalás-
ról hozott döntésével 4 milliárd Ft adós-
ságtól szabadult meg a város. Láthatjuk, 
ha van elképzelés, vannak tervek, egy 
irányba húz a városvezetés és van olyan 
támogatója, segítője mint Tállai András, 
ráadásul mindez találkozik a választók 
bizalmával, akkor komoly eredményeket 
lehet elérni”– hangsúlyozta dr. Fekete 
Zoltán. – „Olyan várost építünk, amely 
tiszta, rendezett és a látogatók mellett az 
itt élők is jól érzik magukat a településen. 
A következő évek legfontosabb feladata a 
gazdaságélénkítő programok kidolgozá-
sa és olyan programokban való részvétel 
lesz, ami erősíti a város térségi szerepét és 
biztos megélhetést nyújt a kövesdieknek, 
valamint a térségben élőknek.” 

A rövidesen beinduló fejlesztések 
közül kiemelte egyebek közt a Városi 
Rendelőintézet felújítását, valamint a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdőt érin-
tő rekonstrukciót. A városvezető be-
mutatta a Fidesz-KDNP mezőkövesdi 
egyéni választókerületi jelöltjeit: Csiger 
Lajos (1. körzet), Vámos Zoltán (2. kör-
zet), Csirmaz József (3. körzet), Molnár 
Istvánné (4. körzet), Csirmaz Zsolt (5. 
körzet), Takács József (6. körzet), Bajzát 
Melinda (7. körzet), Malatinszky Károly 
(8. körzet).

a devizahitelesek 
megsegítéséről, a 
rezsicsökkentésről, 
valamint az önkor-
mányzati választá-
sokról osztotta meg 
gondolatait 
dr. kövér lászló, 
az országgyűlés 
elnöke, országgyűlé-
si képviselő 
városunkban 
október 2-án.

az országgyűlés elnöke 
Mezőkövesden

Bódi k.
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Takács István 
műhelytitkairól

Laczkó Pető Mihály festőművész, a Takács István Alapít-
vány képviseletében diavetítés segítségével tárta a közön-
ség elé a nagy matyó művész legnagyobb munkáit, de a 
nézők olyan ritkaságokat, vázlatokat, skicceket, freskó-
terveket, kisebb feldolgozásokat is láthattak, amelyeket 
eddig még nem mutattak be, nem láthatóak az Életmű-
kiállítás alkotásai között sem. A programban a Matyó 
Madonna-ábrázolások, a freskótervek, a matyó motívum 
feldolgozások mellett kréta- és egyéb rajzokat, festmé-
nyeket tekinthettünk meg feleségéről, édesanyjáról, gyer-
mekeiről, testvéreiről. 

Az is kiderült, hogy a neves matyóföldi festő mindent a 
legapróbb részletekig kidolgozott. Így például egy templo-
mi freskó megszületéséig számtalan ceruzarajzot, egy-egy 
kézmozdulatról  számos skiccet, több színvázlatot is ké-
szített. Az előadásból egyebek mellett az is kiderült, hogy 
mesterien alkalmazta a térhatáshoz szükséges technikákat, 
a fény-árnyék hatást és művei egyedisége, a rajta szereplők 
arckidolgozottsága, szépsége.

A helytörténeti előadássorozat következő állomásaként 
Kovács Szabolcs népi iparművész vezeti be az érdeklődő-
ket a festett bútorok világába október 15-én 17 órától a 
Könyvtár felnőtt részlegének olvasótermében. 

Kulturális Örökség Napja
Őszi gyümölcs- és zöldségkiállítással, a gimnáziumot, illetve 
a zsidó temetőt bemutató előadással várták a kultúrakedve-
lőket az idei Kulturális Örökség Napjai rendezvény keretében. 
Szeptember 20-án és 21-én ingyenesen tekinthették meg az 
érdeklődők múzeumaink állandó kiállításait.

A Matyó Kertbarát Egyesület kiállításával kezdő-
dött a program, majd szombaton a gimnázium-
ban Nagy István, az intézmény egykori igazga-
tója mutatta be az iskola épületének történetét. 
Kiemelte, hogy 1911-ben a Rusznyák-féle házban 
kezdték el a tanítást és az építkezés befejezése 
után költöztek át a jelenlegi ingatlanba. Kitért a 
háború okozta változásokra és az iskola 1970 és 
1975 között megvalósult felújítására, valamint az 
épület jelenlegi elrendezésének bemutatására. 

Este a Nyitott Templomok Napja keretében 
a Szent László templomban várták elmélkedés-
sel egybekötött egyházzenei áhítatra az érdek-
lődőket, vasárnap délután pedig Szabó Tünde 
Judit etnográfus mutatta be a mezőkövesdi zsidó 
temetőt és temetkezési szokásokat szeptember 
21-én. Elmondta, hogy a temető építésére az 
1700-as évek végén kapták meg az engedélyt, 
így vannak 200-300 éves sírok is. 

takács István festőművész munkásságáról tar-
tott előadást laczkó pető mihály festőművész 
szeptember 17-én, a Városi könyvtár helytörté-
neti előadássorozatának ötödik állomásaként. 

közvilágítás-
fejlesztés
mintegy 400 millió forint értékű beruházásra 
adott be pályázatot városunk önkormányzata.

A képviselő-testület október 6-án 
rendkívüli ülésen döntött a köz-
világítás korszerűsítését ered-
ményező pályázat benyújtásáról. 
Sikeres elbírálás esetén a 100%-os 
támogatású projekt keretében le-
cserélnék az elavult világítóteste-
ket és a helyükre korszerű, ener-
giatakarékos és sokkal nagyobb 
fényerőt biztosító LED-es izzókat 
szerelnének fel a város, valamint a 
Zsóri üdülőterületen. 

Nagy István elmondta, 
az iskolában több mint 
20 évig működött egy kápolna, 
amelyet 1921. szeptember 
25-én avattak fel

Középpontban az ember 
Az embernél nincs semmi csodálatosabb címmel nyílt kiállítása Borsche Kornéliának 
a Közösségi Házban. Az emberi szépséget, megható pillanatokat ábrázoló képek októ-
ber 13-ig tekinthetők meg. A képeken, festményeken, grafikákon az anyai örömök, a 
játszó, telefonáló gyermek, a szerelmespár, az emberi test szépségei köszönnek vissza 
a nézőkre. Dr. Hajdu András, a Mezőkövesdi Járási Hivatal vezetőhelyettese megnyitó 
beszédében Borsche Kornélia életútjának bemutatása mellett méltatta a képek té-
máinak egyediségét, művészi szintjét. „Szeretek elmélyülni az arc rejtelmeiben és az 
ember sokszínűségében. Egyetértek Szophoklész mondásával: »Sok van, mi csodálatos, 
de az embernél nincs semmi csodálatosabb.«”– mondta el Borsche Kornélia. Az alko-
tónak már gyermekkorában jelen volt a művészet iránti érdeklődés, de aktívan 2000 
után kezdett el foglalkozni a rajzolással. 2002-ben volt az első önálló kiállítása Eger-
ben, a Bródy Sándor Megyei Könyvtár aulájában. Azóta több alkalommal mutathatta 
be alkotásait a nagyközönségnek egyéni és csoportos kiállításokon is. 2012-ben az 
Egri Kulturális és Művészeti Központ különdíjjal jutalmazta tevékenységét. 

Gyertyagyújtás az üldözöttekért 
Egyhetes szolidaritási akciót hirdetett a Katolikus Karitász „Gyújts egy gyertyát az 
üldözöttekért!” címmel, melyhez a Mezőkövesdi Csoport is csatlakozott. A szervezet 
tagjai a Szent László templom előtt mécsesekkel és gyertyákkal várták a híveket 
szeptember 28-án 9 órától egészen 13 óráig. A 9 órai szentmisét követően a jelen-
lévők Vadászi László káplán vezetésével közös imádsággal emlékeztek a keresztény 
üldözöttekre és az üldözés során elhunyt áldozatokra, majd mécses-, valamint gyer-
tyagyújtással rótták le kegyeletüket.

zsani

N. e.

N. E.

B. k.

zsani
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Dr. Card Egészségkártya program 
már Mezőkövesden is
mezőkövesd Város Önkormányzat képviselő-testületének és dr. Fekete zoltán polgármesternek kö-
szönhetően a város 3785 darab Dr. Card egészségkártya megrendelésével elindította azon kezde-
ményezést, hogy minden mezőkövesdi lakos rendelkezzen az országos mentőszolgálat együttmű-
ködésével kifejlesztett Dr. Card egészségkártyával. az országos program végső célja, hogy minden 
magyar állampolgár megismerje, és használja ezt az életmentő szolgáltatást.

A Dr. Card Egészségkártya egy bankkártya 
nagyságú négy oldalas információs eszköz, 
amelyhez egy Interneten keresztül feltölthe-
tő Sürgősségi Modul kapcsolódik. A kártya 
és az elektronikusan lekérdezhető modul 
tartalmazzák tulajdonosuk legfontosabb 
egészségügyi és személyes alapadatait.

A Dr. Card használatát az orvosok 
és az Országos Mentőszolgálat egyaránt 
támogatják, hiszen a kártya segít nekik, 
hogy gyorsan és hatékonyan tudják el-
látni páciensüket, megismerhessék leg-
fontosabb egészségügyi adataikat, közeli 
hozzátartozójuk elérhetőségét. 

Rendkívül fontos, hogy a kártyatulaj-
donos a www.drcard.hu oldalon ingye-
nesen regisztrálja egészségkártyáját és 
ezáltal elektronikusan is tegye elérhetővé 
a sürgősségi betegellátáshoz szükséges 
legfontosabb alapadatait. 

A kártyát jól olvashatóan, nyomtatott 
betűkkel szükséges kitölteni, amelyhez 
javasolt, hogy kérjék házi-, illetve keze-
lőorvosuk segítségét. Fontos, hogy bal-
eset esetén a kiérkező mentősök a beteg 
pénztárcájában található dokumentu-
mok alapján azonosítják a pácienst, így 
javasolt, hogy mindenki a tárcájában, a 
személyes dokumentumai mellett tárolja 
saját Dr. Card Egészségkártyáját. 

Gyermekek számára különösen fon-
tos, hogy rendelkezzenek egészségkár-
tyával, ezzel lehetőséget biztosítanak a 
mentőszolgálat számára, hogy azonnal 
értesíthessék hozzátartozójukat. A kártya 
preventív funkciója mentén pedig gyer-
mekeink megismerik legfontosabb egész-
ségügyi adataikat és tudatosan tehetnek 
egy komoly lépést saját biztonságukért.

Minden Dr. Card kártyához tartozik 
egy 18 hónapos érvényességű Leletkeze-
lő szolgáltatás, amelyet a www.drcard.hu 
honlapon regisztráció és bejelentkezést 
követően érhetnek el az egészségkártya- 
tulajdonosok. A Leletkezelő segítségével 
a felhasználó bankkártya szintű bizton-
sággal tárolhatja egészségügyi adatait, 
dokumentumait, teljes kórelőzményét. 

Mezőkövesd háziorvosainál szeptember 
végével már élesítésre kerül az a szoft-
veres modul, amelynek segítségével 
orvosaik közvetlenül tölthetik fel az el-
látottakról rendelkezésre álló dokumen-
tumokat a tulajdonos felhatalmazásával 
a jelszóval védett Leletkezelő felületre.

Mezőkövesd gondoskodó önkor-
mányzata mellett rengeteg hazai vállal-
kozás gondolja hasznosnak a Dr. Card 
szolgáltatásait, akik kedvezményt biztosí-

tanak termékeik és szolgáltatásaik árából. 
A mintegy 1000 elfogadóhellyel rendel-
kező országos kedvezményhálózat helyi 
szinten is bővítésre kerül, keressék Mező-
kövesden is a piros Dr. Card matricát az 
üzletek bejáratain és használják minden-
napokban egészségkártyájukat! A kedvez-
ményt biztosító partnereket megtalálhat-
ják a www.drcard.hu oldal Kedvezmény 
keresőjében.

Köszöntés a kerek évforduló jegyében
90. születésnapját ünnepli idén Kovács jánosné 
Aranka néni. Szeptember 25-én dr. Fekete Zoltán 
polgármester virággal és tortával 
köszöntötte a mezőkövesdi szépkorú polgárt.

Kovács Jánosné 10 évig summásként dolgozott, 35 éven keresztül pedig két 
papnál volt házvezetőnő. 48 éves korában nyugdíjazták, amelyet követően 
Mezőkövesden telepedett le. Férje a második világháborúban esett el. Egy 
gyermekük volt, aki 16 hónapos korában elhunyt. A jó egészségnek örvendő, 
életvidám Aranka néni szeptember 27-én ünnepli 90. születésnapját. Ennek alkal-
mából dr. Fekete Zoltán polgármester is felkereste, és átadta az Orbán Viktor mi-
niszterelnök köszöntő gondolatait tartalmazó oklevelet. Emellett a város nevében 
emléklapot, tortát és virágot nyújtott át az ünnepeltnek.

sebők István
operatív igazgató, Dr. Card Kft.

M. Zs.
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Hívogató
október 10. péntek

17 órától Évnyitó Buli VOL. 2.
Kowalsky Meg A Vegával 

a Táncpajtában

október 11. szombat 
Magyar Fürdőkultúra Napja 

a Zsóry fürdőben

október 13. hétfő
17 órától Koroknai Péter: A mezőkövesdi 

tűzoltóság történetec. előadása az Őszi 
Könyvtári Napok programsorozat 
keretében a Városi Könyvtárban

október 15. szerda 
14 óra 30-tól Csodafurulya – zenés 

mesejáték a Napraforgó Meseszínház 
előadásában a Közösségi Házban

október 15. szerda 
17 órától Kovács Szabolcs: Festett 

bútorok – a helytörténeti előadássorozat 
6. előadása a Városi Könyvtárban

október 16. csütörtök
18 órától Marc Camelotti: Francia négyes 

– vígjáték 2 részben a Gergely Theáter 
előadásában a Közösségi Házban

október 17. péntek
13–18 óráig Kabócás Bolhapiac 

a Közösségi Házban

október 17. péntek
15 órától Horváth Éva képzőművész 

kiállítása a Közösségi Házban

október 17. péntek
18 órától I. Mezőkövesdi Slam Poetry Est, 

Akkezdet Phiai koncert a Biliárd Szalonban

október 19. vasárnap
10–16 óráig Könyves Vasárnap az  Őszi 

Könyvtári Napok programsorozat 
keretében a Városi Könyvtárban

október 20. hétfő
14 óra 30-tól Herman Ottó kiállítás 

megnyitója a Közösségi Házban

október 20. hétfő
16 órától Író-olvasó találkozó Pataki 

Évával a Városi Könyvtárban

október 22. szerda 
13 órától Az 1956. október 23-i Forra-

dalom és Szabadságharc 58. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepi program 
a Közösségi Házban és a Hősök terén, a 
BAZ. Megyei Közgyűlés és Mezőkövesd 
Város Önkormányzata Képviselő-testü-
letének közös ünnepsége, koszorúzás

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
október 5–11-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király út 108.)

október 12–18-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
október 19–25-ig

GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/A)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

október 11. 
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a.

október 18. 
MUNKANAP
október 25. 

dr. Heéger László, 
Bajcsy-Zsilinszky út 2.

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
október 13-án (hétfőn) ünnepli a Jézus Szí-
ve templom a szentelésének 13. évi évfordu-
lóját. Az ünnepi szentmise déli 12 órakor lesz, 
melyet az előző időkben  káplánként itt szol-
gáló Szarvas Péter és Tóth István ezüstmisés 
plébánosok mutatnak be a kerületi papság 
koncelebrálásával. 

A szentmise után a megszokott rendben 
Szentségimádás lesz, melyre minden katoli-
kus testvérünket szeretettel várunk!

EgrI görög kaTolIkus 
szErVEzőlElkészség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház 
mögött) minden hónap negyedik vasárnapján 
17 órai kezdettel. 
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további in-
formációk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: október 26.

Harangszó
szEnT lászló Egyházközség
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 
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
október 1-jétől a szentmisék 17 órakor 
kezdődnek, előtte októberi litánia.
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

rEForMáTus Egyházközség
Szerdánként 16 órától konfirmációs óra, 
18 órától Bibliaóra.
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban szeptember 16. és 29. kö-
zött 5 házasságkötést és 14  halálesetet  
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbi-
ak, illetve hozzátartozóik járultak hozzá 
a nevek közléséhez.

házasságkötés
Bán Gáspár Csaba - Viszneki Andrea,
Kindornai Gábor - Sztahó Emese,
Balázs Gábor - Dr. Kriston Dóra,

Molnár Tamás - Czehelnik Andrea,
Mayer Attila János - Dr. Tóth Anita.

haláleset
Vámos Józsefné 86 éves,
Ficsor Jánosné 90 éves,
Vámos József 67 éves
mezőkövesdi lakos.

Stopper

október 17. péntek
18 órától  Mezőkövesdi KC – PLER Budapest 

NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés a Városi 
Sportcsarnokban

október 18. szombat 
18 órától Mezőkövesd Zsóry – ZTE 
NB II-es férfi labdarúgó-mérkőzés 

 a  Városi Stadionban
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Tájékoztató Ünnepi hulladékszállítás rendjéről!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Október 23-ai ünnepek alatt társaságunk  
az  alábbiak szerint végzi a  lakossági  hulladékgyűjtést: 
Mezőkövesd városban 2014. október 23-án  (csütörtök)  esedékes hulladékgyűjtést 2014. október 
24-én (péntek) és október 25-én (szombat) folyamatosan végezzük párhuzamosan  az  ezen a 
napon esedékes járatokkal. 
Kérjük, hogy a szemétgyűjtő edényeket reggel 7 órára ezeken a napokon kihelyezni szíveskedjenek. 

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, hogy a  mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2014. október 23-án  zárva tart, a hulladék átvétele szünetel.  

Mezőkövesdi VG Zrt.

Kedves Felhasználónk!

Örömünkre szolgál, hogy a településükön Társa-
ságunk végzi a közműves szennyvíz-elvezetés és 
tisztítás szolgáltatását, s ezáltal Önt is Ügyfeleink 
között tudhatjuk. 

A minél magasabb színvonalú szolgáltatás 
elérése érdekében az alábbiakban szeretnénk 
ismertetni a közműves szennyvízelvezető rend-
szer rendeltetésszerű használatának szabályait 
annak érdekében, hogy a szolgáltatást Ön is 
mindenkor problémamentesen vehesse igény-
be, s az együttműködés eredményeként elége-
dett legyen szolgáltatásunkkal.

Előzetesen engedjék meg, hogy eloszlassuk azt 
a tévhitet, hogy ami eltűnt a lefolyón, amit levitt a 
víz, attól teljes mértékben megszabadultunk. Ez eb-
ben a formában nem igaz.

A házi szennyvízbeemelő és szennyvízelvezető-
hálózat sérülékeny.

A kellemetlenségek elkerülése érdekében 
kérjük az alábbiak betartását.
1. A szennyvízelvezető-hálózat nem alkalmas 
szilárd hulladék „eltüntetésére”
Ezek az anyagok elzárják a víz áramlását, tönkreteszik az át-
emelőben lévő szivattyúkat. Kérjük, ezeket ne helyezzék 
a szennyvízgyűjtő hálózatba! Ilyen anyagok:
– bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztar-
tási eszköz, fém kupak,       műanyag palack
– macskaalom, építési törmelék, homok, kavics,
– vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta, 
tampon, nedves popsitörlő, pelenka stb.)
– egyéb háztartási hulladék, textil, fültisztító, 
gyufaszál, növény, gyümölcsmag, szárnyasok 
tollazata.

2.  A csatornahálózat nem alkalmas olaj és olaj-
származékok „eltüntetésére”. A zsírok, olajok 
az aknában kihűlnek, kemény szappan-szerű 
lerakódást képeznek, amely üzemeltetési za-
vart okoz a szivattyúk úszókapcsolóinál és a 
gravitációs csatornahálózat elzsírosodásához 
vezet. Kérjük, ezeket ne öntsék az elvezető rend-
szerbe! Ilyen anyagok
– sütésnél használt növényi olaj, vagy állati eredetű zsír
– hígító, benzin, festék
– fáradt gépolaj
3. A csatornahálózat nem alkalmas a talajvíz, 
illetve csapadékvíz „eltüntetésére” Az áteme-
lők – így a háztartási szennyvíz beemelő is – egy 
meghatározott szennyvízmennyiség szállítására 
kerültek kialakításra. Amennyiben hirtelen, nagy 
mennyiségű csapadékvíz kerül a rendszerbe, az 
túlterhelődik és előre nem meghatározható helyen 
kilép a szennyvízelvezető rendszerből (kiönt). Ez 
nem csak bűzhatással, hanem szennyezéssel, fer-
tőzésveszéllyel is jár. Kérjük, hogy a talajvizet és 
a csapadékvizet ne vezessék a szennyvízelvezető 
hálózatba!
4. A szennyvízcsatorna hálózatába juttatni szi-
gorúan tilos az alábbiakat:
– mérgek, mérgező anyagok,
– tűzveszélyes anyagok,
– gyógyszerek, növényvédő szerek,
– nehézfém tartalmú folyadékok.
 
Kérjük, amikor igénybe veszi a közműves 
szennyvízelvezetésre irányuló szolgáltatá-
sunkat, és ezzel együtt a szennyvíz tisztítását, 
gondoljon arra, hogy a fentiek betartásával 
közös jövőnket is óvja!

Köszönettel: ÉRV ZRt.

CSAToRNA-HASZNáLATI KISoKoS

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. október 27. (hétfő)
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

Hagyományőrzés
„Így táncolunk mi” című 
előadásra várták a nép-
tánc, a matyó kultúra iránt 
érdeklődőket szeptember 
27-én a Közösségi Házban. 
A Mezőköved Város Önkormányzata 
által megnyert „Őrizzük meg Matyó-
föld kincseit” című pályázat keretében a 
fiatalok fénykép- és videószakkörökön 
örökíthetik meg Mezőkövesd érté-
keit, illetve hímzőszakkör keretében 
pedig megtanulhatják a matyó motí-
vumok rajzolását, hímzését. A projekt 
harmadik pilléreként a gyerekeknek 
néptáncfoglalkozásokat tartottak, 
amelyben megtanulhatták a néptánc 
alaplépéseit, gyermekjátékokat, va-
lamit erre a tájra jellemző táncokból 
is ízelítőt kaphattak. A Varró Petra és 
Juhász László által tanított általános 
iskolás és középiskolás diákok szep-
tember 27-én mutatták be tudásukat. 
A projektben mintegy 40-en vettek 
részt.  Délután a pályázatban résztve-
vő táncosok mellett a Tardi Gyöngy-
kaláris Kamara Néptáncegyüttes, 
a Szentistváni Néptánccsoport, a 
Kujtorgó Néptáncegyüttes, a Mű-
vészeti Iskola Eszterlánc Gyermek 
Néptáncegyüttese, a Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes, valamint Panyi Blan-
ka lépett fel. A táncosokat a BAKATOR 
Zenekar kísérte. A műsor után a ren-
dezvény táncházzal folytatódott a Kö-
zösségi Ház emeleti termében. N. E. 
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közhírré tétetik
Kedves Alkotó!

A Matyó Népművészeti Egyesület mesterkurzust rendez, 
elsősorban gyakorlattal rendelkező  hímzők, csipkekészítők, 

a textiles műfajok kedvelői számára.
A program célja a matyó textilkultúrához tartozó, 

már kevesek által ismert technikák, 
a rojtkötés, cipós horgolás, 

illetve a főkötő hímzés elsajátítása.

A továbbképzés  időpontja: 2014. október 22-26. (szerda-vasárnap)

8.000

2.000
2.400
3.200

Összesen: 15.600

Helyszín: Népi Művészetek Háza 
Mezőkövesd, Kisjankó Bori u.  5. (a 
Matyó Népműv. Egyesület székháza)

Táborvezető:  
Zeleiné Pap Bernadett 
népi iparművész. 

Meghívott előadók és oktatók: 
Csörgőné Márton Éva hímző, rojtké-
szítő, Szabó Józsefné, a Népművészet 
Mestere, hímző, Viszóczky Ilona et-
nográfus, Zeleiné Pap Bernadett népi 
iparművész, hímző, csipkekészítő 

Program:
2014. október 22. szerda
13.00 Megnyitó – Berecz Lászlóné

egyesületi elnök 
13.30 Mítosz és valóság - 

Viszóczky Ilona előadása a matyó 
népművészetről 

14.30 Gyakorlati foglalkozások 
(Rojtkötés és cipós horgolás)

18.00 Vacsora
2014. október 23. csütörtök
9.00 Látogatás a Matyó Múzeumba 
10.00 Gyakorlati foglalkozások folytatása 
12.00 Ebéd 
13.00 Gyakorlati foglalkozás folytatása 
18.00 Vacsora

2014. október 24. péntek
9.00 Matyó főkötő-változatok 

– Viszóczky Ilona előadása 
10.00 Gyakorlati foglalkozás 

(Főkötő-minták és technikák)
12.00 Ebéd 
13.00 Gyakorlati foglalkozás 

folytatása 
18.00 Vacsora
2014. október 25. szombat
9.00 Gyakorlati foglalkozás 

(rojtkötés és hímzés) 
12.00 Ebéd 
13.00 Gyakorlati foglalkozás 

(rojtkötés és hímzés) 
17.00 A „Hadas” - látogatás 

mezőkövesdi népi alkotóházakba 
19.00 Zenés-táncos táborzáró vacsora
2014. október 26. vasárnap 
reggeli után hazautazás

Részvételi költségek:
Szállásdíj: 2.000 Ft x 4 éj 
(Bayer Róbert Kollégium)
Reggeli: 500 Ft x 4 alkalom
Ebéd: 800 Ft x 3 alkalom
Vacsora: 800 Ft x 4 alkalom

Széchenyi Nap
Az iskola névadóját ünnepelték szeptember 19-én. A Széche-
nyi István Katolikus Szakképző Iskola minden évben megem-
lékezik a „Legnagyobb magyarról”.

Csirmaz István iskolaigazgató köszöntője mellett Vadászi 
László atya, iskolalelkész mondott beszédet, aki a hét-
köznapi hősök szerepét, fontosságát emelte ki. Az idei 
megemlékezés különleges alkalom volt, hiszen Gróf Szé-
chenyi István szellemi hagyatékát a Hungarikum Bizott-
ság 2014-ben kulturális örökséggé, azaz hungarikummá 
nyilvánította. Az ünnepi műsorban Széchenyi István 
legfontosabb intézkedéseit, tetteit elevenítették fel a 
diákok. Dr. Fekete Zoltán polgármester, Molnár Istvánné 
települési képviselő, Vadászi László atya és Csirmaz István 
igazgató megkoszorúzta az intézmény udvarán lévő Szé-
chenyi István szobrot. Városunk vezetője köszöntőjében 
kiemelte, hogy Széchenyi hazaszeretetével, akaratával, 
tenni akarással példát mutat mindenki számára. A nap 
során a gyerekek különböző szellemi, gyakorlati és sport-
versenyen mérhették össze tudásukat. 

FELHíVáS
Hivatásos gondnokképzésen való részvételre

A B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a hivatásos gondnoki fel-
adatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V.13.) ESZCsM rendelet 
alapján 2014. október 27. és 2014. október 30. napja között térítésköteles hi-
vatásos gondnoki képzést tart. 
A képzés célja: megfelelő ismereteket nyújtson a cselekvőképesség részleges kor-
látozása és a cselekvőképesség teljes korlátozása alatt álló személyek személyi- és 
vagyoni jogai érdekvédelmének ellátásához.
A képzés díja: 30.000.-Ft/fő
A képzés helye: 3525 Miskolc, Dóczy József u. 6. szám „B” épület II. emeleti előadóterem
A képzésre jelentkezés feltételei: a képzésre legalább középfokú végzettséggel 
rendelkező személy jelentkezhet, és hivatásos gondnoki feladatokat csak nagykorú, 
cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár láthat el. 
A képzésre jelentkezés határideje: 2014. október 21.
További információ: B.A.Z. Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Gyámhivatalánál sze-
mélyesen Dobóné dr. Kovács Adriennél, vagy a 06 49 511-550 telefonszámon. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Mezőkövesdi Járási Hivatal 

Járási Gyámhivatala

Közlemény
Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egyesület néven egy politikai tevé-
kenységet folytató szervezet vesz részt az önkormányzati választáso-
kon Mezőkövesden. A félreértések elkerülése érdekében szeretnénk 
ismertetni a lakossággal néhány fontos kritériumot a polgárőr egyesü-
letek tevékenységét szabályozó törvényből:

„2011. évi CLXV. törvény
a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

2. § (1) Polgárőr szervezet:
a) a polgárőr egyesület,
b) a területi polgárőr szövetség, valamint
c) az Országos Polgárőr Szövetség.
(2) A polgárőr szervezetek politikai tevékenységet nem folytathatnak, működé-
sük a politikai pártoktól független.
(3) A polgárőr szervezet elnevezésének tartalmaznia kell a „polgárőr” megjelölést. 
Nyilvántartásba vett más társadalmi szervezet az elnevezésében a polgárőrséggel 
való összetéveszthetőségre alkalmas megjelölést és elnevezést nem használhat.

2. A polgárőr egyesület
3. § (1) A polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság vé-
delme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi 
járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, 
óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.
4. § (1) A polgárőr egyesület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott alapfelada-
tokat akkor kezdheti meg, valamint végezheti, ha
a) a működési területén illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal 
írásbeli együttműködési megállapodást kötött, valamint
b) az Országos Polgárőr Szövetség tagja.”

A Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesülete nevében kijelentem, hogy mi a vonatkozó 
törvény kritériumainak mindenben megfelelünk, nem folytatunk politikai tevé-
kenységet és működésünk politikai pártoktól teljesen független. Teljes mérték-
ben elhatárolódunk a Nyugodt Hétköznapokért Polgárőr Egyesület tevékenysé-
gétől és kérjük, hogy ne tévesszék meg a lakosságot!

Köteles János elnök
Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesülete

M. Zs.
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sportkalauz

laBDarÚgás három nyeretlen 
mérkőzés után újra győzött a 
bajnokságban városunk fel-
nőtt csapata. labdarúgóink 
az újonc soroksár együttesét 
múlták felül.

szeged 2011-grosics akadémia 
– Mezőkövesd zsóry 2-1 (0-1)
A Merkantil Bank Liga 7. fordulójában 
a 8. helyezett Tisza-parti egylet gyulai 
Grosics Akadémia Sporttelepén fogadta 
Tóth László csapatát szeptember 27-én.

Az összecsapás elején a vendéglátók 
ragadták magukhoz a kezdeményezést, 
majd ezt követően együttesünk irányí-
totta a mérkőzést és Izing jól eltalált tá-
voli lövésével meg is szerezték a vezetést 
az első félóra végén. A gól után ismét a 
csongrádiak játszottak veszélyesebben, 
de Kunsági eszén nem tudtak túljárni. 

gyors ForDÍtás Fordulás után is a hazaiak 
domináltak és az fölényük a 78. percben az 
eredményben is megmutatkozott. Egy for-
más akció végén Germán kilőtte a hosszú 
alsó sarkot, majd újabb két perc elteltével 
egy hazai szöglet után Oláh Gergő meg-
pattanó lövését Germán vágta közelről a 
hálóba. Labdarúgóink a hajrában kis híján 
egyenlítettek, de Molnár fejesénél a kereszt-
léc megmentette a csongrádiakat a góltól.

szolnoki MáV stadler-rail 
– Mezőkövesd zsóry 3-3 (0-1)
Az 5. fordulóban kiírt, felhőszakadás miatt 
félbeszakadt összecsapást október 1-jén 
pótolták a felek. A mérkőzést labdarúgóink 
kezdték aktívabban és Takács 20 méteres 
bombagóljával már a 9. percben megsze-
rezték a vezetést. A vendéglátók a 16. perc-
ben jutottak el először a kövesdi kapuig, 
azonban Mile lövését Kunsági kitornászta 
a sarokból, majd pár másodperccel később 
a hazaiak fejese kerülte el a kaput. A folyta-
tásban mindkét oldalon adódtak lehetősé-
gek, de nem született újabb gól a szünetig.

Öt gól A második félidőt alaposan meg-
nyomták a házigazdák, viszont gólt újra 
együttesünk szerzett, miután a 64. minu-

tumban egy szép kontra végén Baracs-
kai helyezett higgadtan a kapu közepébe. 
Újabb két perc elteltével Zsolnai szépített 
közelről, majd 20 perccel a találkozó vége 
előtt Balajti gurított éles szögből a kapuba. 
A hazaiak a hátrány ellenére nem adták fel 
a mérkőzést és előbb Antal révén faragtak a 
hátrányból a 78. percben, majd Bohner 94. 
percben szerzett góljával kiegyenlítettek.

Mezőkövesd zsóry 
– soroksár sC 1-0 (0-0)
A 8. fordulóban az újonc, 7. helyen álló bu-
dapesti gárda látogatott Mezőkövesdre ok-
tóber 4-én. Az első negyedóra végén előbb 
Lovrencsics, majd Nyilas révén veszélyezet-
tek a vendégek, majd a 21. percben labdarú-
góink jutottak nagy lehetőséghez. Egy balol-
dali beadás közben Gyurácz fellökte Balajtit, 
amit a játékvezető büntetővel honorált. A 
11-est maga a sértett végezte el, azonban a 
büntetőt Holczer hárította. Együttesünk ez-
után nagy fölényben játszott és többször is 
eljutott a látogatók kapujáig, ugyanakkor az 
eredmény nem változott a szünetig.

az akarat DIaDala Csapatunk a folyta-
tásban is nagy fölényben futballozott és sok 
ígéretes lehetőséget alakított ki. A határta-
lan győzni akarást jól mutatta Balajti moz-
dulatsora a félidő felénél. A támadó utolsó 
emberként saját térfeléről indította akcióba 
a társakat, majd néhány másodperccel ké-
sőbb már az ellenfél 16-osánál bukkant föl, 
viszont a lövését megfogta Holczer. Csa-
patunk erőfeszítéseit két perccel a rendes 

játékidő vége előtt siker koronázta. A szép 
hazai akció végén Molnár beadása Baracs-
kai elé került, aki 6 méterről lőtt kapura 
úgy, hogy a labda a felső lécről a gólvonalra, 
majd ismét a felső lécre pattant, ahonnan 
a hálóba vágódott. Együttesünk a sikernek 
köszönhetően a 3. helyen áll a tabellán 15 
ponttal. A bajnokságot a Gyirmót vezeti 16 
ponttal az egyaránt 15 egységgel álló Vasas, 
Mezőkövesd és Szolnok előtt.

NüaNszok DÖNtÖttek A Magyar Kupa 
3. játéknapján az első osztályban szereplő 
Győri ETO FC látogatott Mezőkövesdre 
szeptember 24-én. Az összecsapás elején 
a vendégek domináltak, akiknek fölénye a 
28. percben érett góllá. Ekkor Pátkai lövése 
a kövesdi védőkről Priskin elé pattant, aki 8 
méterről a bal alsó sarokba helyezett. Egy 
perccel később Csató 16 m-es bombája vá-
gódott le a győri védőkről, míg a túloldalon 
Priskin tüzelt mellé, majd Koltai 16 m-es 
kapáslövését Kunsági tolta ki a léc alól.

Fordulás után bátrabban játszottak 
Balajtiék. Az utolsó negyedóra kezdetén 
Kulcsár  szabadrúgását még ki tudta tolni a 
léc alól Kamenár, viszont egy minutával ké-
sőbb a csereként pályára küldött Baracskai 8 
méterről a bal alsó sarokba lőtt. Kevéssel ez-
után egy kövesdi beadásnál Kamenar kezé-
ből kicsúszott a labda, melyet Szeles néhány 
lépésről a kapu mellé emelt. A vendégek 
Rudolf szöglete után Wolfe fejesével a 80. 
percben beállították a 2-1-es végeredményt, 
így a Rába-parti gárda folytatja szereplését a 
legjobb 16 között.

három meccs, négy pont

A GóLVáGóK NYERTEK A Gólvágók csapatának győzelmével zárult a Nyárzáró kispályás focitorna a Zsóry Gyógy-és Strandfürdőben. A megméretésen összesen nyolc 
csapat vett részt. Az egész nyáron zajló sorozat utolsó állomásán két négyes csoportban zajlottak a küzdelmek. A csoportmeccsek után az első elődöntőben a Lötyi 
Pötyi FC 1-0-ra diadalmaskodott a Matyó FC ellen, míg a másik ágon a Gólvágók 3-1-re győztek az Esélyetek SE ellen. A kisdöntőben az Esélyetek SE 1-0-ra felülmúlta 
a matyókat, így megszerezte a 3. helyet. A Lötyi Pötyi FC – Gólvágók összecsapáson is mindössze egy „gólvágós” találat született, ennek köszönhetően a Gólvágók 
megnyerték a focitornát. A dobogós csapatok mellett különdíjat vehetett át a Matyó FC mesterlövésze, Cseh Dávid, aki öt találattal bizonyult a legjobb góllövőnek. 
„Szeretném megköszönni a saját, valamint a résztvevő csapatok nevében Vámos Zoltán fürdővezetőnek, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőnek, a Pizza Nérónak, valamint a 
Movie Clubnak a kispályás tornákhoz nyújtott támogatást” – emelte ki Béres Sándor szervező.

Bódi krisztián

bokri
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Zelei Zoltán és Farkas Bence diadalmaskodott a XV. Kis Matyó Open régiós sakkversenyen. A nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező megméretésen két kategóriában hirdettek győztest. A Mezőkövesd Zsóry SE sakkszakosz-
tályának szervezésében megrendezett viadalt a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének székházában 
bonyolították le, ahol 26 sportoló ült asztalokhoz augusztus 30-án. Az alsósok között nagy küzdelemben a füzes-
abonyi Farkas Bence végzett az első helyen, aki immár másodszor nyert a kövesdi versenyen. Az Első Miskolci Sakk-
iskola SE csapatában pallérozódó régiós válogatott Krajnyák Zsófia a második helyet szerezte meg. A bronzér-
met az egri Murányi Péter nyakába akasztották a szervezők, míg a legjobb mezőkövesdi induló Póta Gellért lett.  
 A nyílt csoportban indulók versenyében hármas kövesdi siker született, ugyanis a magabiztos teljesítményt nyújtó Zelei 
Zoltán mögött Barabás Tibor és Éberth Zoltán végzett. A felső tagozatos és középiskolás diákok ezúttal nem tudták meg-
nehezíteni a felnőttek dolgát, ettől függetlenül dicséret illeti a mezőkövesdi Csontos Dominikot, aki jobb mezőnyértékkel 
előzte meg az egri Bartók Dávidot és a füzesabonyi Biró Bálintot.

4 - 4 - 4, azaz négy győzelem, négy döntetlen és négy 
vereség a végkifejlet a Nyíregyházi Sakk Iskola SE ellen a 
2. fordulóban. Idegölő küzdelemben két várt és nyugtató 
győzelem mellett két bravúros nyerés Sallai János tanár úr 
és ifjú üdvöskénk, Pap Kristóf révén, továbbá három elfo-
gadható remi és egy értékes X Zelei Zoltánnak köszönhető-
en. A vereségből kettőre, az első két táblán sajnos lehetett 
számítani, hiszen csaknem 200 értékszámmal erősebbek 
voltak az ellenfelek, de az 5. és 11. táblán bekövetkezett 
vesztés egy taktikusabb csapat összeállítással talán elke-
rülhető lett volna. Együttesünk a két fordulóban szerzett 
9,5 pontjával 9. helyen áll a 12 csapatos mezőnyben.

Győzött: Sallai János, Hunkó György, Hajdú Sándor
 és Pap Kristóf
döntetlen: Zelei Zoltán, Hegedűs Rafael, Nyíri Dániel 
és Csontos Dominik
játszottak még: Pap János, Barabás Tibor, 
Kelemen György és Gáspár Muriel Aranka

A következő fordulóban (október 12-én) egy másik Sakkis-
kola, a Debreceni lesz az ellenfél, idegenben.

Kövesdi és füzesabonyi győztes

6-6 – az idegekre...

bokri dr. T. B. 

két magabiz-
tos győzelmet 
aratott városunk 
felnőtt csapata 
a pontvadászat-
ban. skaliczki 
lászló együtte-
sét a Cegléd és 
Balmazújváros 
sem tudta meg-
állítani.

Ceglédi kksE 
– Mezőkövesdi kC 25-28 (11-14)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság 5. for-
dulójában az évek óta masszív középcsa-
patnak számító Perisicsék fogadták az 
MKC-t szeptember 21-én.

Az összecsapás elején kéziseink kezd-
tek jobban, viszont 3-2-es vezetésnél 
Dzono számára bokasérülés miatt már az 
5. percben véget ért a mérkőzés. A bosnyák 
válogatott átlövő kényszerű kiválása nem 
törte meg az MKC lendületét. Csapatunk 
a fegyelmezett, taktikus és lendületes játék-
nak köszönhetően a 19. percben már 11-4-
re vezetett. A játékrész záró harmadában 
magukra találtak Bíróék, akik ebben a peri-
ódusban egy 7-3-as szériát produkáltak és 
ezzel három gólra faragták a hátrányukat.

Érett játÉk A szünet nagyon jókor jött 
Skaliczki László tanítványainak, ugyan-
is a házigazdák fordulás után öt perc 
alatt mindössze egy gólt lőttek, miköz-
ben az MKC háromszor is „csengetett”. 

Grünfelderék ezt követően hosszú ideig 
tartották a 4-5 gólos előnyüket, majd a 
félidő felénél még tovább növelték a kü-
lönbséget. Kézilabdázóink 47 percet kö-
vetően 25-18-ra, majd 10 perccel a meccs 
vége előtt 27-20-ra vezettek. Kökény Ist-
ván csapata nem adta fel a mérkőzést, 
ennek köszönhetően közelebb araszoltak 
Csuzicsékhoz, de a kövesdi győzelem egy 
pillanatig sem forgott veszélyben. A talál-
kozó krónikájához tartozik, hogy az MKC 
beállósa, Darkó Trivkovics három kétper-
ces büntetést követően piros lapot kapott. 

Mezőkövesdi kC 
– kőnig-Trade Balmazújvárosi kk 
27-22 (13-11) 
A 7. fordulóban az újonc, 9. helyen álló 
hajdúsági gárda látogatott Mezőkövesd-
re szeptember 30-án. Együttesünkre nem 
várt könnyű mérkőzés, hiszen Füzesi Fe-
renc tanítványai az MKC-hoz hasonlóan 
4 ponttal álltak a tabellán a forduló előtt.
Nem kezdték jól a találkozót Skaliczki 

László tanítványai, ugyanis öt perc után 
a vendégek vezettek 3-0-ra. Kéziseink 
azonban nem hagyták meglógni a láto-
gatókat és három perccel később Vasic 
góljával már 4-4-re álltak a csapatok. A 
folytatásban Vasic és Lókodi vezérleté-
vel egy 7-0-ás sorozatot építettek fel a 
Skaliczki-fiúk, így Radnic 20. percben 
szerzett találata 11-6-os kövesdi vezetést 
jelentett. Az újvárosiak nem roppantak 
össze és Mekaru „mesterhármasával” két 
gólra faragták a hátrányukat, ami egé-
szen a szünetig meg is maradt.

Nagy FÖlÉNy Együttesünk fordulás után 
újra remekül muzsikált, így 20 perccel a 
találkozó vége előtt hat gólra nőtt a kü-
lönbség (19-13). Az MKC a folytatásban 
is ötletesen és nagy kedvvel játszott, en-
nek eredményeként Csuzicsék egészen 
az összecsapás végéig tartották a tisztes 
távolságot. Csapatunk zsinórban a 3. baj-
noki győzelmét aratta és hét forduló után 
6 ponttal a tabella 7. helyén áll.

Csak így tovább!

bokri



 

Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az elő�zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.
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Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 50. (a városi televízió irodájában)
szeptember 2., 16., október 7., 21. 9.00-17.00 óráig
Értékesítőnk: Jakab Judit Tel.: +36 20 220 1184

Havi
1999 Ft

év végéig 


