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harmadik alkalommal rendezett őszi 
zöldség-gyümölcs kiállítást a Matyó 
kertbarát Egyesület. a kövesdi kertek 
legszebb termései, legjobb lekvárjai 
mellett a közmunkában termesztett 
virágokból, növényekből is bemutató 
nyílt. Összesen negyvenhat kövesdi 
kerttulajdonos mutatta be portékáját.

az őszi kert 
színei 
a Táncpajtában 

A pénteki megnyitón 
kiosztották a Magyaror-
szág Legszebb Kony-

hakertje pályázat mezőkövesdi 
díjait is. A 16 pályázót több kate-
góriában is elismerték, a fődíjat, 
s ezzel az országos döntőbe 
jutást dr. Istókné Pap Katalin 
nyerte el. A győztes elárulta, 15-
20 éve kertészkedik, s örömét 
leli benne. Sokan biztatták, hogy 

pályázzon, hiszen megfelel a ki-
írásnak: kertje madárbarát, eső-
vizet is használ öntözésre, s nem 
használ vegyszereket. A biora 
esküszik akkor is, ha a termés 
nem is lesz annyira nagy, mint 
„hagyományos” társai. Elmond-
ta azt is, hogy kivit is termeszt, 
a gyümölcsből néhányat bele is 
rakott a Táncpajtában kiállított 
installációjába.

Herkely Károly, a Matyó Kertbarát Egyesület elnöke elmondta, a 
zsűrinek nehéz dolga volt, amikor kiválasztották a győztest, hiszen 
minden megtekintett kert szép volt. Az idei kiállítással elégedett, 
bővült a kiállítók köre. Igaz, több gyümölcsre számítottak, de sokan 
lekvárt, szörpöt hoztak helyette.

Tállai András miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő gratu-
lált a civileknek, hogy ismét megrendezték a rendezvényt. Hozzátet-
te, a matyók mindig szorgalmasak voltak, s művelték kertjeiket.

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondta, hogy igazuk volt a 
kertbarátoknak, amikor kitalálták a rendezvényt, s népszerűsítik a 
kertművelést. A saját zöldség, gyümölcs mindig a legfinomabb. 

Szeptember 23-27. között 77. alkalommal került 
megrendezésre Budapesten az OMÉK, Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás. Mivel a 
kiállítás főszervezője a Magyar Turizmus Zrt., így az idei 
kiállításon a turisztikai ágazat is hangsúlyosabban jelent 
meg. A Hungexpo területén a 9 turisztikai régió szerinti 
felosztásban mutatkoztak be a kiállítók. Városunk az 
Észak-magyarországi régiós terülten kapott lehetőséget 
a matyó népművészet és városunk attrakcióinak be-
mutatására. A látogatók megcsodálhatták színpompás 
matyó bútorainkat, viseletünket, valamint a bútorfestő 
bemutatót, és nagy sikert aratott a matyó párt ábrázoló 
fotófal is. A vásár másik pavilonjában a hungarikumok 
standján szintén megjelent a matyó népművészet, 
itt a viselet és hímzés került bemutatásra. Az 5 napos 
vásár látogatóinak száma felülmúlta a tavaszi Utazás 
kiállításét.

OMÉK- 
kiállítás

Lázárné Csirmaz Henriett
Tourinform irodavezető

Évnyitó 
Buli 

A 2007 májusában megalakult alternatív rock 
együttes volt a fő attrakció az immár második 
alkalommal a Mezőkövesd Város Önkormányzata 
és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 
által megrendezett ingyenes Évnyitó Bulinak. 
A formáció legismertebb slágereit a közönség 
együtt énekelte az énekesnővel. Egyebek mellett 
felcsendült a „Hajolj bele a hajamba”, az „Ópium” 
és a „Bosszúálló Rockandroll”. Az estét a mezőkö-
vesdi kötődésű Living Steel nyitotta meg, majd a 
miskolci Inercy lépett színpadra. 
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Hervé-Meilhac-Milhaud: NEBÁNTSVI-
RÁG című operettjét nézhették meg 
az érdeklődők a Kassai Divadlo Thália 
Színház előadásában szeptember 
17-én.  A két felvonásos, fordulatos 
darabot Mikó István rendezte, és 
többek között Nádasdi Péter, Dégner 
Lilla, Kövesdi Szabó Mária, Varga Lívia 
és Madarász Máté lépett színpadra.  A 
Mezőkövesdi Közkincs-TÁR Nonprofit 
Kft. által szervezett 2015/2016-os 
évad felnőtt bérletes színházi 
előadássorozatának nyitó darabja 
október 15-én 18 órától Szántó – 
Szécsén – Fényes: Paprikáscsirke, 
avagy stex és New York című két 
felvonásos vígjátéka lesz a Gergely 
Theater előadásában.

Péterfy Bori & Love Band 
adott koncertet szeptember 26-án 

a Városi Sportcsarnokban. 

Kezdődik
a színházi évad

T. B.

-os-
B. K.
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facebook.com/mezokovesdonline

október az idősek hónapja, 
első napja pedig az Idősek Világnapja. 

Ez alkalomból tisztelettel és szeretettel köszöntök 
minden kedves mezőkövesdi idős embert 

Óbecsey István alábbi versével.

Dr. Fekete Zoltán 
polgármester

Óbecsey István

Szeressétek az öregeket 
Nagyon szépen kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat. 
A ráncos és eres kezeket, 
Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  
 
Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 
Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretetet. 
Szenvedtek Ők már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  
 
Ne tegyétek Őket szűk odúkba 
Ne rakjátok Őket otthonokba. 
Hallgassátok meg a panaszukat, 
Enyhítsétek meg a bánatukat. 
Legyen hozzájuk szép szavatok, 
Legyen számukra mosolyotok. 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  
 
Ők is sokat küzdöttek értetek, 
Amíg fölnevelkedtetek. 
Fáradtak Ők is eleget, 
Hogy ti módosabbak legyetek. 
Ők is elfogadtak titeket, 
Mikor Isten Közéjük ültetett. 
Azért én kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.  
 
Ha majd az örök szeretet 
Elhívja Őket közületek, 
Ti foglaljátok el helyüket, 
Mert ti lesztek majd az öregek. 
S mindazt, mit nekik tettetek, 
Azt adják nektek a gyerekek. 
Azért előre intelek titeket, 
Szeressétek az öregeket. 



4    mezőkövesdi újság 2015/20

városháza

Fő a biztonság
Városunkban a település adottságaiból és 
a szolgálatot teljesítők létszámából adó-
dóan döntő részben gépjárművel végzik a 
feladatot a rendőrök, ugyanakkor gyalogos 
és kerékpáros szolgálatot is teljesítenek. 
– Tavaly elsősorban hétköznapokon 
esténként a közterület-felügyelet munka-
társaival végeztük a gyalogos járőrszolgá-
latot a főtéren, míg pénteken és szom-
baton késő estétől a kora reggeli órákig 
rendőrökkel ellenőriztük főleg a város 
frekventált szórakozóhelyeinek környékét 
– emelte ki Hornyák Attila, rendőr alez-
redes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztályának vezetője.

Az úgynevezett posztos rendőri 
szolgálat keretében két rendőr ügyel a 
főutca és a diszkó környezetének rendjére. 
A nyári időszakban a Kavicsos-tó és Sza-
badidőpark területét, kiemelten a játszótér 
környékét ellenőrizték. Ezt a területet 
szintén a polgárőrökkel és a közterület-
felügyelőkkel közösen figyelték. Itt a város 
több pontjához hasonlóan térfigyelő-ka-
merát is telepítettek, amely megkönnyíti a 
szabadidőpark ellenőrzését.
– A gyalogos szolgálat elsősorban akkor 
indokolt, ha elszaporodnak bizonyos 
jogsértések, illetve ha a lakosság bizton-
ságérzetét zavaró cselekmények történ-
nek – emelte ki Hornyák Attila.

Hozzátette, a nyári időszakban gyak-
ran vannak városi és magán kezdemé-
nyezésű rendezvények a szabadidőpark-
ban, egyebek mellett ezért is nagyon 
fontos a terület ellenőrzése.

ÖnkorMányzaTI TáMogaTás A Köz-
rendvédelmi Osztály vezetője hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat, a képvise-
lő-testület, valamint a rendőrkapitányság 
között hosszú évek óta példás és szoros 
az együttműködés. Ennek újabb bizo-
nyítékát jelenti, hogy városunk képvi-
selő-testülete 1 millió forint támogatást 
szavazott meg a rendvédelmi szervezet-
nek az augusztusi ülésen.

Hornyák Attila elmondta, hogy a tavalyi 
keretből a különböző városi rendezvények 
biztosítása mellett a munkaidőn kívüli gya-
logos járőrszolgálat biztosítására, valamint 
a tavasszal beindult kerékpáros járőrözés 
költségeinek finanszírozására fordították 
a pénzt. Idén is ezeknek a feladatoknak az 
ellátását biztosítják majd a támogatásból. 
Hozzátette, a gyalogos és a kerékpáros jár-
őrözések a lakossági visszajelzések alapján 
egyértelműen pozitívak. Egy gyalogos vagy 

kerékpáros járőrszolgálat sokkal közvetle-
nebb, hiszen könnyebben lehetőség nyílik a 
személyes kapcsolatfelvételre.

A kerékpáros szolgálat a nyári ide-
genforgalmi időszakban főként a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő üdülőterületét 
érintette. A tapasztalatok a fürdőben 
és az üdülőövezetben egyaránt javuló 
tendenciát mutatnak.
– A Zsóry fürdőben az elmúlt időszakban 
nem történtek olyan súlyos bűncselekmé-
nyek, vagy jogsértések, amelyek zavarták 
a nyaralók nyugalmát és esetleg elrettent-
hetnék őket a fürdő látogatásától – hang-
súlyozta az osztályvezető.

Hornyák Attila végezetül elmondta, a 
posztos rendőri és a kerékpáros szolgálatot 
mindaddig fenn fogják tartani, amíg arra 
szükség lesz. Hozzátette, a járőrözések nem 
csak a bűnesetek felderítésében, a megelő-
zésben is komoly szerepet játszanak.

a közterületi járőrözés a rendőrkapitányság alapfeladatai közé tartozik, amely jelentősen növeli 
a lakosok biztonságérzetét. Városunk képviselő-testülete 1 millió Ft-ot szavazott meg augusztusi 
ülésén a feladat ellátására.

N. E.

A migráció nem érinti térségünket

A politikus elmondta, Magyarország 
határozottan és következetesen reagált 
a milliós nagyságrendű népvándorlási 
hullámra, a Kormány a schengeni 
egyezmény értelmében megvédi Euró-
pa, illetve hazánk határait. Hozzátette, 
komoly eredményt értek el azzal, hogy 
Röszkén, az európai normákat betartva 
lezárták a határt, Magyarországra 
most már Horvátországon keresztül 

érkeznek migránsok, akiket az Auszt-
riával és Németországgal folytatott 
egyeztetések értelmében átengednek 
ebbe a két országba.

BOrSOdBAN NEM LESz MENEKüLTTá-
BOr A miniszterhelyettes hangsúlyozta, 
a Kormány intézkedéseinek köszönhető-
en a migránsok csak Magyarország déli 
részén vannak jelen, így az ország többi 

területét, így sem Borsod megyét, sem 
Mezőkövesdet és térségét nem érinti a 
bevándorlás. Hozzátette, hogy minden, 
egy esetleges borsodi menekülttáborról, 
vagy a térségünkben történő menekült-
elhelyezésről szóló pletyka és híresztelés 
teljes mértékig alaptalan. 
– Magyarország nem engedheti meg 
magának, hogy idegen országból 
tömegesen érkezőkről gondoskodjon. 

A Kormány számára az a legfontosabb, 
hogy a magyar állampolgárok nehézsé-
geit megoldja. A bevándorlóknak meg 
kell érteniük, hogy Magyarország nincs 
még olyan erős ország, hogy az ő prob-
lémájukat kezelni tudja – tette hozzá 
Tállai András, aki arról is beszélt, hogy 
egységes európai uniós gondolkodásra 
lenne szükség a 21. század legnagyobb 
kihívásának megoldásához. 

A migránshelyzetről és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről tartott sajtótájékoztatót Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő október 3-án Mezőkövesden.

M. zs.

A rendőri jelenlét nem csak a bűncselekmények felderítését és megakadályozását, 
hanem ezek megelőzését is szolgálja

B. k.
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Nagyobb fényű és takarékos közvilágítás
Végéhez közeledik a közvilágítás korszerűsítése városunkban. A beruházás keretében 
összesen 2500 lámpatestet cserélnek ki. 

Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata 2014-ben nyújtott 
be pályázatot a város közvi-
lágítási hálózatának korsze-
rűsítésére. A „Közvilágítás 
fejlesztése Mezőkövesden” 
című nyertes projektről tavaly 
decemberben kapott értesítést 
a városvezetés. Ezt követően 
lefolytatták a szükséges jogi, 
közbeszerzési eljárásokat és 
kiválasztották a kivitelező 
céget is. A döntés értelmében 
a fejlesztést a mezőkövesdi 
Gomvill Kft. végzi el, aki július 
végén kezdte el a munkát. 
– Ez 285 millió forint összér-
tékű beruházás, amelyre a for-

rást 100%-os támogatottságú pályázaton nyerte el a település. 
A fejlesztés eredménye, hogy a városnak ezentúl 70%-kal kerül 
kevesebbe a közvilágítás biztosítása, mint korábban. Szeptem-
ber utolsó napjaiban a tervező és a kivitelező esténként folyama-
tosan ellenőrizte a felszerelt lámpákat, és elvégezték, elvégzik az 
esetleg finomítási, korrekciós munkákat. Ezen kívül valószínű-
leg arra is lesz lehetőség, hogy plusz lámpatesteket helyezzenek 

el azokon a szakaszokon, 
ahol korábban ennek igényét 
jelezték – mondta el dr. Fekete 
Zoltán polgármester. 

A beruházás a végéhez kö-
zeledik, hiszen teljes mértékben 
kész van a vasút alatti terület, a 
Budai Nagy Antal és a Mátyás 
király út közötti rész, valamint a 
Bogácsi út és a hozzá kapcsoló-
dó utcák.  

Zajlik 
a munka

Már a 10 új, energiatakarékos kondenzátoros 
kazánt építik be a Zsóry Gyógy- és Strandfür-
dőben. Ezzel párhuzamosan zajlik az uszoda 
felújítása és épül a belső élménypark épülete is. 
A Mezőkövesdi Városgazdálko-
dási Zrt. a „Zsóry-fürdő komp-
lex fejlesztése, gyógyászati és új 
élményelemekkel való bővítése” 
című pályázatán nyert forrást a 
fürdő fejlesztésére. A mintegy 
1,3 milliárd forint összértékű 
beruházás keretében megújult 
a fürdő Olajfa úti kerítése, vala-
mint felújították a C épületet is. 
A rekonstrukció egyik leghang-
súlyosabb eleme az uszoda teljes 
körű korszerűsítése, valamint az 
új fedett élmény-részleg építése. 
A két helyszínen jelenleg is 
zajlik a munka. Az új építmény 
alapzata és falai már állnak, az 
élménymedencék betonváza 
elkészült, jelenleg a kupolarész 
építése zajlik. Emellett az új 
épület gépészeti rendszerének 
kialakításán is dolgoznak. 

Az uszoda esetében lebontot-
ták a kupolarész tetőszerke-
zetét, ezzel párhuzamosan 
zajlik a tető szigetelése és fedé-
se, valamint a belső, medence-
építési, gépészeti munkákat is 
folyamatosan végzik. 

A beruházás részeként új, 
összesen 10 darab konden-
zátoros kazánt kap a létesít-
mény, amely biztosítja majd 
az egész épület fűtését. Ezen 
energiatakarékos kazánok be-
szerelését legkésőbb október 
közepéig befejezik. 

Városunkban az új, takarékos 
és nagyobb fényű lámpák segítik 
a közlekedést

Újabb medence újul meg 
a fürdőben 
Mintegy 20 millió forintból újul meg a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kültéri 
gyógymedencéje. A munkálatokat végző cégről a képviselő-testület szeptember 
30-ai zárt ülésén döntött.

A beruházás révén a gyógyászati részleg mellett található kültéri gyógyme-
dence új burkolatot kap. Emellett jelentős változás lesz, hogy a felújítás után a 
medencének két funkciója lesz. Október 1-jétől április 30-ig gyógyvizes meden-
ceként, míg május 1-je és szeptember 30-a között pedig – új élményelemekkel 
kiegészítve – termálvizes medenceként működik majd. 

A korszerűsítés összköltsége mintegy 20 millió forint, amelyet az önkor-
mányzat biztosít a Városgazdálkodási Zrt. bérleti díjának terhére. A munkát jövő 
héten kezdik el, és előreláthatólag egy hónapon belül befejezik. 

Jövő év elején elkezdődhet a tanuszoda építése településünkön. A beruházáshoz 
400 millió forint kormányzati támogatást kapott Mezőkövesd. 

Magyarország 2016. évi költségvetési törvényében mintegy 400 millió 
forintot különítettek el a mezőkövesdi városi tanuszoda megépítésének támoga-
tására. A Kormány erről szóló döntését még július 2-án képviselő-testületi ülés 
keretében jelentette be Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője. 
– Önkormányzatunk idén minden szükséges lépést, intézkedést megtesz 
annak érdekében, hogy jövő év elején, amint az időjárás engedi, elkezdhessük 
az építkezést. Ennek érdekében a mostani testületi ülésen megszavaztuk a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges ajánlattételi 
felhívást. Előreláthatólag 2016 szeptemberére át is tudjuk majd adni az elkészült 
tanuszodát – mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

A következő tanévtől tehát több mint 5000 gyermek számára nyílik majd lehető-
ség az úszás alapjainak elsajátítására városunk új tanuszodájában. 

Tavasszal kezdődhet 
a tanuszoda építése

N. E.

N. E.

M. zs.

M. zs.
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Egész napos rendezvényen tanították a gyermekeknek a szabályos és 
biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedést. Ennek jegyében a 
kisiskolások a különböző közlekedési táblákkal is megismerkedhettek, 
kipróbálhatták a „részeg szemüveget”, átismételték, hogyan kell a gya-
logátkelőhelyet használni, amikor van jelzőlámpa, vagy amikor nincs. 

A diákok ezen kívül két ügyességi – kerékpáros, illetve gokart 
– pályát is teljesíthettek. Ezeken a valódi utcai viszonyokat képezték 
le, ahol a résztvevőknek úgy kellett teljesíteniük a távokat, hogy figye-
lembe vették a közlekedési táblákat és betartották a szabályokat. A 
programot az Innovatív iskolák fejlesztése című európai uniós pályázat 
keretében valósították meg. Kö
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Közlekedésbiztonsági napot tartottak a Bárdos 
Lajos Tagiskolában szeptember 14-én.  

A programsorozat szeptember 16-án Vámos Zoltán alpolgár-
mester köszöntőjével és egy közös tókerülő sétával kezdődött. Az 
egy hét során több alkalommal kerékpáros túrát szerveztek, így 
például Szomolyára, a Kövesdi Kilátóhoz, illetve Cserépfaluba. Az 
iskolások kerékpáros ügyességi pályán mérhették össze tudásukat. 
A sportolni vágyók részt vehettek a Tour de Mezőkövesd rendez-
vényén is. Mindemellett szeptember 20-án egészséges életmód és 
KRESZ témában online totót is kitöltöttek a résztvevők. 
– Szeretem a mozgást, kiegyensúlyozottságot ad számomra. 
Szeretek egyedül tekerni, töltődni a természet szépségeiből, de 
van olyan, hogy társasággal, barátokkal együtt túrázok, annak is 
van egy saját hangulata. Szeretem a sportot, ezért vettem részt 
a programokon – mondta el Kaló József

A Mobilitási Hét alkalmából fotópályázatot is hirdettek, 
amelyre a programsorozatról készült fényképekkel lehetett 
pályázni. A pályázat nyertese Pap Szabolcs lett, aki egy értékes 
ajándékkal, egy drónnal térhetett haza. 

A szeptember 22-ei záróprogramon több mint 120 tombo-
laszelvény közül sorsolták ki az értékes ajándékokat. A fődíjat, 
a kerékpárt Víziné Kiss Gabriella és családja vihette haza. 
Az egyhetes program egy látványos kerékpáros felvonulással 
zárult, melyen a résztvevők a Kavicsos-tótól egészen a Közös-
ségi Házig bicikliztek, felhívva a figyelmet az egészségesebb, 
környezetbarát közlekedési formára.

Szeptember első hetében a Mezőkövesd környéki szőlőültetvényekben is megkezdő-
dött a szüret, amely október első felében véget is ér. Az első fajta a cserszegi fűszeres 
volt, majd következett a leányka, valamint a többi fehér fajta, a zenit, zengő és az 
olaszrizling. Mezőkövesden körülbelül hatvan hektáron termelnek, de utóbbiakból 
kevés van a környéken. A fehér szőlők közül az olaszrizling maradt a szüret végére, míg 
a kék fajták közül szeptemberben leszüretelték a cabernet francot, zweigeltet és az 
oportót, utoljára pedig a cabernet sauvignont szedték le a tőkékről. 

A hőség ugyan magas cukorfokot eredményezett, de a savaknak nem biztos, 
hogy használt. Túlérlelni ugyanis nem volt értelme a szőlőt ebben az évjáratban.

Sebe Imre, a Bükki Borvidék Hegyközségi Tanácsának mezőkövesdi szőlész 
képviselője elmondta, a tavalyinál 25-30 százalékkal kevesebb a szőlő mennyisé-
ge. Ennek a piacon örülhetnek, a termés minősége ugyanis jó. A szőlészek viszont 
nem repesnek az örömtől, bár a felvásárlási árak stabilak, de nem magasak. Sebe 
Imre elmondta, a mezőkövesdi szőlőt külföldön is keresték, hiszen Csehországba 
és Szlovákiába is vitték. 
– A szőlőt idén nem pusztították kártevők, de tavalyról áthúzódó betegségeket 
meg kellett szüntetni. Főleg a lisztharmat okozott problémát, ezt az első 3-4 per-
metezésnél lokalizálni kellett, de ezt követően nyugodtabb, tervszerű növényvé-
delemmel meg lehetett oldani a helyzetet – fejtette ki Sebe Imre.

Lengyelné Kiss Ivett, a Bükkaljai Hegyközség hegybírója elmondta, nem 
született rekordtermés, a várthoz képest 20-30 százalékkal kevesebb szőlőt 
szüretelhettek a környéken. A Bükkaljai Borvidéken szép a termés, növényvédel-
mi probléma nem volt, szépen értek a fürtök. Az árakra sem lehet panasz, hiszen 
a kékfrankosért kilónként 120, a leánykáért 105 forintot fizettek.

Új SzőLőüLTETVÉNyEKET iS TELEPíTENEK Mezőkövesd környékén hatvan 
hektárnyi szőlő található, az elmúlt évben hét hektárra adtak ki telepítési 
engedélyt. Jövőre változik a telepítések szabályozása, hiszen az országban évente 
egy százalékkal nőhet a szőlőterületek nagysága. Lengyelné Kiss Ivett, a Bükkaljai 
Hegyközség hegybírója szerint a borvidék előnyben van a telepítések terén, hiszen 
itt nehezen indult a terület bővülése, ezért nem hiszi, hogy a jövőben korlátoznák a 
telepítéseket. Kiemelte, akinek van telepítési jogosultsága, december végéig kérjen 
telepítési engedélyt, vagy adja el a jogosultságot, különben elvész. A hegybíró 
felhívta a figyelmet arra, hogy aki a telepítéshez támogatást igényel, az az egyéni 
tervet november másodika után adhatja be, s talajvédelmi tervet is kell készíteni.

Elmaradt a várttól a szőlőtermés mennyisége Mezőköves-
den, de a minőség nem lett rossz, s a felvásárlási árak sem 
voltak alacsonyak.

Kevesebb, 
de jó minőségű szőlő

sikerrel zárult az országos Mobilitási hét mező-
kövesdi programsorozata, amelyet szeptember 
16–22. között rendeztek meg városunkban.

lezárult 
a Mobilitási Hét

M. zs.

T. Balázs

B. K.
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Hálaadó hangverseny
Jubileumi, hálaadó hangversenyt adott az idén fennállásának 20. évfordulóját ünneplő szent lász-
ló gálakórus. a szeptember 19-ei koncert egyben az ars sacra Fesztivál egyik programeleme is volt. 

Az eseményen dr. Medvegy János plébános köszöntötte a 
megjelenteket, majd dr. Fekete Zoltán polgármester méltatta a 
két évtizedes múlttal rendelkező mezőkövesdi kórust.

Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője ünnepi köszöntőjében kiemelte az énekkar jelen-
tőségét, fontosságát. 

A 1,5 órás hangversenyen a kórus repertoárjából kapott ízelítőt 
a közönség, de a 2014 decemberében megalakult Szent László 
Babakórus is szerepelt az eseményen. Emellett rövid videók vetí-
tésével elevenítették fel a kórus elmúlt két évtizedének fontosabb 
eseményeit, történéseit. A koncert alkalmából a 100 éve született 
Páter Tamás Alajos zeneszerző atyáról is megemlékeztek, több 
művét is elénekelték. A rendezvény végén Mozerné Horga Stefá-
nia, kórusvezető egy szál virággal köszöntötte a kórus négy alapító 
tagját, akik a kezdetektől máig aktív résztvevői a próbáknak, 
szerepléseknek, fellépéseknek. 

jubileumi kiállítás
100 évvel ezelőtt városunkban született Bartha zoltán. A jeles évforduló alkalmából „Festmé-
nyei és értékmentő kutatásai” címmel nyílt kiállítása szeptember 24-én a Közösség Házban. 

Az ünnepélyes megnyitón Molnár Istvánné, az 
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának 
alelnöke, önkormányzati képviselő mondott köszöntőt, 
aki kiemelte, hogy Bartha Zoltán munkáiból sugárzik 
a matyó kultúra szeretete, mezőkövesdi gyökerei 
mélyen megmaradtak a művészben, amely minden 
festményén, munkáján látszik. 

A tárlatot Répászky Zoltán nyugdíjas tanár nyitotta 
meg, aki beszédében elmondta, hogy a 100 évvel 
ezelőtt született Bartha Zoltán neveltetésének köszön-
heti, hogy mélyen beivódott festményeibe a matyó 
élet, hiszen édesapja, a volt gimnáziumi tanár, Bartha 
Ágoston a diákjait is arra ösztönözte, legyenek büszkék 
matyó származásukra, örökségükre, és ez alapján élt 
és nevelte gyermekét is. A megnyitó beszédben az is 
elhangzott, hogy a festőművész mintegy öt könyvben 
lejegyezte a matyó emlékeit, történéseit. Répászky 
Zoltán hozzátette, hogy Bartha Zoltán gyakori vendég 
volt Mezőkövesden, beszélgetett az emberekkel, 
megörökítette, megfestette őket.  A tárlaton bemu-

tatott festmények többsége a matyóságot, a matyó 
örökséget mutatja be. A témák között szerepel például 
matyók Mátyás király előtt, a matyó asszonyok, mező-
kövesdi életképek. 

A kiállítást a művész gyermekei, Bartha Ágoston 
és Ládonyiné Bartha Gabriella hívták életre.

A SzENT LáSzLó GáLAKóruS ELMÚLT 
20 ÉVE A mezőkövesdi Szent László Ifjú-
sági Énekkar 1995. május 1-jén alakult 
meg Szent László király halálának 900. 
évfordulója tiszteletére. Az alapítás 
ötletgazdája Mozer János karnagy, a 
gondolat életre hívója Mozerné Horga 
Stefánia magánének szakos zenetanár 
volt. Anyanyelvű repertoárjukon kívül 
énekelnek például latinul, olaszul, 
németül, angolul és lengyel nyelven is. 

A mezőkövesdi Szent László 
templom kórusaként elsősorban 
liturgikus szolgálatot teljesítenek, 
így főként klasszikus egyházzenei 
kompozíciókat énekelnek, de minden 
más egyházzenei stílusban is jártasak. 
Világi klasszikus repertoárjuk is van. 

Nemcsak Magyarországon, hanem 
határainkon kívül is szerepelt már a kórus, 
összesen 14 alkalommal. Énekeltek pél-
dául a strassburgi Európa Parlamentben, a 
passaui Magyar Konzulátus meghívására 
koncertet adtak az 1956-os forradalom 
50. évfordulóján, valamint a Szent Korona 
Ünnepségen Mattseeben is felléptek. 

Rendszeresen fellépnek egyebek 
mellett a miskolci Egyházi Kórusok 
Találkozóján, a miskolci Nemzetközi 
Kamarakórus Fesztiválon, a mezőköves-
di „Dicsérjétek az Urat!” kórustalálkozón. 
Emellett két egyházzenei CD-jük 
is megjelent, az egyik 2002-ben, a 
második 2008-ban. 

A Páter Tamás Alajos egyházze-
nei versenyen ifjúsági kategóriában 
2001-ben második, majd 2003-ban 
első díjat nyertek. 

2005-ben Mezőkövesd Város 
Önkormányzata „Pro Urbe” díjjal tüntette 
ki az énekkart. 2013-ban az „Éneklő 
Magyarország Egri Minősítő Hangverse-
nyen” nyújtott teljesítményükért, a KÓTA 
zsűrijének döntése alapján elnyerték az 
arany fokozat feletti, Gálakórus címet. 

2014 decemberében, karácsonyi 
hangversenyükön jubileumi évet hirdet-
tek. Ezen az eseményen mutatkozott be 
elsőként a kórus tagjainak, 3-10 év közötti  
gyermekeiből megalakult Szent László Ba-
bakórus. A jeles évfordulóra meghirdetett 
jubileumi év 2015 decemberéig tart. 

 A jubileumi tárlat október 30-áig tekint-
hető meg a Közösségi Ház emeleti termében

Szeptember 19-én és 20-án rendkívüli 
nyitvatartással várták a kultúrakedvelőket. A 
Kisjankó Bori Emlékházat mindkét nap 10–16 
óra, a Matyó Múzeumot, a Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeumot és a Takács Ist-
ván Gyűjteményt 9–17 óra között kereshették 
fel az érdeklődők, ahol ingyenesen tekinthet-
ték meg a kiállításokat. 

Mezőkövesd is csatlakozott a Kulturá-
lis Örökség Napjai országos program-
sorozathoz. 

Kulturális 
Örökség Napjai 

Molnár zsanett

M. zs.

-os-
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Megújult székház
Mintegy 2,5 millió Ft értékben megújult a 
Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének 
székháza. Az önkormányzati épületben átépí-
tették egyebek mellett a vizesblokkokat, a 
tetőszerkezetet és a fűtést is korszerűsítették.

Az egyik legnagyobb kövesdi civil szervezet pályázatot nyújtott be a 
Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatalhoz, melynek keretében tavaly 
decemberben 1,3 millió forintot nyert el támogatásként az Abkarovits 
Jenő téren lévő székház rekonstrukciójára. A hivatal a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatása révén adható bér- és járulék-
támogatást egészítette ki ezzel az összeggel, melynek célja kifejezetten 
a munkahely épületének korszerűsítése volt.
– 1,3 millió forintot kaptunk a Szociális Hivataltól, viszont a beruházás 
összköltsége elérte a mintegy 2,5 millió forintot. A különbözetet az 
önkormányzattól kaptuk meg támogatásként. Az anyagköltség fedeze-
tének kiegészítése mellett az önkormányzat közmunkásokat is biztosított 
a munkálatok elvégzéséhez – emelte ki Bukta László, a Mozgássérültek 
Mezőkövesdi Egyesületének elnöke.

Ennek köszönhetően teljesen felújították és 
akadálymentesítették a vizesblokkokat, továbbá a tetőszerkezet 
szigetelését is elvégezték. Ezen felül a fűtés korszerűsítése is meg-
valósult, valamint a régi bejárati ajtót egy új műanyag nyílászáróra 
cserélték ki. A felújítást a mezőkövesdi APOX Építőipari és Szolgálta-
tó Kft. végezte el. A civil szervezet idei tervei között szerepel még az 
udvarra nyíló ajtó cseréje is.

Kerékpárra gyűjtenek
Kupakgyűjtő akciót szervezett a Magyar SM Társaság, melyhez a me-
zőkövesdi SM Klub is csatlakozott. A szervezet vezetői a bevételből egy 
szobakerékpárt szeretnének vásárolni.

A Magyar SM Társaság által elindított akcióhoz szinte 
kivétel nélkül minden tagszervezet csatlakozott. A 
társaság nem tudja jelentős összeggel támogatni a 
tagszervezeteket, ezért vállalták a jótékony célú akció 
elindítását, így a tagok bevétele növekedhet. Gáspár 
László, a Magyar SM Társaság alelnöke, a Moz-
gássérültek Mezőkövesdi Egyesület SM Klubjának 
vezetője elmondta, hogy az év végéig tartó gyűjtés 
az előzetes várakozásoknál sokkal sikeresebb.
– A bevételből egy szobakerékpárt szeretnénk 
vásárolni, amit az Abkarovits Jenő téri székházban 
helyeznénk el, amit nemcsak az SM klubosok, 
hanem a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesüle-
tének minden tagja ingyenesen használhatna. A 
felajánlásoknak köszönhetően eddig hozzávetőleg 
300 kilogrammnyi kupak gyűlt össze. Ez már most 
felülmúlta az előzetes várakozásainkat – újságolta 
örömmel Gáspár László, az SM Klub vezetője.

A kupakgyűjtő akció év végéig, azaz még 
több mint három hónapig tart. A felajánlásokat az 
egyesület Abkarovits Jenő tér 1. szám alatt található 
székházában hétköznaponként 8 órától délután 

1 óráig várják, de az Egri úti Dohányboltban is 
található egy kupakgyűjtő tartály. Az összegyűjtött 
kupakokat majd Csömörre kell elszállítani, amelynek 
szintén költségei lesznek. A civil szervezet ebben is 
szívesen fogadna segítséget. 

országos sM nap Mezőkövesden
Mezőkövesd adott otthont az idén 27. alkalommal megrendezett országos sclerosis Multiplex 

napnak és konferenciának, amelyet szeptember 18-án és 19-én rendeztek meg. 
A rendezvény első napján a résztvevők Me-
zőkövesd látványosságaival, nevezetessége-
ivel ismerkedtek meg, majd az estét egy jó 
hangulatú táncházzal zárták. Szombaton 
szakmai előadásokon, eszmecserén vettek 
részt a vendégek, ahol elsőként Vincze-
Marton Nikoletta, a Magyar SM Társaság 
elnöke üdvözölte a megjelenteket. 
– A Magyar SM Társaságnak 13 tagszerve-
zete van az országban és még több klub és 
helyi szerveződés tartozik hozzánk. Ezen 
az eseményen 210 sorstársunk vesz részt. 
A sclerosis multiplex egy jelenleg még nem 
gyógyítható idegrendszeri, gyulladásos 
megbetegedés. Hazánkban a mostani ada-
tok alapján 8000 ember él ezzel a betegség-
gel. Azért tartjuk fontosnak, hogy rendsze-
resen megszervezzük ezt a konferenciát, 
mert a betegeknek kevés lehetőségük van 
arra, hogy kimozdulhassanak az otthonuk-
ból, találkozzanak a betegtársaikkal, illetve 
olyan csoport tagjai lehessenek, amely 
teljesen befogadó és elfogadó  – emelte ki 
Vincze-Marton Nikoletta. 

Az elnök bevezető gondolatai után dr. Fe-
kete Zoltán polgármester köszöntötte a kon-
ferencia résztvevőit. Ezt követően Gáspár 
László, a Mezőkövesdi Sclerosis Multiplex 
Klub vezetője osztotta meg gondolatait. 
– A mezőkövesdi klubnak 20 tagja van, 
de több SM betegről is tudok, ők viszont 
még nem csatlakoztak hozzánk. Erre a 
konferenciára nemcsak a mezőkövesdi 
betegtársak, hanem az ország számos tele-
püléséről, sőt Szlovákiából és Romániából 
is érkeztek SM-mel élők. Azért csatlakoz-
tunk ehhez az országos programhoz, hogy 
egyrészt beszélgessünk, tájékozódhassunk 
a betegségről, annak kezelési lehetősége-
iről, másrészt pedig minél több emberrel 
megismertessük Mezőkövesd értékeit  – 
mondta el Gáspár László. 

A szombati nap folytatásaként az SM 
betegek előadást hallgathattak meg egyebek 
mellett az általuk használható gyógyszerek-
ről, készítményekről, illetve a Heves Megyei 
SM Központban is igénybe vehető mozgás-
szervi, pszichológiai és egyéb rehabilitációs 

lehetőségekről, valamint a fájdalomcsillapí-
tás módjairól. Emellett a Hanna blogja című 
könyv szerzője, Nikodém Vanda is bemutat-
kozott, valamint Ternován Zoltán SM beteg 
is beszámolt a 16 nap Magyarország körül 
elnevezésű akcióhoz fűződő élményeiről. A 
rendezvény zárásaként kulturális műsort te-
kinthettek meg a vendégek, amely keretében 
a Matyó Nagymama Klub esernyős táncát, 
valamint a MASZK Egyesület előadásában 
az Indul a bakterház című színdarabot 
nézhették meg. Molnár zsanett

B. K.

B. K.

Molnár zs.



mezőkövesdi újság 2015/20   9

mozaik

H
al

ló
, m

ég
 

it
t v

ag
yo

k!

Tizenhat nyugdíjas klub összesen harminc műsorszámmal mutat-
kozott be a 15. alkalommal megrendezett halló, még itt vagyok! 
elnevezésű, megyei nyugdíjas klubok találkozóján. 
Az eseményt szeptember 15-én rendezték 
meg a mezőkövesdi Közösségi Házban. A 
résztvevőket dr. Fekete Zoltán, Mezőkö-
vesd polgármestere köszöntötte. A ren-
dezvény célja az idősek összetartása, hogy 
legalább egy évben egyszer együtt lehetnek. 

A találkozón a házigazda Matyó 
Nagymama Klub két műsorszámmal, egy 
holland és egy spanyol tánccal mutatko-
zott be. Rajtuk kívül Gelejről, Pencről, 

Egerből, Tibolddaróc, Miskolcról, 
Boldogkőváraljáról, Tardról is érkeztek 
fellépők, akik változatos műsort mutattak 
be. A műsorszámok között volt például 
vers, ének, cigánytánc, de csárdás is. A 
kulturális program zárásaként a részt-
vevők közösen elénekelték a „Szeressük 
egymást, gyerekek” című dalt, majd 
ebéddel és közös nótázással ért véget az 
egész napos program.

ülésezett 
az idősügyi Tanács
Szeptember 21-én ülésezett legutóbb 
a mezőkövesdi idősügyi Tanács.

Az értekezleten Csirmazné Cservenyák Ilona, a mezőkö-
vesdi Idősügyi Tanács elnöke köszöntötte a megjelen-
teket. Első napirendi pontként a mezőcsáti Idősügyi 
Tanács munkáját mutatta be a szervezet vezetője, Vida 
Lászlóné. A mezőcsáti időseket összefogó tanács elnöke 
elmondta, hogy jelenleg 9 település tartozik hozzájuk. 
Hozzátette, hogy évente kétszer üléseznek, emellett 
állandó programként minden évben megrendezik április 
11-én a költészet napi ünnepségüket. Rendszeresen 
szerveznek kirándulásokat, illetve „Ki mit tud” vetélke-
dőket. Vida Lászlóné beszámolója végén kitért a Megyei 
Nyugdíjas Szervezet munkájára is. Emellett meginvitálta 
a mezőkövesdi Idősügyi Tanácsot, hogy csatlakozzanak 
a megyei fórumhoz, amely révén gyorsabban juthatnak 
információkhoz az aktuális programokról, pályázati és 
egyéb lehetőségekről. 

Az ülés másik fő témája a Karitász 2014. évről 
szóló beszámolója volt, amelyet Árvai Jánosné, a Me-
zőkövesdi Karitász Csoportjának vezetője tolmácsolt 
a tanács tagjai felé. Árvai Jánosné kiemelte, hogy 
egész évben igyekeznek figyelni a nehéz körülmények 
között élőkre, illetve a többgyermekes családokra. 
Adományokat, felajánlásokat gyűjtenek, amelyet 
vagy anyagi segítségként, vagy élelmiszercsomag, 
utalvány formájában osztanak ki a rászorulók között. 
Tanévkezdéskor beiskolázási támogatást nyújtanak a 
családok számára. Emellett évente négy alkalommal 
élelmiszercsomagokat osztanak ki, karácsonykor, 
az Idősek napján pedig a szépkorúaknak adnak át 
kisebb csomagokat. A Mezőkövesdi Karitász Csoport 
vezetője azt is elmondta, hogy 22 évvel ezelőtt a 
csoport megalakulásakor 30 tagja volt a helyi karitatív 
szervezetnek, ma pedig 16 tagjuk van. 

Születésnapi köszöntések 

90. születésnapjukon köszöntötte fel dr. Fekete zoltán polgármester városunk két 
szépkorú lakosát, Kertész jánosnét és ádám jánosnét. 

Szeptember 22-én Kertész Jánosnét, született Csirmaz 
Katalint látogatta meg dr. Fekete Zoltán. Kertész 
Jánosné 1925-ben született tősgyökeres matyó 
családban. 14 éves korától summásként dolgozott a 
földeken, két ízben például Németországban is. A kol-
légium konyháján dolgozott, onnan ment nyugdíjba. 
Férje halála után, immár több mint 30 éve él egyedül. 
Egy lánya és egy fia született, négy unokája és öt 
dédunokája van. A családjában ő az egyedüli, aki ezt 
a szép kort megélte. Kati néni jó egészségnek örvend, 
virágokat ápol, kapálja, gondozza kertjét.

Október 1-jén délelőtt pedig Ádám Jánosné Beller 
Borbálát köszöntötte fel településünk vezetője. 
Borika néni 1925-ben született, már gyermekkorában 
summásként dolgozott. 1953-tól nyugdíjazásáig, azaz 
1980-ig a Matyóházban hímzéssel foglalkozott. Gyer-
mekeinek és unokáinak is saját maga készített matyó 
ruhákat. Két cikluson keresztül tagja volt a Városi 
Tanácsnak, emellett az óvodai, általános és középisko-
lai szülői munkaközösség munkájában is szorgalmasan 
tevékenykedett. Az ünnepeltnek két gyermeke, négy 
unokája és 7 dédunokája született. 

A Magyar dráma Napja
Rendhagyó programmal emlékeztek meg szeptember 
21-én a Magyar Dráma Napjáról a Városi Könyvtárban. A 
műsort a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület 
állította össze. Az eseményen egy bírósági teremben 
találták magukat a nézők. Az alaptézist még áprilisban 
állította fel a MASZK alapítója, Budai Károly, aki akkor 
kijelentette, hogyha Madách Imre angolul írt volna, 
sikeresebb lett volna, mint Shakespeare. Az eseményen 
a rögtönzött bíróság előtt Budai Károly mint felperes 
érvelt ezen kijelentése, illetve annak alátámasztása 
mellett. Az asztal másik oldalán ülő alperesek nevében 
Takács Norbert, a MASZK elnöke igyekezett megdönteni 
a felperes állítását. A háromfős bíráló bizottságot Molnár 
Istvánné települési képviselő, Sándor Dalma, a Szent 
László Gimnázium tanára, illetve Hajnerné Tóth Ágnes, a 
Járási Hivatal munkatársa alkotta, akik a tárgyalás végén 
igazságos döntést hoztak. Az ítéletük alapján döntetlen 
eredménnyel zárult az érvelési verseny.

Molnár zs.

M. zs.

M. zs.

Kertész jánosné ádám jánosné

B. K.
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lengyelországban jártunk
lengyelországba, Mszana Dolnába látogatott Mezőkövesd Város Fúvószenekara és a Twister 
Mazsorettcsoport, ahol a helyi önkéntes tűzoltózenekar által szervezett nemzetközi fesztiválon 
szerepeltünk július 17-e és 20-a között.

A 342 kilométeres távot zökkenőmente-
sen sikerült megtennie a harmincnégy ze-
nekari tagból és tizenkét mazsorettből álló 
csoportunknak. A szálláson, a fesztivált 
szervező zenekar vezetője, Peter Rataj várt 
bennünket pénteken hajnalban.

Az első két napon a helyi zenekar 
tagjaival kirándultunk a környéken.

Péntek délben egy különleges tutajos 
túrára indultunk a Dunajec folyóhoz, 
amely mellett található Lengyelország 
leghíresebb hegyvonulata, a Pieniny. Vízre 
szállás előtt a zenekar három trombitása, 
Benke Ádám, Ficzere Tamás és Vanyó 
János alkalmi trombitajátékkal bűvölte el a 
várakozó utasokat. A 18 kilométeres távot 
két és fél óra alatt tettük meg, közben egy 
igazi hegyi viharral is „összefutottunk”.

A bőséges vacsora után városnéző 
sétára indultunk, mely során rátalál-
tunk vendéglátóink próbahelyiségére, 
ahol éppen a fesztivál műsorszámait 
játszották. Csodálkozva láttuk, hogy a 
tűzoltózenekar kétharmada lány! Késő 
este grillparty keretében folytattuk az 
ismerkedést a helyi zenekari tagokkal 
és egy ételspecialitással, a kiskaval, ami 
véres hurka alufóliában sütve.

Szombaton Krakkóba kirándultunk. 
Az óváros főterén különleges hangulatba 
csöppentünk. A Posztócsarnok gyönyörű 
reneszánsz épületét megpillantva, díszített 
lovashintók között sétálva az utcán gitározó 
művész zenéje messzire hallatszott. Rövid 
városismertető után bementünk a Posz-
tócsarnokba, majd megnéztük a Mária 
templomot, ahol a történelmi események 
emlékezetére óránként trombitaszó csendül 
fel. A séta során megcsodáltuk az utcai 
szobroknak tűnő embereket, akik külön-
leges ruhákban vagy pózban próbálják 
adakozásra bírni a nézelődőket. Ezután 
átsétáltunk a Flórián kapu alatt, ami az 
egykori középkori városfal legszebb, egyet-
len megmaradt kapuja. A lengyel királyok 
koronázásakor a díszmenet ezen a kapun 
lépett a városba és a Wawel dombon épült 
várnegyedbe. A székesegyház koronázási és 
temetkezési emlékhely, itt nyugszik többek 
között Báthory István erdélyi fejedelem.

A városnézést követően megebédel-
tünk a tiszti kaszinóban, majd a szabad-
program után újabb produkcióra készül-
tek trombitásaink. Aznap esküvő volt 

a kaszinóban, és a bevonuló ifjú párt 
lepték meg egy fanfárral. A szombati 
estén közös próbát tartott a zenekar és a 
mazsorettcsoport, amit a hotel vendégei 
örömmel néztek, hallgattak.

A fesztivál napja vasárnap volt. 
Délben a főtéren a zenekar indulókkal, 
a mazsorettek tánccal szórakoztatták a 
templomból kijövőket. A tűzoltóság épü-
letében megismerkedtünk az önkéntes 
tűzoltó zenekar és a hivatásos tűzoltóság 
történelmével, ruházatával és állomá-
nyával, amit zenekarunk tűzoltó tagja, 
Kollár Tibor szakmai szemmel tekintett 
meg. A pihenő után másfél kilométeres 
menet következett a vendéglátók részvé-
telével. A menet első részének megtétele 
után még három fellépő csoport csatla-
kozott a helyi stadionhoz vezető újabb 
menethez, amit kb. 38 fokban kellett 
végigtáncolni és menetelni. A zenekarok 
a stadionban egyórás műsorral szóra-
koztatták a nézőket, melyre a kövesdi 
zenekar két új számmal készült: az Újvi-
lág szimfóniával és a Reflections of this 
Time művekkel. Elhangzott továbbá Just 
a Gigolo, Samba for Band, Latin Gold, 
Honvéd Banda, Les Humphries, Thriller, 
Boogie Forever és a C-moll csárdás. A 
mazsorettek bottal, pomponnal és zász-
lóval táncoltak. A nézők között megje-
lent a krakkói fúvószenekar vezetője, aki 
gratulált a műsorhoz, és jelezte, hogy 
jövőre szívesen látnák a zenekart és a 
mazsoretteket a fesztiváljukon.

A vacsoránál megköszöntük a ven-
déglátónknak, Mireknek a meghívást és 
a vendéglátást. A zárszó az volt: Len-
gyel, magyar két jó barát, együtt harcol, 
s issza borát! Reméljük, alkalmunk lesz 
újból találkozni lengyel barátainkkal!

A zenekar és mazsorettcsoport életé-
ben, a szereplés, különösen a külföldi 
nemzetközi fesztiválokon való részvétel 
több szempontból is nagy jelentőségű. 
Itt összegződik az elvégzett munka, a 
próbákra járás hétköznapjai itt válnak 
ünnepnapokká. A szakmai vezetők 
leszűrhetik munkájuk eredményét és új 
utakat jelölhetnek ki a fejlődés érdeké-
ben. A zene és tánc legfőbb doppingszere 
a siker. Ez jelentkezett olyan formában, 
hogy a bemutató szereplésünk után két 
meghívást is kaptunk 2016. évre Lengyel-
országba, amit nagy örömmel vettünk.

A fesztivál ideje alatt lehetőségünk 
volt a házigazda fúvószenekarral megis-
merkedni, a zene és az angol nyelv segít-
ségével, amely felemelő és maradandó 
élményt jelentett mindenki számára.

A műfajnak, amit mi képviselünk, 
csak pozitív hozadéka van. Tagjaink 
szívesen, felszabadult érzésekkel vesznek 
rész a közösségi alkotó munkában. Egy 
ilyen fesztiválon képviselik magukat, 
Mezőkövesd városát, örömet szerezve 
maguk és a közönség számára.

Köszönetünket fejezzük ki támoga-
tóinknak, akik adományukkal hozzájá-
rultak a lengyelországi utazás költségei-
nek finanszírozásához:
– Mezőkövesd Város Önkormányzata
– Mezőkövesdi VG Zrt.
– Matyó Agrártermelő Zrt.
– Danamid Kft.
– Polimozaik Bt.
– Hajnal Hotel
– Almási Ipari és Kereskedelmi Kft.
– Gráf Állványzat Kft.

zsigáné Mezei Mária 
Mezőkövesdi Fúvós és Majorett Együttesért 

Alapítvány kuratóriumának tagja 
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
október 4–10-ig

GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/a)
október 11–17-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

október 18–24-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

október 10.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

október 17.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

október 24.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban szeptember 15. és 29. kö-
zött 4 házasságkötést és 12 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez.

házasságkötés
Császár Gyula – Pócsik Gabriella
Horváth Viktor – Tamás Nikoletta
Czettner Ádám – Rácz Ivett Éva

haláleset
Murányi Mária 72 éves,
Pap Jánosné 75 éves,
Fügedi János 79 éves,

Pázmándi Józsefné 79 éves
mezőkövesdi lakos.

rEForMáTus EgyHáZköZség
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

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 csütör-
tökén, 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

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: október 25.

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
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden pénteken 
18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. 
Minden hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot 
teljesít a Szent László templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Október 1-jétől az esti szentmisék 17 órakor 
kezdődnek, előtte októberi litánia.
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola 

2015. október 16-án (pénteken)
tartja hagyományos jótékonysági

bálját az intézmény tornatermében.
A bál fővédnöke: Tállai András, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Miniszterhelyettese.
Védnöke: Dr. Fekete Zoltán, 

Mezőkövesd város polgármestere.

A zenét a Randevú zenekar szolgáltatja.

Belépődíj 3.500 Ft/fő, a jegyeket az iskolában 
lehet megvásárolni.

A rendezvényre mindenkit szeretettel vár a 
Mezőkövesdi Szent László Gimnázium 

és Közgazdasági Szakközépiskola nevelőtestülete.

Meghívó

Programajánló
október 9. péntek

14 órától Brekegi Barnabás és a nagy 
szemétkupac – a Tekergő Bábszínház előadása 
a Gyermekkönyvtárban

október 9. péntek

19 órától II. Mezőkövesdi Slam Poetry Est – 
Hősök és Funktasztikus koncert a Billiárdszalonban

október 11. vasárnap

10–16 óráig Könyves vasárnap a Városi Könyvtár 
gyermek- és felnőttrészlegében

október 14. szerda

14 óra 30-tól Szaffi – népzenés gyermekszínmű 
a Fogi Színház előadásában a Közösségi Házban

október 15. csütörtök

18 órától Paprikáscsirke, avagy stex és New 
York – zenés vígjáték 2 részben a Gergely Theáter 
előadásában a Közösségi Házban

október 16. péntek 
13–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

október 19. hétfő

17 órától Kertbarát Klub a Közösségi Házban

október 19. hétfő

MOZI a Közösségi Házban
17 órától: Hotel Transylvania 2. – ahol még 
mindig szörnyen jó (3D)
19 órától: Fák jú, Tanár úr! 2.

Meghívó
A Matyó Kertbarát Egyesület október 17-én 
(szombaton) 19 órától tartja szüreti bálját a 
Millennium Étteremben.
Szeretettel várunk mindenkit!
70/698-4183, 30/936-5078; 20/265-8059

A TurizMuS üNNEPE 
Jógázással és szaunázással várta látogatóit a Zsóry 
Gyógy-és Strandfürdő a Turizmus Világnapján. „Őszi 
felfrissülés” címmel különleges szaunázáson vehettek 
részt a vendégek, egyebek mellett klasszikus tenger-
parti bőrradír és frissítő sörös bőrnyugtatás is szerepelt 
a programban. Ezt követően egy érdekes foglalkozás 
következett: a jógázás világába tekinthettek be. Az 
„Idősen, fitten” elnevezést kapta az a program, melynek 
keretében a vízben is jógázhattak a fürdőzők a fedett 
gyógymedencében. A rendezvény zárásaként stresszoldó 
gyakorlatokat végezhettek el az érdeklődők a Gyógytor-
na teremben. B. K.
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Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás vízadagoló 
gépeink megvásárolhatók és bérelhetők 
is! Többféle típusú vízből választhat: 
nátriumszegény (szívbarát) ásványvíz, 
ionizált lúgos víz, természetes jódos 
és lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen lúgos 
szénsavmentes ásványvíz. 

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

Fresh aqua
Frissüljön munka közben!

Tisztelt lakásszövetkezeti és társasházi Tulajdonosok!
Lakásszövetkezetünk mérföldkőhöz érkezett. Kikristályosodott az üzemeltetési költségek 
fizetendő nagyságrendje, amely párosult a rezsicsökkentések végrehajtásaival. Tisztán 
látunk az üzemeltetési előírás rendeltetését illetően, melynek már nincsenek tartalékai, és a 
költségnemet illetően úgy ítélem meg, hogy ez így helyes. 

Azonban van az előírásnak egy másik költségneme, amely a felújítási alap. 
Ez az alap az épülettömbök döntő többségénél kb. 15 éve 12 Ft/m²/hó. Egy 50 m² alapterületű 
lakás esetében 600 Ft/hó. Az összeg ismeretében megállapítható, hogy egy emberöltő is 
kevésnek bizonyul akár csak egy épület felújításhoz szükséges önerő megteremtése tekinteté-
ben. Lakásszövetkezetünk néhány évvel ezelőtt foglalkozott a felújítási alap megemelésének 
lehetőségével. Ekkor még ismeretlen volt számunkra a rezsi csökkentés következménye, 
hiszen nem tudtuk hogyan döntenek a közösen elfogyasztott energia sorsáról, továbbá a 
nagyobb felújításra lehetőséget biztosító „Otthon melege” program sem került bevezetésre. 

A Lakásszövetkezet igazgatósága 2015. 06. 12-én napirendi pont keretében tárgyalta a felújí-
tási keret megemelésére irányuló szándékát, melyet javaslatként 25 Ft/m²/hó összegben állapított 
meg. Igazgatóságunk a döntés kapcsán kérte, hogy szándékunkat megerősítve jelentessünk meg 
egy újságcikket a Mezőkövesdi Újságban.  A javaslat önmagában semmilyen kötelezettséggel nem 
jár, és a döntést Önök tájékoztatását követően az épületekre vonatkozó társasházi közgyűléseken  és 
lakásszövetkezeti részközgyűléseken hozhatják meg a fenti javaslatunkra.

A díjemelési javaslatunk kialakítása kapcsán meg kívánom jegyezni, hogy a felújítással 
kapcsolatos kihasználtságunk jelenleg alacsony szinten mozog. Létezik állami kamattá-
mogatás, amely összefügg a jelenleg 100%-ban megkötött Fundamenta lakáskasszában 
elhelyezett pénzösszeg nagyságrendjével.

Tehát minél magasabb összeget fizetnek a lakáskasszába, annál nagyobb mértékben 
tudjuk felhasználni az állami kamattámogatás mértékét. A felújítási alap megemelésének, 
vagy helybenhagyásának döntése az Önök kezében van. Ez a döntés felelősség is egyben, 
amely birtokában felújításokat eszközölhetünk, vagy konzerváljuk a jelenlegi állapotokat.

Tisztelettel kérem Önöket, fogadják el díjemelésre vonatkozó javaslatomat, hiszen így 
nagyobb eséllyel tudnak az épülettömbök a rövidesen kiírandó pályázaton részt venni, illetve 
a pályázat hiányában nagyobb biztonsággal, pénzügyi háttérrel tudjuk elvégezni az esetleges 
részfeladatokat, pl: lépcsőházi festést, tetőszigetelést, homlokzatszigetelést stb. 

Együttműködésüket előre is köszönöm!  
Póta László, elnök

október 10. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry – Eger 
U14  labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

október 10. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Sajóvölgye Focisuli női labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

október 10. szombat

12 órától Mezőkövesd Zsóry – Eger 
U15 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

október 10. szombat

18 órától Mezőkövesdi KC – SPORT36-
Komló NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

október 17. szombat

11 órától Mezőkövesd Zsóry – Várda SE  
U19 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

október 17. szombat

11 órától Mezőkövesd Zsóry – Várda SE  
U17 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

október 18. vasárnap

10 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Emőd-Bogács U16 labdarúgó-mér-
kőzés a Városi Stadionban

október 24. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Kazincbarcika női labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

október 24. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Borsod Volán U14 labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

október 24. szombat

12 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Borsod Volán U15 labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

október 24. szombat

18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– FC Ajka NB II-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a a Városi Stadionban

október 24. szombat 
19 órától Mezőkövesdi KC – Balmazújvá-
rosi KK NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Sport

Országos 
Könyvtári Napok 
ingyenes a könyvtári beiratkozás, az internethasználat és 
a dVd-kölcsönzés a Városi Könyvtárban október 11-én az 
Országos Könyvtári Napok keretében. 

Az országos programsorozat nyitányaként október 5-én Schäffer Erzsébettel 
találkozhattak és beszélgethettek az irodalomkedvelők. Október 11-én, 
vasárnap rendkívüli nyitvatartással, 10–16 óráig várják az olvasókat a 
gyermek és a felnőtt részlegben egyaránt. A Városi Könyvtárban Könyves 
Vasárnap ingyenes lesz az internet használata, emellett a beiratkozásért és a 
DVD-kölcsönzésért sem kell fizetni.

A Gyermek könyvtárban kézműves-foglalkozások lesznek, a fiatalok 
képeket, függődíszeket és ajtókopogtatókat készíthetnek.
Október 5–11. között mindezen túl a tagok késedelmi díj megfizetése nélkül 
vihetik vissza a lejárt kölcsönzési határidejű könyveket.

Hi
rd

et
és

M. zs.
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árAMSzüNETi ÉrTESíTÉS
Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy Mezőkö-
vesden az alábbi helyeken hálózatrekon-
strukció miatt áramszünetet tervezünk:

2015. 10. 14-én 8–15 óra között
Zsófia u.: 2-8., 12., 14., 20-46., 1-39., Sára u.: 1-5., 
9., Júlia u.: 15-17., Teréz u.: 11-21., 12-22., Farkas 
M. u.: 1-49., 2-26., Gergely u.: 15-23., 30-32., Klára 
u.: 4-14,. 25-41., Edit u.: 1., Éva u.: 13., 19., 23., 
31., 33., Béla u.: végig, Pál u.: 1-59., 2-46. 

2015. 10. 14-én 13–15 óra között
Zsófia u.: 10, 16-18., Takács I. u.: 9-től és 8-tól végig, 
Sára u.: 7., 11-től végig, 2-14., Farkas M. u.: 28.

2015. 10. 15-én 8–14 óra között
Teréz u.: 24-től és 23-tól végig, Dávid u.: végig, 
Imre u.: végig, György u.: 25-től és 12-től végig, 
Salamon u.: 19-től és 14-től végig, Lajos köz: végig, Ger-
gely u.: 13., 27., Varga P. u.: 23-31., 12., Farkas M. u.: 11.

2015. 10. 16-án 8–14 óra között
Gaál I. u.: 53-61., 65-67., 42-60., 
Varga P. u.: 14-től végig. 

2015. 10. 16-án 10–14 óra között
Varga P. u. 13-19., Gaál I. u.: 21. 23., 27., 12-16., 
Gyula u.: 13., 15., Ádám u.: 14-34., 21-61., 
Damjanich u.: 50., Madách u: 5-29., 12-28., 
Klapka u.: 1-5., 2-4., Gr. Zichy u.: 54.

2015. 10. 19-én 8–12  óra között
Kiss I. u.: 1-3., 2-18., János u.: 1-11., 2-36., 
Damjanich u.: 67. 

2015. 10. 19-én 12–14  óra között
Kiss I. u: 5-29., 20-38., Mihály u.: 3-49., 2-34., 
Bogácsi u.: 3-15., Kelemen u.: 1-27., 2-38., János u.: 72.

2015. 10. 20-án 8–14 óra között
Varga P. u.: 11., 6-10., Gaál I. u.: 2-10., 1-19., 
György u.: 2-10., 1-23., Gergely u.: 2-22., 3-11., 
Salamon u.: 2-12., 1-17. 

2015. 10. 21-én 8–12 óra között
Táncsics u.: 1., 11., 27-53., 38-50., Margit u.: 3-19., 
27-41., 2-6., Teréz u.: 2-10., 1-9., 
Szomolyai u.: 73-81., 56-64., Rákóczi u.: 95. 

2015. 10. 21-én 12–14 óra között
Táncsics u.: 3-9., 13-25a., 6-34., Ilona u.: 15-19., 16-20.

2015. 10. 22-én 8–14 óra között
Szomolyai u.: 19-69., 18-54., Márta u.: 4., 4a., 7., 
Bocskai u.: 2-8., Rákóczi u.: 75-83., 
Anna köz: 1-13., 2-6., 10., Judit u.: 1., 2.

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha 
a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, 
úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.

Érd: 06-20-940-3213

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

ÉMáSz Hálózati Kft.

Köszönjük minden kiállítónak, aki a III. Őszi 
Gyümölcs Zöldség Kiállításra elhozta gyümölcseit, 
zöldségeit, házi készítésű befőttjeit, szörpjeit. 
Önök nélkül nem lett volna színvonalas a kiállítás. 
Hozzák el jövőre is termékeiket!

A „Magyarország legszebb konyhakertje” helyi 
nevezőinek díjazása, elismerése. 

Településünkről 15 kert nevezett. A díjak 
átadásán részt vett Tállai András miniszterhelyet-
tes úr, valamint dr. Fekete Zoltán polgármester úr.

Díjazottak:

Balkon kategória i. helyezést ért el: 
– Árvai-Simonyi Ágnes (Mk., Mátyás kir. u.)

zárt kert  kategóriában i. helyezést ért el:  
– Gáspár József  (Mk., Dózsa Gy. u. 47.)

Mini kategóriában i. helyezést ért el:  
– Kis Pál (Mk., Móricz Zs. u. 21.)

Normál kategóriában i. helyezést ért el és 
ez a kert lett benevezve az országos megmé-
rettetésre, melynek eredményhirdetése az 
OMÉK-on lesz. Tállai András miniszterhelyettes úr 
különdíját is átvette.
– Dr. Istókné Pap Katalin (Mk., Cseresznye u. 35.)

Normál kategória ii. helyezést ért el: 
– Katona László (Mk. ,Vörösmarty u. 51.)

Normál kategória iii. helyezést ért el: 
– Guba József  (Mk., Meggy u. 25.)

 Különdíjas:
– Szilvási-Zupkó Anett (Mk., Szemere Bertalan u.)

A többi nevezett elismerő oklevelet kapott.

A kiállítás másnapján szombaton volt megtartva 
a III. Matyó Süteményverseny, melyre 15 nevezés 
érkezett, sós, édes és kelttészta kategóriákba.

Sós kategória:
I. helyezett – Köménymagos pogácsa – Jónis 
Judit (Mezőkeresztes, Balaton u. 12.)
II. helyezett – Erzsike sajtos pogácsája – Kiss 
Lajosné (Mk., Dr. Lukács Gáspár u. 3/1/1)
III. helyezett – Diós pogácsa – Pap Jánosné 
(Mk., Ádám u. 4.)

Kelttészta kategória:
I. helyezett – Diós kalács virág – Béres Józsefné 
(Mk., Mátyás kir. 209.)
II. helyezett – Szilvalekváros bukta – Pap 
Jánosné (Mk., Ádám u. 4.)
III. helyezett – Mákos kalács – Jónis Judit 
(M.keresztes, Balaton u. 12.)

Édes kategória:
I. helyezett - Hólabda – Hegyi Jánosné 
(Mk.,Martos F. 15.)
II. helyezett - Halacska – Dobó Józsefné (Mk., Eötvös 
u. 12.)
III. helyezett - Hólabda – Gáspár Józsefné 
(Mk., Dózsa Gy. u. 47.)

A Matyó Kertbarát Egyesület nevében
Herkely Károly

Köszönetnyilvánítás és eredmények

A Honismereti Szövetség huszadik alkalommal szervezi 
meg az Országos Ifjúsági Honismereti Akadémiát hazai és 
határon túli diákok részvételével, ez alkalommal a kiváló, 
nagy múltú tanintézetekkel rendelkező Mezőkövesden.

A Honismereti Szövetség működésében kiemelt 
helyet foglal el az ifjúság – sokrétűen foglalkozunk a fia-
talok honismeret-helytörténeti tevékenységével. 

Célunk e rendezvénnyel a diákok olyan szakmai-mód-
szertani ismeretekhez, és ezeken keresztül olyan élmé-
nyekhez, érzelmekhez juttatása, amelyekben elsősorban 
iskolán kívül lehet részük. Ezért is eltérő a szervezeti forma 
– a négy napba sűrített program koncentráltan hat a részt-
vevőkre. Az ifjúsági akadémia alkalmat nyújt arra, hogy a 
diákok – a maguk által választott téma feldolgozása során 
– új ismeretekre, személyes tapasztalatokra tegyenek 
szert, amelyek a kapcsolatteremtésre, a másik ember meg-
ismerésére is vonatkozhatnak. Mindezzel természetesen 
segíteni tudjuk a tanórai munkát, ugyanis a településhez 
köthető információk élményszerűbbé, átélhetőbbé teszik 
a tanultakat. Mindezt azért is tartjuk különösen fontosnak, 
mert a hon- és népismeret, honismeret iskolai tanításához 
segítséget kívánunk nyújtani tanórán kívüli módszerek 
megismerésével, amelyeket a részt vevő diákok az iskolai 
munkában is hasznosítani tudnak. 

A kitűzött téma  feldolgozásban a diákok segítséget 
kaphatnak tanáraiktól, másrészt a meghívó levélben 
ajánlásokat fogalmazunk meg. A mintegy másfél 
évtizedes tapasztalatunk, hogy a diákok igen alaposan 
felkészülnek az előadásokra, útmutatással önálló kutató-
gyűjtőmunkát végeznek, dolgozatukat lábjegyzetelik, 
prezentációval látják el. Örvendetes, hogy bár a korrefe-
rátum tartása nem kötelező, a részt vevő diákok mintegy 
kétharmada készül előadás tartására.

A legjobb dolgozatok közzétételére szövetségünk 
folyóiratában, a HONISMERET-ben alkalmi rovatot indítot-
tunk Zsenge termés címmel, megjelenési lehetőséggel is 
biztatva, segítve a tehetséges diákokat. 

2015-ben iskolatörténettel, kiemelkedő tanáregyéni-
ségekkel fogunk foglalkozni olyan megközelítésben, hogy 
a diákok saját, vagy szülő-lakóhelyük, családtagjaik iskolá-
járól gyűjtsenek anyagot, illetve az adott iskolához köthető 
kiemelkedő, a család, a környezet emlékezetében példaként 
élő egyéniségek történetét kutassák és dolgozzák fel.

Mezőkövesd városvezetése, intézményi vezetői, 
szakemberei a rendezvény mellé álltak, előadással, 
városnézéssel, tanulmányút vezetésével, a helyi hagyo-
mányok bemutatásával segítik a program gazdagabbá 
tételét, megvalósítását.  

Biztosak vagyunk abban, hogy a jubileumi, XX. 
Országos Ifjúsági Honismereti Akadémia résztvevői 
gazdag élményekkel, Mezőkövesd és környéke értékeit 
megismerve azzal a gondolattal távoznak, hogy ide 
vissza kell jönniük családdal, barátokkal! 

Szeretettel várjuk az érdeklődő mezőkövesdieket 
is október 24-én, szombaton 15 órára a Galéria 
dísztermébe az Országos Ifjúsági Honismereti Akadé-
mia ünnepélyes megnyitására.

Titkos Sándorné, 
a B-A-Z. Megyei Honismereti Egyesület elnöke

Országos ifjúsági Honismereti 
Akadémia Mezőkövesden



14    mezőkövesdi újság 2015/20

sportkalauz

a kupában győzelem, 
a bajnokin vereség

kétszer is találkozott 
az Eger sBs Eszterházy 

szsE-vel az MkC, egy-
szer a mieink, egyszer 
a hevesiek örülhettek.

(Fotó: Lénárt Márton, handballeger.hu)

A véletlen úgy hozta, hogy az 
Eger elleni idegenbeli bajnoki 
előtt négy nappal a Magyar Ku-
pában a 16 közé jutásért rende-
zett párharcban is ugyanebben 
a felállásban találkoztak a felek. 
A szeptember 30-i kupamérkő-
zésen végig a kövesdiek akarata 
érvényesült, a hazaiak kicsit 
tartalékoltak is az október 4-i 
bajnoki találkozóra, de így sem 
lehettek boldogok a tízgólos 
vereséggel és a kupabúcsúval.

Skaliczki László a találkozó 
után annak örült, hogy látta, 
elszántak voltak a játékosai, s 
megnézhette, néhány helyzet-
ben milyen plusz megoldások 
alakultak ki, kire lehet számítani.

A bajnokin aztán az első 
félidő nem a tervek szerint 
alakult. Bár 2-0-ra még csa-
patunk vezetett az Eger ott-
honában, hamar fordítottak 
a hazaiak, majd pontosabb 
játékuknak és Kovács védé-
seinek köszönhetően meg 
is lógtak, a 19. percben már 
12-4-re vezettek. A beálló 
Dimitrovszkit, valamint a jól 
lövő Dobót nem tudta tartani 
az MKC. A második játékrész 
fordulatot hozott, Radnics 
vezérletével sikerült ledol-
gozni a hátrányt és egyenlíte-
ni. 19-19 után azonban nem 
jött meg a teljes fordulat, az 
egriek egy-két gólos előnyre 

tettek szert, a végén sze-
rencséje sem volt a kövesdi 
csapatnak.
– Az elején nem tudtunk 
kellőképpen felpörögni, az Eger 
pedig azt a tempót diktálta, 
amellyel érvényesíteni tudta 
akaratát. Jött pár kisebb sérülés 
is, Antal ugyan ezután folytatni 
tudta a játékot, Kozina viszont 
nem tudott visszaállni. A má-
sodik félidőben huszáros hajrát 
vágtunk ki, azt az MKC-t láttam 
a pályán, amelyet az elejétől 
kezdve szerettem volna. A végén 
nem volt szerencsénk a lövések-
nél, a kapufáról kifelé pattant a 
labda – értékelt Skalczki László 
vezetőedző.

Eger SBS Eszterházy SzSE
– Mezőkövesdi KC 22-32 (12-16)
Eger, 400 néző, vezette: Herczeg, Südi
Eger: Radulescu, Repóth (kapusok), 
Szűcs, Iváncsik Á. 2, Halász 3 (1), Szabó 
P. 1, Szilágyi, Dimitovszki 2, Lezák 4, 
Bajorhegyi, Kocsis Cs. 3 (1), Padla 4, Ta-
kács 1, Dobó 2, Menyhárt. Vezetőedző: 
Rosta István
MKC: Volarevics, Holló B. (kapusok), 
Kozina 4, Kovács B., Szepesi 4 (2), Füstös 
3, Kiss R. 4, Grünfelder 1, Hajdu G. 2, 
Radnics 4, Antal 3, Molnár 2, Benis 5, 
Csirics. Vezetőedző: Skaliczki László
Hetesek: 4/2, ill. 2/2
Kiállítás: 10, ill. 16 perc

Eger SBS Eszterházy SzSE 
– Mezőkövesdi KC 25-23 (14-10)
Eger, 850 néző, vezette: Horváth, 
Marton
Eger: Kovács J., Radulescu (kapusok), 
Szűcs, Iváncsik Á. 2, Halász, Szabó P. 5 
(1), Szilágyi, Dimitrovszki 6, Lezák, Ba-
jorhegyi, Vancsics 3, Padla 3 (1), Takács 
B. 1, Dobó 5, Menyhárt. Vezetőedző: 
Rosta István
MKC: Liszkai, Volarevics, Holló B. (ka-
pusok), Kovács B., Szepesi 3 (2), Füstös, 
Kiss R., Grünfelder, Hajdu G. 4, Radnics 
7, Antal 2, Molnár, Benis 2, Trivkovics 
1, Csirics 3, Kozina 1. 
Vezetőedző: Skaliczki László
Hetesek: 2/2, ill. 2/2
Kiállítás: 12, ill. 8 perc

További kézilabda-eredmények:

NB II:
Mezőkövesdi KC U23 – Kisvárda 28-25 
(15-12) 
MKC U23: Bartók L., Hostisóczki (kapu-
sok), Pásztor, Sallai 1, Gyenge 1, Dohány, 
Kiss 6 (2), Fábián 6, Kovács B. 7, Nyitrai, 
Hangyel 7, Üveges, Rozmán. Edző: 
Molnár Ferenc 
DEAC – Mezőkövesdi KC U23 
29-29 (11-18)
MKC U23: Bartók L., Hostisóczki 
(kapusok), Kovács P. 10 (1), Horváth 6, 
Fábián R. 4, Nyitrai Zs. 1, Hangyel 1, Dohány, 
Üveges, Kiss R. 5 (1), Pásztor, Gyenge 2. Edző: 
Molnár Ferenc
NB I ifjúsági:
Mezőkövesdi KC– Grundfos Tatabánya KC 
23-33
Csurgói KK – Mezőkövesdi KC 37-29
Serdülő:
Juhász `99 Füzesabonyi SC 
– Mezőkövesdi KC 16-27
Mezőkövesdi KC 
– Csömöri SSZN KFT 38-25

Sikerekkel kezdték az őszi futószezont 
a mezőkövesdi sportolók. A szeptem-
ber végén, Egerben rendezett Barokk 
Futóparádén ugyanis a hét kilométeres 
távon Csörgő Péter első, a Mezőkövesdi 
Triatlon Egyesület tagjai közül ifj. Sipeki 
László pedig a második lett az ifjúságiak 
között, Dobos Anna pedig a lányok között 
lett ezüstérmes. Ugyanezen a távon a sze-
nioroknál Sipeki László végzett a második 
helyen. A 14 kilométeres futamban a 
szeniorok között Takács András végzett a 
második pozícióban, míg a felnőtt férfiak 
versenyét Bertha Gábor nyerte meg.
– A Barokk Futóparádé a Jabil 1/3 Maraton 
után a kedvenc versenyünk, hiszen míg 
Tiszaújvárosban jó időket futunk, de a 
helyezéseket a profik viszik el, addig Egerben 
nem csupán az időeredményeinkkel lehetünk 
elégedettek, hanem rendre érmekkel térhe-

tünk haza. Ezen kívül jó felkészülési lehetőség 
az őszi félmaratoni, maratoni távú viadalokra 
– mondta Barczi Albert, a METRI vezetője.

Hozzátette, tagjaik közül Takács András 
indul majd a legtöbb ilyen jellegű versenyen 
ősszel, ő már részt vett egy félmaratonin, 
amelyen 42. lett, de ő már korosztályában az 
idősebbek közé tartozik, nála 3-4 évvel fia-
talabbak végeznek előtte. Ő részt vesz majd 
a Balaton Maratonon, valamint a többiekkel 
együtt a miskolci Barátság Maratonon is.
– Az október végi versenyen az egész 
csapat elindul majd, az idősebbek a 10 
kilométeres, valamint a félmaratoni távon 
futnak, a fiatalabbak az öt kilométeres 
etapon. Egyre népszerűbb ez a verseny is, 
sokan vesznek részt rajta, kinövi magát. 
Miskolcon is jól szoktunk szerepelni, bízom 
abban, most sem lesz másként – tekintett 
előre Barczi Albert.

diáKOLiMPiáN iS VOLT SiKEr 
A nyár folyamán triatlon verse-
nyeken is indultak a kövesdiek, 
Tiszaújvárosban a ranglista 
viadalon Dobos Anna és ifj. Sipeki 
László is jól szerepelt. Mindketten 
indultak a Diákolimpián is. Dobos 
Anna a hajdúböszörményi régiós 
döntőben is részt vehetett, de az or-
szágosra nem sikerült továbbjutnia. 
Ifj. Sipeki Lászlónak viszont igen, 
ő a szegedi fináléban a 11. helyet 
szerezte meg az I. korcsoportban. 
A gyerekek a következő hetekben 
mezeifutásban szerepelnek majd 
a Diákolimpián, elvárás a megyei 
döntőbe jutás, Sipeki pedig az 
országos fináléban is ott lehet.

Parádéztak Egerben a kövesdi futók
A Mezőkövesdi Triatlon Egyesület sportolói jó időeredményeknek és érmeknek 
is örülhettek az utóbbi időben.

T. B.

T. B.



szeged 2011-grosics akadémia 
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)
A Merkantil Bank Liga 8. fordulójában a 
masszív, jó erőkből álló Szeged vendége-
ként, a gyulai Grosics Akadémia Sport-
telepén léptek pályára Benczés Miklós 
tanítványai szeptember 26-án.

A mérkőzés első félidejének nagy 
részében a pálya középső részén pat-
togott a labda. A csapatok ezzel együtt 
több ígéretes lehetőséget is kialakítottak 
a szünetig, de 45 perc alatt nem született 
gól. Ehhez a legközelebb Molnár állt, aki 
a 28. percben Polényi nagyszerű beadá-
sát követően három védő között tüzelt 
kevéssel a kapu mellé.

MáTÉ-gÓl Fordulás után alig 10 perccel 
megszerezte a vezetést együttesünk. Az 
54. percben Dvorschák húzódott előre, 
remek beadását követően Máté gurította 
a labdát közelről a bal alsó sarokba. A 

folytatásban Dombó bravúrjai mellett 
Bajzát kimaradt ziccere jelentett izgalmas 
eseményt, de az eredmény nem változott a 
lefújásig, csapatunk értékes 3 pontot szer-
zett. A lefújás után reklamáló Tóth Gábor 
a 2. sárga lap után piros lapot kapott.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– kisvárda Master good 0-1 (0-1)
A Merkantil Bank Liga 9. fordulójában 
az újonc, 9. helyezett Kisvárda látogatott 
városunkba október 4-én.

Az összecsapáson mindkét csapatnak 
volt esélye a gólszerzésre az első 30 percben, 
de a helyzetek kimaradtak. A 37. percben 
viszont egy jobb oldali beadást követően 
Erős húzódott előre és közelről a hálóba 
bólintott, így előnybe kerültek a vendégek.

Az 52. minutumban Máté lőtt nagy 
helyzetben a bal alsó sarok mellé, majd 
Heffler 22 m-es szabadrúgása tévesztett célt. 
Ezután a látogatók játszottak veszélyeseb-

ben, de hét minutummal a rendes játékidő 
vége előtt Heffler beadása után Harsányi 
fejelt a kapufára, így a Kisvárda megnyerte a 
mérkőzést. Labdarúgóink 9 mérkőzés után a 
3. helyen állnak 17 ponttal. Együttesünk leg-
közelebb két hetes szünetet követően Sorok-
sárra látogat. A bajnoki összecsapás október 
17-én, szombaton 14.30-kor kezdődik. 

Bódi krisztián

CSABAi TOVáBBjuTáS A Magyar Kupa országos fő-
tábla 2. fordulójában az OTP Bank Ligában 12. helyen 
tanyázó Békéscsaba 1912 Előrét fogadták Benczés 
Miklós tanítványai szeptember 23-án.

Az első játékész jelentős részében óvatosan, 
visszafogottan futballoztak a felek, viszont fordulás 
után megélénkült a játék, de 90 perc alatt nem szüle-
tett gól. A hosszabbítás 96. percében Kertész, három 
perccel később Birtalan talált a kapuba, így 2-0-ás 
győzelmének köszönhetően a Békéscsaba jutott a 
Magyar Kupa 3. fordulójába.

két mérkőzésen három pontot gyűjtött városunk nB II-es 
felnőtt csapata. Együttesünk a szegeden aratott egygólos 
győzelem után kikapott hazai pályán a kisvárdától. 

siker után 
nem jött pont

Verőfényes napsütés fogadta a sportolni, mozogni szeretőket szeptember 19-én. Az esemény 
a „profi” férfi-női kerékpárosok versenyével kezdődött, akiknek egy 1,3 km-es pályán összesen 
8 kört kellett teljesíteniük. A férfiak küzdelmében Magicz Dávid diadalmaskodott. A győztes, 
Gáspár Viktort és Berta Gábort megelőzve szerezte meg az aranyérmet. A hölgyek között Réti 
Aliz bizonyult a legjobbnak.

A rendezvényt Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti 
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki az egészséges életmód, ezen 
belül a rendszeres testmozgás fontosságára hívta fel a résztvevők figyelmét. A politikus, beszéde 
után a Mezőkövesd Zsóry FC 15 fős csapatával együtt indult a kerékpáros körön. 

A különböző biciklis távokon hozzávetőleg hatszázan indultak ebben az évben. A jó hangulatú 
sportprogramon felnőttek, gyerekek, barátok és családtagok együtt rótták a kilométereket. Ezt 
követően a gyalogosok vették birtokba a szabadidőparkot, akik 4, vagy 8 km-es távon indulhattak. 
A 2 km-es „Nagyi” kört csak 65 éven felüliek választhatták, ennek ellenére az idősebb korosztály 
képviselői döntő részben szintén a hosszabb távokat teljesítették. A gyaloglásra ugyancsak népes 
mezőny gyűlt össze, 400-an sétáltak, vagy kocogtak a kijelölt útszakaszon. A gyermek kerékpáros 
körre a gyerekek 6 éves korig nevezhettek. A legkisebbek közül harmincan pattantak nyeregbe.

A programot tombolasorsolás zárta. A fődíj egy 150 000 Ft értékű bankkártya volt. A nagy 
értékű ajándékot Krupa Salomér nyerte meg. Az Életmódváltó programsorozatban egész évben 
aktívan szereplők között kisorsolt 100 000 Ft-os bankkártyát Pinczés Sándor vihette haza. Ezen 
felül egy motoros szimulátorgépen tesztelhették le vezetői tudásukat az érdeklődők, továbbá egy 
kerékpáros ügyességi pályát is kialakítottak a gyerekek számára. A délután folyamán a mezőkö-
vesdi BMX-esek és triálosok látványos bemutatóval szórakoztatták a jelenlévőket. Az eseményt 
a Progressio Bt. és az Ódor Kerékvár, Mezőkövesd Önkormányzata, a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft. és a Városi Rendőrkapitányság szervezte meg.

Ezren a Touron

Mintegy ezren 
vettek részt a Xi. Tour 

de Mezőkövesd 
programjain, melyek 
központi helyszíne a 

Kavicsos-tó és Szabad-
időpark volt.

(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

Bódi K.
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13:00–14:00 Ünnepi műsor a közösségi házban
– himnusz
– tállai andrás, a nemzetgazdasági minisztérium 

miniszterhelyettesének ünnepi beszéde
– Ünnepi műsor a széchenyi istván katolikus szakképző iskola 

tanulóinak előadásában
– szózat

14:15 –14:30 Térzene az 1956-os emlékműnél
közreműködik: a pro urbe-díjas mezőkövesdi városi Fúvószenekar

14:30–15:00 Koszorúzás az 1956-os emlékműnél
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médianonpro�t kft.

Grafika:

mezőkövesd Város Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját

59. évfordulójának 
mezőkövesdi ünnepi rendezvényére


