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XXVII. évf. 21. szám
Városunk lapja

Városháza szolgáltató közigazgatás
kultúra  zenei világnap – 40 éve
sportkalauz  újra feljutó helyen labdarúgóink

könyves 
napok
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A tárlatot Juhász Jánosné igazgató nyitot-
ta meg, aki kiemelte, hogy a kiállítást az 
intézmény diákjai mutatják be. Ezt követően 
dr. Fekete Zoltán polgármester mondott 
köszöntőt. A városvezető hangsúlyozta, 
mindannyiunk számára fontos a múlt isme-
rete és a hagyományok ápolása, az értékeink 
megbecsülése,  egymás tisztelete, valamint 
az egymásra való odafigyelés.

Család és ünnepek A kiállítást 
Szlukovinyi Péter vallási vezető, a miskol-
ci zsidó hitközség titkára nyitotta meg. 
Beszédében elmondta, hogy a tárlaton 
látható kilenc tematikus panel egyebek 
mellett a munka, a nyaralás, a szabadidő, az 
iskola, a katonaság, a vallásos élet, valamint 
a holokauszt eseményeit mutatja be. A 
hatalmas fényképek között matyó ruhába 
öltözött fiatalok is láthatóak. Szlukovinyi 
Péter kiemelte, lényeges hogy megemlékez-
zünk a második világháború történéseiről, 
tragédiájáról, ugyanakkor beszélni kell az 
előrelépés lehetőségéről. 

egy köVesdI Család életéről Az ün-
nepség folytatásaként Pataki Éva, az „Ami 
elveszett” című könyv szerzője osztotta 
meg gondolatait és emlékeit. Az írónő a 
könyvvel kapcsolatos kutatómunkájáról 
és személyes tapasztalatairól is beszélt, hi-
szen a kötet a Mezőkövesden élt édesany-
ját és családját mutatja be. Hangsúlyozta, 
hogy az alkotás egy családregény, így a 
történetnek a valós személyek mellett 
kitalált szereplői is vannak.

Pataki Éva elmondta meglepetésként érte a kutatásai során az, hogy Mezőkövesden 
népes zsidó közösség élt, és harmonikusan éltek együtt a mezőkövesdiekkel, ugyanak-
kor nehezen fogadta el a 2. világháború tragikus eseményeit, majd a hosszú hallgatást, 
ami a könyv megírásának egyik oka is volt. Ezt követően a kiállítás megnyitójáról is 
véleményt alkotott.
– A polgármester beszéde nagyon meghatott, hiszen annak a városnak a vezetője 
beszélt tisztelettel és szívhez szólóan, ahonnan a felmenőimet elűzték, én ezt hazata-
lálásnak nevezem. Számomra az jelenti a megbocsájtást, hogy beszéltünk a múltról 
és az, ahogy egymás szemébe néztünk, és ez velemi itt most megtörtént – emelte ki 
Pataki Éva, Balázs Béla-díjas író.

gazdag arChíVum A tárlatot a Centropa Magyarország állította össze. Kenesei 
Marcell, a szervezet munkatársa kiemelte, hogy 2001 és 2008 között Közép-Európá-
ban 1300 interjút készítettek holokauszt-túlélőkkel, és több mint 20 ezer fényképet 
digitalizáltak. Ezek közül magyar nyelven 220 interjú készült és mintegy 5000 fényké-
pet dolgoztak fel.

A megnyitót a Szent László Gimnázium diákjainak verses, prózai és hangsze-
res műsora színesítette. A tanulók többek között Pataki Éva, „Ami elveszett” című 
könyvéből is olvastak fel részleteket. A résztvevők az ünnepség után a diákok vezeté-
sével tekintették meg a tárlatot. A kiállítás október 22-éig tekinthető meg az oktatási 
intézményben.

Az állandó tárlat ötlete 2012 őszén, a Közösségi 
Házban megrendezett, a magyar rendőrség történetét 
feldolgozó kiállítás kapcsán merült fel. Szerencsi Árpád 
alezredes, kapitányságvezető szorgalmazására Kovács 
István, a közlekedésrendészeti osztály munkatársa 
levél- és irattári kutatómunkába és gyűjtésbe kezdett. 
A mintegy 3 éves munkának köszönhetően 2014 de-
cemberére összeállt a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
múltját összefogó anyag, amely azóta előre bejelentke-
zés mellett látogatható. 

A munkában a kapitányság minden munkatársa, 
városunk önkormányzata, valamint a Bűnmegelőzési és 
Vagyonvédelmi Alapítvány is segített. 

Tárlatot rendeztek be a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon, 
amely városunk rendőrségének történelmét 

dolgozza fel a csend őrség korszakától egészen napjainkig. 

Rendőrmúzeum

Történetek egy családi albumból
ezzel a címmel nyílt kiállítás a magyar zsidók XX. századi emlékeiből október 1-jén 

a szent lászló gimnázium és közgazdasági szakközépiskolában.

A kiállításon korabeli dokumentumok őrzik, hogy 
már 1472-ben ítélkezési joggal rendelkezett Mezőkö-
vesd, szinte addig visszavezethető a helyi rendvéde-
lem története. 
– Az iratok mellett például korabeli tárgyakat, helyszínelő 
szetteket is láthatunk az 1930-as és 1980-as évekből, 
valamint a kiállítás különlegességeként a rendőrök külön-

böző ruházatait, az adott évtizedre, évszázadra jellemző 
egyenruháikat is láthatjuk a vitrinekben. Úgy gondo-
lom, hogy egy tartalmas, látványos és sok információt 
tartalmazó anyagot sikerült összeállítanunk, mellyel mél-
tóképpen elevenítjük fel a korabeli rendvédelmi szervek 
munkáját – emelte ki Kovács István, aki a témában könyv 
megjelentetését tervezi.

B. krisztián

M. Zsanett

Fotókon keresztül ismerhetjük meg 
a magyar zsidók XX. századi emlékeit és életét

 A kiállított tárgyak között különböző időszakokból találunk rendőrségi 
egyenruhákat, sapkákat, jelvényeket, irodai és híradástechnikai eszközöket, 
valamint térképeket és dokumentumokat



mezőkövesdi újság 2015/21   3

TARTALOM

Kiadó: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 

mindenkori vezetője

Felelős szerkesztő: Szabó-Bodnár Ágota 
Újságírók: Molnár Zsanett, Bódi Krisztián, Tóth Balázs
Tördelő-szerkesztő: Tóth Péter
Szerkesztőségi titkárság: Bíró Gáborné
A szerkesztőség címe: 3400 Mezőkövesd, 

Szent László tér 17.
Telefon: 49/500-177, fax: 49/500-176
E-mail: info@kovesdimedia.com
ISSN 0239-0264

Nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Telefon: 49/414-000
Felelős vezető: Pető Csaba F.

Lapzárta: 2015. október 26.

Kéziratokat, fotókat nem áll módunkban megőrizni, 
visszaküldeni. Olvasói leveleket a lap lehetőségeihez 
igazítva, szerkesztve, rövidítve közlünk. 

IMPRESSZUM

kéthetente 
8000 példányban 
megjelenő,

Történetek egy családi albumból
Élő rózsafüzér a templomszentelés évfordulóján
Képviselő-testületi ülés
Előkelő helyen zárt a Zsóry
Az ügyfélbarát adózásért
„Ismerj meg, hogy segíthess!”
Szolgáltató közigazgatás
Időseink ünnepe
Jubileumi évforduló
Fontos a szakképzés
Zenei világnap – 40 éve
„Színház az egész világ”
Alkaiosztól Juhász Gyuláig
Hirdetések
Németországi vendégek 
a Szent László Gimnáziumban
Ötven éve ballagtunk
Köszönet a köszöntésért
Köszöntés az idősek napján 
Mezőkövesdi építész nyerte 
a diploma-fődíjat 2015-ben 
Közhírré Tétetik
Fölényes győzelem, majd szoros vereség
Az egészséges életmód felé
Szép siker – Újra feljutó helyen
Kiegyensúlyozott erők küzdelme...
Könyves napok
Jó hangulat, remek koncertek

2
3
4

5

6

7

8
9

10

11
14

15

16

 ingyenes mezőkövesdi kiadvány 
www.kovesdimedia.com

facebook.com/mezokovesdonline

Élő rózsafüzér 
a templom-

szentelés 
évfordulóján

tizennégy évvel ezelőtt, 2001. október 13-án 
szentelték föl az új Jézus szíve templomot. 

A jeles alkalomról 
idén is meg-
emlékezett az 

egyházközség, hiszen 
ünnepi szentmisét, azt 
követően pedig szent-
ségimádást tartottak, sok 
résztvevővel. A híveken 
kívül hivatalosak voltak 
az eseményre az esperesi 
kerület papjai. Ünne-
peltek az egyházközség 
világi vezetői, dr. Fekete 
Zoltán polgármester és az 
önkormányzat képviselő-
testületének tagjai, a Szent 
István Katolikus Általános 
Iskola tanulói, tanárai is.
– A mise fő celebránsa a 
mezőkövesdi származású 
Lázár István volt, aki jelen-
leg a Debrecen-Nyíregyházi 
Egyházmegyéhez tartozó 
Mérken plébános, és éppen 
40 évvel ezelőtt szentelték 
pappá. Ez ugyan nem közis-
mert jubileum, a Bibliában 

viszont szent szám: hosszú 
időt jelent, annyit, amennyi 
valami megvalósulására 
éppen elég. Lázár István 
is be tudott számolni saját 
tapasztalatairól, a papság 
értelméről, lelki hasznáról. 
Ünnepi beszédét is a temp-
lomról, de főként a papság-
ról tartotta. Külön felhívta a 
fiatalok figyelmét arra, hogy 
ne vessék el azt, hogy ők 
is lehetnek papok, talán az 
Úristen őket is meghívja. Ő 
a papságban megtalálta éle-
te értelmét, boldogságát – 
mondta el dr. Berkes László 
pápai prelátus, plébános.

Október 13-a egyben 
az egyházközség rendes 
szentségimádási napja 
is. Az ünnepi szentmisét 
követően a hívek a miséig 
szentségimádást tartottak. 
Az esti misét megelő-
ző októberi rózsafüzér 
imádságot is rendhagyó 

módon végezték. Több 
mint hatvan gyerek „élő 
rózsafüzérként” állta kö-
rül az oltárt, mindannyian 
egy-egy imát mondtak, 
kezükben mécsessel, 
amelyet akkor gyújtottak 
meg, amikor rájuk került 
a sor az imádságban. Így 
lassacskán mindenki mé-
csese felgyulladt.

További TERvEK A TEMpLoM 
SZépíTéSéRE A Jézus 
Szíve templom környezete 
az elmúlt években egyre 
gazdagabb lett. A legköze-
lebbi terv, hogy a templom 
szentélyének közelében lévő 
nyolc hosszúkás üvegablakot 
színes üveggel díszítik. Ezeken 
nyolc közismert, vagy újabb 
szent, boldog képe szerepel-
ne, feliratában az evangéliumi 
nyolc boldogság szövegével.

t. B.
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városháza

képviselő-testületi ülés
az Integrált településfejlesztési stratégia végleges jóváhagyásáról, rendeletek módosításáról, köz-
beszerzési eljárások elindításáról döntött városunk képviselő-testülete szeptember 30-ai ülésén.
Polgármesteri tájékoztatójában a főbb 
események mellett dr. Fekete Zoltán 
kiemelte, hogy az önkormányzat 168 ezer 
forint vissza nem térítendő Közművelő-
dési érdekeltségnövelő támogatást nyert, 
melyet közművelődési intézmény vagy 
közösségi színtér műszaki, technikai esz-
közállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására kell fordítani. A városvezető 
azt is kiemelte, hogy a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériumtól 1.664.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatást kaptak a helyi 
közlekedés működtetésének, folyamatos 
üzemeltetésének és eszközfenntartási 
ráfordításainak finanszírozására, melyet 
december 31-ig kell felhasználni. A polgár-
mester azt is kiemelte, hogy a szennyvíz-
beruházáshoz kapcsolódó járdafelújítási 
munkák befejeződtek, valamint a lakos-
sági igényként kezelt munkák 80%-a is 
elkészült, így például megépült az Olga, a 
Sára, a Sólyom, a Mandula utcai járda. A 
tájékoztató lezárásaként dr. Fekete Zoltán 
arról is beszámolt, hogy a startmunka-
program keretében az elmúlt időszakban 2 
tonna burgonyát és 1,3 tonna vöröshagy-
mát takarítottak be, és jelenleg a szántás 
előtti talaj-előkészítő munkák zajlanak az 
önkormányzat mezőgazdasági területén. 
Emellett vízrendezési munkákat végeznek 
a Bocskai úton és járdakarbantartást az Er-
zsébet királyné, Károly és Lehel utcákban. 

rendeletmódosítások Az ülés első 
napirendi pontjaként az önkormányzat 
idei évi költségvetését, majd a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól szóló, va-
lamint azok elmulasztásának jogkövetkez-
ményeiről szóló önkormányzati rendeletet 
módosították. A rendeletben elsőként 
az erre vonatkozó törvényi változásokat 
vezették át. Emellett pontosították például, 
hogy az ingatlanról a járda fölé nyúló 
ágakat 2,2 méter magasságig kell levágni. 
Valamint azt is szabályozzák a rendeletben, 
hogy a gazdasági társaságokkal szemben is 
fel lehet lépni, ha nem tartják be ezen elő-
írásokat. Új tételként került be a rendeletbe 
a póráz nélküli kutyasétáltatás, melynek 
értelmében a kutyatulajdonos közterüle-
teken kizárólag csak pórázon sétáltathatja 
házi kedvencét. A szabályok be nem tartása 
szankciót, akár nagyobb összegű pénz-
bírságot vonhat maga után. A jogsértő 
magatartás miatt természetes személyek 
esetén a közigazgatási bírság felső határa 

kétszázezer forint, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
esetén pedig kétmillió forint lehet. 

Emellett az önkormányzat építmény-
adóról szóló rendeletét is módosították. 
Az adó mértéke nem változik, csupán a 
törvényi változásokat vezették át a helyi 
szabályozási dokumentumba.

Megalkották a település új talajterhelési 
díjjal kapcsolatos rendeletét is. A szenny-
vízcsatorna-hálózat kiépítése után azt a 
300-350 ingatlant érinti a talajterhelési díj, 
amelyeket nem kötöttek rá a csatornahá-
lózatra. Ezen épületek tulajdonosainak 
talajterhelési díjat kell fizetniük. A díjtételek 
nem módosultak, a rendeletet a törvényi 
előírások változása miatt fogalmazták újra.

A városatyák megtárgyalták a Zsóry 
Camping Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolásának befejezéséről szóló 
napirendet is. A napirenden belül a testület 
elfogadta a Kft. legutóbbi üzleti évéről szóló 
tájékoztatót, a vagyonfelosztási javaslatot, 
az adóbevallását és a zárójelentést is. A 
gazdasági társaság tehát 2015. szeptember 
30-ávál jogutód nélkül szűnik meg.

támogatások A grémium a települési 
önkormányzatok 2015. évi rendkívüli 
támogatására vonatkozó igény benyújtá-
sáról is határozott. A Magyarország 2015. 
évi központi költségvetéséről szóló törvény 
értelmében egy település egy évben kétszer 
igényelheti meg a rendkívüli támogatást. 
Önkormányzatunk idén már egyszer, áp-
rilisban pályázott, akkor 30 millió forintot 
kapott. A meghozott döntés értelmében 
szeptember 30-ával egy újabb pályázatot 
nyújt be a plusz forrás érdekében.

A városatyák nettó 735.000 forint 
hozzájárulást szavaztak meg a Városi 
Rendelőintézet számára, az intézmény 
meghibásodott gasztroszkóp berendezé-
sének javítása érdekében.

Emellett 180 ezer forint támogatást 
szavazott meg a testület az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 59. évfor-
dulója alkalmából megrendezett városi 
ünnepség lebonyolítására.

Az önkormányzathoz támogatási 
kérelmet nyújtott be a Mezőkövesdi Kézi-
labda Club és a Mezőkövesd Zsóry Futball 
Club Kft. az utánpótlás-nevelés fejlesz-
tésére. A meghozott döntés értelmében 
a két sportszervezet 10-10 millió forint 
hozzájárulást nyert el az önkormányzattól. 

A település következő ötéves fejlesztési 
elképzeléseit, terveit tartalmazza Mező-
kövesd Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája. A dokumentációt a Belügymi-
nisztérium is felülvizsgálta és elfogadta, így 
a testület is jóváhagyta a végleges stratégiát. 

A képviselők pozitív döntése értel-
mében közbeszerzési eljárást indítanak 
a 2015-2016, valamint a 2016-2017. évi 
hó-eltakarítás és síkosság-mentesítési 
feladatok ellátására, valamint a tanuszo-
da kivitelezőjének kiválasztására. Mind-
ezeken túl önkormányzati ingatlanok, 
bérlakások, üzlethelyiségek hasznosítá-
sáról, bérleti szerződések hosszabbításá-
ról is határozott a testület. 

Előkelő helyen 
zárt a Zsóry
Tizenegyedik helyen végzett a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő az év Fürdője 
szavazáson. Az országos akció nagy 
sikert aratott a vendégek körében, 
melyben mintegy 200 létesítmény 
és 170 000 fürdőző vett részt.
A különleges országos kezdeményezést a 
termalfurdo.hu indította útjára. Az első alkalommal 
megszervezett akció szervezőinek kiemelt célja az 
volt, hogy felhívják a figyelmet a hazai gyógy- és 
termálvíz gazdagságára, kiváló minőségére és az 
erre épülő fürdő-, valamint gyógyturizmusra. Az 
Év Fürdője játékon a szavazók három kategóriában 
voksolhattak kedvenc fürdőjükre 2015. június 4-e és 
szeptember 30-a között.

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő a legmagasabb 
kategóriában szerepelt, ahol az igen előkelő, 11. he-
lyet szerezte meg. A TOP 10-ből éppen csak kicsúszó 
Zsóry egyebek mellett olyan ismert létesítményeket 
előzött meg a rangsorban, mint a Bükfürdő Gyógy- 
és Élménycentrum, az Egri Termálfürdő, a nyíregy-
házi Aquarius Élményfürdő, vagy az Aquaworld 
Resort Budapest. Az Év Fürdője kategória győztese a 
hajdúszoboszlói Hungarospa lett. 

Az Év Feltörekvő Fürdője 2015 címet a 
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 
érdemelte ki, míg a Helyiek Kedvenc Fürdője 
2015 kategóriát a tiszakécskei Kerekdombi 
Termálfürdő nyerte meg. A szavazás eredményeit 
a termalfurdo.hu és az azevfurdoje.hu oldalon 
olvashatják. A játékban résztvevő szavazók között 
értékes ajándékokat sorsoltak ki.

m. zsanett

b. K.
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aktuális

az ügyfélbarát 
adózásért
Tállai András kormánybiztosként szervezi át a NAV-ot
térségünk országgyűlési képviselője miniszterhelyettesként im-
már az adóügyeket is felügyeli, a nemzetgazdasági minisztérium 
parlamenti és adóügyekért Felelős államtitkárságát vezeti.

Ezen kívül a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal szervezeti átalakításával összefüggő 
feladatok ellátásáért felelős kormány-
biztossá is kinevezték Tállai Andrást, 
akinek megbízatása az erről szóló kor-
mányhatározat szerint 2015. december 
31-ig szól. Kormánybiztosként feladatai 
közé tartozik a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal szervezeti átalakítása és az ahhoz 
szükséges jogszabály-módosítások 
előkészítése is.

Tállai András a hazai adózási 
rendszer átalakításáról szóló tervek-
ről elmondta: a cél egy új, ügyfélbarát 
adózási rendszer, amely gyorsabb, s 
kevésbé bürokratikus. Jövőre másfél 

millióan mentesülhetnek az adóbeval-
lás elkészítése alól: ők azok, akiknek 
kizárólag munkáltatótól származó jö-
vedelmük van, s nem vesznek igénybe 
adókedvezményt. Két év múlva akár 
már három és fél millió adózó szemé-
lyi jövedelemadó-bevallását készítheti 
el az adóhivatal, az adózóknak csupán 
el kell fogadniuk, vagy észrevételez-
niük kell annak tartalmát. Az elkép-
zelések között szerepel, hogy a NAV 
minősíteni fogja az ÁFA-körbe tartozó 
adózókat, és a jó adózók már jövőre 
több kedvezményt kapnak. A másik 
két kategória az átlagos és a kockáza-
tos vállalkozás lesz.

„ismerj meg, hogy segíthess!”

A megyei szervezet a Norvég Civil Támogatási Alap 
pályázati támogatásával „Ismerj meg, hogy segíthess!” 
címmel indította el kezdeményezését, melynek ke-
retében meglátogatják a megyei járási- és kormány-
hivatalokat. A program célja az, hogy bemutassák, 
megismertessék, hogyan tudják elintézni ügyeiket, 
látássérültek. Emellett az ügyintézők olyan ismere-
teket szerezhetnek, ami segítséget nyújt számukra a 
látássérült személyek ügyintézésében.

Az eseményen dr. Hajdu András, a Mezőkövesdi 
Járási Hivatal vezető-helyettese köszöntötte a jelenlé-

vőket, majd Barnóczki Gábor, a Vakok és Gyengénlátók 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesületének 
elnöke mutatta be a programot. A tájékoztató után az 
okmányirodában különböző szituációs helyzetekkel 
modellezték, hogyan lehet egy látássérült személy 
ügyeit elintézni, majd a tapasztalataikat megosztották. 

A látogatás végén az érdeklődők ellátogattak a 
Mezőkövesdi Járási Hivatalba, ahol megtekintették a 
Kormányablakot is. A projekt során információs füzetet 
kapnak a bevont intézmények a látássérülteket érintő 
speciális ismeretekről.

Szemléletformáló napot tartott a vakok és Gyengénlátók b-A-Z. Megyei Egyesülete 
Mezőkövesden a Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatalában október 1-jén. 

„A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok 
ügyfélszolgálati rendszerébe” (EKOP-2.1.23) és „A 
járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának 
fejlesztése” (EKOP-1.2.26) című uniós források 
révén összesen 10 milliárd forintot fordítanak az 
ügyfélkiszolgáláshoz szükséges technikai feltételek 
és a központi szolgáltatások, valamint az azokat 
kiszolgáló infrastruktúrák fejlesztésére. 

A járási hivatalok infrastruktúra-fejleszté-
sének legfontosabb célja az elavult informatikai 
eszközök, a szerverek cseréje, az egységes központi 
informatikai rendszerek bevezetése. Ezek a járási 
hivatalok, kormányablakok közötti munkafolya-
matok leegyszerűsítését, az adatközlés és -kérés 
folyamatának felgyorsítását szolgálják. Összesen 
16 ezer munkaállomást hoznak létre, 3000 
táblaszámítógépet és 6500 nyomtatót helyeznek 
majd üzembe. A projekt révén kialakítják még 
az egységes ügyfélhívó rendszert, emellett egy 
központi időpontfoglaló alkalmazást is bevezetnek 
az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdeké-
ben. A jogszabályi, törvényi változások gyorsabb 
nyomon követésének érdekében tovább bővítik 
az információs, tartalomszolgáltató, úgynevezett 
Tudástár rendszert is. 
– A két pályázat révén jelentős mértékben fejlődik 
a járási hivatalok, kormányablakok informatikai 
rendszere, amely hatékonyabb, gyorsabb és egy-
szerűbb ügyintézést eredményez. A kormányabla-
kokban intézhető ügytípusok folyamatos bővülése 
miatt elengedhetetlen, hogy az ügyintézők minél 
modernebb, egyszerűen kezelhető informatikai 
háttérrel dolgozhassanak. A beruházások révén to-
vább rövidülnek az ügyintézési határidők, bővül az 
elektronikus ügyintézés.  – mondta el Kerékgyártó 
László, a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Mezőkö-
vesdi Járási Hivatalának vezetője. 

A két európai uniós beruházás keretében 
több mint 5000 kormányhivatali és kormányablak 
ügyintéző vesz majd részt a projektben megva-
lósuló alkalmazások, eszközök használatához 
kapcsolódó képzéseken.

SZoLGáLTATÓ 
KÖZiGAZGATáS

10 milliárd forintot fordít 
az állam a járási hivatalok, 

kormányablakok infor-
matikai fejlesztésére, a 

bürokrácia csökkentésére. 
Magyarország Kormánya 

két európai uniós projektet 
indított el a fővárosi és 

megyei kormányhivatalok 
járási hivatalainak informa-
tikai fejlesztése érdekében.

t. B.

Korszakváltás az adózásban 
címmel tartott sajtótájékoztatót 

október 13-án Tállai  
András a Nemzetgazdasági 

Minisztériumban. A hazai adózási 
rendszer átalakításáról szóló 

tervekről megtudhattuk, hogy 
változni fog a NAv szervezete, 
a vezetési modellje, valamint 

nem három-, hanem kétszintű 
lesz az adóhatóság, megszűnik 

a középszintű regionális 
adóhatóság (Fotó: kormany.hu) 

b. Krisztián Molnár Zsanett
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október 1-je az Idősek Világnapja. ennek alkalmából mezőkövesd Város önkormányzata, a szent 
lászló és a Jézus szíve egyházközség, valamint a kistérségi szociális és gyermekjóléti szolgálat 
Idősek napi ünnepséggel köszöntötte városunk szépkorú lakosait október 2-án.

Az esemény elején a Művészeti Iskola 
Eszterlánc Gyermek Néptánccsoport 
tagjai kedveskedtek énekkel és tánccal 
az ünnepelteknek. 

Ezt követően városunk polgármestere, 
dr. Fekete Zoltán köszöntötte a szépko-
rúakat. Beszédében kiemelte, hogy nem 
lehetünk eléggé hálásak az idősebb kor-
osztálynak az értünk végzett fáradhatatlan 
munkájukért, nem lehet elégszer megkö-
szönni azt a sok gondoskodást, odaadást, 
szeretetet, amit kaptunk az idősektől, a 
nagyszüleinktől, dédszüleinktől. 
– Nem számít az ősz haj, a ráncok, a 
fiatalságuk belülről árad. Ha erre az 
alkalomra valamilyen érmét kellene 
készíteni, azt két nemesfémből kellene 
ötvözni. Arany lenne az egyik fém, mert 
az idősek szerető szíveit az aranyhoz ha-
sonlítanám. Az arany fénye nem halvá-
nyult el a sok gondtól, megpróbáltatás-
tól. Életüket hol boldogan, hol fáradtan, 
hol családban, hol pedig magányosan 
élik. A másik nemesfém az ezüst. Ezüst 
hajukban a sok-sok tél ottfelejtette 
fehérségét. Amint a természetben is van 
tavasz, ősz és tél, az ember életében is 
ez a folyamat megy végbe. Az időskor  
az élet rendje, az éretté válás korszaka, 

életbölcsességgel, hatalmas tapasztalatokkal. Kérjük az Istent, áldja meg Önöket, 
sok-sok lágy simogató tavaszt éljenek még meg. Köszönjünk mindannyiuknak a 
példamutatást, a sok mosolyt. Köszönjük azokat az emberi értékeket, amelyeket 
belénk csepegtettek – mondta el dr. Fekete Zoltán. 

Az ünnepségen a városvezető ajándékcsomaggal, virággal és tortával köszöntöt-
te a település legidősebb polgárai közül a két jelenlévőt, a 98 éves Farkas Mártonné 
Bogdán Borbálát, valamint a 95 éves Kis Lászlót. 

A program zárásaként a Jászai Mari-díjas, Érdemes művész, Kalocsai Zsuzsa 
operettműsorát hallgathatták meg a jelenlévők, majd pedig a Szent László temp-
lomban szentmisén vehettek részt az szépkorúak. 

Időseink ünnepe

Fontos a szakképzés
Klasztertag-toborzót és tájékoztatót 
szervezett Mezőkövesden a borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és iparka-
mara (boKiK) október 6-án.

A „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képzési Klaszter, 
avagy a gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttkép-
zési együttműködések a megye húzóágazataiban” című 
TÁMOP-os projekthez kapcsolódó kommunikációs trénin-
get a Közösségi Házban rendezték meg. A megnyitó után 
Németh Zsolt, a BOKIK szakképzési vezetője ismertette a 
duális képzés rendszerének felépítését, szakoktatásban 
betöltött szerepét a jelenlévő vállalkozóknak és cégek 
képviselőinek. Emellett beszélt a megyei szak- és felnőtt-
képzési klaszter létrehozásának céljáról, a klasztertagság 
előnyeiről és feltételeiről.

Az előadás után a résztvevők kötetlen beszélgetés for-
májában osztották meg egymással elsősorban a szakképzés-
sel kapcsolatos tapasztalataikat, gondolataikat.

Nyikes Pálné 1925-ben született 
ezen a napon. Már gyermek-
korában megismerte a munka 
világát, fiatalon besegített 
a házi, illetve a mezőgazda-
sági munkába, majd később 
summásként dolgozott. Férjével 
1945-ben kötöttek házasságot, 
a gyermeknevelés mellett 
otthon matyó kellékeket varrt. 
Ezt követően sem szakadt el a 
kézművességtől, ugyanis 1963-
tól 1980-ig a Matyóházban gépi 
hímzéssel foglalkozott, a keleti 
országokba készítettek matyó 
motívumos dísztárgyakat.
Erzsike néni nyugdíjas éveit is 

aktívan tölti. A hímzéstől nem 
szakadt el, az elmúlt évtizedek-
ben is rendszeresen készített 
matyó kellékeket. Emellett a 
kerti munka is közel áll hozzá, 
szabadidejében szívesen néz 
tv-t, szellemi frissességét pedig 
egyebek mellett keresztrejtvé-
nyek és kvízek megfejtésével 
tartja karban. Erzsike néninek 
3 gyermeke, négy unokája és 5 
dédunokája született.

Az ünnepeltet dr. Fekete Zol-
tán polgármester is meglátogatta 
és felköszöntötte, aki elsőként 
Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntőjét olvasta fel, majd 

városunk oklevelével együtt 
átadta az ünnepeltnek. Ezen felül 
egy csokor virággal és tortával 
kedveskedett neki.

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte a mezőkövesdi Nyikes pálné október 9-én. 
városunk szépkorú lakosát dr. Fekete Zoltán polgármester is felköszöntötte.

Jubileumi évforduló

m. zsanett

A Művészeti iskola Eszterlánc 
Gyermek Néptánccsoportja, 

Kalocsai Zsuzsa operettművész 
és dr. Fekete Zoltán polgármester

Nyikes pálné

b. K.

bódi K.
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ZEnEI VIláGnap - 40 ÉVE
1975. október elseje óta ünnepeljük a zene Világnapját. életre hívója yehudi menuhin (1916–1999) 
világhírű amerikai hegedűművész és karmester volt.

A művészeti iskola minden 
évben tanári hangversennyel 
emlékezik meg erről a napról. 

Idén szeptember 30-án találkozott a 
zenebarát közönség, a zenetanárok és 
az ünnepelt: a zene.

A szervezet tagjai Török Ferenc klubvezető közre-
működésével elsőként a szimbólumok eredetével, 
tartalmával és jelentésével ismerkedtek meg. 
Megvizsgálták, a jelképek hogyan hatják át az 
ember életét és gondolkodását, illetve milyen 
hatást gyakoroltak a költészetre.

A témakört az ókori görög és római költők, 
Alkaiosz, Horatius és Homérosz munkásságával 
kezdték el feltárni. A klubvezető elmondta, a 
magyar költők közül Berzsenyi Dánielre hatott 
leginkább Horatius munkássága, aki tulajdon-
képpen a római alkotótól vette át szemléletét 
és nyelvezetét. A csónak-, tenger-motívum 
a romantika korszaka után a szimbolizmus 
időszakában is megjelent. A klub tagjai ebből a 
korszakból elsőként Rimbaud-tól a „Részeg Hajó”, 
Ady Endrétől az „Új vízeken járok” és „A tündöklés 
csónakján” című verseket, míg Juhász Gyulától a 
„Tiszai csönd” című alkotást elemezték.

Az Irodalmi Kávéház Klub még két ösz-
szejövetelt fog megszervezni ebben az évben. 
Novemberben az olasz reneszánsz költészetet, 
míg decemberben Nagy László életét és 
munkásságát fogják elemezni.

„Csónak, hajó és tenger a költé-
szetben” címmel tartotta meg 
soros összejövetelét az irodalmi 
Kávéház Klub október 7-én.

Alkaiosztól 
Juhász Gyuláig

A zene, amely „lelki táplálék” (Kodály), az 
érzelmek gazdagságának szavak nélküli 
közvetítője. Nyelv, melyet minden érző 
szívű ember megért. Csendből születő 
csoda. Ebből a csodából kapott ízelítőt a 
közönség, a különböző stíluskorszakokból 

felcsendülő muzsikákon keresztül, melyek 
előadói Nyikes Nikoletta, Csécsi Hajnalka, 
Korompai Ilona, Csiki Lilla, Mozer Attila 
és Dusik István zenetanárok voltak.

A hangverseny végén Bartók gyűjtésű 
népdalok közös éneklésével emlékeztek 
meg a szerző halálának 70. évfordulójáról.

Végül néhány – a koncerten is el-
hangzott – gondolat Yehudi Menuhintól. 
„Jó lenne, ha a zenei héten egy-két percet 
a csendnek szentelnénk mindenütt a vilá-
gon, a gondolkodásnak, a hallgatásnak és 
az elmélyedésnek. Azt mondanám, hogy 
az adott időben az egész világon legyen 
egy pár percnyi csend, mert ez nagyon 
fontos a zene élvezéséhez. Azt szeret-
ném, ha a csendnek e perceit követően 
utcákon, minden gyárban, otthonban, 
koncertteremben és operaházban meg-
szólalna a zene.” 

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. éves 
programjában ezúttal is színvonalas darabokat lát-
hatnak majd a színházkedvelők a Közösségi Házban.
– A tavalyi évben nagy sikert aratott, hogy a 
nézők dönthettek arról, mely darabok kerüljenek 
a programsorozatba, ezért úgy gondoltuk., hogy 
idén is szavazással döntünk a darabokról. A 2015-
2016-os évadban négy gyermek és öt felnőtt 
előadást láthatnak majd az érdeklődők – mondta 
Kinczel Brigitta, a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A gyermekbérletes előadássorozat keretében az 
első darab a Szaffi című népzenés gyermekszínmű 
volt október 14-én a Fogi Színház előadásában.

A gyerekek november 11-én a „Rigócsőr király” 
című mesejátékot láthatják majd a Grimm-Busz 
Színház előadásában. Ezt követően február 10-én a 
Nektár Színház zenés színdarabja, a „Jégkirálynő” lesz 
műsoron, míg március 9-én „A három szabólegény” 
című zenés népmese-adaptációt nézhetik meg a 
gyerekek a Szegedi Miniszínház előadásában.

ZENéS víGJáTéKTÓL A dRáMáiG A 2015/2016-os évad felnőtt 
bérletes színházi előadássorozatának nyitó darabja egy fergete-
ges zenés vígjáték. Szántó – Szécsén – Fényes: Paprikáscsirke, 
avagy stex és New York című két felvonásos vígjátékát a Gergely 
Theater adja elő október 15-én. November 26-án, Pozsgai Zsolt: 
Szeretlek, Faust! című kétrészes drámáját mutatják be. Február 
18-án az „Egy csók és más semmi” című zenés vígjátékot néz-
hetik meg az érdeklődők, míg márciusban „Leszek az özvegyed” 
címmel egy izgalmas és szórakoztató krimi-komédia láthatnak 
a színház rajongói. A sorozat záró előadása áprilisban az „Én és a 
kisöcsém” lesz. A zenés bohózat szintén fergeteges szórakozást 
és sok nevetést ígér. 
– Nagy örömünkre szolgál, hogy a tavalyihoz képest több bérletet 
sikerült értékesítenünk. Az előadássorozatra korlátozott számban 
még lehet bérleteket vásárolni, és ugyanez igaz a jegyvásárlásra 
is – emelte ki Kinczel Brigitta ügyvezető.

Bérletek és jegyek iránt személyesen Mezőkövesden, a 
Szent László tér 24. szám alatt, a Közösségi Ház titkárságán 
érdeklődhetnek hétköznaponként 8 és 16 óra között. Ezen 
felül jegy- és bérletvásárlással kapcsolatban az 500-135-ös 
telefonszámon kaphatnak bővebb tájékoztatást.

„Színház az egész világ”
A Szaffi című 
zenés mesejá-
tékkal meg-
kezdődött a 
színházi bérletes 
előadássorozat 
2015-16-os 
évadja.

Tanári hangversennyel 
emlékezett meg 

a művészeti iskola 
a zene világnapjáról

Vinnai anikó

K. Zs. b. K.
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Lezárultak az energetikai 
beruházások Bükkaranyoson
Kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelték és új színezést kapott 
Bükkaranyoson az Idősek Klubja és az Általános Iskola. Az európai 
uniós forrásból megvalósított beruházást október 9-én adták át.
Bükkaranyos Község Önkormányzata 
„Bükkaranyos Község Önkormányzata köz-
épületeinek energetikai korszerűsítése” cím-
mel nyújtott be pályázatot. A KEOP-5.7.0/15 
azonosító számú, 100%-os támogatottságú 
projekt keretében mintegy 48,5 millió forintot 
nyertek el a község Idősek Klubjának és Álta-
lános Iskolájának energetikai fejlesztésére. 

A beruházás keretében az Általános Is-
kola és az Idősek Klubja összes nyílászáró-
ját korszerű, műanyag ajtókra és ablakokra 
cserélték. Emellett a tetőtér teljes szigetelé-
se is megtörtént a fejlesztés révén, valamint 
az épületek külső homlokzati hőszigetelését 
is elvégezte a kivitelezést végző Szilvási Kft. 

Az oktatási intézményben összesen 
475 m2-en 20 cm széles kőzetgyapot 
szigeteléssel látták el a külső homlokzatot, 
a padlásfödém pedig 437,5 m2  felületen 
kapott hőszigetelést, valamint összesen 52 
nyílászárót cseréltek ki az épületben.

Az Idősek Klubjában összesen 15 darab 
ablakot, illetve ajtót váltottak ki új, mű-
anyag nyílászárókkal. Az intézmény külső 
homlokzata pedig 164 m2 felületen kapott 20 
cm vastagságú hőszigetelést. A padlásfödém 
esetében a hőszigetelt terület  191 m2. 

A beruházás átadó ünnepségét október 
9-én tartották meg a bükkaranyosi Általános 
Iskolában, ahol elsőként Nagy Lajos polgár-

mester osztotta meg gondolatait, ismertette 
a beruházás tartalmát, majd Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, a 
térség országgyűlési képviselője mondott 
átadó beszédet. Kiemelte, hogy Bükkaranyos 
folyamatosan és látványosan fejlődik, 
aminek méltó példája a két közintézmény 
megújulása. Hozzátette, hogy a beruházás is 
azt mutatja, hogy Bükkaranyos önkormány-
zatának egyformán fontosak a fiatalok és az 
idősebb korosztály is. 

A beszédek után Tállai András miniszter-
helyettes, Nagy Lajos polgármester és Szilvási 
András, a kivitelező Szilvási Kft. ügyvezetője 
ünnepélyes szalagátvágással adta át az épüle-
tet, amelyet ezt követően meg is áldottak. 

Az eseményen az Általános Iskola 
növendékei verses, énekes produkciókkal 
köszöntötték a megjelenteket. 

Sajóhídvégi 
Tanoda

Európai uniós forrásból valósították meg az általános iskolás, gyen-
gébben teljesítő gyermekek délutáni tanítását, felzárkóztatását. 
A TÁMOP-3.3.9.C-12-2012-0155 azonosító 
számú, „Luczoda Tanoda” című pályázaton a 
Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi 
és Polgári Szövetség Csobádi Tagszervezete 30 
millió forintot nyert el a projekt megvalósítására, 
mely 100%-os támogatottságú. 

A szervezet Tiszalúcon karolta fel a nehéz 
körülmények között élő, gyengébben teljesítő 
gyerekeket, akik számára délutáni foglalkozá-
sokat szerveztek, melyeken játékos formában 
fejleszthették képességeiket. Emellett a 
pályázat keretében többször kirándulást is 
szerveztek, hogy a kellemes időtöltés mellett 
megismerjék a természetet, közösen játssza-
nak. A projekt célja, hogy lehetőséget biztosít-
son az iskolában gyengébben teljesítő iskolások 

A TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012-0074 azonosító 
számú  Sajó „Híd” Tanoda című pályázat 30 
millió forint támogatásból valósult meg a 
borsodi településen. 
– A program célja a gyerekek tanórán kívüli 
oktatása, felzárkóztatása volt. Azok a gyen-
gébb képességű gyerekek, akik az iskolában 
esetleg nem tudnak teljesíteni, azok a Tano-
dában játékos formában kapták meg azt a faj-
ta tudást, ismeretanyagot, amire építhetnek, 
támaszkodhatnak az általános iskolában. 30 
gyermek vett részt a programban, mely úgy 
gondolom, hogy eredményes volt, hiszen a 
pályázati feltételeknek eleget tettünk, sőt 
túl is teljesítettük, hiszen feltétel volt, hogy 
maximum három fő morzsolódhat le, de 
nálunk, senki nem morzsolódott le. Illetve 
három gyermek középiskolai továbbtanulá-
sát is elértük. Sikeres volt a projekt, amelyet 
szeretnénk a jövőben is folytatni – mondta 
el Farkas Félix, a Lungo Drom Mezőkövesdi 
Szervezetének elnöke. 

A Tanoda zárórendezvényén a program 
résztvevői zenés, verses műsorra köszön-
tötték a megjelenteket, majd Farkas Félix, 
a Lungo Drom Mezőkövesdi Szervezetének 
elnöke mint a pályázó szervezet képvise-
lője mutatta be a projekt célját. A bevezető 
gondolatok után Tállai András, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium miniszterhelyettese, 
parlamenti államtitkár, térség országgyűlési 
képviselője is elmondta, hogy példaértékű a 
Sajóhídvégen létrehozott program. A beszé-
dek sorát a település polgármestere, Török 
Gergely zárta, aki kiemelte, hogy nagyon 
hasznos a településen élő fiataloknak a tano-
da nyújtotta lehetőség. 

30 általános iskolás számára 
nyílt lehetőség a délutáni tanu-
lásra, készségeik fejlesztésére 
az európai uniós forrásból meg-
valósított Sajóhídvégi Tanoda 
program keretében. A pályázat 
záróeseményét október 9-én tar-
tották meg a borsodi településen.

felzárkóztatás, lehetőséget teremtve tovább-
tanulásuknak.  A program október 31-ével 
véget ért, de a szervezet szeretné legközelebb 
is beadni az erre vonatkozó pályázatát, hogy 
a jövőben is biztosítani tudják ezt a lehetősé-
get a gyerekeknek. 

Luczoda Tanoda

(x)

(x) (x)
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Meghitt órákat töltöttünk együtt a Rózsa étteremben szeptember 27-én, akiket 
városunk büszkesége: Csézy összehozott. Életem 75-ik születésnapját töltöttem 
májusban, ennek apropójaként eddigi tevékenységem, az itt töltött 54 év, a 
Zeneiskolában végzett munkásságom megemlékezésére jöttek el és hozták el a 
szeretet virágait hálás egykori és jelenlegi tanítványaim és mindenki, aki őszinte 
tisztelőm. Csézy több hetes titokban tartott szervezéssel készítette nekem 
ezt az örömteli együttlétet. A meglepetés lélegzetelállító volt. Eljött szeretett 
családom is több száz kilométerről, de voltak itt Miskolctól-Budapestig, akik 
tudtak és fontosnak tartották ezt a találkozást. Az öröm pillanatai voltak – a 
hála, tisztelet és szeretet lengte be a megtelt éttermet. Mezőkövesd büszke 
lehet lakóira, akik a mai önző, elidegenedett világunkban ilyen lelkülettel bírnak 
– akik nem felejtenek. Az én örömöm azért határtalan, mert olyan csodálatos 
növendékekkel hozott össze sorsom, mint a nem mindennapi tehetségű Csézy 
Böbe, akinek nagy hálával és köszönettel tartozom. E sorokat azért szerettem 
volna közzé tenni, hogy nagyobb nyilvánosságot kapjon az őszinte szeretetteljes 
megnyilvánulás. 

Lezárultak az energetikai 
beruházások Bükkaranyoson

olvasóink írták

németországi vendégek 
a Szent László Gimnáziumban
szeptember 25–30. között németországi diákokat látott 
vendégül városunk gimnáziuma. mezőkövesd város 
testvérvárosából, Bad salzungenből érkezett 14 német 
tanuló és három kísérője.
Az immár több mint tízéves 
múltra visszatekintő testvérvárosi 
kapcsolat az évek során mindin-
kább elmélyült. Tanulóink minden 
alkalommal izgatottan várják a 
találkozás időpontját, versen-
genek azért, hogy ők legyenek 
a kiválasztottak, akik német 
vendégeket fogadhatnak. A fogadó 
diákok kiválasztásánál végül a jó 
tanulmányi eredmény és a kiváló 
nyelvtudás dönt. Problémamentes, 
de fárasztó út után pénteken késő 
este érkeztek meg vendégeink, 
akik már másnap egy egri város-
nézésen vettek részt. Hétvégén 
sportprogramok, végül a Zsóryban 
egy kellemes fürdőzés várt rájuk. 
Hétfőn délelőtt az iskolával 
ismerkedtek meg: megtekintettek 
egy rövid bemutatót városunkról, 
élvezettel nézték a népviseletbe 
öltözött diákjaink táncbemutatóját, 
majd különböző tanítási órákon 
vettek részt. A díszteremben nagy 
lelkesedéssel énekelték a mi diák-
jainkkal együtt a magyar nyelven 
tanult rövid népdalt. Hétfő délután 
a város látnivalóival ismerkedhet-
tek meg. Érdeklődve hallgatták a 
Hadas városrész kézműveseinek 
előadásait és bemutatóit, ámulták 
a matyó népviseletbe öltöztetett 

szentek ábrázolásait a Szent László 
templomban. A látogatás fény-
pontja mindig egy budapesti kirán-
dulás, amelyre kedden került sor. 
A parlamenti látogatás a magyar 
gyerekeknek is mindig különleges 
élmény. Fővárosunk néhány fontos 
nevezetességének közös megte-
kintése után vendégeink egy kis 
szabadidőt kaptak, hogy emlék-
tárgyakat vásárolhassanak. Este 
7 óra után az iskola ebédlőjében 
kezdődött a közös búcsúvacsora, 
melyen részt vett dr. Fekete Zoltán, 
városunk polgármestere és Molnár 
Istvánné települési képviselő is. 
Juhász Jánosné igazgatónő és 
Burkhard Durner, a német dele-
gáció vezetője megegyezett abban, 
hogy jövő nyáron a mi diákjaink 
utaznak Bad Salzungenbe, hogy 
részt vegyenek más országok tanu-
lóival együtt egy nemzetközi talál-
kozón. A kedd estét és a látogatást 
egy éjszakába nyúló táncház zárta. 
Nagyon megható volt a fiatalok 
búcsúja, mert a néhány nap alatt 
igaz barátságok is születtek. Úgy 
gondolom, diákjaink már most 
nagy izgalommal várják a viszont-
látást Németországban.

Találkozónk mottója: „Régmúlt napokba visszaifjodunk,
úgy érezzük, hogy mind együtt vagyunk.”

Ötvenöt éve ballagtunk

Ismét elrepült felettünk öt esztendő, ballagásunk évfordulójára emlékeztünk 
2015. szeptember 19-én. Osztálytársaim bizalmat szavaztak nekem, így már 
a nyár folyamán nekikezdtem a szervezésnek abban a reményben, hogy 
sikeres és maradandó, kedves emléket hagyó találkozót tartunk majd. Az idő is 
kedvezett nekünk, napsütésben köszönthettük egymást a Szent István Katolikus 
Iskola bejáratánál. Az osztályteremben – kötetlen beszélgetés formájában – 
megismerhettük azokat az örömteli, vagy szomorú eseményeket, amelyek 
osztálytársainkkal történtek az elmúlt öt év során.  

Az ember szeretetre, együttérzésre, odafigyelésre vágyik, és az bármely 
irányból érkezik – akár a család, a barátok, az osztálytársak részéről –, minden-
képpen jól esik. Ezeket az érzéseket próbáltuk egymás iránt kifejezésre juttatni. 
Örültünk egymásnak, és annak, hogy néhány gondtalan órát tölthettünk, 
kiléphettünk a hétköznapok egyhangúságából. A beszélgetés után az altemp-
lomba vezetett az utunk, ahol elhelyeztünk egy koszorút meghalt tanárainkra, 
osztálytársainkra emlékezve, és elmondtunk egy imát Értük. Ezt követően várt 
bennünket az ízletes, finom ebéd a Millennium étteremben. Ebéd után előke-
rültek a fényképek a családról, az iskolai kirándulásokról, lehetett nosztalgiázni, 
feleleveníteni a régi, gyerekkori emlékeket. A délután kellemes hangulatban telt 
el, mindenki nagyon jól érezte magát (legalábbis a visszajelzések ezt mutatták). 
Ennek én örültem a legjobban, hiszen a munkámnak meglett az eredménye. 
Talán nem várunk újabb öt évet a következő találkozóra. Addig is, valamennyi 
résztvevőnek jó egészséget kívánok!

Köszönet a köszöntésért
– A szeretet áramlása lélektől lélekig

gattyán éva
a német nyelvi munkaközösség vezetője

Örömmel tettünk eleget egy kedves felkérésnek: köszöntsük a mezőkövesdi 
idősek otthonának lakóit. Évek óta visszatérő alkalom ez, hogy iskolánk tanu-
lói és nevelői kis műsorral ünneplik az itt élő nyugdíjasokat. Az idősek napján 
dallal, tánccal, verssel idéztük fel szép emlékeiket. Igyekeztünk mosolyt 
csalni az arcukra, eszükbe juttatni távol lévő családtagjaikat, régi barátaikat, 
ismerőseiket. Az emlékek felidézése néhányuknak könnyet csalt a szemébe és 
ez a hangulat minket is megérintett. Szívből kívánjuk, hogy napjaik teljenek 
jó egészségben, szeretetben és békességben! Reméljük, hogy karácsonykor 
viszontláthatjuk őket! 

Tóthné Korenyák Katalin

Mindenkinek köszönöm: 
drotár Gabriella

Köszöntés az idősek napján  

A bárdos Tagiskola tanulói és nevelői

városunk nevezetességeinek megtekintése mellett 
budapestre is ellátogatott a csoport



10    mezőkövesdi újság 2015/21

filter

Mezőkövesdi építész nyerte 
a diploma-fődíjat 2015-ben

A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész 
Kamara 2015-ben is meghirdette országos diplomadíj-
pályázatát, amelyen szerepelt a mezőkövesdi Laczkó-Pető 
Bálint épületterve.

Megtervezett egy környezetbarát, préselt fűrészporból 
fűtőanyagot előállító fapellet üzemet. Tervével az országból 
számos indulót megelőzve elnyerte a szakmai zsűri fődíját. 
Nemcsak az épület volt kiváló, de a hely megválasztása is, 
ahová az üzemet telepítette. Olyan területre tervezett, ahol a 
leggazdaságosabban üzemelhetne a létesítmény. A közelünk-
ben lévő Felsőtárkányt választotta, ahol minden helyben adott 
az üzem létesítéséhez. Ugyanis a községben gyűlik össze az 
erdőgazdálkodási fahulladék a Bükkből. Ennek a hasznosítá-
sára készítette el a tervét a község határában, melyhez techno-
lógiai mintaként hazai fapellet üzem gépsora szolgált.

A fapellet gyártása nemcsak gazdaságos, de környezet-
barát is, széndioxid-semleges égésű. Nincs olyan égés-
terméke, amely a levegőt szennyezné. Az üzemeltetéshez 
szükséges fűtőanyagot biztosító energianövényt, a Tatai 
nádat az üzem mellett lévő, jelenleg nem kihasznált, ala-
csony termőértékű területen termesztenék.

Az üzem három műszakban adna munkalehetőséget, 
és teljesítménye kiváló, hiszen óránként 2 tonna zsákolt fű-
tőanyagot állít elő. Ha megvalósulna ez a terv, és felépülne 
a tervezett üzem, akkor nemcsak a fölösleges fahulladékot 
hasznosítanák, de a környéken élő embereknek a megélhe-
tésén is könnyítene.

Ezért méltán nyerte el a szakmai zsűri fődíját, amely ér-
tékelésében a következőket írta: „Laczkó-Pető Bálint terve 
olyan összefogott, gondolatilag erős, szerkezetileg végig-
gondolt, építészetileg jól artikulált, hogy joggal érdemelte 
ki ebben az évben a zsűri kitüntető figyelmét.

A földszintes beton tömeg és a rákerülő fa térrács kon-
zol, mint az üzem tere, együtt egy rendkívüli építészeti 
minőséget eredményezett. Az alapos körültekintéssel 
előkészített, technológiailag végiggondolt üzemépület 
működése tökéletes. A Bükk-hegységben a helyi erőfor-
rásokra telepített ház méltósággal uralja a környezetét. A 
látszóbeton alapra szerkesztett fakonstrukció bravúros. 
A földszinti térben helyet kapó üzemi teret egy emeleti 
irodatérrel egészíti ki funkcionálisan, mely szinte lebeg az 
ültetett nádtábla felett.

Mindezek, a gyönyörűen komponált érzéki látvány-
tervekkel együtt azt sugallják, hogy a tervező tökéletesen 
otthon van a ma építészetében, annak minden szükséges 
részletét magas hőfokkal űzi. Olyan terv jött létre, mely egy 
friss, de divatoktól mégis mentes épületet eredményezett.

A tervlapokon kifinomult, elegáns és harmonikus 
anyaghasználattal a jövő ökológikus ipari architektúrá-
ját látjuk.”

Reméljük, hogy nemcsak a zsűritagok, de azok is látnak 
benne fantáziát, akik tehetnek azért, hogy ez a létesítmény 
meg is valósuljon. 

Laczkó-Pető Bálint a Szent Imre Általános Iskola, 
majd a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskola elvégzése után a Szent István Egyetem Ybl 
Miklós Építéstudományi Kar Építészeti Intézetében foly-
tatta tanulmányait. 2015-ben diplomázott. Az általános 
iskolában és a gimnáziumban kiváló tanárai segítették a 
pályáját. Az egyetemen mestere és konzulens tanára volt 
dr. Markó Balázs DLA. 

Díjához gratulálunk, további munkájához, tervezéséhez 
sok sikert kívánunk, hogy még tovább öregbítse városunk 
hírnevét! Cs. Cs. I.

laczkó-pető Bálint építészeti terve 
a magyar építész kamara diploma fődíját kapta.

A díjnyertes 
diplomamunka 
látványterve, mely 
egy környezetbarát, 
préselt fűrészporból
fűtoanyagot 
előállító fapellet 
üzemet ábrázol
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
október 18–24-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)
október 25–31-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

november 1–7-ig 
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

október 31.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

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

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban szeptember 30. és október 12. 
között 3 házasságkötést és 13 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, il-
letve hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez.

házasságkötés
Kerékgyártó Tamás – Vörös Margit

Pető Attila – Sziládi Réka
Elekes István – Lukács Diána

haláleset
Kis Istvánné 84 éves,

Komáromi László 82 éves,
Bukta Mátyás 81 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

Programajánló
Október 26. hétfő
17 órától Szülőföldünk, édes anyanyelvünk – 
Jónás Zoltán előadóestje a Városi Könyvtárban

Október 31. szombat
18 óra 30-tól Csendes megemlékezés az I. és II. 
világháború hőseinek emlékművénél
a Jezsuiták terén, a Jézus Szíve templom mellett

NOvember 2. hétfő
MOZI a Közösségi Házban
17 órától: Kokó, a kis sárkány – 3D
19 órától: Pán –3D

NOvember 4. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Közösségi Ház 
C épületében. Téma: Dante, Petrarca, Boccaccio

NOvember 7. szombat
10–17 óráig Esküvő Kiállítás a Közösségi Házban

Október 24. szombat

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

Október 24. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry – Borsod Volán U14, 
12 órától Mezőkövesd Zsóry – Borsod Volán U15 
labdarúgó-mérkőzések a Városi Stadionban

Október 24. szombat

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

Október 24. szombat 
19 órától Mezőkövesdi KC – Balmazújvárosi KK NB 
I-es férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Október 29. csütörtök

15 órától Mezőkövesdi KC – Domony KSE serdülő 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban 

Október 31. szombat

9 órától II. Marczis Mihály Emlékverseny 
– XXIX. Matyó Pékség Rapid Open Sakkverseny 
a Széchenyi Szakképző Iskolában

Október 31. szombat

18 órától Mezőkövesdi KC – Orosházi FKSE Linamar 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Október 31. szombat

9 órától Mezőkövesd Zsóry – Sajóbábonyi VSE U16 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Sport
Október 31. szombat

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

Október 31. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry – Cigánd SE U17, 
12 órától Mezőkövesd Zsóry – Cigánd SE U19 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

NOvember 7. szombat 
10 órától Mezőkövesd Zsóry – Balmazújváros FC 
U17, 10 órától Mezőkövesd Zsóry – Balmazújváros 
FC U19 labdarúgó-mérkőzések a Városi Stadionban

NOvember 7. szombat 
17 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Budaörs FC 1924 NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

NOvember 8. vasárnap

10 órától Mezőkövesd Zsóry – Felsőtárkány SC U14, 
12 órától Mezőkövesd Zsóry – Felsőtárkány SC U15 
labdarúgó-mérkőzések a Városi Stadionban

vámos Zoltán alpolgármester 
ügyfélfogadási rendje:
– minden hónap első csütörtökén 15–18 óráig 
– szükség esetén az alpolgármester által 

külön megjelölt időpontban

Telefon: (49) 511-540 | Fax: (49) 511-561 
E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.hu
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„Esélyteremtés a Matyóföld Idősek 
Otthonában”– Roma emberek képzésbe 
ágyazott foglalkoztatása

A Mezőkövesdi Gondozási Alapítvány fenntartásában 
működő Matyóföld Idősek Otthona sikeresen pályázott a 
TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2 konstrukció keretében meghirde-
tett programra. A program során a „Nő az Esély”projekt 
keretében OKJ-s képesítést szerzett, roma identitásukat 
vállaló nők foglalkoztatása valósult meg. A Matyóföld Idő-
sek Otthona 2 fő, roma származású, szociális gondozó és 
ápoló végzettségű munkavállaló foglalkoztatását és tovább 
foglalkoztatását vállalta. 

A program során mentor támogatásával segítettük a 
munkavállalók munkahelyi beilleszkedését, irányítása 
mellett fejlődtek megszerzett szakmájukban, jelenlétükkel 
nőtt mind a lakók, mind a dolgozók részéről a roma embe-
rekkel szembeni elfogadás. 

A program megvalósításának ideje: 
2014. 11. 01 – 2015. 10. 31.

A támogatás összege: 5,4 millió Ft

A projekt az Európai Unió 
és Magyarország Kormánya 
társfinanszírozásával 
valósult meg a Széchenyi 
2020 program keretében.

Hi
rd

et
és

Az Ifjúsági Akadémia ünnepélyes megnyitóját október 24-én 15 órától tartják meg 
a Városi Galériában, ahol a köszöntők és a kitüntetések átadását követően számos 
előadást hallgathatnak meg a résztvevők. Fericsán Kálmán az iskolatörténeti 
kutatások jelentőségéről, Balogh Mihály az iskolatörténeti kutatások forrásai az 
OPKM-ben címmel, míg dr. habil Ugrai János „Tanulás és továbbtanulás lehetőségei 
a tanyasi, falusi iskolákban a 20. század elején” címmel tart majd prezentációt. Az 
előadások után a résztvevők megtekintik a Takács István kiállítást, majd 19 órától a 
drámapedagógiai játék keretében mutatkozhatnak be a diákok. 

Október 25-én 9 órától Istvánffy Gyuláról tartanak előadást, valamint 
megtartják a diák korreferátumokat is. 13 órától a Hadas látnivalóival ismerkednek 
majd meg az Akadémia vendégei, 15 óra 30-tól korreferátumot tartanak a diákok, 
majd 19 órától a matyó táncosok adnak majd műsort a vendégeknek, az estét pedig 
táncház zárja 19 óra 30-tól. 

Az október 26-án 8 óra 30-kor indul a program az Iskolatörténeti gyűjtemény 
megtekintésével, majd 10 órától diák korreferátumokkal folytatódik a nap. 13 órától 
Szomolya-Bogács-Tard-Bükkábrány útvonalon tanulmányúton vehetnek részt a 
vendégek. 19:30-tóla diák korreferátumok után 21 órától a 100 éves Szent László 
Gimnáziumról nézhetnek meg filmet az érdeklődők. 

A programsorozat október 27-én zárul 9 órától diák korreferátumokkal és 11 órától a 
munka értékelésével és a következő évre vonatkozó tervek megbeszélésével. 

Honismereti Akadémia 
Mezőkövesden
Mezőkövesden rendezik meg a XX. országos ifjúsági Hon-
ismereti Akadémia programjait október 24-27. között. 
Az esemény központi témája az iskolatörténet – iskolám 
története, kiemelkedő tanítók, tanárok. 

M. Zs.
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Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy
Mezőkövesden az alábbi helyeken hálózatre-
konstrukció miatt áramszünetet tervezünk

2015. 10. 26-án 8–11 óra között
Teréz u.: 2-10., 1-9., Margit u.: 27-41., Táncsics u.: 27-
53., 38-50., Szomolyai u.:19-69., 73-81., 18-64., Rákóczi 
u.: 75., 77., 79-83., 95., Márta u.: 4., 4a, 7., Bocskai u.: 
2-8., Anna köz: 1-13., 2-6., 10. 

2015. 10. 26-án 8–14 óra között
Rákóczi u.: 21-63., 69-73., 28-74., 85-95., Morvay J. 
u.: 16., Szomolyai u.: 14., 83-99., 64-80., Bercsényi 
u.: 1-15., 2-6., Balogh Á. u.: 1-19., 2-14., Esze T. u. : 
1-9., 2-14., Ady E. u. 52-78., 37-63., 73., Innovációs 
központ, piaccsarnok 

2015. 10. 27-én 8–14 óra között
Balogh Á. u.: 7-19., 8-14., Esze T. u.: 1., Ady E. u.: 52-
78. 37-63., 73.

2015. 10. 27-én 12–14 óra között
Jegenyesor: 63a-87., 56-76., Ady E. u.: 65-71., 80-90., 
94-124., 75-109., Ágnes u.: 1-7., 2. 

2015. 10. 28-án 8–10 óra között
Mátyás király u.: 59-61., 39-55., 22-42.
2015. 10. 28-án 8–14 óra között
Mátyás király u.: 2-8., 12-20., 1-37., Vörösmarty u.: 
1-13., 2-10., Petőfi u.: 1-13., 2-24., Bayer R. tér

2015. 10. 29-én 8–14 óra között
Emma u.: 2-8., 1-19., 23., 25., Mária u.: 36., Vilma u.: 1., Egri 
út: 33-39., 32-44., Kölcsey u.: 56-tól végig, Kölcsey u.: 33-43., 
47-55., 57-61., Használtcikk Piac

2015. 11. 02-án 8–11 óra között
Tardi u.: végig

2015. 11. 02-án 11–14 óra között
Bogácsi u.: 17-33., 48-64., Antal u.: végig

2015. 11. 03-án 8–14 óra között
gr. Zichy u.: 15-51., 20-50., gr. Zichy u.: 10-14., garázsok, 
Sarló köz: végig

2015. 11. 04-én 8–12 óra között
Damjanich u.: 3-65.,  4-50., Madách u.: 3-31., 12-28., 34., Martino-
vics u.: végig, Varga P. u.: 13-19., Gaál I. u.: 21., 23., 27., 12-16., Gyula 
u.: 13., 15., Ádám u.: 14-34., 21-61., Klapka u.: 1-5., 2-4., gr. Zichy 
u.: 54., Albert u.: végig, János u.: 13-23., 38-44., Kereszt köz: végig

2015. 11. 04-én 12–14 óra között
Éva u.: 11., 15., 17., 21., 25., 27., 10-26., Margit u.: 21.

2015. 11. 05-én 8–14 óra között
Damjanich u.: 69-től végig, Mihály u.: 36-tól és 53-tól végig.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munkála-
tokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön értesítés 
nélkül – visszakapcsolunk. Érd: 06-20-940-3213

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

áRAMSZÜNETi éRTESíTéS tájékoztató 
az ünnepi 
hulladék-
szállításról

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy Mezőkövesd 
városban október 23-án társa-
ságunk az alábbiak szerint végzi 
a lakossági hulladékgyűjtést: 

2015. október 23-án (péntek) 
esedékes lakossági hulladék-
gyűjtést 2015. október 24-én 
(szombat) végezzük.

Kérjük, hogy a szemétgyűjtő 
edényeket reggel 7 órára 
ezen a napon kihelyezni szíves-
kedjenek! 

Felhívjuk a lakosság és a beszál-
lítók figyelmét, hogy a mező-
kövesdi hulladékátrakó-lerakó 
telep 2015. október 23-án 
(péntek) zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel.  

Mezőkövesdi VG Zrt.
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sportkalauz

fölényes győzelem, 
majd szoros vereség
Mezőkövesdi kC 
– sport 36 komló 35-24 (15-9)
MKC: Liszkai - Benis 4 (3), Csirics 1, 
Radnics 8, Antal 9, Hajdu G. 2, Szepesi 
6. Csere: Holló B., Volarevics (kapusok), 
Füstös 1, Kiss R., Grünfelder 2, Molnár, 
Trivkovics 2. 
Vezetőedző: Skaliczki László
Komló: Granics - Sanad 5 (3), 
Jerkovics, Sunajko 2, Marcsek 3, 
Kordics, Markovics 4. Csere: Selymes 
(k), Hoffmann 1, Szögi, Péter-Szabó, 
Nakhajenka, Sebestyén 5, Oszlár, Wéber, 
Szemikov 4. 
Vezetőedző: Ratko Djurkovics
Hetesek: 6/3, ill. 5/3
Kiállítás: 4, ill. 4 perc

A Komló ellen csak a győzelem mértéke 
volt kérdéses. Az MKC az első perctől 
kezdve vezetett, a félidei magabiztos 
előnyhöz kellettek Hajdu átlövései és 
Holló bravúros védései is. A második 
játékrészben egy kisebb hullámvölgyet 
követően Radnics és Szepesi nyújtott 
kimagaslót támadásban, védekezésben 
pedig mindenki, így tizenegy góllal győ-
zött az MKC. 

Váci ksE 
– Mezőkövesdi 25–23 (13–11)
Vác: Tóth M. – Vasics 1, Asztrasapkin 
4, Lendvay 1, Tyiskov 1, D. Pavlovics 
5 (1), Császár F. 2. Csere: Vitáris (k), 
Pál 3, Fekete D. 2, Terenyi 1, Bartók 2, 
Vucsicsevics 1, Kökény 2, Munkácsi. 
Vezetőedző: Zsiga Gyula
MKC: Liszkai – Benis 3, Grünfelder, 
Hajdu G. 3, Trivkovics, Antal 1, Szepesi 
10 (5). Csere: Holló B. (k), Radnics 4, 
Kiss R., Csirics 1, Molnár F., Füstös 1. 
Vezetőedző: Skaliczki László
Hetesek: 2/1, ill. 5/5
Kiállítás: 12, ill. 8 perc
Kizárás: Asztrasapkin (három kétperces)

A váci mérkőzésen jól ment a hazaiak 
átlövőinek, míg az MKC-nak minden 
gólért meg kellett küzdenie. A beállókat 
nem sikerült megjátszani, a szélekről elen-
gedett lövésekbe többször hiba csúszott. 
A második játékrészben tíz perc alatt 
fordított az MKC, majd rendezte a sorokat 
a Vác. Hiába védett jól Holló, ezt nem si-
került kiaknázni, támadásban több lövést 
is előkészítetlenül engedtek el a mieink és 
több ziccer is kimaradt.

– A Komló elleni mérkőzést végig uraltuk, 
nem volt kérdés, ki nyer. A fáradságot si-
került időben észlelni, aki bement, tovább 
lökte a szekeret. Nem csak az egységet, a 
játék folytonosságát, a technikai megol-
dásokat, az 1-1-ek, 2-2-k megnyerését 
éreztem ezen a szinten jónak. A Vác ellen 
nem kaptam vissza a pályán azt, amit 
elképzeltem, egy ilyen nehéz mérkőzé-
sen a győzelemhez nem elég egy-két jó 
teljesítmény, gondolok itt Holló Balázsra 
és Szepesire, hanem legalább három-négy 
embernek kellene nagyon jól játszania – 
értékelt Skaliczki László.

Az egészséges életmód felé
A Progressio Bt., az Ódor Kerékvár, Mezőkövesd Város 
Önkormányzata, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság és 
a Mezőkövesdi Közkincs-TÁR Nonprofit Kft. által szer-
vezett esemény szeptember 16-án indult el, amelyet 
Vámos Zoltán alpolgármester nyitott meg. 

Több alkalommal szerveztek kerékpáros túrákat, 
például Szomolyára, Cserépfaluba. Emellett a mozogni 
vágyók egyénileg is teljesíthették a biciklis útvonala-
kat. Több mint ötvenen vettek részt a Hernád-áttörésen 
a szlovákiai Alacsony-Tátrában. 

A programok között a mozgás mellett szerepet 
kaptak a különböző témában tartott előadások is. 
Sebestény Tamás MD., Phd, Dtsc több ízben tartott 
előadást a természetes egészségmegőrzésről. Emellett 
Bánszky Judit természetgyógyász a reflexológia 
egészségmegőrző szerepéről beszélt. Az érdeklődők 
mindemellett belekóstolhattak a stresszcsökkentő 
technika, a transzcendentális meditáció világába.
– Az Életmódváltó Hetek része volt a XI. Tour de Mező-
kövesd, melyen hatszázan kerékpároztak, négyszázan 
pedig gyalogoltak. A Hetek többi programelemének 

pedig átlagosan 300 résztvevője volt. Ez a szám a dup-
lája a tavalyinak,  egyre több ember nyit az egészséges 
életmód felé – emelte ki Pótáné Lázár Mára. 

Az esemény zárásaként ez alkalommal is értékes 
ajándékokat sorsoltak ki a programokat teljesítők 
között. A fődíj egy kerékpár volt, melyet Nyitrai 
István vihetett haza.
– Szeretek biciklizni is, sokszor iskolába is azzal me-
gyek, és anyáékkal is sokat kerekezünk, mert szeretem 
a vonatokat, és közben azokat is láthatom, nézhetem 
– mondta el a kisiskolás Fűtő Bence János. 

KERéKpáRoS KEdd, HAvoNTA EGy TÚRA Szeptember 
22-én, az Autómentes Napon elindították a „Legyen az 
év minden keddje a kerékpározás és gyaloglás napja 
Mezőkövesden” elnevezésű kezdeményezést. Ennek a 
lényege, hogy a kiosztott teljesítményfüzetben minden 
kedden le kell igazoltatni a munkáltatóval, iskolával, 
hogy kerékpárral vagy gyalog érkeztek a célállomásra. 
Az akció 2016 szeptemberéig tart, és a résztvevők 
között értékes ajándékokat sorsolnak majd ki. 

Új kezdeményezésként minden hónapban gya-
logtúrákat szerveznek különböző helyszíneken. A 
tervezett kirándulásokról a facebook „Egészségesen-
Természetesen Mezőkövesd” csoportban tudhatnak 
meg bővebb információt az érdeklődők. 

Szeptember 30-án zárult le a szeptember 16-án elindított életmódváltó Hetek rendezvény. 

Kimagaslóan játszott 
Szepesi vácon

tóth Balázs

Hatszázan kerékpároztak, négyszázan 
gyalogoltak az életmódváltás jegyében

M. Zs.
dr. T. b.



szép siker 
– Újra feljutó helyen
értékes győzelmet aratott városunk nB II-es felnőtt csapata 
soroksáron. labdarúgóink a sikernek köszönhetően ismét feljutó 
helyen állnak a bajnokságban.
soroksár sC 
– Mezőkövesd Zsóry fC 1-3 (0-0)
A Merkantil Bank Liga 10. fordulójában a 15. 
helyen tanyázó Pest megyei gárda vendége-
ként léptek pályára Bajzáték október 18-án.

 A mély talajú pályán sok hibával ját-
szottak a csapatok az első játékrészben, 
jobbára a küzdelem dominált. Az össze-
csapást labdarúgóink kezdték aktívab-
ban, de veszélyes helyzetig nem jutottak 
el Hefflerék a szünetig.

két perC, két gól Az 50. percben egy 
villámgyors kontra végén Gyepes vágta fel 
Mátét a büntetőterületen. A 11-est maga a 
sértett végezte el, életerős lövése a jobb alsó 
sarokban kötött ki. Két perccel később ismét 
Máté kapott jó kiugratást és rövid labdave-
zetés után higgadtan a kapu jobb oldalába 

helyezett. A 66. percben Heffler pazar moz-
dulattal lőtte ki a bal felső sarkot 20 méteres 
szabadrúgásból, ezzel eldőlt a mérkőzés. 
Ezután a hazaiak játszottak fölényben és a 
82. percben Korozmán lövésével szépítettek.
– Voltak a mérkőzésnek olyan periódusai, 
amikor nem játszottunk jól, viszont sok 
helyzetet alakítottunk ki és gólokat is szerez-
tünk. Nagyon örülök, hogy győztünk és újra 
feljutó helyen állunk a tabellán – mondta a 
mérkőzés után Benczés Miklós vezetőedző.

Mátéék a győzelemnek köszönhetően 
a tabella 2. helyén állnak 20 ponttal. A baj-
nokságot a Gyirmót vezeti 23 ponttal, míg 
a 3. helyen a Zalaegerszeg áll 19 egységgel. 

Labdarúgóink legközelebb az Ajkát 
látják vendégül Mezőkövesden. A bajnoki 
összecsapás október 24-én, szombaton 18 
órakor kezdődik a Városi Stadionban.

SZoRoS MECCS Benczés 
Miklós csapata október 9-én jó 
iramú és változatos felkészülési 
találkozót játszott az OTP Bank 
Liga első helyén álló Ferencvá-
ros vendégeként. A mérkőzés 
egyetlen gólját a 41. percben 
Lamah indítása után Nagy 
Dominik szerezte. Együttesünk-
ben több tehetséges U19-es 
labdarúgó is pályára lépett. A 
végeredmény: Ferencvárosi TC – 
Mezőkövesd Zsóry FC 1-0.

Az utóbbi időben rendre döntetlen körüli eredmény született a Kazinc-
barcika VSC II. csapatával vívott csatákban az NB II-es sakkbajnokságban.  

Nem történt ez másként az idén sem, az elért 6-6-nál „döntetlenebb” 
már nem létezik. A szép győzelmek mellett sajnos ugyanilyen számban 
jöttek vereségek is, így a 12 táblán kialakult egy 4-4-4-es minta. Az első négy 
táblán egyértelmű erőfölényben volt az ellenfél, mégis sikerült fél pontot 
szereznünk, míg a következő 8 táblán inkább mi voltunk túlerőben, és ez 
megmutatkozott a megszerzett 5,5 pontban. Sakkozóink két forduló után a 
10. helyet foglalják el a 12 alakulatos mezőnyben.

  
Győzött: Simon Attila, Hegedűs Rafael, Kántor József és Csontos Dominik    
döntetlen: Barabás Tibor, Kelemen György, Hunkó György és Pap Kristóf    
Játszottak  még: Éberth Zoltán, Pap János, Sallai János és Zelei Zoltán     
   
A következő fordulóban, lapzárta után a Debreceni Sakkbarátokhoz 
látogatott együttesünk.  

Kiegyensúlyozott erők  küzdelme...

Utánpótlás-eredmények
Labdarúgás
U19:
Mezőkövesd Zsóry – Kisvárda 8-1 (2-0)
Gólok: Bárdos 3, Juhász 2, Madarassy, Hermann, 
Lukács, ill. Maklári

U17:
Mezőkövesd Zsóry – Kisvárda 2-0 (0-0)
Gólok: Boros D., Burcsák
Kiállítva: Koncz M., ill. Zakor
U15:
Mezőkövesd Zsóry – Egri Sportcentrum 0-1 (0-1)
Gól: Kovács D.
U14:
Mezőkövesd Zsóry – Egri Sportcentrum 2-4 (2-1)
Gólok: Fehér, Kóczián, ill. Lakatos 2, Molnár, Kacsó
Kiállítva: Lakatos (67. perc)
U16 megyei
Bükkábrány – Mezőkövesd Zsóry 0-26 (0-10)
Gólok: Nyeste 7, Koós 7, Tirk 4, Koncz A. 4, Koncz M. 2, 
Nagy M., Lázók
Mezőkövesd Zsóry – Emőd-Bogács 20-0 (8-0)
Gólok: Koncz A. 5, Lázók A. 5, Koós 3, Tirk 2, 
Nagy M. 2, Domján 2, Pelyhe
U14 megyei
Felsőzsolca – Mezőkövesd Zsóry 1-1 
Gólok: Rencsicsovszki, ill. Pincés
Bükkábrány – Mezőkövesd Zsóry 2-2 
Gólok: Suha 2, ill. Bálint, Kalmár
Mezőkeresztes – Mezőkövesd Zsóry 1-3 
Gólok: Horváth, ill. Ladányi 3
Mezőkövesd Zsóry – Ózd 1-1 
Gólok: Bálint, ill. Váradi
Mezőkövesd Zsóry – MVSC 0-0

Kézilabda
NB II Észak Kelet
Hajdúnánás – MKC U23 28-28 (14-13)
Gólok: Fábián 7, Kovács B. 6, Hangyel 6, Sallai 4, 
Horváth 4, Nyitrai Zs. 1
Mezőkövesdi KC U23 – Tiszavasvári SE 33-29 (17-16)
Gólok: Kovács B. 7, Horváth 7, Kiss R. 6, Hangyel 6, 
Gyenge 4, Fábián 3
NB I ifjúsági
MKC – Pick Szeged 26-33 (11-18)
Gólok: Kiss R. 8, Gyenge 5, Sallai 5, Balázs 5, Dohány 3
NEKA I. – Mezőkövesdi KC 40-29 (20-14)
Serdülők (OSB C-csoport)
Mezőkövesdi KC – Váci KSE 35-24 (17-13)
Gólok: Tóth Zs. 14, Dohány R. 8, Balázs M. 5, Szabó D. 
4, Bartók B. 3, Pataki D. 1

dr. T. b.
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(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)
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Az egyhetes országos rendezvényt immár 
10. alkalommal szervezték meg hazánkban. 
A kezdeményezéshez Mezőkövesd ebben 
az évben is csatlakozott, ennek keretében 
október 5-én A csoda bennünk van címmel 
író-olvasó találkozót rendeztek Schäffer 
Erzsébettel a Városi Könyvtárban.

A Nők Lapja rendszeres írónője és 
számos könyv szerzője mesélt pályája 
kezdetéről, kedvenc műfajairól, témáiról. 
Beszélt a 2014-ben megjelent A kifu-
tófiú szerelme – Elfeledett képek című 

könyvéről is. Az egyebek mellett Prima 
Primissima és Pulitzer-díjas írónő elme-
sélte, hogy régi fényképet látott és kapott 
az ismerőseitől, a fotók mögé pedig elkép-
zelt egy-egy történetet. Így a fotókból és a 
hozzájuk írt történetből állt össze a mű. 

Schäffer Erzsébetről megtudhattuk, 
hogy leginkább az emberi sorsok ragad-
ják meg, azokat örökíti meg legszíveseb-
ben. A 14 könyvet és 5 hangoskönyvet 
megjelentető író fontosnak tartja az 
író-olvasó találkozókat. 

különleges programokkal várták 
az érdeklődőket városunkban, az országos könyv-
tári napok keretében október 5–11. között.

könyves  napok
–  A szemtől szembe való találkozás 
mindig katartikus tud lenni. Nekem 
még mindig az, pedig nagyon sok éve 
járok ilyen eseményekre. Ilyenkor 
megelevenednek a történetek, az embe-
rek is; lélektől lélekig való találkozás 
számomra az ilyen személyes együttlét  
– mondta az írónő. 

Az Országos Könyvtári Na-
pok keretében vasárnap rendkívüli 
nyitvatartással, ingyenes internettel vár-
ták az olvasókat, emellett a beiratkozá-
sért és a DVD-kölcsönzésért sem kellett 
fizetni. A felnőtt könyvtárban több mint 
200 olvasójegyet érvényesítettek.

A gyermekkönyvtárban kézműves 
foglalkozás keretében képeket, függődí-
szeket és ajtókopogtatókat készíthettek. 
Emellett a kisebbek képes könyveket 
nézegettek, a nagyobbak olvasással 
töltötték az idejüket. A Bűnbocsánat 
Hetén a tagok késedelmi díj megfizetése 
nélkül vihették vissza a lejárt kölcsönzési 
határidejű könyveket. 

Október 9-én egy érdekes bábelőadás: 
Brekegi Barnabás története szórakoztatta 
a kicsiket.

A Slam Poetry egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend hazánkban is, a különle-
ges műfaj legjobbjai országos bajnoksá-
gon is összemérik tudásukat. A kövesdi 
versenyt a Mezőkövesdi Közkincs-TÁR 
Nonprofit Kft. szervezte. Az esemény-
nek a Boomerang Billiárd Szalon adott 
otthont október 9-én.

koCkázatok és… A kövesdi versenyen 
a résztvevőknek először A civilizáció 
mellékhatásai című témát kellett saját 
kútfőből rímes-verses formába önteni-
ük. A versenyzők a közélet, a család, az 
erkölcs mellett hétköznapi és társadalmi 
problémákat feszegettek, hol viccesen, 
hol tanulságosan. Ötletes és szókimon-
dó alkotások születtek. A zsűri döntése 
alapján az első öt helyezett folytathatta 
szereplését a második fordulóban. Itt a 
fiatalok egy szabadon választott, szintén 
saját szerzeményt adtak elő. A verseny 
végig remek hangulatban zajlott, az 
indulók egytől egyig nagyszerű produk-
ciókkal szórakoztatták a közönséget. 
A viadalt Bájer Máté nyerte meg. Az 
ezüstérmet a mezőkövesdi Vicze-Máthé 
Gyula érdemelte ki, míg a harmadik he-
lyen Zoller Fruzsina végzett. A dobogós 
helyen zárók egy-egy könyvet vehettek át 
teljesítményük jutalmaként.

pörgős konCertek A verseny után két 
könnyűzenei koncertet láthattak a rajon-
gók. Elsőként a Hősök léptek színpadra. 
A magyar hip-hop, rap formáció mintegy 
másfél évtizede, 2001-ben alakult, azóta 
több saját lemezük és szólóalbumuk 
jelent meg, melyből egyórás ízelítőt adtak 
a jelenlévőknek.

A koncert után a rap műfaj koronázat-
lan mezőkövesdi királya, Funktasztikus 
lépett a közönség elé. Csató Adorján 
ezúttal is nevéhez méltó, fantasztikus pro-
dukcióval rukkolt elő, rajongói vele együtt 
énekelték és táncolták végig a több mint 
félórás koncertet.

jó hangulat, 
remek koncertek

második 
alkalommal szer-

vezték meg a mezőkö-
vesdi slam poetry estet 
városunkban, melyen 9 

versenyző vett részt, majd a 
hősök és a mezőkövesdi 

Funktasztikus lépett 
színpadra.

Lélektől lélekig – katartikus élményként éli meg 
az író-olvasó találkozókatSchäffer Erzsébet 

molnár zsanett

Funktasztikus

Bódi k.


