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Tiszta 
udvar, 
rendes 
ház

tizenhat 
ingatlantulaj-

donost díjaztak 
a „tiszta udvar, 

rendes ház” 
városszépítő 

program kere-
tében, melyre 8 

körzetből össze-
sen 108 portát 

neveztek be.

Városunk képviselő-testülete 
2011-ben döntött a program újra-
indításáról, azóta minden évben 
díjazzák a legszebb mezőkövesdi 
ingatlanokat. A jelöltek szakér-
tői bizottság ajánlásával, vagy 
jelentkezés alapján kerülhettek be 
a versenyre.

A Bíráló Bizottság tagjai 
szeptemberben járták végig az 
ingatlanokat és a ház ápoltsá-
ga, az udvar rendezettsége és 
összhangja, a telek virágosítá-
sa, valamint a közterületi rész 
rendezettsége alapján pontozták 
azokat. Végül körzetenként két, 
azaz összesen tizenhat ingatlan 
tulajdonosa kapott elismerést.

rENDEzEtt Város Az eredményhir-
detésen dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter kiemelte, hogy az önkormányzat 
idén mintegy 100 millió Ft-ot fordított 
a település szépítésére, egyebek 
mellett a parkok és közterületek 
virágosítására. A városvezető köszö-
netet mondott a résztvevőknek, akik 
a portájuk és a hozzá tartozó közte-
rület szépítésével jelentős mértékben 
hozzájárultak a tiszta és rendezett 
városképhez. 

A díjazottak egy „Tiszta udvar, 
rendes ház 2015” feliratú táblát, to-
vábbá egy 6000 Ft értékű utalványt 
vehettek át a Mezőkövesdi VG Zrt. 
és Mezőkövesd Város Önkormány-
zata jóvoltából.

Díjazottak névsora:
Lukács József (Kölcsey u.), 
Kovács Krisztián (Illyés Gy. 
u.), Somodi László (Jegenye-
sor), Bolykó István (Magdol-
na u.), Vozár Anna (Teréz u.), 
Szlovák Sándor (Damjanich 
u.), Bencsik József (Klapka 
Gy. u.), Kriston Zoltán 
(Mihály u.), Abóczkiné 
Hegedűs Judit (Sárkány u.), 
Kriston Kristófné (Nagy Pál 
u.), Kriston Ferenc (Eötvös 
u.), Csirmaz József (Bethlen 
G. u.), Gáspár László (Alma 
u.), Szabó Árpád (Cseresznye 
u.), Palla János (Bagoly u.), 
Nyitrai Gáspár (Varjú u.)

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányságnál 
már bevett gyakorlat, hogy az ősz, a 
korai sötétedés beköszöntével meg-

szervezi  a láthatósági kampányt. Az akció 
célja azon közlekedési balesetek megelőzése, 
amelyek során hiányos felszereltségű, kivi-
lágítatlan, fényvisszaverő eszközökkel sem 
rendelkező biciklisek válhatnak áldozattá. 

2015-ben a folyamatos, fokozott 
ellenőrzések ellenére a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén 
a balesetek 25,8%-át a kivilágítatlan kerék-
párosok okozzák, pedig egy, a szabályok-

nak megfelelően kivilágított kétkerekű 
éjszaka, szürkületkor már 130-150 méter 
távolságból is észlelhető, ami nagy mér-
tékben csökkenti a kockázatot. 

Az egyenruhások Mezőkövesden 
több utcájában, illetve több, az illetősé-
gükhöz tartozó településen voltak jelen 
a hét során, ahol a kerékpárok műszaki 
állapotának, felszereltségének felülvizs-
gálata mellett ajándékcsomagot adtak 
át az arra közlekedőknek. A csomagok 
első- és hátsó lámpát, valamint prizmá-
kat tartalmaztak. 
– Mintegy 200 csomagot osztottunk szét. 
Az ellenőrzések során azt tapasztaltuk, 
hogy most már érezhetően többen figyel-
nek arra, hogy kerékpárjaikat megfelelő 
világítási felszereltséggel lássák el. Több-
ségében már az első és hátsó lámpákat 
rendszeresen használják, azonban még 
sok esetben hiányoznak a biciklikről a 
fényvisszaverő prizmák, valamint a váro-
son kívül közlekedők még mindig nem 
használják a láthatósági mellényt. Fontos, 
hogy ne csak az esti szürkületben, hanem 

a hajnali órákban is használják a láthatósá-
gi eszközöket a kerékpárokon – emelte ki 
Varga János rendőr alezredes, a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság Közlekedésren-
dészeti Osztály vezetője. 

Az akciót november 13-án este egy 
látványos kerékpáros felvonulás zárta, 
amely keretében a gyerekek és szüleik az 
Egri úttól a temetőig tekertek. 
– Sokat biciklizünk a családommal, a 
kislányommal. Mindig odafigyelünk arra, 
hogy a kerékpárjainkon legyen működő 
lámpa, csengő, prizma. Miután a kislá-
nyunk is megtanult tekerni, igyekeztünk 
neki megtanítani az alapvető szabályo-
kat, mire kell odafigyelnie, betartania a 
biztonságos közlekedés érdekében. Azért 
is vettünk részt a pénteki láthatósági 
felvonuláson is, hogy a kislányom még 
inkább tudatosan használja a kerékpárját 
– mondta el Vinter Szilárd. 

A program december 10-ig folyta-
tódik, amellyel párhuzamosan továbbra 
is fokozottan, szigorúan ellenőrzik a 
közlekedőket. 

láthatósági kampány 

November 9-én ötnapos láthatósági kam-
pányt rendeztek városunkban. A rendőrség 
munkatársai a település több területén 
lámpákat, fényvisszaverő prizmákat osz-
tottak ki a kerékpárosok körében

Bódi k.

Molnár zs.
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adventadvent a felkészülés idősza-
ka. krisztus eljövetelének 

ünnepére készülünk. Ez az 
idő a bensőséges és örven-

dező várakozás ideje. 

A 19. századtól terjedt el az 
adventi koszorú, amelyet ma 
már nemcsak a templomok-

ban, hanem a családokban és más, 
nagyobb közösségekben is megta-
lálhatunk. A fenyőgallyakból font 
koszorún hagyományosan három lila 
és egy rózsaszín gyertya található. A 
lila szín a fegyelem, a bűnbánat és az 
összeszedettség, míg a rózsaszín az 
öröm színe.

Advent első két, illetve utolsó 
vasárnapján a lila színű gyertyát, míg 
a harmadik alkalommal a rózsaszínűt 
gyújtják meg. A világító gyertyák 
számának növekedése szimbolizálja 
a növekvő fényt, azt a világosságot, 
amely karácsony éjszakáján Betle-
hemben született, amikor „az Úr 
dicsősége beragyogta a pásztorokat”. 

Az első a hit, a második a remény, 
a harmadik az öröm, míg a negyedik 
gyertya a szeretetet lángja. 

A gyertyák utalnak még Ádámra 
és Évára, a zsidó népre, Szűz Má-
riára, valamint Keresztelő Szent 

Jánosra. Az első héten meggyújtott 
gyertya Ádámra és Évára emlékeztet, 
akiket Isten alkotott, és akiknek a 
Teremtő az üdvösséget szánta. A má-
sodik az ókori zsidó népre utal, akik 
az igaz hit letéteményeseként várták 
a Megváltó eljövetelét. A harmadik 
a Mindenható akaratának magát 
mindenben alávető, az Istenséget a 
testébe fogadó és Jézusnak életet adó 
bűntelen Szűz Máriára emlékeztet. 
A negyedik gyertya Keresztelő Szent 
Jánost idézi, akinek tanítói tevékeny-
sége Jézus működésének előkészítése 
– az emberi fülek és szívek megnyi-
tása – volt. 

A gyertya utal a szentháromságra 
is: a teste a testet, a kanóca a szellemet, 
míg a lángja a lelket szimbolizálja.

Az advent alkalmat ad a lelki 
megtisztulásra és a megújulásra, 
hogy az ünnep, csakugyan ünnep 
legyen, és akkora figyelemmel 
fordulhassunk egymáshoz, amelyet 
mindannyiunk megérdemel.

n. E.

Várakozás
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Eredményes működés
Eredményesen működött 
a városi piac 
az év első 9 hónapjában.

A Városgazdálkodási Zrt. 2004. január 
1-je óta végzi az élelmiszer-, valamint a 
használtcikkpiac üzemeltetését. Az élel-
miszerpiac minél jobb kihasználtsága 
és rendszeres nyitvatartása érdekében 
2015. január 1-jétől kedden, szerdán 
és pénteken az árusítóknak csak a napi 
díjak 50%-át kell kifizetniük.

JÓ kIhaszNáltsáG Az élelmiszerpiac a 
bérleti szerződések alapján szinte teljes ki-
használtsággal működött az első 9 hónap-
ban. Az Agrárinnovációs Központ emelete 
100%-osan, a földszinten található 8 üzlet 
összesen 87,5%-kal működött szeptember 
végéig. Az élelmiszerpiac 6 üzlete 53, 7%, a 
14 pavilon 92, 9%-kal, az asztalok 87,22%-
kal, míg a 4 tejes pavilon 100%-os kihasz-
náltsággal működött. Problémát jelent, 
hogy közegészségügyi okokból virágot, 
palántákat, valamint nagy mennyiségű 
szezonális árut, mint pl. burgonyát, hagy-
mát és dinnyét csak a piaccsarnok melletti 
fedetlen területen lehet árusítani.

Korábbi években felmerült a piac 
bővítési lehetősége a piaccsarnok melletti 

területen, ahol nyitott térben, de fedett asz-
talokon és teherautókon lehetne árusítani.

Zolyómi Istvánné Bükkábrányból 
rendszeresen eljön árusítani.
– A piaccal kapcsolatban nagyon jók a 
tapasztalataim, sok olyan vásárlóm van, 
aki rendszeresen visszajár hozzám. A 
csarnok épületével elégedett vagyok, 
annak ellenére, hogy itt a bejáratnál egy 
kicsit huzatos, viszont nagyon szépen 
meg lett építve. Hozzátette, véleménye 
szerint lehetne még bővíteni az épületet, 
hogy a virágárusok se legyenek kitéve az 
időjárás viszontagságainak.
– Rendszeresen vásárolok a piacon, fő-
ként füstölt húsokat, zöldségeket és gyü-
mölcsöket. Azért szeretem, mert sokkal 
nagyobb a választék, mint a boltokban és 
itt egy kicsit az árakból is lehet alkudni – 
mondta Varga András. – Azt nem igazán 
értettem, hogy miért nem zárt tetővel 
készült a piaccsarnok, viszont mióta 
befedték az épületet, nagyon elégedett 
vagyok a körülményekkel – tette hozzá a 
nyugdíjas mezőkövesdi vásárló.

tErMElŐI pIaC Az élelmiszerpiacon 
április 21-étől termelői piac működik, 
ahol kizárólag kis- és őstermelők áru-
síthatnak. Az árusoknak a kezdőnaptól 

A rendkívüli ülés nyílt 
részén a grémium Mezőkö-
vesd Város Településrende-
zési Tervének és Helyi Épí-
tési Szabályzatának végleges 
változatáról döntött. Az 

rendkívüli ülést 
tartott városunk 
képviselő-testülete 
november 9-én. 

soron kívül üléseztek

egészen június 9-éig mindössze a rende-
letben meghirdetett napidíjak 10%-áért 
árusíthattak, ezután a napidíjak 50%-át 
kellett fizetniük.
– A termelői piacon április 21-e és 
szeptember 29-e között összesen 263 
kistermelő vett részt. Ez átlagban szá-
mítva 11 árust jelent piacnaponként. 
Úgy gondolom, hogy ez annak ellenére 
sikeresnek tekinthető, hogy az ősz vé-
géhez közeledve a zöldségek és gyümöl-
csök csökkenésével a termelők száma is 
visszaesett – mondta Szobonya Sándor, 
a VG ZRt. vezérigazgatója.

A használtcikkpiacon hetente egyszer, 
szerdánként lehet árusítani a Vásártéren 
található területen. Itt egy új közlekedő út-
szakaszt alakítottak ki a bejárat közelében. 
Az árusítás földről, sátorból és asztalok-
ról történik. A piacon bérleti szerződés 
köthető, amivel saját helyet foglalhat le az 
árus, bérleti szerződés nélkül a megma-
radt helyekből lehet választani. A bérleti 
díjon felül napidíjat is fizetni kell, amely-
nek mértéke bérleti szerződés nélkül 
magasabb, a földről árusítóknak 37%-kal, 
míg a sátorból és asztalról árusítóknak 
48%-kal kell többet fizetniük. Az év első 
kilenc hónapja alapján 47 fő rendelkezik 
bérleti szerződéssel.

önkormányzat a fejlesztések 
elősegítése érdekében kez-
deményezte a Településren-
dezési Tervének és a Helyi 
Építési Szabályzatának 
módosítását. Az előterjesz-
tés tartalmazta a Terv és a 
Szabályzat véleményezési 
szakaszának ismerteté-
sét, annak tapasztalatait, 
illetve a véleményezés során 

javasolt módosításokat. A 
jogszabályi előírásokhoz 
igazodva az elkészült doku-
mentációt a partnerekkel, az 
egyeztetésben résztvevőkkel 
véleményeztették. Az eljárás 
keretében kiegészítési, 
illetve javítási kitételt az 
ÉVIZIG Észak-magyaror-
szági Vízügyi Igazgatósága, 
és a B-A-Z. Megyei Kor-

mányhivatal Környezetvé-
delmi és Természetvédelmi 
Főosztálya fogalmazott meg 
a Tervhez, illetve a Szabály-
zathoz, amelyeket beemel-
tek a dokumentumokba. A 
képviselő-testület ezekkel a 
pótlásokkal együtt elfogadta 
a Településrendezési Tervet 
és a Helyi Építési Szabály-
zatot. 

MaGas BEVÉtEl A nettó árbevételek 
alapján az elmúlt évek egyik legjobb 
eredményét érheti el a piac, amely 
összesen várhatóan meghaladja 
majd a 18 millió forintot. A VG Zrt. 
a nettó bevételek alapján a piaccsar-
nok és a használtcikkpiac esetében 
40%-ot, az Agrárinnovációs Központ 
bevételének 50%-át fizeti bérleti díj-
ként városunk önkormányzatának.

B. k.

Molnár zsanett
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Az épület fejlesztésére 
a gépmúzeum 20 
millió Ft-ot nyert el 

a Nemzetgazdasági Minisz-
tériumtól támogatásként. 
A múzeum életében fon-
tos szerepet fog betölteni, 
ugyanis itt kapnak majd 
helyet például az 1950 után 
készült traktorok, emellett 
az épületben lesz egy orszá-
gosan egyedülálló interaktív 
kiállítás a szerszámgépekről, 
forgatókönyvvel, múzeum-
pedagógiai programmal és 
tájékoztató tablókkal.

A gépmúzeum a Kubinyi 
Ágoston Program pályáza-
tán 6 millió Ft-ot nyert el 
támogatásként az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
tól, ennek köszönhetően mű-
tárgyvédelmi munkálatokat, 
aljzatkiegyenlítést végeztek és 
a padlót műgyanta bevonattal 
is ellátták.

szalaGátVáGás Az ün-
nepélyes átadót november 
10-én rendezték meg a 
gépmúzeumban, ahol dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
köszöntötte a vendégeket. A 
városvezető kiemelte egyebek 

mellett a múzeum Mező-
kövesd életében betöltött 
szerepét, amelyre nem csak 
a település, hanem az egész 
ország büszke lehet. 
– Azt gondolom, a múzeum 
fejlődése mindenki számára 
kézzel fogható bizonyíték 
arra, hogy ma Magyarorszá-
gon nem csak beszélünk a 
múltunk és hagyományaink 
megőrzésének fontosságá-
ról, hanem teszünk is érte. 
Meg kell becsülni azokat 
az értékeket, amit elődeink 
megteremtettek, de nem elég 
az akarat, valamint a támo-
gatás, ehhez olyan emberek 
is kellenek, mint János bácsi 
és Marika néni, akik nélkül 
nem lenne itt ez az épület és 
ez a múzeum – emelte ki dr. 
Fekete Zoltán. Emellett a ma-
tyó hagyományok ápolásának 
fontosságáról is megosztotta 
gondolatait.

Dr. Hoppál Péter, az Em-
beri Erőforrások Miniszté-
riumának kultúráért felelős 
államtitkára beszédében a 
kultúra és a hagyományőr-
zés szerepét hangsúlyozta, 
amely nemzetünk identitás-
tudatát is nagy mértékben 

erősíti. Hozzátette, ebben 
Mezőkövesd jól szerepel, 
hiszen a matyó népművé-
szet értékeit példamutató-
an ápolják és őrzik. Ezen 
felül beszélt a gépmúzeum 
országos viszonylatban is 
kiemelkedő gyűjteményéről, 
a megvalósult fejlesztésről, 
valamint méltatta Hajdu 
Ráfis János múzeumalapító 
munkásságát. 
– Önök ragaszkodnak a nép-
művészeti motívumok meg-
őrzéséhez, ápolják Kisjankó 
Bori munkásságát, ez a 
mezőkövesdiek mentalitását, 
a kultúra és hagyományőrzés 
iránti elkötelezettségüket 
dicséri. Ehhez kapcsolódik 
az a különleges gyűjtőtevé-
kenység, amivel eddig csak itt 
találkoztam Magyarországon. 
Megpróbálják ezeket a lélek-
telen gépeket lélekkel ellátni. 
Segítségével megismerhetjük, 
hogy elődeink hogyan küz-
döttek ennek a térségnek és 
az egész országnak az előre-
lépéséért. Láthatjuk, hogyan 
indultak el az emberi és állati 
erőktől a gépesítés felé, ezzel 
is segítve a termelés maga-
sabb szintre emelkedését. Ez 

egy nagy és jelentős kultúra-
váltás volt – hangsúlyozta a 
politikus.

Ezt követően dr. Hoppál 
Péter államtitkár, dr. Feke-
te Zoltán polgármester és 
Hajdu Ráfis János múzeum-
alapító közös szalagátvágással 
átadta az impozáns épületet.
Az államtitkár ezután átadta 
Hajdu Ráfis János részére 
Balog Zoltánnak, az emberi 
erőforrások miniszterének 
Miniszteri dicsérő oklevelét. 
A múzeum alapítója örömét 
fejezte ki a fejlesztéssel és 
magas rangú kitüntetéssel 
kapcsolatban, valamint min-
denkinek köszönetet mon-
dott a támogatásért.

toVáBBI tErVEk A fejleszté-
sek ezzel korántsem fejeződ-
nek be, ugyanis egy néprajzi 
múzeumot, valamint egy 
komplex múzeumpedagógiai 
központot is szeretnének 
létrehozni. Fontos cél az 
oktatáson túl, hogy minden 
korosztály számára tudjanak 
programokat biztosítani a 
szabadidő hasznos és tartal-
mas eltöltésére.

Bódi krisztián

átadták az új épületet

Ünnepélyes keretek között átadták a hajdu 
ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum új, 
több mint 300 négyzetméteres épületét. a 
fejlesztésnek köszönhetően egy különleges, in-
teraktív szolgáltatással is találkozhatnak majd 
a látogatók.Dr. Hoppál Péter, Hajdu Ráfis János és dr. Fekete Zoltán

János  bácsi tervei alapján 
készült a különleges kiállítótér
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Jelenleg a Mezőkövesdi Általános Iskola és 
Művészetoktatási Intézményben 40 gyer-
mek tanul néptáncot heti két alkalommal.
– Több éve van a Művészeti Iskolában 
néptáncoktatás két táncpedagógus 
vezetésével. Ebben a tanévben is már két 
csoportunk indult el, akik heti rendsze-
rességgel próbálnak, tanulják a néptánc 
alapjait a Közösségi Házban – mondta el 
Gál János iskolaigazgató. 

Városunk képviselő-testülete októberi 
ülésén döntött arról, hogy az idei tanévtől 
nagyobb szerepet vállal az önkormányzat 
a néptáncoktatás területén, amelynek 
az a célja, hogy minél több gyermeket 
sarkalljanak arra, hogy sajátítsa el a matyó 
néptánc alapjait. A döntés értelmében az 
önkormányzat 2015-ben megvásárolja és 

biztosítja a próbákhoz szükséges tech-
nikai és egyéb eszközöket, a próba- és 
fellépőruhákat, valamint biztosítja a fog-
lalkozások helyszíneit és néptáncoktató 
alkalmazását megbízási szerződéssel. 
– Az önkormányzat segítségének köszön-
hetően szakmai szempontból minőségibb 

zenei hátteret tudunk nyújtani a tánco-
soknak, így még színvonalasabb produk-
ciókat mutathatnak be a gyerekek. Az új 
fellépőruhák is a látványosabb előadást 
segítik, mindamellett, hogy a ruhák révén 
a matyó viseletkultúrát is bemutatják – 
tette hozzá az igazgató. 

az önkormányzat biztosítja egye-
bek között a néptáncoktatásban 

résztvevő diákok fellépőruháit, és 
a próbákhoz szükséges eszközö-

ket. Erről városunk képviselő-tes-
tülete októberben döntött.

Önkormányzati segítség 
a néptánctanulás népszerűsítéséért 

Új gép érkezett a startmunkaprogram keretében megvalósí-
tott betonüzembe. A berendezés segítségével már elkezdhet-
ték a szegélyelemek és a mederburkoló elemek gyártását.
Mezőkövesd Város Önkormányzata ebben az évben is élt a közmunkaprogram 
lehetőségével, amely keretében létrehoztak egy betonüzemet, ahol az ott dolgozók 
a járdafelújításhoz és a csapadékvíz-elvezető árkok burkolásához szükséges elemek 
gyártását végzik. Az elmúlt hetekben új gép érkezett a betonüzembe. Ez egy BGY-
95 elemgyártó gép, amelyhez két sablon tartozik, amelynek révén már 40x40x6-os 
mederlapot, illetve B típusú mederburkoló elemet tudnak gyártani. 

A gép és a sablonok bekerülési költsége mintegy 5,4 millió forint, amelynek 
forrását a közmunkaprogram biztosítja. Emellett a program finanszírozza a mun-
kavállalók bérét, illetve az előállításhoz szükséges alapanyagokat, eszközöket is.  
Az üzem jelenleg öt ember számára ad munkát. Az önkormányzat azzal, hogy 
saját maga állítja elő ezeket az elemeket, illetve a közmunkaprogram keretében 
dolgozók végzik el a felújításokat, jelentős költségeket takarít meg. 

Bővült a betonüzem 
A fürdő újabb medencéjének 
korszerűsítéséről városunk 
képviselő-testülete szeptemberi 
ülésén döntött, amely értelmében 
a Városgazdálkodási Zrt. bérleti 
díjának terhére az önkormányzat 
bruttó 19 millió forint támogatást 
ítélt meg a fejlesztésre. 
– Ez a medence még 2004-ben 
európai uniós pályázat keretében 
épült meg, amelyet gyógymedence 
funkciókkal láttunk el, gyógyvízzel 
töltöttünk fel. A mostani felújítás 
keretében kap egy új funkciót. 
Tekintettel arra, hogy a nyári 
szezonban nagyobb az igény a 
strand iránt, ezért a medencét 
átalakítjuk élménymedencévé, 
azaz élményelemeket építünk bele. 
A beruházás egyrészt betonozási, 
alapozási, burkolási munkát, 
másrészt pedig az élményfunkció-

hoz kapcsolódó gépészeti felújítást 
tartalmaz – mondta el Vámos 
Zoltán fürdővezető. 

Tehát a felújítás után a 
létesítmény nyáron élményme-
denceként, az őszi-téli időszak-
ban pedig gyógymedenceként 
működik majd. 

A medence átalakítását 
elkezdték. Az alapozási munkákat 
elvégezték, illetve felrakták a 
szigetelést. A munka a medence 
burkolásával folytatódik majd. Illetve 
ezekkel párhuzamosan történik meg 
a gépházban az élményelemek mű-
ködtetéséhez szükséges a gépészeti 
berendezések, szivattyúk kialakítása. 

A tervek szerint a kivitelező 
december közepéig, még az 
ünnepek előtt befejezi a munkát 
és átadja használatra az új funkci-
ókkal bővített medencét. 

Karácsonyra elkészül a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő kültéri 
gyógymedencéjének felújítása.

Újítják a medencét

A két gyermek-néptánccsoport tagjai rendszeres fellépői 
a városi rendezvényeknek, fesztiváloknak, valamint a környező településeken is 

népszerűsítik szerepléseikkel a matyó kultúrát 

Molnár zs.

M. Zs. M. Zs.
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Újabb pályázati lehetőségek
a gyógyhellyé nyilvánított zsóry üdülőterület fejlesztésére, illetve a település dél-nyugati 
területének ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére nyújt be pályázatot 
az önkormányzat.

Városunk képviselő-testülete októberi 
ülésén döntött arról, hogy előkészíti azt 
az európai uniós pályázatot, amely ré-
vén a Zsóry gyógyhely komplex turisz-
tikai fejlesztése valósulhat majd meg. 
Ezen pályázati lehetőségen belül a Zsóry 
fürdő főbejáratával szembeni területet, 
illetve az arborétumot alakítják majd 
át. A tervek szerint egy rendezvény-

teret építenek majd, ahol szökőkutat 
és szabadtéri színpadot hoznak létre, 
ajándékboltokkal, információs pontok-
kal, kávézóval és nyilvános illemhellyel. 
A rendezvénytér és az arborétum között 
pedig úgynevezett találkateret alakíta-
nak ki, ahol a platánfasor árnyékában 
pihenő-felületeket, padokat építené-
nek. A zöldövezet-megőrzés mellett 

a növényvilág bővítése is cél. Az erről 
szóló pályázati felhívást előreláthatólag 
novemberben írják majd ki. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
a település dél-nyugati városrészében 
az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyez-
tetettségének csökkentése érdekében 
szintén pályázatot nyújt be. Az európai 
uniós 2014–2020. közötti pályázati 
ciklusban a „Települési környezetvé-
delmi infrastruktúra-fejlesztések” című 
projektkiírás lehetőséget biztosít a 
pályázóknak a települések csapadékvíz-
elvezető hálózatának kiépítésére, felújí-
tására, illetve fejlesztésére. Az önkor-
mányzatunk a legmagasabb elnyerhető 
támogatási összegre pályázik, amelyből 
első ütemben a város dél-nyugati terü-
letén, a Mindszenty u. – Mátyás király 
út – Veréb u. – vasútvonal által határolt 
területen valósítanák meg a csapadék-
víz-elvezető hálózat kiépítését.

Molnár zsanett

negyvennyolc hektár kövesdi 
földet árvereznek
Harmincegy három hektár alatti földrész-
letre adhatnak be ajánlatot a mezőkövesdi 
gazdálkodók a Földet a gazdáknak prog-
ramban. Ezek mindegyike környékbeli 
településen található, de még 20 kilométe-
ren belül. Az első két ütemben a megyé-
ben 11 bükkzsérci, egerlővői, szomolyai, 
mezőkeresztesi, sályi és tibolddaróci 
ingatlanra lehet pályázni november 27-én 
délig a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
megyei kirendeltségére (3530 Miskolc, 
Mindszent tér 1.) zárt borítékban eljutta-
tott formanyomtatvánnyal. A harmadik 
ütemben meghirdetett 20 borsodivánkai, 
bükkábrányi és sályi földre november 30-
án 12 óráig lehet pályázni. A harmincegy 
ingatlan területe összesen 33,25 hektár, 
értékük összesen 19,2 millió forint.

Szintén harmincegy olyan állami in-
gatlan van, amelyek mérete meghaladja 

a három hektárt, ezért árveréseken lehet 
megvásárolni, amelyeket december 
8–11. között tartanak majd Miskolcon 
a Dóczy József utca 6. szám alatt. A 
mezőkövesdi határban fekvő nyolc föld-
darabot december 10-én árverezik, ezek 
összterülete 48 hektár, kikiáltási áruk 
összesen 58,85 millió forint. Árvereznek 
bogácsi, cserépfalu, szentistváni, tardi 
és vattai területeket is. A Mezőkövesd 
és környékén meghirdetett ingatlanok 
összterülete félezer hektár, értéke 658 
millió forint. A legtöbb földet Vattán 
hirdette meg a kormány, 330 hektárt, 
ezekért félmilliárd forintot remélnek.

A liciten való részvétel feltétele, hogy 
az érintett árverező a kiszemelt föld 
értékének tíz százalékát a hozzá tartozó 
bankszámlára átutalja. Ennek az összeg-
nek az árverést megelőző munkanap 12 

óráig be kell érkeznie. Az árveréseken 
kötelező regisztrálni, ezt a kezdés előtt 
egy órával már meg lehet tenni. Szükséges 
vinni a hatósági bizonyítványokat, például 
a földhivatali igazolást a szerzőképesség-
ről, a földműves nyilvántartásban való sze-
repléstől. Igazolást kell kérni a jegyzőtől 
az életvitelszerű helyben lakásról. Ki kell 
tölteni egy nyilatkozatsort, például arról, 
hogy a résztvevőnek nincs köztartozása, 
majd be kell fizetni a 30 ezer forintos napi 
licitdíjat, amellyel egy nap több árverésen 
is részt lehet venni. Az árverésen csak jogi 
képviselővel lehet részt venni.

A gazdálkodók a Magyar Fejlesztési 
Bank kedvezményes kamatozású hitelét is 
igénybe vehetik a vásárláshoz, ha a kisze-
melt földdarab értéke eléri a hárommillió 
forintot. A hitelhez húsz százalék önerővel 
is rendelkezni kell.

hatvankét állami föld megvásárlására tehetnek ajánlatot, vagy licitálhatnak 
a mezőkövesdi gazdálkodók.

Rendezvénytér, szökőkút, szabadtéri színpad és találkatér 
is szerepel az elképzelések között

tóth Balázs
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filter puzsár Marcell, 
Gyermekkorában hobbinak indult a fotózás, de ma már a 
megélhetését biztosítja. 

A dél-afrikai származású feleségével, San Franciscó-
ban élő Puzsár Marcell 1977-ben született Mezőkövesden. 
Tanulmányait a Mező Ferenc Általános Iskolában kezdte. 
Tanára, Szilvási Barnabásné szerettette meg vele a bio-
lógiát és hívta fel a figyelmét a természet szépségeire. Az 
érdeklődése csak fokozódott, amikor felvételt nyert az egri 
Gárdonyi Géza Gimnázium biológia-kémia-angol szakára. 
Itt Irlanda Dezsőné tanárnő bővítette tovább biológiatudá-
sát, és mélyítette el természet iránti szeretetét. Már ekkor 
elkezdett komolyabban foglalkozni a fotózással.

A gimnáziumot a Debreceni Tudományegyetem követ-
te, ahol tanári, szakfordítói és ökológus diplomát szerzett. 
Ekkor még nem gondolt arra, hogy a fotózásból is meg 
lehet élni, ezért tudását folyamatosan bővítette számos eu-
rópai, elsősorban a walesi Cardiff és a finnországi Jyväskylä 
egyetemeken. Az utóbbi városban nagy hatással voltak rá 
Alvar Aalto építész remekei. Az erős belső motivációból 

adódóan a fotózást sohasem hagyta abba. Mivel ezen szen-
vedélyhez és a tanuláshoz is pénz kellett, fotóit és munkáit 
különböző folyóiratoknak, köztük a National Geographic-
nak és számos belső-építészeti magazinnak adta el. Hogy 
ötvözze korábbi tudását, az utazást és a fotózást, óceánjáró 
hajókon kezdett el dolgozni, majd tanított fényképezést a 
világ különböző helyein. 

Eddig már Földünk több mint 100 országban járt és ké-
szített szebbnél szebb fotókat, amelyek számos nemzetközi 
megméretésen is nagy sikert arattak.

Az évek során alkalma nyílt a világot megismerni, abban 
a szépet meglátni; az érdekes helyekről, tájakról, emberekről, 
különleges épületekről és azok belső építészeti csodáiról 
felvételeket készíteni és ezt mindenkivel megismertetni. 

Képeit helyi és nemzetközi kiállításokon mutatták be, töb-
bek között számos uniós országban, amerikai nagyvárosokban, 
Ausztráliában, és pár évvel ezelőtt Mezőkövesden is. 

Jelenleg kedvenc városában, San Franciscóban él feleségé-
vel, ahol jövő év elejére várják első gyermeküket. Cs. Cs. I.

Bud Spencer élete korántsem nevezhető 
szokványosnak. 1929-ben született Ná-
polyban, ahol édesapjának vasgyára volt 
a kikötőben, de amikor a gyár előtt hor-
gonyzó hajó egy baleset során felrobbant, 
a család hirtelen tönkrement. Nyolcévesen 
lett tagja a helyi úszóklubnak, ahonnan az-
tán Rómába igazolt, amikor a család 1940-
ben a fővárosba költözött. Tanulmányi 
eredményei egészen kimagaslóak voltak, 
ötévesen volt elsős, majd az ötödik osztályt 
átugorva került hatosztályos gimnázium-
ba. Ezután a római egyetem vegyészkara 
következett, (mindössze 16 évesen vált 
az egyetem hallgatójává), tanulmányait 
azonban meg kellett szakítania, mert a 
család 1947-ben elhagyta Olaszországot 
és Brazíliába költözött. Ő másfél év múlva 

(1948 végén), míg családja 1950-ben tért haza. Folytatta az egyetemet, bár már nem 
a vegyészmérnöki, hanem a jogi karon, illetve a sportolást. 1949-ben mellúszásban 
olasz bajnoki címet nyert, 1950-ben a 100 méteres gyorsúszás bajnoka lett – első olasz 
úszóként – egy perc alatti idővel. Még ebben az évben az olasz vízilabda-válogatottal 
4. helyezést ért el az Európa-bajnokságon. Miután aláírta első hollywoodi szerződését 
1967-ben, visszavonult az aktív sportolástól, utolsó vízilabda-mérkőzését a Kárpáti 
György és Gyarmati Dezső fémjelezte magyar válogatott ellen vívta.

Bár már korábban is szerepelt filmekben – első (szöveg nélküli) szerepe Nero császár 
(Peter Ustinov) testőre volt Mervyn LeRoy Quo vadis című filmjében 1951-ben –, csak a 
tengeren túli szerződése bírta rá, hogy felhagyjon sportolói pályafutásával, és költözzön át 
Amerikába. Ennek a filmnek a forgatásán növesztette meg szakállát, és alkotta meg, majd 
vette fel a Bud Spencer művésznevet. Akkoriban divat volt angolos hangzású művésznevet 
választani, hogy ezáltal eladhatóbbak legyenek a western típusú filmek. A Budot, az 
egyik kedvenc sörmárkája (Budweiser)neve után vette fel, a Spencer név pedig kedvenc 
színészére, Spencer Tracyre utal. Állítólag mókásnak találta, hogy termete ellenére Budnak 
(rügy) szólították. A film forgatása (Isten megbocsát, én nem) során ismerkedett meg 
Terence Hill-lel is, és derült ki az is, hogy Olaszországban már egyszer szerepeltek együtt 
az 1959-es Hannibal című filmben, akkor még mindketten az eredeti nevükön. Mivel 

közös jelenetük nem volt, nem valószínű, 
hogy akkor találkoztak volna. Magánélete 
mindig is mentes volt a botrányoktól. 
1960-ban vette feleségül Maria Amatót, 
és három gyermekük született: Giuseppe 
1961-ben, Christina 1962-ben, Diamante 
pedig 1972-ben látta meg a napvilágot.

Hogyan is csöppent a jóképű 
vízilabdázó a filmek világába? Terrence 
Hillel hány filmet forgattak közösen? 
Kedvelték-e egymást a való életben? 
Mivel foglalkozott a filmes pályafutása 
után? Szinte minden kérdésre választ 
kaphatunk a hagymásbab és a pofonok 
nagymesterének önéletrajzi könyvéből, 
amely nemcsak a rajongók számára 
kihagyhatatlan és érdekes olvasmány. 
(Forrás: wikipédia)

a mezőkövesdi, aki körbefotózta a Földet

Könyvajánló – Bud Spencer: Különben dühbe jövök

Puzsár Marcell

Kinczel Brigitta
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olvasóink írták

nemzetközi kórustalálkozón
a jubiláló szent lászló kórus

a szent lászló Gálakórus meghívást 
kapott egy vendégszereplésre a felvidéki 
rozsnyóra, a XII. Gömöri kulturális Napok 
rendezvénysorozat részeként megren-
dezett XIV. Nemzetközi kórustalálkozó 
alkalmából 2015. október 16–17. között.

Megtisztelő, hogy 
2008-as ottlétünk 
után, pont a 20 

éves jubileumi évünkben 
esett ránk ismét a választás, 
hiszen Magyarországról ösz-
szesen két kórus kapott meg-
hívást e jeles rendezvényre.

Egy énekkar életében 
rendkívül jelentősek ezek 
a koncertek, hiszen az 
egészséges versenyszellem, 
a megméretés nagyban 
hozzájárul a fejlődéshez. 
Fejlődni pedig szükségszerű 
ahhoz, hogy egyre maga-
sabb színvonalú teljesítmé-
nyekre legyünk képesek. 

Koncertünket három 
klasszikus egyházzenei kom-
pozícióval kezdtük. Fontosnak 
tartottuk, hogy a 100 éve 
született Páter Tamás Alajos 
emléke előtt tisztelegjünk, 
ezért a  Magyarok Asszonyáról 
szóló Juhász Gyula versére 

komponált „A Fekete Mária” 
című művét énekeltük el, majd 
magyar kereszténységünk 
másik két kiemelkedő példa-
képére, Szent Istvánra és Szent 
Lászlóra emlékezvén adtunk 
elő egy-egy kórusszámot. 

Műsorunk nagyobb részé-
ben igyekeztünk bemutatni a 
rendkívül gazdag matyó ha-
gyománykincs darabjait, így 
repertoárunk második felé-
ben matyó népdalfeldolgozá-
sokat szólaltattunk meg. Úgy 
érezzük, hogy előadásunk 
hozzájárult Mezőkövesd és 
a matyóság jó hírnevének 
öregbítéséhez. Ezt támasztot-
ta alá műsorunk fogadtatása, 
majd a közönség tetszésnyil-
vánítása is. 

A másfél napos progra-
mot igyekeztünk a leghasz-
nosabban eltölteni, ezért 
odafele menetben megláto-
gattuk az útba eső nemzeti 

műemlékként számon tartott 
betléri Andrássy-kastélyt, 
mely Szlovákia legszebb és 
legértékesebb műemlékei 
közé tartozik. A kastély Rozs-
nyó mellett található, Gömör 
leglátogatottabb műemléke 
és egyik legnagyobb büsz-
kesége. A Betléri Kastély az 
1994-ben befejezett teljes 
műemléki helyreállítást 
követően EUROPA NOSTRA 
díjat kapott. A kastély parkja 
1977-ben felkerült a világ tör-
ténelmi kertjeinek listájára.

A visszaúton a Domica 
barlangban, a Szlovák-karszt 
Nemzeti Park legismertebb 
és leghosszabb cseppkő-

barlangjában, tettünk egy 
ismerkedő sétát. Ez a barlang 
a Szlovák- és Aggteleki-karszt 
barlangjain belül a világ ter-
mészeti örökségének jegyzé-
kében szerepel.

A projekt önköltséges 
volt, így az utazással kapcso-
latos összes költség a kórust 
terhelte volna, melyet támo-
gatás nélkül nem tudtunk 
volna vállalni. Ezért köszöne-
tünket fejezzük ki dr. Fekete 
Zoltán polgármester úrnak, 
hogy támogatta énekkarun-
kat, s az utazás-, valamint a 
fellépők szállásának költsége-
it Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata átvállalta. 

a
ra

ny
 o

kl
ev

él

az idén 16. alkalommal került megren-
dezésre az „Élő Népművészet” országos 
Népművészeti kiállítás.

A régiós bemutatókat köve-
tően, melynek Mezőkövesd 
is helyet adott augusztusban, 
az ország minden részéből 
és a határon túlról is Buda-
pestre kerültek a zsűri által 
legjobbnak ítélt tárgyak. 450 
alkotó közel 1700 alkotásá-
ból a Néprajzi Múzeumban 
nyílt tárlat október 29-én. 
Az ünnepélyes megnyitó 
alkalmával osztották ki a pá-
lyázati díjakat is, Zeleiné Pap 
Bernadett népi iparművész 
gyapjúfonalas matyó hímzé-

seiért „Arany oklevél” elisme-
résben részesült. Rajta kívül a 
kiállításon a Matyó Népmű-
vészeti Egyesület tagjai közül 
a Borsóka Hímzőkör, Szabó 
Józsefné hímző, a Népmű-
vészet Mestere, Fehér Tibor 
fazekas népi iparművész, 
Kovács Szabolcs bútorfestő, a 
Népművészet Mestere, Laka-
tos József fafaragó és Lengyel 
László kovács példaértékű 
alkotásai mutatkoznak be 
2016. március 27-ig.

Berecz lászlóné

-Mhs-
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által működtetett Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Házak Hálózatának Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete, 
a Weapon of Choice nemzetközi figye-
lemfelhívó kampány keretében rendezte 
meg a tablókiállítást. A projekt célja, hogy 
szemléltesse azokat a lelki sérüléseket, 
melyet a szóbeli bántalmazás okoz. A 
szervezők emellett felhívják a figyelmet a 

zaklatás, illetve bántalmazás egyre súlyo-
sabb problémájára, mely a gyermekeket és 
felnőtteket egyaránt érinti.

MEGNYItÓ A nyitóünnepségen Molnár 
Tibor szociálpedagógus, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Ház irodavezetője ismer-
tette a kampány célját, illetve interaktív 
előadás formájában beszélt a bántalmazás 
és zaklatás hatásairól, felismerésének 
fontosságáról.

A tablókiállítást a megye számos 
településén bemutatják. A mezőkövesdi 

tárlatot november 6-áig lehet megtekinteni 
az oktatási intézményben

mozaik

A te fegyvered 
a döntésed!
„Weapon of Choice – a te 
fegyvered a döntésed” címmel 
vándorkiállítás nyílt a szent 
lászló Gimnázium és közgaz-
dasági szakközépiskolában 
november 2-án.

Tisztelt gyászoló családtagok, rokonok, 
barátok, ismerősök! 

„Ami bennem lélek, veletek megy; ott fog köztetek lenni 
mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; 
megtalálsz a falevélben, mikor lehull; meghallasz az 
esti harangszóban, mikor elenyészik; s mikor megemlé-
kezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.”

Jókai Mór szavaira gondolunk, mikor búcsút veszünk 
Pető Istvánné Margótól, kedves egykori kolléganőnktől. 

Majdnem 30 éven át volt a Mezőkövesdi Szent Lász-
ló Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola gép- és 
gyorsírás tanára. Szaktanárként, osztályfőnökként, majd 
munkaközösség-vezetőként is megbízhatóan, lelkiisme-
retesen végezte munkáját. Nem könnyű, de igen hasznos 
szakmai tárgyat tanított. Tanítványai nemcsak az érettségi 

A Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ság munkatársai és a Mezőkövesdi 
Polgárőr Egyesület tagjai fokozott 
jelenléttel közösen ügyeltek a 
temető környékének biztonságára 
a jelentősen megnövekedett for-
galom miatt. Varga János rendőr 
alezredes, a Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetőjének tájékoztatá-
sa szerint a mindenszentekhez 
kapcsolódóan baleset, szabálysér-
tés és bűncselekmény sem történt 
városunkban.

az emlékezés 
napjai
több ezren látogattak a Vá-
rosi temetőbe mindenszen-
tek, illetve halottak napja 
alkalmából, hogy elhunyt 
hozzátartozóikra, szerette-
ikre emlékezzenek.

In memoriam Pető Istvánné (1948–2015)

vizsgákat tették le sikeresen, hanem az országos szakmai 
tanulmányi versenyek döntőiben is megállták a helyüket. 
A Gyorsírók Lapjának pályázatain különböző kategóriákban 
értek el országos eredményeket. Szakmai felelősségérzetét 
mutatja az is, hogy hosszú éveken át maga is rendszeresen 
részt vett vizsgáztatásban, tananyagfejlesztésben. 

Az oktató munka mellett a nevelést is kiemelten 
kezelte. Közösségi rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában mindig lehetett rá számítani. 
Kollégaként szárnyai alá vette a pályakezdő pedagó-
gusokat, megosztva velük tapasztalatait. Örömmel 
mesélt gyermekeiről, unokáiról. Büszke volt rájuk. 

Nyugdíjas éveiben a város civil szervezeteinek aktív 
tagjaként tevékenykedett. 8 éven át volt a Városszépítő 
Egyesület elnöke. Rendszeresen tartotta a kapcsolatot is-
kolánkkal. A diákoknak szóló pályázati felhívásokra hívta 
fel a figyelmet, a helytörténeti kutatásokra ösztönözve 

ezzel a tanulókat. Szakmai rendezvények lebonyolítá-
sában is többször együttműködtünk. 

Úgy tűnt, hogy kimeríthetetlen energiák működ-
nek benne, mintha nem akarta volna elhinni, hogy a 
szervezetnek pihenésre, nyugalomra is szüksége van. 
Most azonban ő is csatlakozott az égi tantestülethez. 
Azokhoz a kollégákhoz, akik a több mint 100 éves is-
kola egykori tanáraiként neveltek sok-sok generációt. 

„Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”
/Juhász Gyula/

Kedves Margó! Valamennyi kollégánk nevében 
kívánom: Nyugodj békében!

Gyászbeszéd, melyet Juhász Jánosné, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola igazgatója írt és mondott el:

B. k.

B. k.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
november 15–21-ig 

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)
november 22–28-ig 
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

november 29 – december 5-ig 
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

november 28.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

december 5.
 Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban október 28. és november 9. 
között 17 halálesetet anyakönyveztek. 
Ezek közül az alábbi hozzátartozója járult 
hozzá az elhunyt nevének közléséhez.

haláleset
Hotzi Frigyesné 93 éves

mezőkövesdi lakos.

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: november 22.

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
November 30-tól december 23-ig a Rorate miatt 
a reggeli szentmisék 6 óra és 6 óra 45-kor kezdődnek.
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

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

november 29. vasárnap

16 órától I. Adventi gyertyagyújtás 
a Szent László templom előtt 

november 30. hétfő

Kertbarát Klub a Közösségi Házban. 
Téma: Adventi készülődés

December 3. csütörtök

16 órától Tűzpiros virág – Kovács Erzsi élő zenés 
emlékműsor a Közösségi Házban

December 4. péntek

17 órától Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola szalagavató 
ünnepsége a Közösségi Házban

December 6. vasárnap

10 órától II. Matyó Mikulás Futás a Kavicsos-tónál

December 6. vasárnap

16 órától II. Adventi gyertyagyújtás 
a Szent László templom előtt 

Programajánló
november 20. péntek

17 órától Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskola szalagavató ünnepsége a Közösségi Házban

november 24. kedd

14 órától Mozgássérültek kulturális műsora 
a Közösségi Házban

november 26. csütörtök

18 órától Szeretlek, Faust! – drámai játék 2 részben 
az Újszínház előadásában a Közösségi Házban

november 27. péntek

13–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

november 28. szombat

8 órától Foltvarró Advent a Közösségi Házban

november 28. szombat

Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 
jótékonysági bálja

november 21. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry – Kazincbarcikai SC U14, 
Mezőkövesd Zsóry – FC Tiszaújváros U17, 
Mezőkövesd Zsóry – FC Tiszaújváros U19 és 
12 órától Mezőkövesd Zsóry – Kazincbarcikai SC U15 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

november 21. szombat

16 órától Mezőkövesd Zsóry FC – BFC Siófok NB II-es 
férfi labdarúgó-mérkőzés a  Városi Stadionban
 
november 28. szombat

9 órától 29. Spórol6 Kis Matyó Rapid Open 
az Abkarovits Jenő tér 1. alatt

December 9. szerda

18 órától Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyös NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Stopper

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

KöZéRDEKű TELEFoNSZáMoK Az alábbi telefonszámok 
Miskolcon, egy központi diszpécser-központban csörög-
nek, ezért arra kérnek mindenkit, hogy telefonhívásukat 
azzal kezdjék, honnan, milyen településről telefonálnak. 
Orvosi ügyelet: 46/477-104 | Mentő: 104
Rendőrség: 105 | Tűzoltóság: 107
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közhírré tétetik

Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton is értesítjük önöket, hogy
Mezőkövesden az alábbi helyeken hálózatrekonstrukció 
miatt áramszünetet tervezünk

2015. 11. 24-én, 25-én és 30-án  
7 óra 30 – 12  óra 30 között
Dózsa Gy. u.: 2-42., 1a-21., 25-45., Bogácsi u.: 2-4., gr. Zichy u. 1., 2-8., Mátyás király 
u.: 211-249., 150-170., Jázmin u.: 1-25., 2-34., Rozmaring u.: 1-35., 2-46., Tavasz 
köz: 2-4., Temető u.: végig

2015. 11. 24-én 9–15 óra között
2015. 11. 25-én és 30-án  9 óra 30 – 15  óra 30 között
Szomolyai u.: 73-117., 121-től végig, 84-től végig, 2-14., 18-80., 3-69., Júlia u.: 
végig, Táncsics u.: 1-től végig, 38-tól végig, 2-34., Takács I. u.: végig, Zsófia u.: 2-48., 
1-43., Dávid u.: 55., Sára u.: 2., 14., 1-től végig, Sára zug: végig, Irén u.: végig, Lenke 
u.: végig, Jolán u.: végig., Elvira u.: végig., Farkas M. u.: 2-28., 1-49., Teréz u.: 1-21., 
2-22., Gergely u.: 1-11., 15-23., 2-32., Klára u.: 2-14., 1-41., Edit u.: 1, 2., Éva u.: 
1-27., 31., 33., 2-6., 10-26., Margit u.: 1-21., 27-41., 2-4., Rákóczi u.: 21-63., 67-75., 
83-95., 28-74., Béla u.: végig, Pál u.: 1-59., 2-46., Morvay J. u.: 3-11., 16., 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., Abkarovics J. tér: 1., Judit u.: 1-2., Márta u.: 4., 4a, 8., 7-9., Ilona u.: 1-19., 
2-20., Patak u.: 2-8.,  3-7., Báthory u.: 24., Bocskai u.: 2-8., Anna köz: 1-13., 2-6., 
10., 48-as Hősök u.: 8., 12., 16-26., 11-21., Bem u.: 2-22., 3-21., Kürt u: 1-11., 2-6., 
Hór köz: 1-15., 2-24., Lehel u.: 1-27., 2-22., Gaál I. u.: 1-51., 2-40., Albert köz: 1-7., 
2-8., dr. Lukács G. u.: 10., Károly u.: 1-17., 2-12., Ádám u.: 1., 3., 9-61., 2-34., Varga 
P. u.: 1-19., 2-10., Gyula u.: 1-9., 13-15., 2-4., Damjanich u.: 50., Madách u.: 5-29., 
12-28., Klapka u.: 1-5., 2- gr. Zichy u.: 54., György u.: 2-10., 1-23., Salamon u.: 2-12., 
1-17., Szt. László tér: 2-4., 8-18., 28., 23., Szt. László tér: garázsok, Dala J. u.: 1-5., 2., 
Alkotmány u.: 2-6., Mátyás k. u.: 128-130., Mátyás u.: 2.

2015. 11. 24-én 9–15 óra között
2015. 11. 25-én, és 30-án 9 óra 30 – 15  óra 30 között
Jegenyesor: 2-102., 1-117., Mátyás k. u.: 24-40., 46., 1-61., Mátyás k. u.: 2-20., Egri 
u. 1. Spar, Szt. István Kat. Iskola, Óvoda Egri u.: 2-44., 5-33., 35-39., Dorottya u.: 
végig, Mária u.: 2-92., 96-112., 3-107., Magdolna u.: 1-105., 2-104., Bayer R. tér: 
Vízmű, Kölcsey u.: 1-61., 2-től végig, Kölcsey u.: Használtcikk piac, Jókai u.: végig, 
Veronika u.: végig, Vörösmarty u.: végig, Petőfi u.: végig, Ildikó u.: végig, Vilma 
u: 1-75., 2-88., Emma u.: 2-10., 1-25., Erzsébet u: végig, Katalin u.: 4-64., 1-71., 
Gárdonyi u.: végig, Emese u.: végig, Ady E. u.: 65-től végig, 80-90., 94-től végig, 
Ágnes u.: 1-11., 2-4., Anikó u.: 1-19., 2-18., Gizella u.: 1-3., Gábor Á. u.: 1-21., 2-8., 
Eszter u.: 1-11., 2-14.

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.

áRAMSZÜNETI éRTESÍTéShirDETMény
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján 

történő bérbeadásra hirdeti meg
a Mezőkövesd, illyés gyula út 8. 3/3. szám alatti, 

59 m2 alapterületű, 2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel 
rendelkező, komfortos bérlakást.

a pályázat benyújtásának határideje: 
2015. december 3. (csütörtök)
helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság.

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

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

jótékonysági 
bál
a Mezőkövesdi széchenyi 
istván katolikus 
szakképző iskolában

a bál időpontja és helye: 
2015. november 28. 19 óra, az iskola tornaterme
A zenét a Randevú Zenekar szolgáltatja.
A rendezvény célja a Széchenyi István Szakképzési Alapít-
vány működésének és az iskola diákjainak támogatása.

a bál fővédnöke: Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti 
és adóügyekért felelős államtitkára, miniszterhelyettese

a bál védnökei:
Dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd város polgármestere és
Kovács István, a Kovács Kft. tulajdonosa, vezetője

Belépődíj: 3.500 Ft/fő
Kérjük, hogy részvételi szándékát november 20-ig jelezze!

Telefon: 49/505-280

Tombolanyereményhez felajánlásokat szívesen fogadunk 
az iskola titkárságán, valamint támogató jegyeket is itt 
vásárolhatnak.

a pénzbeli támogatásokat az alábbi 
alapítványi számlaszámon várjuk:

11636009-07967700-36000007

november 30. hétfő

17 órától: A kis herceg
19 órától: Az éhezők viadala 
– A kiválasztott (sci-fi akciófilm)

Moziajánló 
December14. hétfő

17 órától: Dínó tesó 3D
19 órától: Kémek hídja 

December23. szerda

16 órától: Star Wars: Az ébredő erő
20 órától: Star Wars: Az ébredő erő
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sziréna

December14. hétfő

17 órától: Dínó tesó 3D
19 órától: Kémek hídja 

December23. szerda

16 órától: Star Wars: Az ébredő erő
20 órától: Star Wars: Az ébredő erő

amit a betörő gondol
Tisztelt Lakosság!
Az ünnep közeledtével nemcsak a meghittség és szeretet kerül előtérbe, hanem a különböző súlyú bűncselekmények (besurranás, betöréses lopás, gépkocsiban hagyott 
tárgyak eltulajdonítása, közterületen történő, illetve bolti lopás) elkövetése is.  Ahhoz, hogy Ön ne váljon bűncselekmény áldozatává és az ünnep ne rémálomban teljen, 
kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi gondolatmenetet!

– „Igen, megnézem, hogy vannak-e a kocsibejáródon 
újságok. Néha még egy pizzafutár szórólapját is odate-
szem, hogy lássam, mennyi idő alatt viszed el onnan.”
– „A két dolog, amit a legjobban utálok: a hangos 
kutyák és a kíváncsiskodó szomszédok.”
– „Egy hangos tévé vagy rádió jobban elriaszt, mint a 
legjobb riasztórendszerek. A csend és a sötét jelzi, hogy 
nem vagy otthon.”
– „Igazad van: nincs időm arra, hogy feltörjem a 
széfed, amelyben az értékeidet őrzöd. Viszont ha nincs 
lecsavarozva, elviszem magammal.”
– „Szinte soha sem nézek be a gyerekszobába.”
– „Tényleg azt gondolod, hogy nem nézek bele a 
zoknis fiókodba? Szinte mindig belenézek, ahogy a 
többi ruhásszekrényedbe, az éjjeliszekrényedbe és a 
gyógyszeres fiókodba is.”
– „Először mindig kopogok. Ha ajtót nyitsz, útba-
igazítást kérek, vagy felajánlom, hogy kitisztítom a 
csatornádat. Könnyű a bizalmadba férkőznöm.” 

– „Esik az eső, az esernyőddel szenvedsz, és elfelejted 
bezárni a bejárati ajtót – érthető. Én viszont nem 
veszek ki szabadnapot a rossz időjárás miatt.”
– „A riasztó csak akkor akadály, ha használod. Ha anél-
kül hagyod el otthonod, hogy beüzemelnéd, biztosan 
bejutok a házadba.” 
– „Szeretek benézni az ablakodon. Keresem a jeleit 
annak, hogy otthon vagy, és megnézem, van-e síkképer-
nyős tévéd vagy játékkonzolod. Átvezetek, vagy végigsé-
tálok a szomszédságodon este, mielőtt még leengednéd 
a redőnyöket, hogy kiválasszam a célpontjaimat.”
– „Örülök, hogy megosztod a nyaralásod képeit a 
Facebookon. Így már tudom, hogy nem vagy otthon.” 
– „Úgy mentél el otthonról, hogy nyitva hagytad az 
ablakodat. Neked friss levegő, nekem egy meghívás.”  
– „Télen az érintetlen hó a házad körül egyértelmű jel 
arra, hogy távol vagy. Örülök, hogy nem jutott eszedbe 
megkérni a szomszédot, hogy készítsen autó- és 
lábnyomokat a kocsibejáródra.”

– „Látom, készülsz az ünnepekre, mert bár gépjár-
műved ajtaját lezártad, szerencsére az utastérben 
hagytad az előre megvásárolt ajándékot, mobilte-
lefont vagy netán táskádat. Előttem nincs akadály, 
gyorsan dolgozom, így nekem már gondoskodtál 
ajándékról!” 
– „A zsúfolt bevásárlóüzlet, piac remek hely számom-
ra táska-, illetve zseblopásra.”
– „Az éjszakai misét én is szeretem – bár nem azért 
amiért Te –, s külön öröm számomra, ha a házból 
minden családtag elmegy.”
– „Az ünnep közeledtével Te is adakozóbb vagy így 
bátran felkereslek valamilyen ürüggyel például, 
hogy pénzt gyűjtök súlyos beteg gyermek részére. 
Szerencsére még a mai napig bedőltök az előadá-
somnak!  Nagyon udvarias vagyok, s ha beengedsz 
a lakásodba, könnyűszerrel felmérem a terepet, 
hogy később újból visszatérjek és megszabadítsalak 
értékeidtől.”

Egy bűneset, melynek során a betörőt 
elriasztotta a megszólaló ajtóék
Mezőkövesden történt egy meleg 
augusztusi nap hajnali órájában, hogy 
a 71 éves sértett házánál megjelent 
a betörő, majd befeszítette a bejárati 
ajtót, hogy magával vigye mindazt, amit 
talál. Amikor engedelmeskedve az erő-
szaknak, recsegve kinyílt az ajtó, a tulaj-
donos által lefekvés előtt odahelyezett 
ajtóék hangosan megszólalt, melynek 
hatására a betörő elmenekült. A hajnali 
kakasszónál hangosabb hang jelezte 
mindenki felé, itt olyan dolog történt, 
amire oda kell figyelni, ami mellett nem 
lehet elmenni. Az ajtóék megvédte a 
sértettet: a házát és lehet, hogy a testi 
épségét is. A cselekmény megszakadt, 
és kár sem keletkezett.

Az idős ember veszélynek 
vannak kitéve!
A bűnözés tendenciája azt mutatja, 
hogy fokozottan veszélyeztetettek az 
idős korosztály tagjai, mivel kevésbé 
képesek megvédeni magukat, így 
könnyebben válnak sértetté.

A zseblopástól a trükkös lopáson 
át a betörésig különféle elkövetési 
módszerekkel károsítják meg őket, és 

kisebb számban erőszakos támadásokat 
is elszenvednek. Ez utóbbi cselekmény 
a rablás, mely történhet közterületen, 
vagy az otthonába hatol be a tettes és 
itt történik a bántalmazás.
Fontos társadalmi érdek, hogy 
fokozzuk az idős ember védelmét, 
melynek mindig van aktualitása.
Mit kell tenni védelmükben?

A baj akkor kerülhető el, ha tudják, 
mi a megfelelő magatartás a megelőzés 
érdekében, másrészt alkalmazzanak 
olyan technikai eszközöket, melyek a 
védekezést elősegítik.

A jogtalan behatolás, a betörés legjobb 
ellenszere a korszerű zárszerkezettel fölsze-
relt, több ponton záródó, mechanikailag 
stabil bejárat ajtó. Ajánlott beszereltetni egy 
távjelzésre alkalmas jelző-riasztó berende-
zést, mely jelet küld a vagyonvédelmi cég 
diszpécser központjába. Ez még az idősek 
részére is elérhető árú szolgáltatás.

Fontos továbbá, hogy a szükségesnél 
több készpénzt lehetőleg ne tartson 
otthon, és értékes ingóságairól azok 
típusáról, és egyéb jellemzőiről készítsen 
egy listát. Sajnos idősek előszeretettel
tartanak otthon jelentős készpénzt, 

Felhívás
Tisztelt Lakosság!

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság to-
vábbra is vállalja a biztonsági eszközök 
beszerzését, Önhöz való eljuttatását!
Elektronikus ajtóék beszerzési ára: 
1300 Ft
Elektronikus személyi riasztó 
beszerzési ára: 300 Ft

A rendőrkapitányságon Zelei 
Istvánné 46/505440-es 
telefonszám 5842-es mellékén 
várja ez irányú igényüket. Éljenek 
a lehetőséggel, hogy a bűnel-
követőnek ne legyen érdeke a 
területünkön való portyázás!

 Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság

sokszor évtizedek megtakarításait, így a 
jogsértés esetén komoly kár keletkezhet. 
Az elektromos ajtóék egyszerű eszköz, 
mely karbantartást nem igényel. 
Működési mechanizmusa, hogy az 
ajtószárnyhoz illesztve annak nyitásakor 
automatikusan riasztójelzést ad, mely 
alkalmassá teszi arra, hogy az otthon tu-
lajdonosa vagy annak közeli szomszédja 
időben észlelje a jogtalan behatolást.

Az eszköz megléte a szubjektív 
biztonságérzetet erősíti, másrészt a 
behatoló elriasztására is alkalmas lehet, 
így megszakadhat a cselekmény.

További előnye az alacsony be-
szerzési ára, mely jelenleg 1300 Ft, így 
elérhető bárki részéről.

A személy riasztóról elmondható, 
hogy gyufásdoboz nagyságú készülék 
melybe csatlakozik az egy mozdulatra 
kihúzható szeg, ami kis zsinórhoz van 
kötve. Kihúzásakor megszólal a 98 db erejű 
hangjelzés mindaddig amíg vissza nem 
helyezik azt. Utcai támadás során alkal-
mazható elsősorban azzal, hogy a riasztó 
hang a környezet figyelmét felhívja.

BoRSoD-ABAÚJ-ZEMPLéN MEGYEI 
RENDŐR-FŐKAPITáNYSáG

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
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sportkalauz

METri-s sikerek 
a Barátság Maratonon
október végén ismét megrendezték Miskolcon a Barátság 
Maratont. a nagyszabású utcai futófesztiválon több távon is in-
dulhattak az amatőrök és a versenyszerűen sportolók. 

A Mezőkövesdi Triatlon Egyesület spor-
tolói nem szakítottak a hagyományaikkal, 
ismét szép sikereket értek el az algériai, 
amerikai, brazil, iráni, marokkói, kazah 
és szlovák sportolók által nemzetközivé 
avatott versenyen. Az általános iskolások 
és óvodások a Decathlon futáson vettek 
részt, a két kilométeres távot Dobos Bar-
nabás és Boldizsár Zsófia is teljesítette. A 
nagyobbak már egy 5,25 kilométeres pá-
lyán futottak, a választott távtól függően 
egyszer, kétszer, vagy éppen nyolcszor. A 
mezőny a Miskolc Városi Szabadidőköz-
ponttól indult és a belvároson keresztül 
ért vissza ugyanoda.

A METRI tagjai közül az 5,27 kilomé-
teres távon a 11-14 éves korcsoportban 
első lett a fiúk közt ifj. Sipeki László (19:56 
perc), a lányok közt pedig tizedik Dobos 
Anna (25:27 perc). A 45-50 éves korcso-
portban Sipeki László 4. helyen ért célba 
(21:09 perc), Kollár Tibor 22. helyezést 
ért el (27:58 perc), Tóth Tamás pedig 23. 
lett (28:11 perc). A 10,5 kilométeres távon 

a férfiak között Bertha Gábor a 8. helyen 
zárt (38:25 perc), a félmaratoni távon 
pedig Takács András a 18. helyet sze-
rezte meg (1:26:53 óra). A mezőkövesdi 
Pap Csilla 10,5 kilométeren a nők között 
ezüstérmet szerzett (40:53 perc).

Eredmények:
Mezőkövesd Zsóry – Kazincbarcika SC FC 1-4
Mezőkövesd Zsóry – Sárospataki USI 2-6
Edelényi FC – Mezőkövesd Zsóry 1-3

Együttesünk az őszi szezon záró mérkőzése 
előtt a 6. helyen áll a 10 csapatos pontvadá-
szatban 9 ponttal.

Egy győzelmet aratott városunk 
női felnőtt csapata a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei női kispályás lab-
darúgó-bajnokság legutóbbi három 
mérkőzésén.

Győzelem 
Edelényben

Nekik nyolc
A negyeddöntőig menetelt a mezőköves-
di Lovehunter a Budapesten megrende-
zett Sportsprint országos Focitornán. 

A kövesdi gárda remekül szerepelt a 96 csapatos 
mezőnyben, csoportjából a 2. helyen jutott tovább a 
középdöntőbe. Gallikék három győzelemmel egészen 
a negyeddöntőig jutottak, ahol a későbbi győztes 
budapesti Futottak Még ellen kaptak ki 1-0-ra.

Az NB II-es sakkbajnokság 
4. fordulójában a Miskolci 
KisBocsok járt Kövesden. A 
néhány évvel ezelőtt még a 
megyei II-es bajnokságban 
szereplő együttes ma már az 
NB II egyik bajnokjelöltje. A 
KisBocsok felnőttek, és ma 
már a NagyMedve eréjével 
bírnak. Csapatunknak esélye 
sem volt szorosabb ered-
ményre, a kiharcolt 3,5-8,5 
reálisnak mondható.

Győzőinket még így is 
elismerés illeti, ezeken a 
táblákon sem volt könnyű 
felülkerekedni a fiatal, de már 
nagy tapasztalattal rendel-
kező ellenfelekkel szemben. 
Még vesztes félként is élmény 

volt nézni a vetélytárs 8 
ifistájának kreatív játékát.

Sakkozóink egy hellyel 
lejjebb csúsztak, így most a 
11. pozícióban állnak a 12 
csapatos  mezőnyben.
  
győzött: Zelei Zoltán, Haj-
nal Gyula és Hajdú Sándor
Döntetlen: Éberth Zoltán 
Játszottak  még: Barabás 
Tibor, Sallai  János, Simon 
Attila, Hunkó György, Hege-
dűs Rafael, Kántor József, Pap 
Kristóf és Csontos Dominik      
    
A következő fordulóban, no-
vember 29-én a Tiszavasvári 
SE lesz az ellenfél, idegenben.

Dr. t. B.

kisBocsok jártak  
kövesden... A bogácsi Szent Márton Borlovagrend tagja lett Skaliczki 

László, a Mezőkövesdi KC NB I-es felnőtt csapatának veze-
tőedzője november 7-én.

A Márton Napi Vigasságok keretében rendezett avató-
ünnepségen Skaliczki Lászlónak két próbatételt, a bükkaljai 
borfajták felismerése mellett egy boroshordó abroncsát 
kellett megerősítenie. 

skaliczki borlovag

t. B.

Bertha Gábor k. B.

B. k.
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Mezőkövesd zsóry fC 
– Budaörsi sC 1924 0-2 (0-1)
A Merkantil Bank Liga 13. fordulójában a jól 
szereplő újonc, Budaörs látogatott Mezőkö-
vesdre november 8-án.  A találkozót irreális 
időjárási körülmények között játszották le 
a csapatok, a sűrű köd miatt szinte teljesen 
láthatatlan volt a játéktér. A rossz látási 
viszonyokat kihasználva a vendégek távoli 
lövésekkel próbálkoztak, míg együttesünk 
válaszul a 17. percben kapufát lőtt. Tíz 
perccel a szünet előtt egy szép vendégakció 
végén Papp lőtt kapura, a labda Dombó 
érintésével a gólvonal mögött kötött ki.

kIMaraDt hElYzEtEk Fordulás után nagy 
erőket mozgósított együttesünk a gólszerzés 
érdekében, az 50. percben például Fótyik 
lecsúszott beadása pattant kifelé a kapufáról. 
A kihagyott helyzeteket góllal büntették 
a látogatók, egy élesen belőtt szöglet után 
Csobánki fejelt közelről a hálóba, így a Pest 
megyei gárda mindhárom pontot elvitte 

Mezőkövesdről. A mérkőzés után Benczés 
Miklós vezetőedző felajánlotta lemondását. 
Labdarúgóink két fordulóval az őszi szezon 
zárása előtt a 4. helyen állnak a tabellán 22 
ponttal. A bajnokságot a Gyirmót vezeti 27 
ponttal, a 25 pontos Budaörs és a 23 egysé-
get szerző Zalaegerszeg előtt.

táVozott BENCzÉs A Mezőkövesd Zsóry 
Elnöksége a klub honlapján közlemény-
ben tudatta, hogy elfogadta Benczés Mik-
lós vezetőedző lemondását. A csapatot 
ideiglenesen Tóth László szakmai igazgató 
fogja irányítani. Benczés Miklóst nyáron 

nevezték ki, vezetésével 6 győzelmet, 4 
döntetlent és 3 vereséget ért el a bajnok-
ságban városunk NB II-es felnőtt csapata.

hÉtFŐN DuNaÚJVárosBaN Hegedűsék két 
hetes bajnoki szünetet követően a Siófokot 
látják majd vendégül a Városi Stadionban. 
Az összecsapás november 21-én, szombaton 
16 órakor kezdődik. Labdarúgóink a szezon 
záró mérkőzését november 30-án, hétfőn 
16 órától fogják lejátszani Dunaújvárosban. 
Dombóék november 13-án edzőmérkőzést 
játszottak az NB I-es DVTK vendégeként, 
ahol a hazaiak 3-0-ra nyertek.

Vereséget szenvedett hazai pályán városunk NB 
II-es felnőtt csapata. Benczés Miklós vezetőedző 
a mérkőzés után felajánlotta lemondását, amit a 

klub vezetősége másnap elfogadott.

Edzőváltás a vereség után

Mezőkövesdi KC – Balatonfüredi KSE 19-30 (11-13)
Mezőkövesd, 550 néző, vezette: Andorka, Hucker
MKC: Holló - Benis 1 (1), Füstös 3, Antal 4, Grünfelder, Hajdu G. 3 (1), Szepesi. 
Csere: Liszkai (k), Kovács B., Kiss R., Radnics 4, Molnár 1, Trivkovics, Csirics 2. 
Edző: Skaliczki László
A Balatonfüred legjobb dobói: Bánhidi 6, Zdolik, Bóka 5-5
Hetesek: 5/2, ill. 4/2
Kiállítás: 8, ill. 10 perc
Kizárás: Gerdán (ütés)

Rosszul kezdte a mérkőzést az MKC, Bánhidi és Zdolik sorozatban lőtte a gólokat. 
A kövesdi védekezés javulása után felzárkózott a csapat, a hajrában azonban 
becsúszott egy-két hiba. A második félidőben tíz percig tartotta magát az MKC, 
majd 14 percig nem szerzett gólt, így megérdemelten nyertek a vendégek.

Skaliczki László szerint a mérkőzés elején a beálló körüli védekezést nem 
tudták megoldani, aztán fölálltak és hatékonyabban játszottak. Később a táma-
dójáték akadozott, nem a megbeszélt akciókat hajtották végre, hanem ötletsze-
rűen kézilabdáztak, az elveszített labdákból pedig jól kontrázott az ellenfél. 

KéT MECCS A Csurgó elleni hazai bajnoki találkozó időpontja megváltozott, a 
meccset november 25. helyett február 10-én rendezik meg. Kézilabdázóink 
a Ceglédi KKSE-t kapták ellenfélül a Magyar Kupa negyedik fordulójában. A 
továbbjutás egy mérkőzésen, december 15-én 18 órakor Mezőkövesden dől el. 

Holló Balázs is szerepet kapott a B válogatottban a debreceni Provident 
Kupa mellett rendezett barátságos mérkőzéseken. A kapus Argentína 20-19-es 
legyőzése alkalmával 20 percet, míg a Fehéroroszország 25-21-es győzelmével 
véget ért találkozón 40 percet kapott Juhász Istvántól.

A Balatonfüred legyőzte 
az MKC-t

T. B.

Bódi k.
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Növendék-
hangversenyt 
tartott a vá-
rosi zeneisko-
la november 
11-én.

Az iskola minden évben több alkalommal lehetőséget nyújt növendékei számára, 
hogy nyilvánosan, hangversenyeken mutatkozzanak be szüleik és a közönség 
előtt. Az idei tanév első, őszi növendékhangversenyét szerda délután tartották az 
intézményben. A program révén azok a diákok lépnek színpadra, akiket például a 
fejlődésük révén a szaktanár javasol, vagy aki verseny előtt áll. A mostani koncer-
ten is az előképző 1. évfolyamos diákoktól egészen a 10. évfolyamos növendékig, 
minden korosztály képviseltette magát. 

Az eseményen a közönség Vivaldi, Bach, Haydn, Mendelssohn, Bartók Béla, 
Bogár István, Fauré, Brodszky, Rebikov, Weber, Hidas Frigyes, Hacsaturján, Debus-
sy darabjait hallgathatta meg. A műveket zongorán, trombitán, gitáron, fuvolán, 
furulyán, hegedűn, valamint énekhanggal szólaltatták meg a gyerekek.

Bemutatkozhattak 
a növendékek

A gyerekek a széncinegék, a mókusok, a vidrák és a gólyák életébe tekinthettek be az 
írónő segítségével november 6-án. Telegdi Ágnes az állatvilág csodáit feldolgozó törté-
netekből könyveket is adott ki, melyekbe a saját, személyes élményeit és kalandjait írta 
meg. Ehhez a fotókat is saját maga készítette, ebből szintén láthattak ízelítőt a gyere-
kek. A rendezvény rövid videoösszeállítással zárult, majd az írónő hűtőmágneseket és 
kifestőkönyveket adott ajándékba a résztvevőknek.
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dálatos állatok!” 
címmel tartott 

interaktív ismeret-
terjesztő előadást 

Telegdi ágnes 
írónő a Gyerek-

könyvtárban.

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

a Városi adventi 
gyertyagyújtásokra
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JÜK áT KöZöSEN A KAVICSoS-TAVAT!

Advent első vasárnapja – a hit lángja
November 29. 16 óra 
Az adventi koszorú megáldása, műsor és gyertyagyújtás 
a Szent László templom előtti téren

Advent második vasárnapja – a remény lángja
December 6. 16 óra 
Ünnepi műsor és gyertyagyújtás 
a Szent László templom előtti téren

Advent harmadik vasárnapja – az öröm lángja
December 13. 16 óra 
Experidance – Angyalok kara előadás és gyertyagyújtás 
a Szent László templomban

Advent negyedik vasárnapja – a szeretet lángja
December 20. 16 óra 
Ünnepi műsor és gyertyagyújtás 
a Jézus Szíve templom előtti téren,
 valamint a Kavicsos-tó átölelése

„gyÚjTsuk MEg 
EgyÜTT 

az aDVEnTi 
gyErTyákaT!”

Advent utolsó vasárnapján 
a szeretet, az összetartozás 

és a karácsony jegyében kezünket 
összefonva egy nagy öleléssel fogjuk 

közre a Kavicsos-tavat!
Az ünnepi műsorokban közreműködnek 

városunk óvodái, alap- és középfokú iskolái 
és civil szervezetei.

Forralt borral és meleg teával 
kínáljuk a velünk ünneplőket!

Mindenkit szeretettel vár 
az adventi gyertyagyújtásokra

Mezőkövesd Város 
Önkormányzata nevében:

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Vámos Zoltán
alpolgármester

M. Zs.

M. Zs.


