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Az ötödik alkalommal megren-
dezett egész napos versenyen 
a csapatoknak ezúttal is három 
versenyszámban kellett bizonyíta-
niuk ügyességüket és rátermettsé-
güket. Szeptember 30-án a főzés és 
horgászat mellett a tavalyi évhez 
hasonlóan ismét megrendezték a 
Matyó Bajnokok Ligája ügyességi 
vetélkedőt. A csapatok idén például 
traktorhúzásban, gumicsizmado-
básban, célba lövésben, valamint 
zsákcipelésben versenyeztek. 

ÖSSZETETT GYŐZELEM Az ün-
nepélyes eredményhirdetésen 
jutalmazták a dobogós csapatokat, 
emellett több különdíj is gazdára 
talált. Horgászatban a sárospata-
kiak győztek, főzésben Tiszafüred 
lett az első. A Szolnok megyeiek a 
„Matyóföld ínyesmestere” címet 
és a vándorserleget is elnyerték. 
A Matyó BL első helyén a mező-
kövesdiek végeztek. Az összetett 
pontverseny eredményeként a 
Matyó Triatlont a Mezőkövesdi 

Rendőrkapitányság csapata nyerte 
meg, így városunkban maradt ván-
dorserleg. A rendezvényen részt 
vett testvértelepülésünk, Kézdivá-
sárhely csapata is, akik a „Legszebb 
sátor” különdíjat vehették át. 

Az elismeréseket többek között 
Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért felelős 
államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője, dr. Fekete Zoltán polgár-
mester és Szerencsi Árpád rendőrka-
pitány adta át.
– Tavaly az esős, hideg idő ellené-
re is kitartottak a csapatok, ettől 
függetlenül nagyon örülök, hogy 
most kellemes, szinte nyárias időben 
sikerült együtt töltenünk a napot. A 
kollégák nagyon le vannak terhelve, 
de úgy gondolom, hogy összességé-
ben erőn felüli létszámban jelentek 
meg – mondta Szerencsi Árpád.

A rendezvényen díszvendégként 
bemutatkozott Sály. A település csa-
pata 720 gombócos töltött káposztát 
készített a résztvevőknek.

Kövesden maradt a kupa
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság csapata 

nyerte meg az idei Matyó Triatlont, 
így városunkban maradt a győzelemért járó vándorserleg.

M. Zs.

Két mezőkövesdi alkotó, 

Jacsó Balázs és Demeter József munkáiból 

nyílt kiállítás október 6-án 

a Közösségi Házban.

Digital
Manua

l

A két művész tavaly, az I. Matyó Világtalálkozó alkalmá-
ból megnyílt Matyóföldi alkotók kiállításán döntötte el, 
hogy létrehoznak egy közös tárlatot. 

Demeter József rajz-földrajz szakos tanár digitális 
alkotásokkal két éve foglalkozik. Főként montázsokat, fo-
tómanipulációkat készít, melyeken a képi szereplők közötti 
kapcsolatok mozgatják meg a fantáziáját. 

Jacsó Balázs rajz szakos tanárként dolgozik, a 90-es 
évek végétől használja a számítógépes képszerkesztő 
programokat. Rendszeresen készít hazai és nemzetközi 
rock/metal műfajban tevékenykedő zenekaroknak 
lemezborítókat vagy épp színpadi látványelemeket. 

A művészek munkáját dr. Tóth Tibor, az 
Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika 
Intézetének docense és mestertanára méltatta 
a megnyitón. Kiemelte, hogy a két alkotóban 
közös az alkalmazott technika, azonban a 
témáik, a színviláguk különböző. Demeter 
József munkái az emberről, illetve az ember 
társadalomhoz, természethez, vagy épp az idő-
höz való viszonyáról szólnak. Képei sokszínűek. 
Jacsó Balázs inkább sötétebb árnyalatokkal 
dolgozik, és alkotásaival elsősorban hangula-
tokat, érzéseket közvetít. 

A kiállítás november 2-ig tekinthető 
meg az emeleti teremben

Bódi K.

A kézdivásárhelyiek 
főzőcsapata

Traktorhúzás
– kövesdi rendőrök

Horgászat a Hoór-völgyi Víztározón

Jacsó Balázs, Demeter József és dr. Tóth Tibor

Molnár Zs.
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„Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is 

kelek, nem törődök semmi mással, 

csak a beojtott virággal.” (József Attila)

Kertészkednek 
a legkisebbek

Saját kertet gondozhatnak a me-
zőkövesdi óvodások. A gyerekek 
maguk ültethetik el a tulipán, a 

jácint virághagymáit, amelyeket ápol-
nak, gondoznak majd: locsolhatják, 
gazolhatják és óvhatják növényeiket. 
Megtapasztalhatják, hogyan fejlődik ki 
a hagymából a szép, színes virág. 
A saját kiskert kialakítására a „Ker-
tész leszek” program ad lehetőséget, 
amelyet Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Főosztálya és a Magyar Rák-
ellenes Liga Miskolci Alapszervezete 
immár hetedik alkalommal indított 
el. A kezdeményezésben járásunkból 
összesen 10 intézmény vesz részt, 
köztük a mezőkövesdi László Károly 
úti Tagóvoda. 

Az akcióban az óvodások 
felnőttek segítségével kialakítják 
saját virágoskertjüket, elültetik és 
gondozzák a növényeket, munkafá-
zisonként pedig fényképet is fognak 
készíteni. A program zárásakor, 
2017 őszén értékelik és jutalmazzák 
a pályázók munkáit.

A 4 m2-es kiskerthez szükséges 
virághagymákat az október 5-én meg-
tartott nyitórendezvényen vehették át 
az óvodák képviselői dr. Nagygyörgy 
Erzsébet járási tisztiorvos ismertetőjét 
és Korpás Károly környezettudatos 
életmódról szóló előadását követően a 
Város Könyvtárban.

A résztvevő óvodák számára a 
virághagymákat Miskolc Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és a 
Mezőkövesdi Városgazdálkodási 
Zrt. ajánlotta fel. M. Zs.

Traktorhúzás
– kövesdi rendőrök
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VÁROSHÁZA

Jubilált 
a Szent István Katolikus Általános Iskola 

Az eseményen elsőként 
Nyeste István igazgató 
bemutatta az iskola törté-
netét az alapítástól egészen 
napjainkig. 
– Talán túlzás nélkül mond-
hatom, hogy Mezőkövesden 
szeretik és megbecsülik 
intézményünket. Ennek 
egyik jele, hogy egyre többen 
bízzák ránk legnagyobb 
értékeiket, gyermekeiket. Az 
újrainduláskor 320 tanulónk 
volt, ma már több mint 400 
gyermek jár intézetünkbe. 
Nemcsak a létszámnöveke-
dés jele a megbecsülésnek, 
hanem az a segítőkészség, 
amely a szülőkből az iskola 
felé árad – mondta el beszé-
dében az igazgató.

Tállai András, a Nem-
zetgazdasági Minisztéri-
um miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője 
beszédében méltatta a nagy 
múltú iskolát. Kiemelte, 
hogy az intézmény fontos 
szerepet tölt be a város éle-
tében, a gyermekek vallásos 
nevelésében. 
– A 90 évvel ezelőtt alapított 
iskola nagy értéke városunk-
nak, melyben az évtizedek 
alatt több generáció tanult. 
Az intézmény elismertségét, 
megbecsültségét is mutatja, 
hogy az itt végzett diákok 
később, szülőként ide íratják 
be gyermekeiket – emelte ki 
Tállai András. 

Dr. Fekete Zoltán polgár-
mester köszöntötte a jubiláló 
intézményt, valamint az 
iskola újraindításának körül-
ményeiről is beszélt. 

– 1991 áprilisában döntött 
az akkori képviselő-testület 
arról, hogy egyházmegyei 
fenntartású legyen az iskola. 
Az azóta eltelt 25 év és egy 
negyed évszázad után azt tud-
juk mondani, hogy jó döntés 
volt – hangsúlyozta dr. Fekete 
Zoltán, aki a jeles évforduló 
tiszteletére az önkormányzat 
nevében egy zászlót ajándéko-
zott az iskolának. 

Az ünnepségen megte-
kinthettük az iskola jelenlegi 
és egykori tanulóinak közös 
műsorát, valamint azt a filmet, 
amelyet Tóth István volt diák 
készített el.

A rendezvény hálaadó 
szentmisével folytatódott 
a Jézus Szíve templomban, 
amelyet dr. Ternyák Csaba egri 
érsek celebrált.

Mindemellett október 
7-én „Múltunk és jelenünk” 
címmel nyílt kiállítás az 
iskola tornatermében, ahol 
például korabeli könyveket, 
füzeteket, naplókat, bizonyít-
ványokat, fotókat láthattak 
az érdeklődők. 

Alapításának 90. és újraindításának 
25. évfordulóját ünnepli idén a Szent 

István Katolikus Általános Iskola. Az 
intézmény jubileumi ünnepségét októ-

ber 7-én rendezték meg.

Az iskolát 1926-ban alapították meg. A tanítást ezen 
év szeptember 20-án az Isteni Megváltó Leányai 
szerzetesrendhez tartozó 18 nővér kezdte el 630 
tanulóval. Az első igazgató Szentgyörgyi József, pap 
hittanár volt. Az iskolában dolgozó nővérek beindí-
tották a Mária kongregációt, megalakult a Szívgárda. 
Néhány évig az iskolában óvoda is működött. 

Az iskola átvészelt árvizet, volt a II. világháború 
idején német, majd orosz katonai kórház. Majd 1946-
ban újra beindult a tanítás. 1948-ban államosították 
az intézményt, amelyet követően, 4 évtizeden át álla-
mi általános iskolaként működött, I. számú Általános 
Iskola, majd Petőfi Sándor Általános Iskola néven.

1991-ben a szülők kérésére, Mezőkövesd Város Ön-
kormányzatának döntésével, dr. Seregély István egri 
érsek segítségével újra egyházi fenntartásúvá vált 
az intézmény. Az újraindított Szent István Katolikus 
Általános Iskola igazgatója Molnár Mária lett. 

1994 februárjában adták át az intézmény új 
épületszárnyát, melyben a tornaterem, az ebédlő 
és könyvtár kapott helyet.

Az iskola kerítését 2004 nyarán, ablakait 2009 
tavaszán korszerűsítették, míg a régi épületszárny 
teljes tetőszerkezetét 2009 nyarán újították fel.
Az iskola igazgatói feladatait 2010. óta Nyeste 
István látja el. A
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VALLÁSTÖRTÉNETI ELŐADÁS Szűzanya és Szent István 
királyunk címmel tartott előadást dr. Varga Tibor vallás- 
és jogtörténész október 10-én a Szent István Katolikus 
Általános Iskolában az oktatási intézmény fennállásának 
90. és újraindításának 25. évfordulója alkalmából. Dr. 
Varga Tibor elmondta, hogy a Szűzanya és Szent István 
király emléke több ponton is összefonódik. Például Szent 
István királyunk halála előtt 1038-ban a Szent Koronát 
és az országot Szűz Máriának ajánlotta fel. 

A neves szakember egyebek mellett a Szűz-
anyához kapcsolódó négy dogmáról és az ezekhez 
köthető Mária-ünnepekről is beszélt, valamint 
előadásában kitért a Szent István királyunkról szóló 
három – a Kis, a Nagy és a Hartvik püspöktől szár-
mazó – legendára, illetve Szűz Mária és a magyarok 
kapcsolatáról is szót ejtett. M. Zs. -os-

Kiállítás a múlt és a jelen tárgyaiból

Nyeste István igazgató köszöntötte 
a jubileumi ünnepség résztvevőit
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A kedvezőtlen nyári időjárás 
és a folyamatban lévő beru-
házás ellenére a látogatottság 
eléri a tavalyi szintet, tudtuk 
meg Vámos Zoltán fürdőve-
zetőtől.
– Ugyan még nem rendelke-
zünk végleges adatokkal a 3. 
negyedévre vonatkozóan, de 
összességében sikeresnek íté-
lem meg az eddig eltelt idő-
szakot. Nyár elején nagyon 
rossz volt az időjárás, emiatt 
júliusban a Zsóry fesztivált 
is el kellett halasztanunk. Ezt 
követően voltak jó időszakok 
is, ezek közül elsősorban 
szeptember első három hetét 

szeretném kiemelni, amikor 
sikerült valamelyest pótol-
nunk a korábbi bevételi és 
látogatói kiesést – mondta 
Vámos Zoltán fürdővezető.
Hozzátette, a februári, 
áprilisi és májusi mellett a 
júliusi, valamint az augusz-
tusi vendégszám elmaradt 
az előző évitől. Júliusban 
egy, míg augusztusban két 
hétvégén kiugró volt a láto-
gatottság. Ezzel kapcsolatban 
elmondta, hogy a páros évek-
ben zajló nyári nemzetközi 
sportesemények hatására 
mindig visszaesik a lengyel 
vendégek száma. Ez idén is 

érezhető volt, az olimpia és a 
labdarúgó Európa Bajnokság 
miatt kevesebben töltötték 
itt a nyarat. 

Nyáron hat alkalommal 
éjszakai fürdőzést tartot-
tak. – Az időjárás kétszer 
közbeszólt, emiatt akkor 
nem volt telt házunk, viszont 
háromszor kifejezetten jó 
eredményekkel zártunk. Ezt 
a szolgáltatást egyébként 
elsősorban a szállásadók 
vendégei vették igénybe – 
mondta el Vámos Zoltán.

Több mint háromszázezren 
látogattak el a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe 

2016 első kilenc hónapjában.

A Miskolci Szakképzési 
Centrum Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma és Köz-
gazdasági Szakgimnáziuma 
2011-ben vált akkreditált te-
hetségponttá, majd 2014-ben 
megkapta az Akkreditált Ki-
váló Tehetségpont minősítést. 
Idén az Európai Tehetségpont 
programra pályáztak, amelyen 
szintén sikeresen szerepeltek, 
így a mezőkövesdi középfokú 
oktatási intézmény is az egyik 
tagja lett az Európai Tehetség-
gondozó Hálózatnak. 

A mezőkövesdi intéz-
ményben az elmúlt évben 
fejeződött be a Comenius 
program, amelyben egy angol, 
egy német, egy olasz és egy 
holland iskolával dolgoztak 

együtt. Szeptember 1-jével 
indult el az Erasmus program 
a kövesdi gimnáziumban, 
melynek célja, hogy a hét 
résztvevő ország, Törökország, 
Olaszország, Portugália szak-
gimnáziumainak pedagógusai 
megtanulják egymás bevált 
szakképzési gyakorlatait. 

Az iskola különböző 
tehetségazonosítási és te-
hetséggondozási programot 
szervez a tanév során. 
– Ilyen lesz például az általános 
iskolások számára meghirde-
tett szavaló- és képzőművészeti 
verseny, az idegen nyelvi, ter-
mészettudományi megméreté-
sek. A középiskolások pedig a 
különböző, például helyesírási, 
szépkiejtési, szavaló versenyek 

iskolai, megyei és országos 
fordulóin vehetnek részt. 
Emellett az első tanévben elin-
dulnak a tehetségazonosítási 
és gondozási programjaink is. 
Gimnáziumunk a nyíregyházi 
Konszonancia Regionális Zenei 
Tehetségsegítő Tanáccsal 
együtt szakmai konferenciát 
szervez a tervek szerint jövő év 
februárjában. Márciusban pe-
dig egy 10 órás továbbképzést 
tartunk majd a tehetséggondo-
zásban résztvevő pedagógusok 
számára – mondta el Rigó 
Attiláné tehetség és fejlesztése 
szakvizsgázott pedagógus. 

Ahhoz, hogy a gimnázium 
hosszútávon megtarthassa az 
Akkreditált Kiváló Tehetség-
pont, illetve Európai Tehet-
ségpont címet, meghatározott 
időközönként újra minősülnie 
kell. A minősítés során egye-
bek mellett az intézményben 
folyó tehetségazonosítási, 
-gondozási folyamatokat, a 
gyermekek programokba 
történő bevonását, az iskola 
civil egyesületekkel, más 
intézményekkel, esetleg 
külföldi intézményekkel 
ápolt kapcsolatát vizsgálják 
és pontozzák. 

Európai Tehetségpont lett a gimnázium

Hangsúlyozta, az év hátralévő 
részében összesen mintegy 
50-70 000 vendég érkezésére 
számítanak a fürdőben. 

A Magyar Fürdőszövetség 
által meghirdetett Magyar Für-
dőkultúra Napjához, továbbá 
a szeptember végén megtar-
tott Turizmus Világnapjához 
kapcsolódó kezdeményezéshez 
évek óta rendszeresen csatlako-
zik a Zsóry fürdő is. A létesít-
ménybe mindkét alkalommal 
délutános jegy áráért lehetett 
egész napos belépőt váltani.

Európai Tehetségpont lett a mezőkövesdi gim-
názium. A program lehetővé teszi a külföldi isko-
lákkal, tehetséggondozással foglalkozó közpon-

tokkal való kapcsolatépítést, együttműködést, 
közös szakmai programok megvalósítását.

Látogatottság 
a fürdőben

Szeptember első három hetében 
sokan választották a Zsóryt

M. Zs.

B. K.
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VÁLASZOK
Szeretné tudni, miért változott meg a gimnázium neve? Hogyan 
halad a tanuszoda építése? Mit is jelent a sportakadémiai kép-
zés? Miért csúszott a Zsóry-beruházás? Kik a felelősök, lesznek-e 
következmények? Minket ezek a kérdések foglalkoztattak, ami-
kor térségünk országgyűlési képviselőjével szombat reggel a 
mezőkövesdi piacon találkoztunk. Tállai András a kormányzati 
támogatás segítségével épülő városi beruházásokat járta végig, 
elsőként a városközpontban hamarosan megépülő közigazgatási 
centrum jövőbeni épületéhez igyekeztünk.

A vásártéren pár hete a kényszerbetelepítés elleni referen-
dum kapcsán buzdítottak a voksolásra munkatársai. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 54 települését magában 

foglaló 7. számú választókörzetben megyei és országos viszony-
latban is kimagasló volt a részvételi arány, hiszen a választó-
polgárok 48,3%-a voksolt. A honatyát elsőként a népszavazás 
kövesdi eredményeiről kérdezem.

– Külön öröm számomra, hogy városunkban kiemelkedő 
volt a részvétel: 52,48%, azaz több mint 7000-en mentek el 
szavazni. Megyénkben a városok közül Mezőkövesden vok-
soltak legtöbben, sőt, országosan is a 10 legnagyobb részvételt 
mutató város között vagyunk. Büszke vagyok rá, hogy olyan 
emberek élnek itt, akik az értékeiket megbecsülik és tisztelik, 
olyan emberek, akik számára fontos, hogy megvédjék váro-
sukat, az értékeiket, a biztonságukat. Gratulálok és minden-
kinek köszönöm, aki elment voksolni, és azt kérem, hogy ez 
az aktivitás a jövőben is maradjon meg minden szavazáson – 
mondja, miközben a volt Ruhaipari Szövetkezet felé indulunk. 
Útközben arról beszélgetünk, hogy nemcsak politikusként 
jelent örömet számára ez az eredmény:
– Jó érzés, hogy a kövesdiek értékelik a munkámat. Évek óta 
azért dolgozom, hogy Mezőkövesd minél szebb és élhetőbb le-
gyen, és jó érzés, hogy amikor össze kellett fognunk, akkor az 
itt élők is fontosnak érezték, hogy kiálljanak a városért, kiállja-
nak azért az ügyért, amit képviselünk: és elmentek szavazni. 

– Nagyon várom, hogy elkezdődjön 
itt a munka – ezt már a hosszú évek 
óta nem használt épület előtt mondja, 
mely a tervek szerint bő egy év múlva 
modern centrum lesz. – Nem titkolom, 
egy kicsit nehezen indul, az adásvétel 
még nem történt meg, ám bízom benne, 
hogy legkésőbb 2018 elejére átadjuk az új 
közigazgatási centrumot, mely a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal 
vezetésével sikeresen működhet. Erre 
a célra a kormány 1,2 milliárd forintot 
különített el, melyből az ingatlan meg-

vásárlása után indulhat meg a felújítás, 
bővítés, kialakítás. Mivel egy helyen lehet 
majd intézni minden olyan ügyet, mely az 
állammal kapcsolatos, sok időt és energiát 
takaríthatnak meg a helyiek és a mezőkö-
vesdi járáshoz tartozó településeken élők 
– és mint mondja, nagyon büszke rá, hogy 
az országban elsőként Mezőkövesden jön 
létre ilyen jellegű központ. A gimnázium-
hoz indulunk, melynek új fenntartója és új 
neve van, hamarosan pedig új tanuszodája 
lesz. Tállai András az intézményt több 
szempontból is meghatározónak tartja:

– A mezőkövesdi gimnázium helye, sze-
repe és jövője vitathatatlan Dél-Borsod 
középiskolai képzésében. Idén szeptem-
bertől a Miskolci Szakképzési Centrum, 
közvetetten a Nemzetgazdasági Minisz-
térium lett a fenntartója. Ezt a gimnázi-
um helyi vezetői döntötték el közösen 
az önkormányzattal, és kikérték az én 
véleményemet is. Úgy látom, ebben a for-
mában nagyobb jövője és lehetősége lesz 
a gimnáziumnak a felújítások, fejlesztések 
tekintetében, a szakképzések terén pedig 
új perspektívák nyílhatnak meg.

Mezőkövesdi beruházásokhoz
nyújtott 
kormányzati támogatások

Városi Tanuszoda: 
400 millió forint

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő: 
632 millió forint

Közigazgatási Centrum: 
1,2 milliárd forint

Városi Stadion: két ütemben 
800 millió forint

Év végére várható a Zsóry-fejlesztés átadása
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– Miért tartja fontosnak, hogy a mozgás 
aktívan megjelenjen a fiatalok életében?
– Akinek családja van, tudja, hogy gyerme-
keink fejlődése óriási felelősség. Nemcsak 
megteremtenünk kell számukra a jövő lehe-
tőségét, hanem egészen kisgyermekkortól 
terelgetnünk kell őket: néha csak megvilá-
gítva a helyes utat, máskor pedig határozott 
iránymutatással. A sport az a terület, amely 

amellett, hogy megtanít küzdeni, rendsze-
rességre és kitartásra nevel, meghatározza 
gyermekeink mindennapjait. Az iskolai 
oktatásban bevezetett mindennapos testne-
velés egy egészséges, kiegyensúlyozott élet 
kiváló alapja lehet. A tanuszoda sok száz 
mezőkövesdi és a környező településeken 
élő közép- és általános iskolás, óvodás életé-
ben fog komoly szerepet játszani.

A kormány az uszoda megvalósí-
tására a 2016-os költségvetésben 
400 millió forintot különített el. 
Ezen forrás segítségével épül a két 
medencét magában foglaló fejlesz-
tés, mely Dél-Borsod meghatározó 
létesítménye lesz.

– Idén az úszás mellett egy másik sport, a labdarúgás is 
új szálakkal kötődik a gimnáziumhoz.
– Ahhoz, hogy egy iskola erős maradjon, fontos, hogy stabil tanulólétszám mellett 
széles perspektívát tudjon kínálni a fiataloknak. Úttörő kezdeményezésnek is 
nevezhető az a miniakadémiai képzés, melyet idén indítottunk el, együttműködve 
a gimnáziummal. 8. és 9. osztályos fiatalok járnak ide, akiknek az egyéni oktatás 
mellett kiemelt óraszámban (hetente három alkalommal délelőtt is, illetve délutá-
nonként) edzésük van. Nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz, egyrészt segít a 
gimnázium létszámának alakításában is, másrészt a kollégium kihasználtságát is 
tudja növelni, hiszen megszólítjuk Észak-Magyarország minden futballozni vágyó 
diákját – foglalja össze terveinek egy részét, és már indulunk is a Zsóry üdülőterü-
letre, ahol két épülő beruházás az úti cél: a fürdő-fejlesztés és a sportszálloda.

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben nagy erőkkel zajlik a munka, egy kis 
fantáziával szinte már látni a csúszdákat, a sodrófolyosót, pezsgőfürdőt, 
a feszített víztükrű úszómedencét… nemcsak mi vártuk korábbra a fejlesz-
tést, a késés okáról, a várható következményekről kérdezem Tállai Andrást.

A kemping tervezett fejlesztéseiről a majdani sportszálloda előtt beszélgetünk.
– A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. komoly fejlesztési tervet vázolt fel, így az 
ingatlan eladását egyhangúlag megszavazta a testület. A vásárlást követően azonnal 
indulhatott a fejlesztés. Országosan egyedülálló, európai színvonalú sportcentrumot 
szeretnénk kialakítani: a 42 szobás sportszálloda mellett egy fedett csarnok és egy 
kézilabda-munkacsarnok kialakítását tervezzük – és hozzáteszi, hogy a kemping-
ben lévő 14 faház és a szálloda új lehetőséget jelent nemcsak a helyi és környékbeli 
fiataloknak, hanem az egész országból szeretnének itt sportolókat képezni. – Olyan 
körülményeket és feltételeket fogunk itt teremteni, mely komoly vendégcsapatok fo-
gadására is alkalmas. Ezzel a beruházással új munkahelyek jönnek létre, és az idegen-
forgalmat is tudjuk növelni. A végleges kivitelezési ütemterv és a szükséges források 
megvannak, reményeim szerint jövőre át is tudjuk adni a sportcentrumot.

Ez a délelőtt gyorsan telt, mégsem volt rövid. Sok helyen jártunk, sok min-
denről beszélgettünk, és mindeközben, ahol meglátták Tállai Andrást, meg-
állították. Mert kérdezni szerettek volna tőle. Mikor… és miért … és hogyan... 
és tudna-e….? – számos kérdés, és mindenre érkezett válasz.

„Meg kell találnunk azokat a lehetősé-

geket Mezőkövesden, melyek itt tartják 

a fiatalokat és perspektívát, jövőképet 

jelentenek számukra. Az a célom, hogy 

munkahelyek legyenek a városban, 

értékeinket, a kultúra, a sport 

és a turisztika helyi adottságait pedig 

megőrizzük, fejlesszük.”

– Nagy öröm volt, amikor a város 
500 millió forintos európai uniós 
támogatást nyert a tervezett mintegy 
1,4 milliárdos Zsóry-beruházáshoz, 
azonban sajnálatos, hogy ez a felelőtlen 
kivitelező miatt még nem készült el. A 
vállalkozót közbeszerzés során válasz-
tották ki, azonban az építkezés közben, 
a tavalyi év végén kiderült, hogy a szer-
ződésben vállalt kötelezettségeit nem 
képes teljesíteni. Így az önkormányzat 
kénytelen volt felbontani vele a szerző-
dést és megoldást keresni a folytatásra. 
Közbenjárásommal a kormány segített 

azokat a pluszforrásokat előteremte-
ni, melyek a beruházás befejezéséhez 
szükségesek. Az önkormányzat meg-
tette a lépéseket a kártérítés vonatko-
zásában, a gazdasági társaság, mely a 
beruházást elkezdte, felszámolás alatt 
van, és azt is vizsgálják a hatóságok, 
hogy történt-e bűncselekmény ebben a 
kérdésben – hangsúlyozta a politikus, 
és hozzátette, megnyugtató számára, 
hogy rendelkezésre áll a szükséges 
pénzügyi fedezet, a jogszerűen kivá-
lasztott új kivitelezőnek év végére kell 
befejezni a beruházást.

A negyvenkét szobás sportszálloda mellett 
kézilabda-munkacsarnok felépítését is tervezik Sz. B. Á.
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Könyvtári Napok

Október 3-án Sándor Anikó írónő volt a 
Városi Könyvtárban tartott író-olvasó 
találkozó vendége, aki életéről és mun-
kásságáról is mesélt. Az egyebek mellett 
a Magyar Camino – A Magad Útján, a 
Zuhanórepülés  – Összetörve Indiában, és 
az Ajándék-Élet az El Camino után című 
könyv szerzője 13 évig a Magyar Televízió 
szerkesztőjeként, majd 18 éven át a 
Magyar Rádió munkatársaként és 8 évig 
egy női magazin felelős szerkesztőjeként 
dolgozott. Majd felhagyott addigi életével 
és végigzarándokolt a híres El Caminón, 
valamint elutazott például Argentínába is. 
A találkozón megtudhattuk például, hogy 
miért változtatott korábbi életén, miért 
döntött a zarándoklat mellett és milyen 
tapasztalatokat szerzett az út során. 

ZENÉS EST A programsorozat következő 
rendezvénye a Kérdések Kányádi Sándor 
verseiben megfogalmazva című zenés 
irodalmi est volt. Október 5-én délután 
Kányádi Sándor művei – például  az A 
vers az, amit mondani kell..., az Üzenet 

pásztortűzhöz estéli szállásra, vagy a 
Fától fáig – Jónás Zoltán előadóművész 
tolmácsolásában hangoztak el. A műsort 
Dinnyés József daltulajdonos színesítette, aki 
megzenésített verseket adott elő. Hallhattuk 
egyebek mellett a Valaki jár a fák helyén, az 
Isten háta mögött, illetve a Kőkoporsó című 
szerzeményt.

CSODÁLATOS ÁLLATVILÁG Október 7-én 
Telegdi Ágnes volt a Városi Gyermek-
könyvtár vendége az „Ó, azok a csodálatos 
állatok” címmel rendezett író-olvasó talál-
kozónak. A szerző azonos című könyvének 
segítségével, az élővilág rejtelmeibe avatta 
be a gyerekeket. Az interaktív előadásban a 
madarak viselkedéséről, táplálkozásukról, 
szokásaikról hallgathattak meg érdekes 
információkat. A rendezvényen a Mező 
Ferenc, valamint a Szent Imre Tagiskolából 
mintegy 60 diák vett részt.

MATYÓ KATONÁK Az Országos Könyvtári 
Napok záró programjaként október 9-én 
„Tízes Honvéd Gyalogezred matyó 

katonái az I. Világháború frontjain” 
címmel Leskó György mérnök alezredes 
tartott előadást, aki a magyar hadmű-
veletekről, ezen belül a miskolci 10-es 
honvéd gyalogezred bevetéseiről beszélt, 
melynek soraiban sok mezőkövesdi férfi 
teljesített szolgálatot.

Az ezred háborús tevékenységéből 
kiemelkedik az az esemény, amikor Erdély-
ben, a Görgényi-havasokban nagyon nehéz 
hegyi terepen egy többszörös túlerőben lévő 
román lövészekből álló csapatot sikerült 
gyors rohammal legyőzniük. Leskó György 
elmondta, hogy a hadtörténelemben 
nagyon kevés ehhez hasonló, különleges 

harcászati esemény történt. Az egyórás 
előadásban az is elhangzott, hogy a gyalog-
ezred 1918 augusztusától novemberig az 
olasz fronton teljesített szolgálatot, ahol a 
visszavonuló seregek útját biztosította.

KÖNYVES VASÁRNAP Október 9-én a 
Városi Könyvtárban 10 és 16 óra között 
rendkívüli nyitvatartással, ingyenes szol-
gáltatásokkal, beiratkozással, internetezési 
lehetőséggel és DVD kölcsönzéssel várták 
a látogatókat. A Gyermekkönyvtárban 
pedig a fiatalok a könyvek lapozgatásán 
túl különböző dekorációkat készíthettek, 
színezhettek, rajzolhattak. 

Író-olvasó találkozókkal, előadással, zenés-irodalmi esttel, 
kézműves-foglalkozással várták az érdeklődőket október 3. és 

9. között az Országos Könyvtári Napok keretében. 

A zene 
világnapja

Tanárok adtak koncertet a zene 
világnapja tiszteletére szeptember 29-én.

Október 1-jén ünnepeljük a zene világnapját. A mező-
kövesdi Művészeti Iskola ezen ezen alkalomból mindig 
koncerttel várja a muzsika kedvelőit. A szeptember 29-én 
megtartott egyórás eseményen az intézmény művész-
tanáraitól barokk, romantikus és klasszikus dallamokat 
hallhattunk a koncerten, például Mozart, Haydn, Bartók 
Béla műveit. Bemutatkozott az iskola két új pedagógusa, 
Viszlai Dániel és Tamási Jolán is. 

A neves stand up comedy humorista, Hadházi László adott önálló estet váro-
sunkban szeptember 29-én. A Karinthy-gyűrűs magyar humorista, Hadházi 
László legújabb műsorával, a Nekünk áll a László című műsorával érkezett a 
Közösségi Házba, ahol mintegy másfél órán át szórakoztatta a közönséget. 
Humoros összeállításában terítéken volt például  a „szerencsés lottónyertes” 
története, a férfiak és nők kapcsolata és a jó szakember. Az est vendégfellépője-
ként Bellus István is színpadra lépett. 

A szervezet szeptember 28-ai ülésén a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság képviseletében Szerencsi Árpád 
rendőr alezredes, a kapitányság vezetője, valamint 
Varga Zoltán rendőr százados, a közrendvédelmi 
osztályvezető-helyettese informálta a résztvevőket.
– Örömmel mondhatom, hogy az idősek megfo-
gadták és alkalmazzák tanácsainkat, ugyanis szinte 
teljesen megszűntek az ilyen jellegű bűncselekmé-
nyek – emelte ki a rendőrkapitány. Hozzátette, ezzel 
együtt legyünk figyelmesek, hiszen az őszi időszak-

ban ismét lehet számítani csalók megjelenésére. 
Hangsúlyozta, hogy a továbbiakban is számítanak az 
állampolgárok segítségére, akiket arra kér, hogy je-
lentsék a rendőrségen, ha gyanús eseményt látnak. 
Az ülésen elhangzott, ha valakit sérelem ér, a lehető 
leggyorsabban jelezze a rendőrségen. 

A közlekedéssel kapcsolatban elsősorban a 
szabályok betartására, a körültekintő haladásra 
hívták fel az idősek figyelmét a a szakemberek.

B. Krisztián

Az időseket érintő bűncselekményekről, az áldozattá válás 
elkerülésének lehetőségeiről és a biztonságos közlekedés szabályairól hallgattak meg 

tájékoztatót a Mezőkövesdi Idősügyi Tanács tagjai.

Az idősek védelmében

Nekünk áll a László

Sándor Anikó 
és Leskó György is 
a könyvtár 
vendége volt

B. K.

-os-

M. Zs.
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Székelyföldről Matyóföldre

Az eseményen a szervező, 
Matyóföldi Alkotók és Művé-
szetpártolók Egyesület nevében 
Kiss Mátyás elnök köszöntötte 
a megjelenteket, majd Hajdu 
Imre beszélgetett a kiadóval, 
Sebe Imrével és a szerkesztővel, 
Csirmazné Cservenyák Ilonával 
a műről, annak megszületésé-
ről, elkészítésének menetéről.  
– A munka 10 évvel ezelőtt, 
2006-ban indult el, akkor indult 
el az a kutatás, amely a Sebe 
család őseinek felderítését, csa-
ládfájának elkészítését célozta 
meg. Az összegyűjtött adatok, 
információk viszont szélesebb 
kitekintésre is lehetőséget 
adtak, így nemcsak a család 
származását dolgozza fel a 
könyv, hanem Magyarország, 

illetve Mezőkövesd társadalmi 
viszonyait is az 1600-as évektől 
napjainkig – emelte ki Csir-
mazné Cservenyák Ilona. 

A kötetben szereplő 
írásokat Sebe Imre, dr. Sebe 
István, Hajdu Ráfis János, 
Bencsik János és Csirmazné 
Cservenyák Ilona készítette. 

A könyv részletesen bemu-
tatja például a nemesi rangot 
kapó Sebe Pétert és munkás-
ságát, aki 1702-ben került 
Mezőkövesdre iskolamester-
ként, de több éven át ellátta a 
jegyzői, kántori feladatokat is 
városunkban. 

A mű fontos, Mezőkövesd-
re vonatkozó helytörténeti in-
formációkat is tartalmaz, meg-
tudhatjuk belőle például, hogy 

a 19. század elején mi kötötte 
össze a Szent László Gimnázi-
umot a miskolci Fráter György 
Katolikus Gimnáziummal, 
illetve Mezőkövesdhez. 

A könyv emellett párhu-
zamba állítja a székely és a ma-
tyó nép közötti hasonlóságokat. 
A szerkesztő azt is kiemelte, 
hogy a székely és a matyó nép-
művészet és motívumkincse 
között számos hasonlóságot 
fedeztek fel a kutatás során.

 
A 300 példányban kiadott 
könyv a szerkesztőnél, Csir-
mazné Cservenyák Ilonánál 
(telefon: 30/8232-446) vásá-
rolható meg. 

„Hiteles munka, mert 
gazdag és szerteágazó for-
rásmunkákra támaszkodik és 
a szerzők tollát mindvégig a 
szakmai következetességre 
törekvés vezette” – írta 
Szlovák Sándor a könyvről.

M. Zs.

A híres erdélyi író és mesemondó, Benedek Elek 
(született: Kisbacon, 1859. szeptember 30.) szü-
letésnapja alkalmából 2016. szeptember 29-én 
a helyi MASZK Egyesület mese- és prózamondó 
versenyt rendezett városunkban.

A rendezvényre a Közösségi Ház 
színháztermében került sor. A versenyen 
induló 15 versenyző produkcióit háromfős 
zsűri bírálta el.

A megmérettetésen a Mezőkövesdi 
Széchenyi István Katolikus Középiskola 10. A 
osztályos tanulója, Molnár Enikő 2. helyezett 
lett, és Hadobás Dávid (10. B-s diákunk) 3. 

helyezést ért el. Mindkettőjüket Vavszeg Mária 
tanárnő készítette fel. Rajtuk kívül a következő 
tanulóink is szépen szerepeltek: Rajna Viktor 
(12. B), Zsebe Dániel (9. D), őket Pruskóczki 
Gáborné tanárnő segítette a felkészülésben. 
Szintén gratulálunk szép szerepléséért Monos-
tori Leventének (10. B), Besenyei Piroskának 
(10. A) és Farkas Klaudiának (10. A) is, akiknek 
felkészítő tanára Vavszeg Mária volt.

További szép eredményeket kívánunk!
Vavszeg Mária

magyartanár

Mese- és prózamondó
verseny

Az immár 7. alkalommal meghirde-
tett verseny három kategóriájában 
az alábbi eredmények születtek:

Alsó tagozat
1. hely: Kleszó Máté (Szent István 
Katolikus Általános Iskola)
2. hely: Boldizsár Zsófia (Szent István 
Katolikus Általános Iskola)
3. hely:Pázmándi Emma (Szent Imre 
Tagiskola)
Felső tagozat
1. hely: Németh Liliom (Szent István 
Katolikus Általános Iskola)
2. hely: Kardos Zsófia (Szent István 
Katolikus Általános Iskola)
3. hely: Boldizsár Lilla (Szent István 
Katolikus Általános Iskola)
Középiskola
1. hely: Kis Marcell (Szent László 
Gimnázium)
2. hely: Molnár Enikó (Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola)
3. hely: Hadobás Dávid (Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola)

Megjelent a Székelyföldről Matyóföldre című 
könyv, amelynek hivatalos bemutatóját 

szeptember 30-án tartották meg a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeumban. 

Almási Zoltán nyerte meg a az Élet-
módváltó Hetek fődíjaként felajánlott 
kerékpárt. Az egy hónapos rendez-
vénysorozatot október 10-én zárták 
le a Közösségi Házban. Az eseményen 
Pótáné Lázár Mária szervező összegezte 
és értékelte a programokat. A prog-
ramokon résztvevők között értékes 
ajándékokat, a fődíj mellett Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőben felhasznál-
ható utalványokat és hullámmasszázs 
bérleteket sorsoltak ki.

Díjazással 
zárult

M. Zs.

Sebe Imre, Csirmazné Cservenyák Ilona, Hajdu Imre és Hajdu Ráfis János
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JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
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 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
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 23.

RÁKÓCZI ÚTI SERVITA KÁPOLNA
Elérhetőség: 06-70/387-2999
Minden hónap második keddjén 14 órától 
szentmisét, illetve minden második szombaton, 
szintén 14 órai kezdettel imaórát tartanak, amely-
re szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225
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 
Október 1-jétől az esti szentmisék 
17 órakor kezdődnek.
Októberi litánia: az esti szentmisék előtt fél 
órával (16 óra 30-kor) kezdődik.
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 10 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 temp-
lomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második 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
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden szerdán 18 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül): hétköznap 
és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 18–22 óráig, 
ünnepnapokon: 8–22 óráig 
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra): csak sürgős 
esetben: 22–8 óráig (hétköznap 7.30 óráig) 

október 16–22-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
október 23–29-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

október 30 – november 5-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

október 22.
Dr. Pólik István, Deák F. u. 20.

október 29.
Dr. Dabizs János, Kossuth L. u. 1.

november 5.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy J. u. 10/a

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban szeptember 27. és október 10. 
között 4 házasságkötést és 10 halálesetet 
anyakönyveztek. Az alábbiak, illetve hozzá-
tartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Márton Martin János – Barizs Szilvia

Dezső Gábor – Márton Melinda
Szolnok Krisztián – Tóth Tímea
Hoffmann Tamás – Zelei Judit

Haláleset:
Bajnok Andrásné 87 éves,

Guba Istvánné 67 éves
mezőkövesdi lakos.

Programajánló
október 21. péntek

10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Házban
október 23. vasárnap

14.45-től Az 1956-os Forradalom és Szabadság-
harc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
program a Hősök terén és a Közösségi Házban
október 27. csütörtök

16 órától Fotóklub a Közösségi Házban
október 27. csütörtök

18 órától „Ma estére szabad a kecó” 
bulvár burleszk a Bánfalvy Stúdió előadásában 
a Közösségi Házban
október 28. péntek 
19 órától Slam Poetry Est – Funktasztikus, 
Sub Bass Monster a Biliárdszalonban

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik a 2014. évi SZJA 1%-át a Mezőkövesdi Fúvós és 
Mazsorett Együttesért Alapítvány javára felajánlották. 
Ez az összeg 82.070 Ft volt, melyet a csoportok fellépő 
ruháinak készíttetésére fordítottunk. 

Adószámunk: 18422694-1-05
Támogatásukra továbbra is számítva

Tisztelettel és köszönettel az Alapítvány Kuratóriuma

Az ünnepi hulladékszállítás rendje
Mezőkövesd városban
A 2016. október 31-én (hétfő) esedékes hulla-
dékgyűjtést járatnapnak megfelelően 2016. 
október 31-én (hétfő) végezzük.
A 2016. november 1-jén (kedd) esedékes hulladék-
gyűjtést 2016. november 2-án (szerda) végezzük, 
párhuzamosan az ezen a napon esedékes járatokkal.
A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 2016. nov-
ember 1-jén zárva tart, a hulladék átvétele szünetel.

Mezőkövesdi VG Zrt.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK Az alábbi telefonszámok 
Miskolcon, egy központi diszpécser-központban csörögnek, 
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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október 21. péntek

13 órától Mezőkövesdi Zsóry SE – 
Ceglédi VSE U17 és U19 labdarúgó-
mérkőzés a Tűzoltópályán

október 22. szombat

18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – 
Szombathelyi Swietelsky Haladás 
NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

október 24. hétfő

16 óra 30-tól Bozsik torna U11-U13 
a Tűzoltópályán

október 29. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry  
– BVSC-Zugló U16 
labdarúgó-mérkőzés a Tűzoltópályán

október 29. szombat

12 órától Mezőkövesd Zsóry 
– BVSC-Zugló U18 
labdarúgó-mérkőzés a Tűzoltópályán

október 29. szombat

18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – 
MTK Budapest NB I-es férfi labdarú-
gó-mérkőzés a Városi Stadionban 

október 30. vasárnap

Mezőkövesd SE – DVTK EMSE 
sakkverseny a Széchenyi István 
Szakképző Iskolában

október 30. vasárnap

10 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Szerencs B-A-Z megyei női felnőtt 
kispályás labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban 
(kis műfüves pálya)

október 30. vasárnap 
18 órától Mezőkövesdi KC – B. Braun 
Gyöngyös NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

november 5. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry SE 
– Sajóvölgye FS U14 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban (műfüves pályája)

november 5. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry  
– Szent István SE U17 labdarúgó-
mérkőzés a Tűzoltópályán

november 5. szombat

12 órától Mezőkövesd Zsóry SE – 
Sajóvölgye FS U15  labdarúgó-mér-
kőzés a Városi Stadionban 
(műfüves pályája)

november 5. szombat

12 órától Mezőkövesd Zsóry SE – 
Szent István SE U19 
labdarúgó-mérkőzés a Tűzoltópályán

Stopper
Kedves Diákok!

A Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma 

és Közgazdasági Szakgimnáziuma

RAJZ- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI 
PÁLYÁZATOT

hirdet két korosztályi kategóriában: 
az általános iskolák 5–6., 

illetve 7. és 8. osztályos tanulói 
számára!

Téma: Forradalmaink

Bármely képző- és iparművészeti 
technika alkalmazható, a méret 
maximum 50x70 cm. Egy tanuló több 
munkával is szerepelhet. A nevezési 
lap letölthető az iskolánk honlapjáról 
(www.szlgimi.hu).

A pályamunkák beadási ideje, 
helye:  2017. január 27-e, 14–18 
óráig a gimnázium  földszinti mű-
vészeti szaktanterme, a Dala terem 
(Mezőkövesd, Mátyás király út 146.).

Az ünnepélyes tárlatmegnyitó és 
értékelés 2017 februárjában lesz a 
mezőkövesdi Közösségi Ház földszinti 
aulájában,  ahová minden pályázót és 
érdeklődőt szeretettel várunk!  A pontos 
időpontról később küldünk értesítést. 

Információ: Jacsó Balázs – 49/500-033
nagash793@gmail.com     

Jó munkát kívánunk mindenkinek!                          

Juhász Jánosné 
intézményvezető

  Kedves Diákok! 

A Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma 

és Közgazdasági Szakgimnáziuma

SZAVALÓVERSENYT
hirdet az általános iskolák 5–6., 

illetve 7–8. osztályos tanulói 
számára!

Téma: Forradalmaink

A jelentkezők két verssel 
nevezhetnek:
 A kötelező vers:
– az  5–6. osztályosok számára: 
Aranyosi Ervin - Március 15-ére
– a 7–8. osztályosok számára: 
Kiss Dénes – Velünk vagy ellenünk  

A szabadon választott vers bármi 
lehet az adott témakörben. 

A nevezés határideje: 
2016. november 8. 

 Nevezni az intézmény honlapjáról 
letölthető (www.szlgimi..hu) 
jelentkezési lapon lehet.  

 A verseny ideje, helye: 
2016.  november 10.  14 óra 30 
perc, a gimnázium díszterme. 

Információ: 
Rigó Attiláné – 49/500 -033
rigoattilane@freemail.hu

Sikeres felkészülést kívánunk!

Juhász Jánosné 
intézményvezető

FELHÍVÁS

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ 

Idősek 
Klubja 

szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, 

színes programok, 

hivatalos ügyek intézésének 
segítsége, 

egészségügyi ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király u. 90. 

Nyitvatartás: 
7–15 óráig (munkanapokon)

Bűncselekmény érte? Áldozattá 
vált? Van segítség! Hívja a 0-24 

óráig ingyenesen hívható telefon-
számot! 06-80-225-225

Igazságügyi Hivatal
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17 órától: Trollok – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 2016

Nagy szemű, borzas hajú, színes kis figurák ők, akik saját világukban élnek. Ám két troll 
kénytelen vándorútra indulni: olyan tájakra jutnak el, és olyan kalandokba keverednek, 
amikről troll korábban nem is álmodott és amitől biztosan az égnek áll a haja.

19 órától: Lángelmék
színes, magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 2016 

Jared Hess (Nevetséges Napóleon, Nacho Libre) valós eseményeken alapuló 
akcióvígjátékában a mindennapi mókuskerékbe belefásult, együgyű David Ghantt 
(Galifianakis) olyan hihetetlen kaland részese lesz, David nap mint nap vezeti 
páncélozott járművét, benne más emberek millióival, és nem tűnik úgy, hogy valaha 
bármi is megváltozna. Csöppnyi izgalmat unalmas hétköznapjaiban a kacér kolléga-
nőjével, Kelly Campbell-lel (Wiig) való közös munka jelent számára, amíg a nő egy 
napon életre szóló balhéba nem rángatja bele... Egy nevetségesen elbaltázott terv-
vel és pár féleszű bűnözővel, élükön Steve Chambersszel (Wilson), David végrehajtja 
az elképzelhetetlent és meglép 17 millió dollárnyi készpénzzel. De sajnos naivan 
elköveti azt a hibát, hogy a pénzt rábízza a kétszínű bandára, akik csúnyán átverik. 
Miközben a banditák ordító nyomokat hátrahagyva élik világukat a zsákmányból, 
David próbálja menteni az irháját a hatóságok, meg egy haláli bérgyilkos, Mike 
McKinney (Sudeikis) elől, és visszavágni azoknak, akikben őszintén megbízott.

port.hu

November 2. szerda, 
Közösségi Ház

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás 
vízadagoló gépeink megvásárolhatók 
és bérelhetők is! Többféle típusú 
vízből választhat: nátriumszegény 
(szívbarát) ásványvíz, ionizált 
lúgos víz, természetes jódos és 
lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen 
lúgos szénsavmentes ásványvíz. 

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

Fresh aqua
Frissüljön munka közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

A megadott elérhetőségeken túl érdeklődhet telefonon a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság 06-49/505440/58-61-es mellékén, ill. a jelentkezési 
lapot személyesen is átveheti a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon 
Fodor János r. alezredes úrtól. Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

tájékoztató

Tisztelt Ebtartó!

Mezőkövesd területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján – a 2013-as évhez hasonlóan - sor kerül az 
ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgál-
tatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat 
tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak 
hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon 
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
„A” és „B” épületének portáján, továbbá letölthető a www.mezokovesd.hu 
honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Közös Önkor-
mányzati Hivatal  részére az alábbi módokon:
– levélben postai úton,
– a portákon elhelyezett gyűjtőládákban,
– a közterület-felügyelőknél személyesen,
– elektronikusan a kozter@mezokovesd.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 
2016. december 31.

Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Mezőkövesd Város Önkormányzata
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Városgondnokság
intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 
06. 10 – 2022. 07. 09.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkö-
vesd, Damjanich utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
A Városgondnokság vezetése, munkáltatói jogok 
gyakorlása a Városgondnokság közalkalmazottai 
tekintetében, közfoglalkoztatottak irányítása. A 
Városgondnokság  alapító okiratában meg-
határozott alaptevékenységekkel kapcsolatos 
feladatok koordinálása, irányítása. (Önkormányzati 
intézmények, hivatal, takarítói, karbantartói 
feladatai, élelmezési központ működtetése, ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartása, 
tanuszoda üzemeltetése, zöldterületek gondozása, 
parkfenntartás) alaptevékenységekkel kapcsolatos 
feladatok koordinálása, irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola,
– hasonló munkakörben szerzett szakmai gyakor-
lat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– magyar állampolgárság
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
– az intézményben fennálló közalkalmazotti 
jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg 
közalkalmazotti jogviszonyban történő kinevezés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
legalább két éves vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– Az iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló oklevél (oklevelek) másolata,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,

– az intézmény vezetésére vonatkozó prog-
ramot, a szakmai helyzetelemzésre épülő és 
a fenntartói stratégiai célok magvalósulását 
célzó fejlesztési elképzeléseket,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályá-
zati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 
megismerhetik,
– Adatvédelmi nyilatkozatot arra vonatkozóan, 
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– Nyilatkozatát arról, ha a pályázó zárt 
képviselő-testületi ülésen kéri a pályázata 
tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör legkorábban 2017. 
június 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. november 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, a 49/511-
540-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesd Város 
Önkormányzata címére történő megküldésével 
(3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 9-402/2016, vala-
mint a munkakör megnevezését: Mezőkövesdi 
Városgondnokság intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban biztosított szakértelemmel 
rendelkező, előkészítő bizottság vélemé-
nyének bekérése után a pályázatokat az 
Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság 
véleményezi. A megbízásról Mezőkövesd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a pályázati eljárás lebonyolítását követő első 
ülésén dönt, de legkésőbb 2017. 03. 31-ig. A 
pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony 
létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A 
pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
– Mezőkövesd Város Honlapja
– Mezőkövesdi Újság

A munkáltatóval kapcsolatban további informá-
ciót a www.mezokovesd.hu honlapon szerezhet.

A pedagógiai szakszolgálat 
együttműködése 
a járási védőnőkkel

2016. szeptember 30-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkövesdi Tagintézményében került 
megrendezésre az a szakmai értekezlet, ahol az egészségügyi 
alapellátás szakemberei, a védőnők és a pedagógiai szakszolgálat 
szakalkalmazottai találkoztak. 

A rendezvényt Árkiné Bajzáth Carmen vezető védőnő nyitotta 
meg, majd Örkényi György, a szakszolgálat tagintézmény-igazgató-
ja köszöntötte a résztvevőket.

A találkozás fő célja, az oktatás és az egészségügyi ágazgat 
közötti szakmai kapcsolat erősítése volt.

Elsőként Czufor Adrienne gyógytestnevelő ismertette a gyógy-
testnevelés szakszolgálati protokolljának lényeges pontjait. Így a 
szűrések határidejét, a gyógytestnevelési órák szervezésének tör-
vényi hátterét, a testnevelési kategóriák rendszerét. Kiemelte, hogy 
milyen fontos a védőnők, az iskolaorvosok és a gyógytestnevelő 
tanárok együttműködése. Megköszönte a védőnők eddigi segítő 
munkáját és további támogatásukat kérte.

Ezután a szakszolgálat új munkatársa Kendrei Dóra konduktor 
mutatkozott be, aki a korai fejlesztés szakterületén látja el feladatát. 
Előadásában bemutatta a korai fejlesztés célját, feladatát, a fejlesztés 
területeit. Majd ismertette a munkája során alkalmazott Pető-mód-
szert. Kiemelte az eltérő fejlődésmenet korai felismerésének jelentő-
ségét és a védőnők szerepét ebben a folyamatban. Közös célunk, hogy 
a kisgyermek minél hamarabb eljuthasson intézményünkbe és itt 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön.

Szemán Rita korai fejlesztést végző gyógypedagógus pedig 
egy videós órarészletet mutatott be. Itt a résztvevők szemléletes, 
hiteles képet kaphattak a fejlesztő foglalkozás menetéről, a terápiás 
munka módszereiről, egy-egy tevékenység, feladat, játék fejlesztő 
hatásáról. Lehetőség volt egyedi esetek, kérdések, kérések, prob-
lémák megbeszélésére is az adott szakemberek között. A szakmai 
napot a szakszolgálat fejlesztő termeinek bemutatása zárta.

A szoros és folyamatos szakmaközi együttműködés mindkét 
ágazat számára segítséget jelent, és a szakmai munka színvonalá-
nak emelését segíti elő. Szemán Rita

gyógypedagógus

Állásajánlat
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SPORTKALAUZ

Győzelem az újoncrangadón

Gyirmót FC Győr 
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)
Hatpontos mérkőzést játszottak labdarú-
góink az OTP Bank Liga 12. fordulójában, 
ugyanis a 13 pontos hazaiak a 10 pontos 
csapatunkat fogadták október 15-én. 
A meccsen kezdőként kapott helyet a 
háromhetes bajnoki szünetben igazolt 
Ulysse Diallo, aki korábban megfordult a 
Ferencvárosban, míg legutóbb Portugáliá-
ban, a Marítimo együttesében játszott. A 23 
esztendős mali csatár 2017. június 30-áig 
erősíti Pintér Attila gárdáját.

A RÁADÁS DÖNTÖTT A küzdelmes össze-
csapáson labdarúgóink előtt adódott az 
első lehetőség, Bacelic-Grgic 20 méteres 
lövését Sebők szép vetődéssel hárította a 

jobb alsó sarok elől a 10. percben. Együt-
tesünk fegyelmezetten és bátran játszott, 
a hazaiak csak elvétve jutottak el a 
kapuig. A 19. percben a gyirmóti Bojovics 
fejelt pontatlanul, míg a 33. percben 
Présinger távoli lövését védte Tujvel.

Csapatunk fordulás után egyre 
nagyobb fölényben volt és ez a 
hajrában helyzetekben is megmu-
tatkozott. A 80. percben Strestík 
közeli lövése akadt el Sebőkben, míg 
a 87. percben Vági ravasz tekerését 
védte a gyirmóti hálóőr. A fölény a 
92. percben góllá érett, Kink indítása 
után a menteni igyekvő Bojovics és 
Jancsó összefutott, így a labdával 
Diallo kilépett, majd Sebők lábai 
között a kapu közepébe helyezett.

– Mindkét csapat győzelemre játszott és 
mindent megtett a sikerért. Ezzel együtt 
úgy gondolom, hogy sokkal jobban 
és tudatosabban játszottunk ellenfe-
lünknél. A Gyirmót a legutóbbi négy 
mérkőzésén nem kapott gólt, nekünk 
viszont sikerült betalálnunk – mondta 
Pintér Attila vezetőedző a lefújás után 
az M4 Sportnak.

A Mezőkövesd Zsóry győzelmének 
köszönhetően 12 mérkőzés után a 
8. helyen áll 13 ponttal. Az MTK és a 

Gyirmót szintén 13 pontot gyűjtött, míg 
kieső pozícióban a 12 pontos Paks és a 
11 pontos Diósgyőr áll.

MAGYAR KUPA A Marcali VFC együttesé-
vel találkozik Pintér Attila gárdája a Ma-
gyar Kupa 7. fordulójában. Ellenfelünk 
a Somogy megyei I. osztályú pontvadá-
szatban 10 forduló után a 9. helyen áll. 
A kupameccset október 26-án, szerdán 
13 óra 30-tól rendezik meg a dunántúli 
településen.

A közelmúltban igazolt Ulysse Diallo találatával győzött
 városunk felnőtt csapata a Gyirmóton rendezett bajnoki rang-

adón. A csatár a 92. percben vette be a hazaiak kapuját. 

Mezőkövesdi KC 
– Balatonfüredi KSE 17-31 (6-13)
A K&H férfi kézilabda liga 5. fordulójában az 
esélyesebb Balaton-parti gárdát fogadták 
Molnár Ferenc tanítványai október 5-én. 

A Mezőkövesd jól rajtolt, de 3-1-es 
vezetés után ritmust váltottak a vendé-
gek és a 11. percben Zdolik találatával 
átvették a vezetést. A folytatásban sta-
bilan játszottak a fürediek és a szünetig 
fokozatosan növelték előnyüket.

A játék képe fordulás után sem változott, 
a 34. percben már tízgólos, 16-6-os előnyben 
voltak a látogatók, ezzel lényegében eldöntöt-
ték a két pont sorsát.

Grundfos Tatabánya KC 
– Mezőkövesdi KC 34-29 (16-16)
A bajnokság 6. játéknapján az élme-
zőnyhöz tartozó dunántúli együttes 
fogadta kéziseinket október 14-én.

Az MKC ragyogóan nyitotta a mérkő-
zést, 2-1-es hazai előny után egy 4-0-ás 
sorozattal rukkoltak ki a Molnár-fiúk és ez 
meghatározta az első játékrész alakulását, 

ugyanis a folytatásban szinte végig csa-
patunknál volt az előny. A félidő hajrája 14-
11-es állásnál kezdődött, viszont a hazaiak 
a szünet előtt ledolgozták a hátrányukat.

REMEK HELYTÁLLÁS Csapatunk a második 
félidőt is jobban kezdte, ellenben 19-18-as 
vezetésünket követően Vladan Matics tanítvá-
nyai négy perc alatt 5 gólt lőttek. A játékrész 
derekán Vukicsot harmadszor küldték a 
kispadra a játékvezetők, ezért csapatunk 
átlövője piros lapot kapott. Az MKC ezután 
még 27-26-ra felzárkózott, az utolsó 10 percet 
ellenben a hazaiak bírták jobban, így nagy 
küzdelemben megnyerték az összecsapást. 
Az utolsó percben Trivkovics is begyűjtötte 3. 
kétpercesét, ezért a kövesdi beállós is „kipon-
tozódott”. Az MKC 2 ponttal a 13. helyen áll a 
tabellán a szintén 2 pontos Komló előtt.

KUPASIKER A Magyar Kupa 2. fordulójá-
ban a szintén élvonalbeli Balmazújváros 
fogadta együttesünket október 11-én. Az 
összecsapás elején csapatunk vezetett, 
majd az első negyedóra végén fordított 

a hazai alakulat. A folytatásban ismét 
kéziseink akarata érvényesült, így kétgólos 
előnnyel vonulhattunk szünetre (14-16).

A második játékrész első percei után 
Molnár Ferenc tanítványai védekezésben 
és támadásban is meggyőző teljesít-
ménnyel rukkoltak ki. Csapatunk 17-
16-os vezetés után egy 6-0-ás sorozatot 
hozott össze, mellyel gyakorlatilag eldőlt 
a mérkőzés (16-23). Az összecsapást vé-
gül öt góllal, 33-28-ra nyerte csapatunk.

EGER VÁR A Mezőkövesdi KC a legjobb 
16 között a szintén első osztályú Eger 
SBS Eszterházy csapatával találkozik. 
A szomszédvári rangadót október 
26-án 17 órától rendezik meg Heves 
megye székhelyén.

Továbblépett az MKC
A bajnokságban két papírforma vereséget szenvedett, a Ma-
gyar Kupában viszont továbbjutott a Mezőkövesdi KC felnőtt 

csapata. Együttesünk a Balmazújvárost búcsúztatta a kupában, 
így a legjobb 16 között folytathatja szereplését.

A Laser Radial hajóosztályban ver-
senyző Mári sikerének értékét növeli, 
hogy magyar vitorlázó az olimpiai 
hajóosztályokat tekintve korábban még 
sosem állt ilyen előkelő pozícióban. A 
kövesdi sportoló a riói olimpia óta eltelt 
időszakban sem tétlenkedett, a közel-
múltban két nagyszabású nemzetközi 
versenyen indult. Mári szeptember 
közepén részt vett a kínai Qingdaoban 
rendezett World Sailing Series felnőtt 
világkupán, ahol összetettben az 
előkelő 8. helyet szerezte meg.

ARANYÉREM A vitorlázó Ausztráliában, 
az Új-Dél-Walesi Ifjúsági Bajnokságon 
is elindult. A verseny október 1-jétől 
3-áig zajlott és a kedvezőtlen időjárás 
miatt összesen 5 futamot rendeztek. A 
mezőkövesdi vitorlázó a lányok között 
aranyérmet szerzett, míg összetettben 
a 2. legjobb időt érte el. A verseny előtt 
Mári közvetlenül a gyárból választ-
hatta ki az új hajóját, amit stílusának 
megfelelően, kisebb módosításokkal 
készítettek el.

Tizenharmadik helyen áll 
a Nemzetközi Vitorlás 

Szövetség (ISAF) legújabb 
világranglistáján Érdi Mári. 

Újabb sikerek

Bódi Krisztián

bokribokri

Csapatunk győzelmével zárult a hatpontos rangadó (Fotó: gyirmotfoci.hu)

Meggyőző teljesítménnyel jutott 
tovább az MKC
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