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Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. 
Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel 
technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. 
A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: (06 49) 887 031 

Invitel nap: Mezőkövesd, Mátyás u. 2. (NTX Computer Számítástechnikai Üzlet) 
Minden hónap első és harmadik szerdáján 9.00-16.00 óra között. 
Tel.: +36 20 220 1184

Mifelénk a neten is horogra 

akadhat különlegesség

HAVI

4 890
FORINTÉRT

INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON 
EGYÜTT, TRIPLA CSOMAGBAN

Fizetett hirdetés
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Dori Anett

Az ajánlat 2017. május 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén. 
Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 digitális kábel 
technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési kötelezettség terheli. 
A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: (06 49) 887 031 

Invitel nap: Mezőkövesd, Mátyás u. 2. (NTX Computer Számítástechnikai Üzlet) 
Minden hónap első és harmadik szerdáján 9.00-16.00 óra között. 
Tel.: +36 20 220 1184

Mifelénk a neten is horogra 

akadhat különlegesség

HAVI

4 890
FORINTÉRT

INTERNET, TÉVÉ ÉS TELEFON 
EGYÜTT, TRIPLA CSOMAGBAN

Képzőművészeti 
kiállítás

15 éve hagyományosan minden év májusában rendeznek kiállítást 
az intézmény képzőművészeti szakos növendékeinek munkáiból. 
A tárlaton több száz, egész pontosan 589 alkotás látható, egyebek 
mellett rajzok, festmények és szobrok. 

A megnyitón Tóthné Gáspár Mária tanár köszöntötte az egybegyűlte-
ket és összefoglalta a tanulók versenyeken, pályázatokon való sikeres 
szerepléseiket. Ezt követően Korpás Károly beszédében elmondta, 
hogy a képzőművészeti tagozat nagyon népszerű, hiszen 128 gyerek 
választ valamilyen képzést. Az alkotás óriási élmény a gyerekeknek, 
egyedi látásmódjuk miatt pedig igazán különleges darabok születnek 
kezeik között és a legkisebb remekműre is büszkék lehetnek a szülők. 
Továbbá mindenfajta művészeti képzés nagyon hasznos a tanulmá-
nyaik szempontjából is, hiszen az adott művészeti ág tanulásával 
fejlődik a memóriájuk, értelmi és érzelmi intelligenciájuk.

A munkákat az intézmény tanévzáróján fogják díjazni, a tárlatot június 
15-ig hétköznapokon 8 és 16 óra között lehet megtekinteni.

A Művészeti Iskola 

képzőművészeti tago-

zatos tanulóinak 

munkáiból nyílt 

kiállítás május 25-én 

a Közösségi Ház 

emeleti termében.
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Több településen megújulnak 
majd az iskolák, emellett tu-
risztikai és munkahelyteremtő 
beruházások kezdődnek. Or-
szágos viszonylatban is kiemel-
kedően szerepelt a dél-borsodi 
térség, hiszen 5 társulásban is 
nyertes szennyvízpályázatot 
tudhat magáénak a régió.

– Egyre több eredményes 
TOP-pályázatról értesülnek 
a települések.
– Örömmel számolhatok be 
arról, hogy első ütemben a 
választókörzet 54 településének 
mintegy 12,7 milliárd forint 
értékű nyertes pályázatot 
sikerült beadnia. A különféle 
turisztikai fejlesztések mellett 
kerékpárutak fognak épülni, 
óvodák, bölcsődék újulnak 
meg, ipari parkok épülnek 
majd, a járásszékhelyek kiemelt 
támogatásban részesülnek. 
4 milliárd forint értékben 54 
kilométernyi út fog megépülni 
a következő években, emellett a 
választókörzet összes telepü-
lésének szennyvízcsatorzása is 
megvalósul 5 társulásban, így 
Gelejen és Egerlövőn, valamint 
Bükkábrány, Hejőkeresztúr és 
Hejőbába vonzáskörzetében. 
Az összes érintett községet 
egybevéve 2019. december 31-ig 
12 milliárd forintos beruházás 
fejeződik be.

–  Milyen fejlesztések várha-
tók a kövesdi kistérségben?
– Mintegy 6 milliárdnyi nyertes 
pályázatot tudhat magáénak a 
mezőkövesdi régió a Terület- 
és Településfejlesztési Opera-
tív Programból első ütemben, 
melynek keretében összesen 
3 milliárd forintos fejlesztés 
a mezőkövesdi laktanya és 

repülőtér energiaellátása (1,3 
milliárd), valamint a Bükk-
zsérc-Mezőkövesd kerékpárút 
megépítése, buszpályaudvar át-
helyezése, körforgalom építése. 
A szennyvízberuházás kapcsán 
érintett az összes társulási tele-
pülés, ahol még nincs csatorna, 
például Egerlövő (megyén túli 
társulásban), illetve Bükkáb-
rány és térsége, mely magában 
foglalja Tibolddarócot, Kácsot, 
Borsodgesztet, Csincsét és 
Vattát. Mintegy 54 km útsza-
kasz újul meg Mezőkövesd 
és térségében a következő 
másfél évben 4 milliárd forint 
értékben, melyből 1,6 milliárd 
TOP-os fejlesztés, 1,6 milliárd 
hazai programból, illetve BM-
forrás és egyedi kormánydön-
tés segítségével valósul meg. 

– Mezőkövesden milyen be-
ruházásokra lehet számítani?
– 2016 decemberében 700 mil-
liós egyedi kormánytámogatás-
ban részesült a város, amelyből 
idén májusban el is készült a 
szomolyai út, valamint ebből 
a forrásból további útépítések 

várhatók: a főutca Bogácsi 
úttól a Mindszenty József útig 
tartó szakasza, mely teljes fel-
újítást jelent, megoldva ezáltal 
a város központjának csapa-
dékvíz-elvezetését is. Mező-
kövesd kiemelt támogatásban 
részesül a TOP tekintetében 
is, hiszen járásszékhelyként a 
környező települések ellátásá-
ért, munkahelyteremtéséért is 
felel. A közétkeztetést biztosító 
konyha felújítása egy helyiter-
mék-bolt kialakításával mint-
egy 135 millió forintból, a régi 
kistemplom rendezvényköz-
ponttá alakítása és a Szomolyai 
úti kőkép területének rekonst-
rukciója a Zöld Város projekt 
keretében 342 millió forintból 
újul meg (sport-rekreációs köz-
pont, deszkáspark; közösségi 
kert az Egri úti lakótelepnél), 
emellett további eredmények 
várhatók a Hadas városrész 
turisztikai fejlesztése, orvosi-
rendelő-felújítás és napelemes 
projekt tekintetében.

– Új munkahelyekre is lehet 
számítani?
– Mezőkövesd fejlődése 
tovább folytatódik a következő 
években: az eddiginél is sokkal 
értékesebb és keresettebb város 
lesz. Amellett, hogy a nyertes 
pályázatok megvalósulása újabb 
állásokat is jelent a települé-
sen (a Mezőkövesdi Többcélú 
Kistérségi Társulás például 336 
millió forintot nyert a helyi fog-
lalkoztatás elősegítésére TOP-
pályázaton, melyből 135 ember 
képzése és 72 személy álláshoz 
jutása valósul meg), a vállalko-
zások fejlődése, a befektetők 
megjelenése is jelzi a fejlődést. 
A Modine bővítése komoly 
fejlesztés, mintegy 200-250 új 

munkahely fog létesülni. Emel-
lett nagyon bízom benne, hogy 
nemsokára be tudjuk jelenteni: 
elkelt a Remy telephelye és egy, 
középtávon 300-350 munkahe-
lyet teremtő magyar vállalkozás 
fogja megnyitni kapuit. Régóta 
dolgozom a repülőtér haszno-
sításáért, és reményeim szerint 
hamarosan már konkrétumokat 
tudunk felmutatni ennek a 
területnek a fejlesztésében. Na-
gyon büszke vagyok ezekre az 
eredményekre, és lehetőségeim 
szerint a jövőben is minden-
ben segíteni, támogatni fogom 
Mezőkövesdet.

4 milliárd forint értékben 
54 km-nyi út megújítása 
1,5 év alatt

12 milliárd forint értékben 
5 társulásban a teljes válasz-
tókörzet minden településén 
kiépül a szennyvízcsatornázás 
2019 év végére

12,7 milliárd értékű nyertes TOP-
pályázat már az I. ütemben

Tállai András hangsúlyozta, cél-
ja egy gazdagabb és lakhatóbb 
dél-borsodi térség kialakítása. 
Ez számára az életszínvo-
nal és az életkörülmények 
együttes emelkedését jelenti: 
új munkahelyek, megfelelő 
fizetések, kiváló infrastruktúra, 
színvonalas környezet, igényes 
kikapcsolódási lehetőségek 
akár a kultúra, akár a mozgás 
területén. Szeretné, ha Dél-Bor-
sod egyedülálló adottságait leg-
inkább az itt élők élveznék, az 
idelátogatók pedig felfedeznék 
a természeti és épített kincse-
ink sokszínűségét. (Az interjú 
folytatását következő számunkban 
olvashatják.)

„A kormány eddig is 
kiemelten figyelt 

a dél-borsodiakra, ez 
a támogatás pedig 
tovább folytatódik: 

mindannyian tapasz-
talni fogjuk a követ-

kező években, hogy a 
környezetünk meg-

újul, több milliárdnyi 
fejlesztés fog megva-
lósulni a régióban, a 
magyar kormány se-
gítségével” – mondta 

el a honatya. 

Összesen mintegy 35 milliárd forintnyi, 
ebből 12,7 milliárd forint összegű TOP-

pályázat fog megvalósulni a következő 
2-3 évben Tállai András választókörze-

tében, jelentette be az országgyűlési 
képviselő május 19-én, Mezőkövesden.

Harmincöt milliárd

Szabó-Bodnár Ágota
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A szubszidiaritás elve szerint a döntéseket ott (azon a legalacso-
nyabb szinten) kell meghozni, ahol a legjobban értenek hozzá 
(ahol az optimális informáltság, a döntési felelősség és a döntések 
hatásainak következményei a legjobban láthatók és érvényesít-
hetők). A kormány a magyar állampolgárokat kérdezi: a nemzeti 
konzultáció kapcsán mondják el véleményüket Brüsszel hazánkat 
érintő terveivel kapcsolatban.

Az uniós országokban 2010 és 2015 között az áram ára át-
lagosan 20 százalékkal, a gázé pedig negyedével emelkedett. 
Magyarországon mindkét költség 25%-kal lett kevesebb az el-
múlt években, a rezsicsökkentés eredményeként. Ezt a rezsi-
csökkentést érintheti az Európai Bizottság Energiaunió című 
javaslata: miszerint az áram árát nem határozhatják meg a 
tagállamok saját országukban.

Első körben 1300 bevándorló magyarországi betelepítésére 
kötelezhetné hazánkat Brüsszel, melyet egy korlátlan betele-
pítési program is követhetne. Nemcsak beleszólása nem lenne 
országunknak, hogy hány embert költöztetnek be, még pénz-
büntetéssel is járna az ellenvetés.

2010 és 2016 között 620 ezerrel többen dolgoznak Magyaror-
szágon. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ebben az időszak-
ban negyvenötezer ember jutott munkához. Országos szinten 
több mint 200 ezer magyar ember segély helyett fizetést vihet 
haza a közfoglalkoztatási programnak köszönhetően.

– A munkahelyteremtés kérdése mellett az adópolitikában 
is befolyást, döntési jogot követel az Európai Unió. Az Európai 
Bizottság kifogásolta egyebek között az internet- és a társasági 
adó csökkentését (mely a legalacsonyabb egész Európában). Az 
adócsökkentés a munkahelyteremtés alapja, a magyar adópo-
litika pedig magyar döntés. Magyarország, a magyar emberek 
érdeke az, hogy helyben döntsünk az adópolitikánkról, folytas-
suk az adócsökkentést. A jó gazdasági környezet kedvez a tő-
keáramlásnak, így munkahelyek teremtődnek, az ország pedig 
tovább erősödik  – hangsúlyozta Tállai András országgyűlési 
képviselő, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyette-
se, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár.

Az Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács, szakértők és 
külföldi elemzők is biztonságosnak minősítették a 2018-as magyar 
költségvetést. 

– Kiszámítható, stabil pályán van a magyar gazdaság, a költségvetés, így a 
magyar családok is: évről évre könnyebb lesz az élete azoknak az emberek-
nek, akik munkából élnek. Az adókedvezmények növekedése, a reálbérek 
emelkedése mellett jövőre tovább csökkennek az adók – mondta el a hon-
atya, aki hozzátette, további biztonságot jelent a korábban elért rezsicsök-
kentés. A költségvetés alapján 2018-ban 4,3 százalékos gazdasági növekedés 
valósulhat meg 2,4 százalékos hiány és 3 százalékos infláció mellett.

A KORMÁNY TERVEI SZERINT:

13%-ra csökken a KIVA (kisvállalati adó), marad Európa legalacsonyabb, 
egységesen 9%-os társasági adója, az EHO 2 százalékponttal 20%-ra csökken, 

a SZOCHO 22-ről 20%-ra csökken.

Jövőre is marad a 15%-os szja, ami Európában az egyik legalacsonyabb. 

5%-ra csökken az éttermi étkezés, az internet és a hal áfája.

Folytatódik a minimálbér-emelés: az idei 15% után jövőre további 8%-kal nő a mini-
málbér, míg a szakmunkás minimálbér az idei 25% után, 2018-ban újabb 12%-kal nő. 

2018-ban tovább nő a kétgyermekesek családi adókedvezménye, havi 35 ezer 
forintra, évi 420 ezer forintra nő. 

Az ideinél nagyobb, 3%-os nyugdíjemelés, emellett nyugdíjprémium.

2018-tól ingyenes az első sikeres nyelvvizsga, valamint az első emelt szintű, idegen 
nyelvből tett érettségi, továbbá a fiatalok első vezetői engedélyének megszerzése.

Biztonság és fejlődés 
a jövő évi költségvetésben

Tovább folytatódik az adócsökkentés, a kormány 
tervei szerint enyhül az általános forgalmi adó egyes 
ágazatokban, nő a családi adókedvezmény, emellett 

emelkednek a fizetések; stabilitást és biztonságot 
jelent a magyar családok számára a 2018-as költségve-

tés – mondta el Tállai András országgyűlési képviselő 
mezőkövesdi sajtótájékoztatóján, május 27-én. 

Szubszidiaritás. A köznyelvben ritkán használt 
kifejezés, mely mégis elemi fontossággal bír a 
mindennapjaink tekintetében. Mit is jelent ez?

Nemzeti konzultáció

– Az eddigi visszajelzések alapján az emberek egyértelmű-
en kiállnak a kormányzati politika, a rezsi- és adócsökken-
tés mögött, valamint az európai uniós és a magyar határok 
védelmében: több mint másfél millió ember küldte eddig 
vissza a kitöltött kérdőíveket – foglalta össze Bánki Erik.

A politikus a fórumon elmondta, hogy Magyarország 
mára Európa egyik legjobban fejlődő gazdasággal rendel-
kező országává vált. A stabilizált költségvetés lehetővé te-
szi, hogy komoly fejlesztések valósuljanak meg. A kormány 
elsősorban a családokra épít, egy olyan egyedi támogatási 
rendszert alakítottak ki – különösen a nagycsaládosok ré-
szére –, amely Európában is egyedülálló.

– Azokat szeretnénk támogatni, akik dolgoznak. A 
munkából szerzett jövedelmükből olyan adókedvez-
ményeket kapnak, aminek köszönhetően a gyerekeikre 
egyre több pénzt tudnak fordítani, ezáltal a gyerekvál-
lalás nem fog egyet jelenteni a szegénység vállalásával 
– hangsúlyozta Bánki Erik, aki a migráns-válsággal 
kapcsolatban elmondta, hogy határaink megvédésére 
és Brüsszelben az illegális bevándorlással szembeni fel-
lépésre van szükség. Hozzátette, a tömeges bevándor-
lással visszafordíthatatlanul megváltozik Európa kul-
túrája és népessége, aminek rövid távon beláthatatlan 
következményei lehetnek.

Bánki Erik országgyűlési képviselő egyebek mellett a nemzeti konzultációs kérdőívek 
kitöltésének jelentőségéről beszélt Mezőkövesden, május 19-én.

Sz. B. Á.

D. Anett

Sz. B. Á.



6            Mezőkövesdi Újság 2017/11

MOZAIK

ÉVFORDULÓ Mária-szobrot 
áldottak Mezőkövesden. A 
fatimai jelenések 100 éves 
évfordulóján, május 13-án ál-
dotta meg Jéger Károly pápai 
prelátus kérésére a Zsóry üdü-
lőterületen található szobrot 
Kakuk Ferenc, az Egri Főegy-
házmegye érseki titkára. Jéger 
Károly 60 éves pappá szente-
lése ünnepén tavaly celebrált 
gyémántmisét, mely évforduló 
alkalmával döntött a Mária-
szobor jelenlegi, barlangban 
történő elhelyezéséről.

KAMARA Helyi cégeknek tartott fórumot a BOKIK A 
kamara a vállalkozások szolgálatában című infor-
mációs, konzultációs és tanácsadással egybekötött 
rendezvénysorozatának mezőkövesdi állomásán 
május 23-án. A fórumon a kamara mezőkövesdi 
képviselője, Dienes Lóránt, dr. Szécsiné Bányai Ilo-
na gazdaságfejlesztési szakigazgató, valamint Tóth 
Ádám oktatási és képzési szakigazgató beszélt.

TÉRFIGYELÉS Áttelepítik a térfigyelő-kame-
rarendszer megfigyelő központját a Közös 
Önkormányzati Hivatal B-épületébe, ahol 
ezentúl a közterület-felügyelők fogják fi-
gyelemmel kísérni a kamerák felvételeit, il-
letve a szükséges intézkedéseket megtenni. 
A közterület-felügyelők létszámát heteken 
belül megduplázza az önkormányzat.

TÁNC A bajnoki címről döntött a Mo-
derntánc Kupasorozat utolsó, mezőkö-
vesdi állomása. Több mint ezer táncos 
hetvenöt kategóriában mutatta 
meg tudását, a közönség hip-hop, 
show, disco és mazsorett táncokat 
láthatott; a manóktól a felnőttekig. 
Többek között budapesti, győ-
ri, miskolci, debreceni, szegedi 
egyesületek táncosai vettek részt 
a rendezvényen, akik összesen 
20-25 városból érkeztek.

Mozaik: 
Rövidhírek

BETONÜZEM Beindult az önkormányzat első terme-
lőüzeme: a közmunkaprogram keretében korábban 
díszköveket készítettek a betonüzemben, most pedig 
járdalapokat gyártanak. Az elemeket a járdák felújítá-
sára fogják használni, azokon a területeken, melyeket 
a települési képviselők, illetve a lakosok jeleztek az 
önkormányzat felé.

NÉPZENE Pál István Szalonna és Bandája 
húzták a talpalávalót május 19-én a Táncpaj-
tában, ahol az érdeklődők oktató segítségével 
tanulhatták meg a lépéseket, majd mulathat-
tak hajnalig. 

KÁTYÚZÁS A tavaszi útkarbantartás első ütemében folya-
matosan kátyúznak Mezőkövesden. Az önkormányzat 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodájának mun-
katársai feltérképezték a város útjait: a téli fagykárok 
okozta úthibákat folyamatosan kijavítják. 

LOVAGLÁS Ingyenes lovaglás, ügyességi 
verseny, kutyás és harci bemutató várta 
az érdeklődőket a mezőkövesdi Varga 
Lovasiskolában május 20-án a Nyitott 
Lovardák Programsorozat keretén belül. 
Volt népi fajátszóház, láthattunk hátrafe-
lé nyilazást, sőt kutya-vezette lovon ülő 
kutyát is. 
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Az Alapfokú Művészeti Iskola első alkalommal 
szervezett nyílt hetet, az előző években egy-
két nap állt a szülők és a gyerekek rendel-

kezésére, hogy megnézhessék a különböző tanórákat. A 
telephelyeken és a tagiskolákban folyó összes képzést láto-
gathatták ebben az időszakban az érdeklődők. A tagiskolák-
ban a hangszeres órákon kívül a képzőművészeti szakok, a 
grafika, festészet és kézműves kultúra képzésekre, valamint 
néptánc- és szolfézsórákra is bekukkanthattak a családok. 

– Minden évben valami újítással állunk elő, ez is most 
egy ezek közül, hogy egész héten lehetett látogatni az órá-
inkat és nem csak a családi napon belül. Úgy terveztük, 
hogy a telephelyeken is látogatható legyen minden ott 
zajló hangszeres óra, valamint a szolfézs, néptánc és kép-
zőművészeti órák egyaránt. Ezzel egy szélesebb palettát 
tudunk nyújtani az érdeklődők számára – foglalta össze 
Mozerné Horga Stefánia, tagintézmény-vezető.

A zeneiskola változatos programokkal készült a művészet- 
és zenekedvelőknek, valamint a jövőbeli tanítványoknak. Az 
alsó tagozatos gyerekek megismerkedhettek a hangszerekkel 
május 9-én a Közösségi Házban megtartott koncert révén. 
A diákok népszerű Disney mesefilmek zenéiből hallhattak 
válogatást kivetítéssel és narrációval kiegészítve. A bemuta-
tót nagyon élvezték a gyerekek, hatalmas ováció fogadta az 
ismerős dallamok felcsendülését. A zeneiskola növendékei-
nek előadásában megszólaltak egyebek között A szépség és a 
szörnyeteg, Az oroszlánkirály és a Jégvarázs betétdalai. 

Május 11-én teherautón vonultak végig a városon a zene-
iskola növendékei és tanárai népszerű zeneműveket játsz-
va, néptánc-kísérettel, így mutatva be a zenei és néptánc 

képzéseket. A csapat a Közösségi Ház mellett gyűlt össze 
a délelőtt folyamán, majd innen indulva bejárták szinte az 
egész várost, összesen 13 állomáson muzsikáltak. 

A legkisebbek is bemutatták tudásukat, előképzős 
növendékek adtak koncertet május 17-én a zeneiskola 
hangversenytermében. Zongorán, gitáron, csellón, kür-
tön, furulyán, valamint ütős hangszereken szólaltattak 
meg a gyerekek rövid, vidám dalokat felkészítő tanáraik 
kíséretében. A koncert végén minden mini-zenész em-
léklapot kapott.

CSALÁDI NAP A május 20-ai családi nyílt nap keretében 
a Művészeti Iskolában a gyerekek megismerkedhettek a 
hangszerekkel, illetve ki is próbálhatták egyebek között 
a gitárt, csellót, zongorát és trombitát. Az intézmény 
délelőtt előadással várta az érdeklődőket a zenetanulás 
fontosságáról és előnyeiről. A későbbiekben népszerű 
Disney-mesefilmek betétdalaiból hallhattak válogatást az 
érdeklődők az iskola növendékeinek előadásában. A nyílt 
napon a szülők és gyerekek egyaránt bepillanthattak a 
tanórák menetébe, valamint beiratkozásra is lehetőséget 
biztosított az iskola. 

KÉPZÉSEK A központi mezőkövesdi zeneiskolában csak ze-
nei képzés folyik, ezen kívül a város három tagiskolájában 
a zeneoktatáson kívül képzőművészeti tanszak is működik. 
A Bárdos Lajos és a Mező Ferenc Tagiskolákban gitár, fu-
rulya és szolfézs tanszak, a Szent Imre Tagiskolában pedig 
gitár és szolfézs tanszak várja a leendő diákokat. A bogácsi 
és a szentistváni telephelyeken szolfézst szintén oktatnak, 
hiszen ez kötelező tárgy, ezenkívül Bogácson zongora és 
rézfúvó tanszak, Szentistvánon pedig rézfúvó, zongora és 
furulya tanszak működik. A mezőkövesdi Szent István Ka-
tolikus Általános Iskolában is folyik zeneoktatás, a gitártól 
a fúvósokon át, több hangszer közül lehet választani. 

A mezőkövesdi intézmény tagiskoláinak és telephelyeinek képzéseibe 
tekinthettek be a szülők a nyílt tanítási hét folyamán május 2. és 6. között, 
amelynek keretén belül bármely tanszak tanórájára beülhettek az érdek-
lődők. A zeneiskola pedig több programot is rendezett májusban, melyek 
célja a képzések megismertetése és népszerűsítése volt.

Művészeti oktatás
nyitott tanórák, nyilvános programok

Teherautón zenéltek

A legkisebb növendékek

D. Anett
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Az 1000 éves Egri Főegyház-
megyére emlékező Esperesi 
Kerületi Dicsérjétek az Urat! 
című 14. ünnepi kórustalálko-
zót tartották meg Mezőköves-
den, amelynek fővédnöke dr. 
Ternyák Csaba egri érsek volt. 
A 2017-es évet Szent László 
emlékévvé nyilvánították. Az 
egyházközség védőszentjére 
egész éves programsorozattal 
emlékeznek meg városunk-
ban, a mostani találkozó is 
ennek jegyében telt. 

A mostani találkozón Ko-
dály Zoltán születésének 135. 
és halálának 50. évfordulójára 
is emlékeztek.

– Kodály Zoltán mondta, 
hogy az ének a mindenki 
számára elérhető, egyszerű, 

ám mégis a legszebb hang-
szer. A kóruséneklésnek 
közösségformáló ereje van, az 
egymásra való odafigyelés egy 
érzékeny, különös formá-
ja – idézte fel a zeneszerző 
gondolatait Mozer Boglárka.

A rendezvényen dr. Med-
vegy János c. apát-plébános 
mondott köszöntő beszédet, 
majd Mozerné Horga Stefánia, 
a Szent László kórus vezetője 
szólt az egybegyűltekhez. 

– A találkozó nem ver-
senyszerű, nem elsősorban 
szakmai szempontokra 
épül, hanem lelkiségi, a 
keresztény meggyőződés 
alapjain létesült és műkö-
dik – hangsúlyozta Mozerné 
Horga Stefánia.

Ebben az évben a mezőkövesdi Jézus Szíve templom vegyes 
kara és férfi kara, a Szent István Katolikus Általános Iskola 
gyermekkara, a mezőszemerei Sarlós Boldogasszony női kar, 
a Szent László templom kórusa, a csincsei Római Katolikus 
templom énekegyüttese, valamint a tiszteletbeli meghívott 
énekkar, az Egri Főegyházmegyei Liturgikus Kórus szerepelt.

– Minden művészet akkor éri el csúcspontját, amikor 
szakrális művészetté válik, akkor tölti be teljesen a hivatását. 
A zene az a művészet, ami elkápráztatja az embert, képes 
isteni élményt adni, a legszebb zene az emberi hangon szólal 
meg, amelyben ma délután is részünk lehetett. Szent Ágoston 
szerint, aki énekel, az kétszeresen imádkozik – mondta el 
beszédében Dr. Ternyák Csaba.

A találkozón végén emléklapokat és jelképes emléktárgyakat 
adtak át az énekkarok vezetőinek. 

TERMÉSZETVÉDELEM 40. születés-
napját ünnepli idén a Nemzet-
közi Múzeumi Világnap, e jeles 
nap alkalmából várta ingyenes 
programjaival a látogatókat a 
mezőkövesdi múzeum. A délelőtt 
folyamán Ferenc Attila, a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság terület-
felügyelője tartott rendhagyó 
múzeumi órát Fényképezés és ter-
mészetvédelem címmel általános 
iskolásoknak. Összesen 148 gyerek, 
a Szent István Katolikus Általános 
Iskola, a Mező Ferenc Tagiskola, a 
Szent Imre Tagiskola és a Bárdos 
Lajos Tagiskola diákjai hallhatták 
és láthatták a meghívott előadó 
bemutatóját. Ferenc Attila először 
tartott ilyen jellegű előadást, 

amelynek célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet a természet, a különböző 
állatfajok és élőhelyeik védelmére, 
valamint a program részeként 
bemutatott néhány fotózási 
technológiát. Az osztályok nagyon 
aktívak voltak, érdeklődtek a 
téma iránt, sok kérdést feltettek a 
bemutató után, majd végigjárták 
a múzeum állandó kiállítását.

FOTÓKLUB TALÁLKOZÓ Dél-
után a Mezőkövesdi Fotóklub 
tartott összejövetelt a Képek-
emlékek-pillanatok című idő-
szaki kiállítóteremben. A tagok 
megnézték a múzeum anyagából 
válogatott fényképeket és a digita-
lizált fotókból összeállított zenés 

rövidfilmet. Később meglátogatták 
a múzeum állandó kiállítását is, 
ahol már fotókat is készítettek.

TERMÉSZETFOTÓZÁS A nap utolsó 
programjaként Korbely Attila, a Na-
tional Geographic egykori fotósának 
és az ELTE oktatójának bemutatóját 
láthatták az érdeklődők. A múzeum 
vendége a fényképkészítés rejtelme-
ibe avatott be bennünket, mesélt az 
Egyenlítőtől a sarkkörig tartó útjairól, 
fotóinak történetéről, amelyek közül 
néhányat be is mutatott az előadása 
során. A mezőkövesdi születésű foto-
gráfus már gyerekkorában is vonzó-
dott a természethez, nagy mértékben 
hatott a pályaválasztására erdész 
nagybátyja és állatorvos keresztapja, 

valamint a Bükki és a Hortobágyi 
Nemzeti Parkok környezete. Korbely 
Attila célja az volt ezzel az előadással, 
hogy a Mezőkövesd-környéki érté-
kekre felhívja a figyelmet a munkája 
és a múltja által.

Az előadás során bővebben 
beszélt kutatási projektjéről a 
hortobágyi Przewalski-vadlovak 
tanulmányozásáról és filmezéséről, 
az egyedülálló munkát láthatja a 
nagyközönség is, a mostani bemu-
tatón egy rövid ízelőt kaphattunk 
belőle.

A Szent László templom adott 
otthont a 14. alkalommal megren-
dezett Esperesi Kerületi Kórusta-
lálkozónak május 20-án, amelyen 
összesen 7 énekkar vett részt.

Múzeumi Világnap
A fotózásé volt a főszerep a Matyó Múzeum 

május 18-ai programjain: többek között Korbely 
Attila természetfotós tartott előadást.

Dicsérjétek az Urat!

A házigazda Szent László Kórus

D. A.

Dori A.
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Országház-látogatáson 
a Mezőkövesdi és környékbeli Gazdák
Idén januárban alakult meg 
a Mezőkövesd és Térsége 
Gazdakör. A Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeum 
gazdaházában tartott alakuló 
ülésen Tállai András Minisz-
terhelyettes Úr és Jakab István 
Úr, az Országgyűlés Alelnöke 
és egyben a Magyar Gazda-
körök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetségének elnöke meg-
hívta a gazdákat egy Ország-
ház látogatásra. A meghívást 
örömmel elfogadtuk és április 
10-én a Nagyhét hétfőjén 
ellátogattunk a Parlamentbe. 
A sűrű tavaszi mezőgazdasági 
teendők ellenére sok Gazda-
társunk szabaddá tudta tenni 
magát erre a napra, sőt, volt aki 
családostól jött, hogy kizökken-
ve a napi rutinból egy felejthe-
tetlen élményben legyen része. 
A csoportban tisztelhettük a 
MAGOSZ BAZ. megyei elnökét, 
Taskó József Urat és kedves 
nejét is, valamint a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara BAZ. 
megyei Igazgatóságának 
vezetőit is. Az előre egyeztetett 
időpontba az Országház Margit 
híd felőli látogatói bejáratánál 
találkoztunk dr. Cseh Tibor 
András Úrral, Jakab Alelnök Úr 
titkárával. Felkísért bennünket 
a Külügyi Bizottság tárgyaló-
termébe, ahol Jakab Úr már 
várta a csoportot. Elmesélte, 
hogy a MAGOSZ megalakulása 
és a kezdeti nehézségei után 
hogyan tudott bejutni a Par-
lamentbe, és a Polgári oldallal 
kialakított szövetséggel milyen 
eredményeket tudott elérni a 
Gazdatársadalom érdekében. 
Említést tett az aktuális Gazdá-
kat érintő törvény-előkészítési 
munkáról, mely munkához a 
Gazdakörök tagjainak javasla-
tait is várják. Megtekintettük 
a Szent Koronát, Alelnök Úr 
dolgozószobáját, valamint nagy 
meglepetésünkre felengedtek 
bennünket a Karzatra, ahol 

fél órán keresztül a valóság-
ban megtekinthettük a hétfői 
napirend előtti felszólaláso-
kat. Az engedélyezett fél óra 
olyan gyorsan eltelt, hogy 
még a fiatalabbak sem nagyon 
akartak felállni a székeikből. 
Az Alelnök Úr nagyvonalúan 
megvendégelte a csoportot a 
Parlament Képviselői ebédlőjé-

ben, majd a központi udva-
ron kialakított Múzeumban 
búcsúzott tőlünk. Köszönöm 
Gazda-társaimnak, hogy elfo-
gadták a meghívást és bízom 
benne, hogy még több hozzánk 
csatlakozott Gazdatársunknak 
lesz hasonló élményben része. 

Operakalandon a Széchenyi Katolikus 
Középiskola diákjai
Május 11-én 28 diák és 4 kísérőta-
nár tekintette meg Erkel Ferenc 
Bánk Bán című operáját Budapes-
ten az Erkel Ferenc Színházban a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériumá-
nak támogatásával megrendezett 
program keretében.

Az Állami Operaház felhívására 
az Operakalandon kb. 1600 diák 
vett részt, akik az ország különbö-
ző középiskoláiból érkeztek.

A nemzeti operánk fókuszában a 
hazaszeretet és a felelősségvállalás 
állt. A fő mondanivalója az volt, 
hogy az élet gyakran tartogat nagy 
próbatételeket és a legjobb szándék 
ellenére sem sikerül mindig az ideális 
megoldást megtalálni. A magyar-
ságtudat erősítése és a hazáért való 

tenni akarás gondolata eljutott a 
fiatalokhoz. A modern vizuális és 
színpadi megoldásokat tartalmazó 
3 órás előadást vastapssal és hangos 
ovációval jutalmazta a fiatal, lelkes 
közönség az opera végén. Megható és 

felemelő érzés volt a tehetséges mű-
vészeket hallgatni és megtapasztalni, 
hogy diákjaink mennyire fogékonyak 
a színvonalas magyar opera iránt. 
Köszönjük az iskola Alapítványának 
a támogatást és a szervező, kísérő 

tanárok munkáját. Balázsné Gulyás 
Erzsébet, Györbiró Réka, Juhász 
Éva és dr. Radványiné Fodor Valéria 
pedagógusok kísérték el a tanulókat 
az operakalandra.

Hajdú László 
Mezőkövesd MAGOSZ elnök

Eseménydús kirándulás Budapesten

Dr. Radványiné Fodor Valéria

Meghatározó zenei élményben volt részük a fiataloknak
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A Föld napjához kapcsolódóan 
a Mezőkövesdi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Székhelyiskola 1. b osztálya is 
nagy lelkesedéssel készült a 
Fenntarthatósági témahét meg-
valósítására. Életkori sajátossá-
gaikat figyelembe véve témának 
a „Háziállatok, házi kedvencek” 
témakört választottuk. A pro-
jekthét célja a felelős állattartás 
elsajátítása, a háziállatok, házi 
kedvencek gondozásának, ápo-
lásának alaposabb megismerése 
volt. A tanulók már a projekthét 
előtt otthoni megfigyeléseket 
végeztek, feljegyzéseket készí-
tettek, verseket írtak, illetve 
találós kérdéseket kerestek házi 
kedvenceikről, melyek jó alapot 
adtak a témahét beindítására. A 
projekthét első napján megláto-
gattunk két állattartó családot, 
ahol megismerkedtünk nagyon 
sok háziállat fajjal. A tanulók 
megfigyelték, hogy az állattar-
tók hogyan gondozzák az élőlé-
nyeket, milyen fontos szabá-
lyokat, előírásokat tartanak be. 
Másnap Jacsó Elvira, önkéntes 
állatvédő látogatott el az osztá-
lyunkba, aki magával hozott a 
menhelyről egy kiskutyát is.  Ál-
latvédőként tájékoztatott arról, 
mit kell tenni, ha kóbor vagy sé-
rült állattal találkozunk, beszélt 
az állatok túlszaporodásának 
veszélyeiről is. Meglátogattuk 
dr. Csirmaz Anita állatorvost, 
ahol hasznos információkat 
kaptak a gyerekek az állatbeteg-

ségekről, a kutyák mikrochipes 
megjelölésének hasznosságáról, 
illetve megismerkedtek a rende-
lő eszközeivel, helyiségeivel. 
Iskolánkban Kisállat-kiállítást 
rendeztünk, mely lehetőséget 
adott a tanulóknak, hogy meg-
mutassák a házi kedvenceiket 
a többi gyermeknek. Óriási 
élmény volt, hogy papagájok, 
kanárik, fürjek, galambok, 
teknősök, nyuszik, hörcsögök, 
cicák, halak költöztek néhány 
órára az iskolába. Tanórai ke-
retek között is a háziállatok té-
makört boncolgattuk. Verseket, 
ismeretterjesztő szövegeket, 
állatos meséket dolgoztunk fel, 
állatos albumot készítettünk, 
énekeltünk, festettünk, origami 
állatokat hajtogattunk, játékos 
utánzó mozgásformákkal szí-
nesítettük a testnevelés órákat. 
Megtekintettük a Közösségi 
Házban az e témában megren-
dezett fotókiállítást is. Az alsó 
tagozaton felmérést végeztünk, 
hogy milyen állataik vannak 
a gyerekeknek, ki gondozza 
azokat. A kérdőívek összegzé-
séből természetesen az derült 
ki, hogy a kutya a legkedveltebb 
állat. A témahét utolsó napján 
ellátogattunk egy tanyára, ahol 
teheneket, lovakat, birka-
nyájat láthattak a tanulók és 
megismerkedhettek a tanyasi 
életmóddal, gazdálkodással. A 
projekthéten a tanulók felejthe-
tetlen élményekkel gazdagod-
tak és sok hasznos ismeretre 

tettek szert. Fontosnak tartom 
a tanulók környezettudatos 
szemléletének kialakítását, for-
málását és ezt minél fiatalabb 
korban kell kezdeni. A Föld, a 
természet védelme, az állatok, 
növények szeretete nagyon 
fontos pedagógiai feladat. A 
projekthét sikeres megvalósítá-
sában, önzetlen segítségükért 
és anyagi támogatásukért kö-
szönetemet szeretném kifejezni 
Kovács Gabriella és Kovács 
Gergő, illetve Varga József állat-
tartóknak, Hajnal István vállal-
kozónak, Jacsó Elvira önkéntes 
állatvédőnek, dr. Csirmaz Anita 
állatorvosnak, a Mezőkövesdi 
Kézilabda Clubnak, a Mező-
kövesdi Tankerületi Központ-
nak, iskolánk vezetőségének, 
pedagógusainak, tanulóinak  és 
szüleiknek. 

Pető Krisztina és 
Farkasné Komáromi Katalin

osztályfőnökök

Fenntarthatósági 
Témahét a Bárdosban

Koda

Az én kutyám Koda,
Szereti a labdát,

Kergeti a macskát,
Őrzi a házat,
hűséges állat. 

Gál Gréta Regina 
1. b osztályos tanuló

A mi cicánk

A mi cicánk vörös,
viselkedése különös.

Kapuban vár minket haza,
amennyiben nincs semmi baja.

Ha simogatjuk, dorombol,
ha megbántjuk, megkarmol.
Játszik velem minden nap,

egerekkel harcolhat.  

Benk Dóra Orsolya
1. b osztályos tanuló

Petőfibánya május 9-én rendezett gálát. A 
Balogh Róbert által vezényelt társulatból 5 
főből 3 gyerek jutott versenylehetőséghez.
Eredményeink: Berki Armand győzött

Buzai Ádám pontozással 
vereséget szenvedett
Buzai Dániel pontozással 
vereséget szenvedett.

Balogh Róbert szerint nem volt reális a 
bírói pontozás, egyébként mindhárman jól 
küzdöttek, mindent kiadva magukból! 

Az Észak Régió Eger rendezte a hagyományos „Bornemissza 
Gergely” emlékversenyt és a nők számára kiírt „Dobó Katica” 
emlékversenyt. A viadalon 11 ország 214 versenyzője küzdött 
négy napon át. A nők részéről voltunk érdekeltek. 
Eredményeink: Serdülő lányok 57 kg: II. Balogh Claudia 

Ifjúsági lányok 60 kg: III. Balogh Aranka.
Balogh Róbert véleménye: sajnos Balogh Aranka súlycsoportjá-
ban az a kőszegi kislány is indult, aki végül a torna legtechniká-
sabb versenyzője lett.

Sajnos, a lelkesedés most nem volt elég, de becsülettel helyt-
állt, ami dicséretes.Ö

kö
l-

ví
vá

s

Tóth József

A háziállatokkal 
kapcsolatban sok 
hasznos tanácsot 

kaptak a gyerekek
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SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László 
Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30, 7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek 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 
templomban, 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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a reumakórházban
Minden szerdán 18 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

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 
csütörtökén, 15 óra 30: Szentmise a 
Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
Szent liturgia a mezőkövesdi görögkatolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közössé-
gi Ház mögött) minden hónap negyedik 
vasárnapján 17 órai kezdettel. A hétköznapi 
ünnepek időpontjai és további információk a 
www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: június 25. 

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) hét-
köznap 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) 

május 28 – június 3-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)
június 4–10-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király út 75.)

június 11–17-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

június 3.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20. 

június 10.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

június 17.
Dr. Roszkos László, gr. Zichy u. 10/A

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!

Harangszó

A Szent László Egyházközség kéri, 
hogy a hozzátartozók szíveskedje-
nek az 1991 előtt lejárt sírhelyeket 
mielőbb megváltani!

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban május 9. és 22. között 5 házas-
ságkötést és 19 halálesetet anyakönyveztek. 
Az alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez: 

Házasságkötés:
Reiner Viktor – Görzsöny Erika,

Császár Gábor István – Tasi Judit,
Rátkai Attila – Kriston Erika,

Biró István – Lengyel Nikoletta,
Szabó Róbert – Iski Zsófia

Haláleset:
Biri István 79 éves,

Németh Józsefné 89 éves,
Knáb Ferencné 76 éves,

Pólik Pálné 78 éves,
Gáspár József 71 éves,
Koncz Ádám 23 éves
mezőkövesdi lakos.

Ünnepi 
hulladékszállítás 
A pünkösdi ünnepek alatt társaságunk az 
alábbiak szerint végzi a lakossági hulladék-
gyűjtést Mezőkövesd városban.

A 2017. június 5-én (hétfő) esedékes 
lakossági hulladékgyűjtést 2017. június 
6-án (kedden) végezzük az ezen a napon 
esedékes járatokkal párhuzamosan.

A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2017. június 5-én zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel.

Mezőkövesdi VG Zrt.

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)
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Hívogató
június 3. szombat
17 órától Agatha Christie: A vád tanúja – a MASZK Egyesület 
előadása a Közösségi Házban

június 7. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Közösségi Házban. 
Téma: Juhász Gyula

június 8. csütörtök
16.30-tól Sugár Mátyás Csodavilággyökerek című könyvének 
bemutatója a Városi Könyvtárban

június 9. péntek
10 órától Illem Kata – interaktív mesejáték a Városi Könyvtár 
gyermekrészlegében

június 12. hétfő
14 órától „Soha véget nem érő történet” – beszélgetéssel egybe-
kötött filmvetítés a Közösségi Házban

június 13. kedd
16.30-tól Mindennapi életünk a holisztikus szemléletmód szerint 
– VII. előadás a Közösségi Házban. 
Címe: A Sors mint a végzet törvénye

június 13. kedd
17 órától Virágkonyha – az ehető virágok varázslatos világa. 
Halmos Mónika előadása a Városi Könyvtárban

június 13. kedd
17 órától Az Alapfokú Művészeti Iskola ünnepélyes tanévzárója a 
Közösségi Házban

június 18. vasárnap
II. Rally edzés a repülőtéren

Június 23. péntek
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Házban

Június 23. péntek
11 órától Százrózsás Hímzéskiállítás megnyitója – válogatás 
a VI. Százrózsás Hímzőpályázat zsűrizett munkáiból a Matyó Múzeumban

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!

INGYENES
Lakossági Elektronikai Hulladékgyűjtés

A begyűjtés napján mindenki elhozhatja működésképtelen, hasz-
nálaton kívüli, árammal, vagy akkumulátorral működő (egész, ép) 
eszközeit, berendezéseit.

Háztartási kis- és nagygépek (mosógép, mikrohullámú sütő, 
hűtőgép, porszívó, konyhai robotgépek, fürdőszobai kisgépek stb.) 
Szórakoztató elektronikai cikkek; IT elektronikai berendezések; 
barkácsgépek; játékok.

Helyszín: Mezőkövesdi VG Zrt.   
Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2.

Időpont: 2017. június 19.  (hétfő) 8–17 óráig

Bővebb információ: 06/49/505-145

Mezőkövesdi VG Zrt.,                           Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. 



Mezőkövesdi Újság 2017/11            13

PALETTA

Lakossági Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy városunkban különböző alapít-
ványok nevében pénzgyűjtés céljából 
jelentek meg személyek. 

Legyen körültekintő, lakásába ne 
engedje be az idegen személyt! Aki a fel-
kínált adakozási lehetőséggel élni kíván, 
kérjen az átadott összegről sorszámmal 
ellátott nyugtát, s az alapítvány mű-
ködését igazoló cégbírósági bejegyzési 
okiratot! 

Az, hogy pénze valóban odaérkezik-e, 
ahová szánja, így sem garantálható!                                                              

 Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Tájékoztatás
az egységes európai és a nemzeti 
segélyhívószámok használatáról

Az Európai Unió területén működő 112-es 
segélyhívószám szinte egész Európá-
ban, így Magyarországon is ingyenesen 
hívható vezetékes, valamint mobiltelefonról 
egyaránt. Emellett továbbra is működnek a 
nemzeti segélyhívószámok (104, 105, 107). 

Statisztikai adatok alapján elmondható, 
hogy a fogadott hívások közel 70%-a nem 
igényel intézkedést. Ezen indokolatlan 
hívások túlterhelik a rendszert, és veszélybe 
sodorják a valóban segítségre szorulók 
életét. Aki valamely segélyhívó számot 
szándékosan, annak rendeltetéstől eltérő 
célból felhív, vagy vészhelyzetről, rend-
zavarásról valótlan bejelentést tesz, az 
szabálysértést követ el, ami akár százöt-
venezer forintig terjedő pénzbírságot, 
valótlan bejelentés esetén akár elzárást 
is vonhat maga után. Szintén szabálysér-
tési eljárás alá vonható az a személy, akinek 
hamis bejelentése alapján a hatóság vagy 
közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a 
bejelentésben megadott helyszínre vonul, 
vagy egyéb intézkedést foganatosít.

A Rendőrség felhívja a Tisztelt Lakos-
ság figyelmét, hogy mindig indokolt 
esetben, csak és kizárólag emberi életet, 
anyagi javakat és a környezetet veszé-
lyeztető, valós veszélyhelyzetben hívják 
a segélyhívó számot, ezáltal kérve a 
mentők, katasztrófavédelem/tűzoltó-
ság vagy a rendőrség beavatkozását!          

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Moziajánló
június 14. szerda, 

Közösségi Ház
17 órától: Egy ropi naplója 
–  A nagy kiruccanás
magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 
90 perc, 2017
Vannak családok, amelyeknek semmi sem 
sikerül. Vagy hát sikerül, de egészen másképp, 
mint tervezték. Ami békés, nyugodt családi 
vakációnak indul, az olyan lesz, mint egy őrült 
vándorcirkusz legbotrányosabb turnéja... 
vagy csak a világ négy legpechesebb, legvic-
cesebb emberének néhány különösen mókás 
napja. A két fiú, apu és anyu nekivág a nagy 
nyári autós vakációnak, és csodálatos módon 
soha, semmi nem sikerül nekik. A srácok nem 
nyughatnak, a sors különös tréfákkal üldözi 
őket, és még egy kedves, de harapós malac 
is a nyomukba ered. Őrülten nyaralnak, de 
élvezik. Főleg, ha egyszer hazaérnek.

19 órától: A múmia (2017) – 3D
magyarul beszélő, amerikai kalandfilm, 2017

(port.hu)

Felhívás
Az Országos Rendőr-főkapitányság 

pályázatot hirdet a

Készenléti Rendőrség Határvadász 
Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs 
beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket 
betöltött, a felvételi követelményeknek 
megfelelő magyar állampolgárok jelent-
kezését várjuk. 

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos 
időtartamú moduláris képzésben vesznek 
részt, amelyet követően – sikeres vizsga 
esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést 
(OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők 
a képzés első két hónapjában munkavi-
szonyban állnak, majd a második hónap 
végén – sikeres modulzáró vizsga letétele 
esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos 
állományába 12 hónap próbaidő kikötésé-
vel kerülnek kinevezésre. 

A beosztásban ellátandó feladatok: 

Az őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel ren-
delkező hivatásos állományú járőrtársak a 
Határvadász Bevetési Osztályok feladatai-
nak ellátásában vesznek részt. 

A pályázati kiírás teljes anyaga, ill. a 
szükséges dokumentumok letölthető 
csatolmányként elérhetők a www.police.
hu honlap Határvadász-képzés menü-
pontban.  

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét!

2017. június 10. (szombat)  8–15-ig 
a városi tanuszodában a XV. Matyó-
Pünkösd Kupa Úszóverseny kerül 
megrendezésre.
Ezen a napon a Tanuszoda ZÁRVA tart!

MSE Zsóry Úszó Szakosztály

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

telefonszámot! 06-80-225-225
Igazságügyi Hivatal

Zeneiskolai 
felvételi és beiratkozás

június 19–20. hétfő–kedd 13–18 óráig 
Felvételi és beiratkozás a 2017/2018-as tanévre 
a zeneiskolában. Választható tanszakok: szol-
fézs, zongora, hegedű, cselló, furulya, fuvola, 
klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona, 
tuba, gitár, ütő (dob, xilofon, vibrafon), szinte-
tizátor- keyboard, magánének, festés, grafika, 
környezet- és kézműveskultúra, néptánc.

U14 FIÚ-LÁNY KÉZILABDA 
KÁRPÁT-MEDENCEI VETÉLKEDŐ

A Charpatia Sportegyesület 7–8. 
osztályos magyar tannyelvű iskolai 
tanulókból álló csapatoknak szervez 
kézilabda versenyt június 10-én a 
Városi Sportcsarnokban.

(port.hu)
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SPORTKALAUZ

Kilencedik helyen végzett 
a Mezőkövesd Zsóry FC
LABDARÚGÁS Utolsó két mérkőzésén négy 
pontot szerzett és bennmaradt az OTP Bank 
Ligában labdarúgó csapatunk. A Paksi FC-t 
őrült hajrában sikerült legyőzniük 3-2-re, ez-
zel biztossá vált az NB I-es tagság meghosz-
szabbítása, majd a bronzérmes Vasas ottho-
nában értek el 1-1-es döntetlent.

Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC 3-2 (1-0)
Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Vági, Hudák, Szeles, 
Gohér – Egerszegi, Bacelic-Grgic – Molnár G., Kink 
(Diallo, 64.), Sós (Fótyik, 79.) – Strestík (Hegedűs, 
93.). Vezetőedző: Radványi Miklós.
Gólszerzők: Bacelic-Grgic (33.), Diallo (76.), Gohér 
(92.), illetve Kulcsár D. (60.), Bertus (89., 11-esből)

Az első félidőben kevés helyzet akadt, a 33. 
percben egy bal oldali beívelésre Bacelic-
Grgic jó ütemben, a kapus csak a gólvonal 
után tudott menteni. A szünet előtt Egersze-
gi fejelt kapufát. A 60. percben egyenlített a 
Paks Kulcsár Dávid fejesével. Később Diallo 
fejelt kapufát, Strestík rontott ziccert, de a 71. 
percben Diallo fejese pontosabb volt, s ismét 
vezetett a Kövesd. A 89. percben Bertus 
tizenegyesből egyenlített, de nem volt vége, 
a 92. percben Gohér pazar szabadrúgással 
döntötte el a mérkőzést.

Vasas – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)
Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Vági, Hudák, 
Fótyik, Gohér, Tóth, Egerszegi, Molnár G. 
(Baracskai, 80.), Sós (Farkas, 77.), Strestík, Diallo 
(Hegedűs, a szünetben). Vezetőedző: Radványi 
Miklós.
Gólszerzők: Vaskó (71.), illetve Vági (49.)
kiállítva: Fótyik (41., Mezőkövesd)

Az év utolsó mérkőzésén a 41. percben 
Fótyik utolsó emberként lerántotta a gól-
helyzetben kapura törő Gaált és kiállítot-
ták. A második félidő elején ennek ellenére 
Vági szerzett vezetést csapatunknak egy 
kontra végén, később Vaskó egyenlített. 
A Vasas a harmadik, a Mezőkövesd Zsóry 
pedig a kilencedik helyen zárt a bajnokság-
ban. Az OTP Bank Ligát idén a Budapest 
Honvéd nyerte, búcsúzott az első osztály-
tól a Gyirmót és az MTK.

BÚCSÚ A MAGYAR KUPÁTÓL A Vasassal 
szemben elveszítette a Magyar Kupa 
elődöntőjét csapatunk, az idegenbeli 
2-0-s vereséget 5-0-s hazai bukás 
követte. Csapatunknak alig volt kaput 
eltaláló lövése, míg a vendégek már a 
negyedik percben szertefoszlatták a 
döntős álmokat Berecz fejesével.

Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC 0-5 (0-2)
Mezőkövesd, 1105 néző, vezette: Pintér Cs.
Mezőkövesd: Dombó (Tujvel, 39.) – Farkas 
D., Balogh B., Fótyik, Dinjar – Tóth B., 
Pauljevics, Hegedűs M., Orosz M. (Bacselic-
Grgics, 67.) – Veszelinovics (Molnár G., 57.), 
Diallo. Vezetőedző: Radványi Miklós
Gólszerzők: Berecz (4.), Kulcsár T. (27.), 
Saglik (67.), Ádám M. (72.), Hangya (87.)

Storck Mezőkövesden
Bernd Storck szakmai látogatást tett a Mezőkövesd Zsóry FC-nél. Találkozott a 
klub vezetőivel és vezetőedzőjével is. A Magyar Labdarúgó Válogatott szövetségi 
kapitánya május 15-én érkezett Mezőkövesdre. 

– Milyen céllal érkezett városunkba? 
– Elsősorban azt tartom fontosnak, hogy személyes 
kapcsolatot építsek ki az NB1-es klubokkal és hogy 
felvázolhassam nekik elképzelésimet a jövőre vonatko-
zóan. Úgy gondolom, sokkal hatékonyabban tudunk 
együtt dolgozni, ha személyesen egyeztetek a klubok 
vezetőedzőivel és vezetőivel. Látogatásom másik fontos 
célja, hogy a klub és a szövetség még szorosabban 
tudjon együtt dolgozni. Egy egységes mérési rendszert 
szeretnénk kialakítani az NB1-es és NB2-es kluboknál, 
önkéntes alapon. Nem szeretném ráerőltetni a klubok-

ra, de rendkívül fontosnak tartom, hogy olyan fizikai felméréseket végezzünk a 
játékosokkal, melyek alapján egyéni, illetve csapatszinten is tudjuk növelni a já-
tékosok teljesítményét. Az elképzelésem lényege, hogy amennyiben egyetértenek 
az ötlettel, – olyan egységes, mindannyiunk számára hasznos információkat adó 
erőnléti teszteket végezzenek a klubedzők is, mint amilyeneket mi is végzünk 
Telkiben a válogatottaknál.

Holdoner István, a klub elnökségi tagja, tiszteletbeli elnöke elmond-
ta, sajnos kiestek az első osztályból, nem így tervezték az évet. Janó 
Pál vezetőedző értékelésében elmondta, bízott a bennmaradásban, 
de mindig történt valami, ami hátráltatta a csapatot. Problémát 
jelentett, hogy bár voltak jó teljesítmények, azok nem tudtak állan-
dósulni. Sok sikert kívánt a távozó játékosoknak pályafutásukhoz. 

A május 24-i közgyűlésen teljesen új elnökséget választott a 
Mezőkövesdi KC tagsága. A vezetőségbe bekerült Bóta József, Drizner 
Péter, Horváth Endre, dr. Kis Nóra és Pap Tamás. Az egyesület új elnöke 
Pap Tamás lett. A klub új vezetése hatalmas megtiszteltetésnek érzi a 
megválasztásukat, és köszönik a bizalmat. A sikerhez vezető út rögös 
lesz és hosszú, de hisznek abban, hogy kitartó munkával el tudják 
érni céljainkat. Mint mondták, egy erős NB I/B csapat felállítása az 
elsődleges feladat, az alapoktól kell kezdeni az építkezést az NB I-be 
való visszajutáshoz. Dolgoznak a játékoskeret, edző, szakmai stáb 
kialakításán, a maximumot szeretnék kihozni a lehetőségekből.

KÉZILABDA Május 22-én a Millennium Étteremben 
zárta a kieséssel végződött évet felnőtt csapatunk.

Új elnökséget választott 
a Mezőkövesdi KC

T. B.

A biztos bentmaradás a Paks ellen dőlt el 
(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

Bernd Storck

- BB - T. B.



Pázmándi-Guba Viktória
Pethe Ákos
Takács Norbert

A MASZK Egyesület bemutatja

Agatha Christie:

A VÁD TANÚJA
című krimit 2017. június 3-án (szombaton)

17 órakor
Helyszín: Közösségi Ház színházterme

(Mezőkövesd, Szent László tér 24.)

Jegyek kaphatók a Közösségi Ház titkárságán
800 Ft és 600 Ft-os áron.

Rendezte:
Kinczel Brigitta

...és
sokan
mások...

„Sose bízz meg egy nőben!”

1000/200 Mbit/s kínált sebesség, 300/50 Mbit/s garantált sebesség meghatározott szolgáltatási területen.

telekom.hu/gigabit

MEZŐKÖVESDEN IS

SEBESSÉGŰ INTERNET A TELEKOMTÓL

1GB_190x136,5_MezokovesdiU.indd   1 12/05/17   09:47

Fizetett hirdetés

A biztos bentmaradás a Paks ellen dőlt el 
(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)
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PROGRAMOK Mint 
minden évben, idén is a 
legnépszerűbb progra-
mok között szerepelt az 
ugrálóvár, az arcfestés és 
a lufihajtogatás – a kicsik 
fülig érő szájjal ugrálhat-
tak kedvükre és türelme-
sen várták, hogy elkészül-
jön a kiválasztott minta 
az arcukra. A cukorágyú, 
a trambulin, a vízigolyó, a 
kétágú rollerek, valamint 
a népi fajátékok is nagy 
sikert arattak a gyerekek 
körében. A nap folyamán 
beülhettek a mentő- és 
rendőrautókba és a tűz-
oltók is bemutatták jár-
műveiket, a tűzoltáshoz 
használt felszereléseket, 
a bátrabbakat pedig 
emelőkosár segítségével 
a magasba emelték. A 
merészebbek kipróbál-
hatták az íjászkodást és 
beülhettek akkumulá-
toros járművekbe is. A 
kicsik felállított sátrak-
ban kézműves foglalko-
zásokon vehettek részt, 
valamint sakkozhattak 
is a késő délutánig tartó 
programsorozaton. 

FELLÉPŐK A színpadi 
programot a Mezőköves-
di Mazsorettcsoport mű-
sora nyitotta meg, ezután 
bohócműsor következett 
– a legkisebbek együtt 
énekelték a mókameste-
rekkel egyebek mellett a 
Süsü és a Mézga család 
mesék főcímdalait. 
Később a Holló együttes 
lépett színpadra, akik 
szintén interaktív zenés-
táncos műsorral készül-

tek, majd következett 
az egyik legjobban várt 
program, a dínó show, 
amit nagyon élveztek a 
gyerekek, a műsor után 
közös képeket is készítet-
tek a mini T-Rex-szel. A 
rendezvényen táncbemu-
tatókból sem volt hiány, 
a Skydance SE csoport-
jainak koreográfiái és a 
Daya Dance Tánciskola 
műsora szórakoztatta a 
kicsiket, nagyokat egy-
aránt. A négylábúak és ki-
képzőik is megmutatták 
tudásukat, a Mezőköves-
di Kutyaiskola bemutató-
ja színesítette a progra-
mot. A színpadi műsor 
lezárásaként a népszerű 
Essemm rappelt, akivel a 
közönség együtt énekelte 
a dalait. 

SÁTRAK A szervezők 
különböző sátras progra-
mokkal is készültek erre a 
napra, a Matyóföldi Folt-
varró Klub és a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
kézműves foglalkozással, 
a Városi Könyvtár kre-
atív sarokkal, a MASZK 
Egyesület limonádésá-
torral várta a gyerekeket, 
felnőtteket egyaránt. To-
vábbá érdekes programot 
kínált a Matyóföldi Íjász 
Egyesület és a Mezőkö-
vesd Zsóry SE Sakkszak-
osztálya is. 

A rendezvény minden 
programja ingyenes volt, 
szerencsére ragyogó nap-
sütés várta a gyerekeket, 
akik önfeledten élvezték 
ezt a délutánt, ami csak 
róluk szólt. 

Gyereknap
színes forgatag, vidám programok

Cukorágyú, kézműves foglalkozás, vízigolyó, 
ugrálóvár, bohócműsor, dínó show, Essemm-
koncert: ezek voltak a legnépszerűbb progra-
mok május 28-án a Kavicsos-tó területén.

Érdekes népi fajátékok

Mozgalmas játék a vízigolyókban és az ugrálóvárban

Mazsorettprodukció
A sátrakban többféle program 
várta a gyerekeket

Zene és játék: 
Holló együttes

Mozgó dínó 
a gyerekek körében

Gyereknapi
bohócműsor

A Daya Dance Tánciskola műsoraEssemm
Dori Anett


