
Mezőkövesdi Újság 2017/15            1

2017. július 27.
XXIX. évf. 15. szám
VÁROSUNK LAPJA

ZENE
A FÜRDŐBEN 
koncertek 
a Zsóry Fesztiválon

Semmelweis-nap:
városi és megyei díjak

Drizner Péter
az új szakvezető

Egészséghetek 
az óvodában 

– sikeresen pályáztak

Aratási 
körkép



2            Mezőkövesdi Újság 2017/15

Fizetett hirdetés
Fizetett hirdetés

Az ország számos településén helyi szolgáltatóként jelen-
lévő Invitel számára régóta kiemelkedő fontosságú törek-
vés, hogy folyamatosan fejlessze hálózatát és termékeit, 
amely egyszerre jelent technológia-váltást és a helyben 
élők mindennapjainak megkönnyítését. A cég hálózat-
fejlesztéseinek köszönhetően most már Mezőkövesden is 
megtapasztalhatják a nagysebességű internet nyújtotta 
előnyöket és a digitális, akár HD minőségű televíziózás 
élményét otthonukban és akár a munkahelyükön is. 

A hagyományos televíziózással szemben a HD részletekben 
gazdag, szabad szemmel is nagy felbontású képminőséget 
biztosít, így a családi, éjszakába nyúló filmezések és a nyári, 
felejthetetlen baráti szurkolások is emlékezetesebbek lesz-
nek. Ahhoz azonban, hogy ki tudjuk használni a HD vagy 
full HD televízió nyújtotta lehetőségeket, HD csatornákat is 
tartalmazó tévécsomagokra is szükség van.

GYORSABB INTERNET, TÖBB LEHETŐSÉG
A fejlesztéseknek köszönhetően most már a mezőköves-
diek számára is elérhetővé válik az Invitel nagysebességű 
internetszolgáltatása és a digitális televíziózás 88 TV és 
rádió csatornával, valamint 27 HD adással. A csomagkínálat-
ban olyan népszerű csatornák is szerepelnek, mint a Travel 
Channel, a Food Network, a Mozi+ vagy a természetfilmekben 
és ismeretterjesztő programokban bővelkedő Nat Geo Wild és 
BBC Earth, így az egész család megtalálhatja a kedvenceit. 

Emellett minicsomagban számos további csatorna érhető el, 
például a Cartoon Network, a Fishing & Hunting, és a díjnyer-
tes sorozatokat sugárzó AXN White csatorna is, ez utóbbi töb-
bek között az Outlander – Az idegen vagy a Hogyan ússzunk 
meg egy gyilkosságot? című sikerszériákkal. 

NYELVTANULÁS OTTHON, A KANAPÉN ÜLVE
Sokunknál előfordul, hogy a filmeket eredeti nyelven, ma-
gyar felirattal szeretnénk megtekinteni, amely amellett, 
hogy újszerű élményt nyújthat, a nyelvtanulást is elősegít-
heti. A digitális kábeltévé szolgáltatás bizonyos csatornákon 
lehetőséget biztosít erre, így amellett, hogy igény szerint 
megismerhetjük a szereplők eredeti hangját, a nyelvtudá-
sunk is fejlődik. Ha pedig bővíteni szeretnénk az elérthető 
műsorok számát, az Invitel Mixer kiegészítő csomagja plusz 
5 csatorna választását teszi lehetővé egy 30-as listából.

Otthonunk mellett az Invitelre a munkánk során is számít-
hatunk. A fejlesztéseknek köszönhetően a vállalkozások is 
élvezhetik a nagyobb sávszélesség előnyeit, sőt, akiknek 
a napi üzletmenetben a feltöltési sebesség is fontos, azok 
számára kedvező alternatívát nyújt az Invitel szimmetrikus 
internet szolgáltatása.

„Az Invitel folyamatosan keresi a fejlesztési lehetőségeket, le-
gyen szó saját, vagy akár pályázati források bevonásáról. Örü-
lünk annak, hogy már a Mezőkövesden élők is élvezhetik a gyors 

internet és a minőségi, HD televíziózás előnyeit. Hálózatfejlesz-
tési törekvéseinket a jövőben is folytatjuk és bízunk abban, hogy 
még több települést segíthetünk hozzá a modern és jövőálló 
technológiához” – mondta Horváth Csaba, az Invitel regionális 
menedzsere.

Az Invitel szolgáltatásairól személyesen 
a mezőkövesdi Invitel Napon érdeklődhet a 
Mátyás u. 2. (NTX Computer Számítástechnikai 
Üzlet) alatt, minden hónap első és harmadik 
szerdáján 9.00-16.00 óra között. A lakossági 
ajánlatokról a 1288-as telefonszámon, a kisválla-
latiakról a 06 80 881 881-es zöld számon kérhet 
felvilágosítást. www.invitel.hu 

Nagysebességű internet és HD televíziózás 
Mezőkövesden is fejlesztett az Invitel 
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Július közepén, a betakarítás 75%-os ál-
lapotánál rekord mennyiségű és nagyon 
jó minőségű termést arattak le búzából.

– Az országos átlag hozzávetőleg 55-58 
mázsa hektáronként, ehhez képest nálunk 
hektáronként 70 mázsa termett, ami nagy-
részt a precíziós gazdálkodásnak köszönhe-
tő. Lényeges, hogy a búzánk döntő részben 
minőségi és fuzáriummentes – emelte ki 
Molnár József, a Matyó Agrártermelő Zrt. 
elnöke, aki hozzátette, hogy a precíziós 
gazdálkodás lényegében azt jelenti, hogy 
csak azokat a munkálatokat végzik el, ami 
a jó terméshez szükséges. Ehhez rendkívül 
nagy segítséget nyújt számukra a modern 
technika. A kombájnok például műholdve-
zérléssel működnek, ennek köszönhetően 
kevesebb üzemanyagot fogyasztanak és 
sokkal pontosabb munkát végeznek. 

Molnár József kiemelte, nemcsak vá-
rosi, hanem országos szinten is elmond-
ható, hogy lényegesen több búza terem, 
mint amekkora igény van a fogyasztók 
részéről. Ez azt jelenti, hogy a gabo-
nanövény mennyisége bőven fedezi az 
éves lakossági szükségletet. Hozzátette, 
reménykednek benne, hogy az elmúlt év-
hez képest magasabb áron tudják majd 
értékesíteni a gabonát. 

Az aratás egy munkafolyamat vége, 
ugyanakkor a következő év kezdetét is 
jelenti.

– Most dől el, hogy jövőre mennyi ter-
mést tudunk majd betakarítani. Nagyon 
fontos a learatott terület rendbetétele és 
műtrágyázása mellett a talaj előkészítése a 
vetéshez. A repcét már augusztusban el kell 
vetni és akkorra a talajt megfelelően elő kell 
készíteni – mondta az elnök.

ŐSZI ARATÁS A kukorica és a napraforgó 
betakarítását ősszel végzik.

– Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a 
kukorica mennyisége elfogadható lesz 
ebben az esztendőben, a napraforgóból 
pedig kifejezetten szép termés várható az 
eddigiek alapján. Azt azért fontos megje-
gyezni, hogy a betakarításig még sok idő 
van hátra és növényvédelmi munkákat is 
el kell még végeznünk, emellett az időjá-
rás, ezen belül a csapadék mennyisége is 
befolyásolhatja a termés mennyiségét és 
minőségét – hangsúlyozta a Zrt. vezetője.

Bódi Krisztián

Kiváló minőségű búza
Mennyiségét és 

minőségét tekintve 

is nagyon jónak 

mondható az idei 

kövesdi búzatermés. 

Az aratást 9 

kombájnnal, július 

elején kezdték el.
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VÁROSHÁZA

Semmelweis Ignác, az orvostudomány meghatáro-
zó alakja születésnapjának évfordulója, július 1-je a 
magyar egészségügy napja 1992 óta. Ez alkalomból 
városunkban idén is ünnepséget szervezett Mező-
kövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulás. Elsőként Tállai András 
miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képvi-
selője az egészségügyi dolgozók elhivatott, fáradha-
tatlan munkájáért mondott köszönetet beszédében.

– A jövő évi költségvetésben mintegy 221 milliárd Ft-
tal jut több az egészségügyi ágazatba, az egészségügyi 
biztosítási alap bevételi összege pedig 178,3 milliárd Ft-
tal fog emelkedni. 2010-től összesen 500 milliárd Ft-nyi 
egészségügyi fejlesztés történt az ország egész területén, 
ebből több mint 104 milliárd Ft orvosi eszközök, új gé-
pek vásárlását szolgálta. A térségben megvalósult beru-
házások közül kiemelném a Markhot Ferenc Oktató-
kórház és Rendelőintézetben történt 912 millió forintos 
beruházást, mely érintette a mezőkövesdi belgyógyásza-
ti részt is, ahol konyhatechnológiai fejlesztés, patológi-
ai szakmai és infrastrukturális korszerűsítés, valamint 
komplex radiológiai fejlesztések valósultak meg, a me-
zőkövesdi rendelőintézet felújítása pedig a közelmúlt-
ban 538 millió forintos támogatással készült el – foglal-
ta össze a politikus az egészségügyi fejlesztéseket. – A 
Mezőkövesdi Mozgásszervi Rehabilitációs Központban 
épületenergetikai fejlesztések fognak megvalósulni, me-
lyekhez a szükséges források hamarosan rendelkezésre 
állnak, Mezőkövesd mellett 15 településen újulnak meg 
az orvosi rendelők. 

Tállai András a 2012-13-ban megkezdett egészség-
ügyi béremelésekkel kapcsolatban elmondható, hogy 
januártól törvényi garancia van az egészségügyi dolgo-
zók mozgóbérének alapbérbe épülésére, 2016. szept-
ember 1-jétől pedig két, illetve négy lépcsőben tovább 
nőtt több mint 97 ezer egészségügyi dolgozó jövedel-
me. Tavaly szeptember 1-jétől a teljes munkaidőben 
foglalkoztatott szakorvosok és kórházi gyógyszerészek 
bruttó 107 ezer Ft alapbéremelésben részesültek, idén 
novembertől pedig további 100 ezer Ft-tal nő az alap-
bérük. A teljes munkaidőben foglalkoztatott egészség-
ügyi szakdolgozók számára szintén 2016. szeptem-

ber 1-jétől új bértábla lépett életbe, átlagosan bruttó 
26,5%-os növekedéssel, amely évről évre fokozatosan 
nő, idén november 1-től 12%-kal. Rezidens-ösztöndíj-
programot is indított a kormány, amelyre jelentős 
forrásokat fordít. Ez havi 33 ezer Ft-os kiegészítő 
pótlékot jelenthet a védőnők számára.

DÍJAZÁS Immár hagyománnyá vált, hogy a Semmel-
weis-napi ünnepségen Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata elismerésben részesíti az egészségügy-
ben kimagasló munkát végző személyt. A Dr. Szűcs 
Géza-díjat az kaphatja meg, aki egészségügyi és 
szociális területen kiemelkedő munkát végzett, te-
vékenységével az intézmény hírnevét öregbítette, 
tekintélyét emelte. Ebben az évben a kitüntetést 
Kissné Szűcs Emőke, a Mezőkövesdi Városi Rende-
lőintézet diabetológiai szakasszisztense vehette át 
dr. Fekete Zoltán polgármestertől.

NACIONÁLÉ Kissné Szűcs Emőke 1972. március 15-én szü-
letett Mezőkövesden. Tanulmányait a Kossuth Zsuzsa 
Egészségügyi Szakközépiskolában végezte, ahol 1990-
ben általános ápoló, általános asszisztens végzettsé-
get szerzett. 1990 és 1995 között a rendelőintézetben, 
majd 1995-ben a Megyei Reuma Kórházban dolgozott 
ápolónőként. 1995 és 1997 között ismét a rendelőinté-
zet munkatársa volt, majd áthelyezéssel a Semmelweis 
Kórház Belgyógyászati Osztályára került. 1998 októbere 
óta ismét a rendelőintézetben dolgozik asszisztensként. 
Folyamatosan képzi magát, 2005-ben OKJ-s ápoló, 
majd 2008-ban klinikai szakápoló (diabetológiai szak-
ápoló) végzettséget szerzett. Kissné Szűcs Emőkére 
nem csupán diabetológus szakasszisztensként számít-
hatnak a rendelőintézetben, hanem az endokrinológiai 
és gyermekgyógyászati szakrendelésen asszisztens-
ként is. A kötelező munkaidőn kívül önkéntes alapon 
életmódvezetési tanácsokat ad a rendelőintézet cukor-
beteg gondozójának páciensei számára, a betegek utó-
gondozásában is tevékenyen részt vesz. Rendszeresen 
tart előadásokat az egészséges táplálkozásról. Munkáját 
fáradtságot nem ismerve, nagy szenvedéllyel végzi, teljes 
mértékben hivatásként éli meg. 

Semmelweis-napi ünnepség

Kissné Szűcs Emőke, 
a Mezőkövesdi Vá-

rosi Rendelőintézet 
diabetológiai szak-

asszisztense vehette 
át dr. Fekete Zoltán 

polgármestertől a 
Dr. Szűcs Géza-díjat 

A Mezőkövesd 
Városi Önkor-
mányzat Ren-
delőintézetében 
Semmelweis-nap 
alkalmából kiemel-
kedő munkájuk 
elismeréseként 
igazgatói dicséret-
ben és jutalomban 
részesültek az 
alábbi dolgozók: 
dr. Gyenes Mária, 
dr. Balina Béla, 
dr. Papné dr. 
Kelemen Anna, 
Pethéné Lanszki 
Edina, Panyiné 
Barczi Éva, Szajlai 
Gáborné, Kriston 
Istvánné, Sáriné 
Zádori Enikő, 
Erősné Pecsmány 
Tünde, Magosné 
Ádám Annamária, 
Hegedűs Csabá-
né, Kissné Szűcs 
Emőke, Gál Imréné, 
Panyiné Szamosi 
Ágnes, Geró Isván, 
Benyus Tamás, 
Gál-Molnár Anikó, 
Kuzsmiczkyné Pet-
rik Anita és Barta 
Istvánné.

D. A.

Tállai András 
miniszterhelyettes 

beszédében köszönetet 
mondott az egészségügyi 

dolgozóknak
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EGÉSZSÉG

Megyei elismerés
A  B.A.Z. Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna 
Emlékplakettet adományozott a Megyei Közgyűlés 
keretein belül 2017. június 29-én, Semmelweis-nap 
alkalmából. Az átadó ünnepséget megtisztelte jelen-
létével s aktív közreműködésével Schmittné Makray 
Katalin, a korábbi köztársasági elnök neje.

A megyei közgyűlés Kos-
suth Zsuzsanna születé-
sének 200. évfordulója 
alkalmából életre hívta 
az egyszeri alkalommal 
adományozható Kossuth 
Zsuzsanna Emlékplakettje 
kitüntetést. Az emlékpla-
kettet azok a megyében 
dolgozó ápolók érdemel-
hették ki, akik a betegek 
ellátása és a gyógyítás 
területén végzett magas 
színvonalú tevékenységük-
kel hosszú éveken keresztül 
eredményesen szolgálták 
a megye lakosságát. A 
közgyűlés döntése értelmé-
ben az emlékév alkalmá-
ból tízen érdemeltük ki a 
Kossuth Zsuzsanna Emlék-
plakettet, amelyet Török 
Dezső és Schmittné Makray 
Katalin adott át részünkre.

Nagy megtiszteltetésnek tar-
tom, hogy a díjazottak között 
lehettem, s büszke vagyok az 
elismerésre. Igyekszem mun-
kám és életem során a jövőben 
is ennek megfelelően tevé-
kenykedni, hogy méltó lehes-
sek a megtisztelő bizalomra.

Szakmai önéletrajzom: 1986-
ban végeztem Miskolcon az 
Egészségügyi Szakközépisko-
lában, majd az akkor újonnan 
megnyílt Reuma Kórházban 
kezdtem dolgozni mint 
ápoló. Az évek során lehető-
ségem volt továbbfejleszteni 
a tudásomat és az intézmény 
támogatásával több képzésben 
is részt vehettem. Felnőtt szak-
ápolói oklevelet szereztem, 
majd 2002-ben a Debreceni 
Egyetem-Nyíregyházi egész-
ségügyi főiskolai karán Szoci-
ális munkás képzésre jártam, 

melynek a végén szakosodtam 
egészségügyi szociális mun-
kára és szociális szakvizsgát is 
tehettem, Fogyatékosok reha-
bilitációs és szociális ellátása 
címen. 2006-ban a Debreceni 
Egyetem Népegészsségügyi 
Iskola képzésén belül Egész-
ségügyi minőségbiztosítás és 
fejlesztés szakon szereztem 
diplomát. 2011-ben a Miskolci 
Egyetem állami és jogtudomá-
nyi karán Foglalkoztatási és 
rehabilitációs jogi tanácsadó 
képesítést szereztem.

Végigjárva a ranglétrát, az 
intézmény felső vezetésébe 
bekerülve igyekeztem legjobb 
tudásom szerint ellátni a rám 
szabott feladatokat. A mun-
katársaimmal, a betegekkel, a 
társintézményekkel és egyéb 
működésünkhöz szükséges 
szervezetekkel jó kapcsolato-

kat kialakítva végzem munká-
mat több mint harminc éve. 
A mozgásszervi rehabilitációs 
központ, ahol dolgozom és 
szinte második otthonom, az 
évek során az egészségpolitikai 
tendenciáknak megfelelően 
változásokon ment keresztül, 
a mai rehabilitációs ellátás 
szakmailag sokrétű szemléletet 
igényel és ehhez alkalmazkod-
ni csak a folyamatos, naprakész 
tudás birtokában lehetséges.

Ahhoz, hogy a kitüntetést 
megkaphattam, köszönetet 
kell, hogy mondjak munkahe-
lyi vezetőimnek, munkatársa-
imnak, családomnak, akik az 
évek során mindig támogat-
tak a munkámban.

Petőné Lázár Marianna

Az egészség kincset érA Forever Living Products 
Magyarország Kft. 2017 feb-
ruárjában pályázatot hirde-

tett a Forever Kids – Gyermek 
Egészséges Életmód Támo-

gatási Program keretében. A 
hirdetményre a Mezőkövesdi 

Óvoda és Bölcsőde Dohány 
úti Tagóvodája „Az egész-

ség kincset ér” elnevezéssel 
pályázatot adott be. 

A pályázat megírásában az óvoda kollektívája 
mellett szülők és életmód-tanácsadók is segít-
ségünkre voltak, amelyet ezúton is szeretnénk 
megköszönni.

Pályázatunk fő célja az egészséges életmód 
kialakítása, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk 
Pedagógiai Programunkban is. Az egészséges 
életmód mai életünkben felértékelődött, 
fontossága hosszú távon meghatározza a 

felnövő gyermekek önmaguk által kialakított 
életstílusát, magában foglalja a környezettel 
való harmonikus együttélést, a természet 
szeretetét és védelmét. 

Pályázatunkat sikeres elbírálásban részesítették, 
a maximálisan elnyerhető 150.000 Ft-ból 144.000 
Ft-ot nyert el óvodánk, amelyet 2017. július 15-én a 
Forever Kids nagyszabású rendezvényén Buda-
pesten, a Tüskecsarnokban, kolléganőmmel, Lázár 

Endrénével, a Dohány úti Tagóvoda vezetőjével 
vehettünk át. Pályázatunkban Egészséghónap 
programot terveztünk, melyet hetekre bontva 
szeretnénk az óvodában megvalósítani. Minden 
hét más elnevezést kapott, annak megfelelően, 
hogy mi lesz az adott hét kiemelt egészségtémá-
ja. A program részleteiről a következő újságban 
olvashatnak. Vadásziné Boros Katalin

intézményvezető

A mezőkövesdi óvoda nyerte a legnagyobb összeget a pályázaton

Megyei kitüntetést kapott 
Petőné Lázár Marianna
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Egészség 
a fürdőben

A mintegy két hóna-
pos, 20 állomásból 
álló Egészség Fesztivál 
legfontosabb célja, 
hogy a fellépők minél 
több embert megmoz-
gassanak, tudtuk meg 
Czanik Balázstól, aki 
hozzátette a sport, a 
testmozgás nagyon 
fontos nyáron is. 

– Capoeira aerobik 
edzést mutattam be a 
fürdőben, ami gya-
korlatilag egy küzdő-
sportos irányzatból 
kialakított műfaj. Ezt 
nemzetközi szinten én 
tanítom, összesen 260 
trénerem van – emel-
te ki Czanik Balázs, 
a capoeria aerobik 

megálmodója. – A 
nagy melegben oda 
kell figyelni a megfe-
lelő folyadékpótlásra 
és a vitamin bevitelre. 
Ha szeretnénk minél 
jobb formában lenni, a 
szénhidrátfogyasztás-
ból vissza kell ven-
nünk.

A nap folyamán a Me-
zőkövesdi Sportegye-
sület és Benei-Prógli 
Bogi Kickbox bemuta-
tója mellett fellépett 
Zumba Peti. Jakab Gab-
riella egy különleges 
pompon-aerobikedzést, 
Takács Dominika pedig 
alakformáló táncot 
tartott a program kere-
tében.

Czanik Balázs vezetésével egészség-
napot rendeztek a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben július 9-én. A B-Life 
Országos Egészség Fesztivál kereté-
ben szervezett rendezvényen egyebek 
mellett kickbox- és zumbabemutatót, 
valamint capoeira aerobik edzést is 
láthattak a fürdő vendégei.

Koncertek 
a Zsóryban
Ismert könnyűzenei előadók léptek színpadra az idei Zsóry 
fesztiválon, július 15-én. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő hagyo-
mányos nyári rendezvényén Josh, Krisz Rudolf és a Desperado 
mellett Betty Love, Mohamed Fatima, Karola és Mr. Busta, 
valamint Rico és Miss Mood is fellépett. B. K.

Mohamed Fatima

Krisz Rudolf Josh

Desperado

B. Krisztián

Czanik Balázs capoeria aerobik edzést tartott
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A beruházás keretében már elkészült a gépház és a medencetest 
is épül, hamarosan megkezdődhetnek a belső szerelési mun-
kálatok is. Folyamatban van a csúszdaelemeket tartó oszlopok 
magasítása, és már leszállították a csúszdaelemeket is. Az elkö-
vetkezendő időszakban a vízgépészeti szerelési munkálatok és a 
medence burkolása mellett a vasszerkezet építése fog zajlani.

VENDÉGFORGALOM A tavalyi forgalomhoz képest a vendégek 
létszáma folyamatosan emelkedik, tudtuk meg Vámos Zoltán-
tól, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fürdővezetőjétől. 
– Ez egyebek mellett az élményfürdő megnyitásának kö-
szönhető, illetve a pünkösd vasárnap kiemelkedő látogatói 
létszámot hozott, ekkor 4600 vendég volt a fürdőben. Abban 
bízunk, hogy az időjárás kedvezően alakul a nyár további 
részében, és a következő hetekben jó eredményekről számol-
hatunk majd be – mondta a fürdővezető.

Hozzátette, tavaly 370 és 400 ezer között volt a vendégek 
száma, reményei szerint ez az adat idén meghaladja majd a 
400 ezer főt. 

Nyár 
a Zsóryban
Nő a vendégforgalom, épül a 
csúszdapark a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben.

Családja, valamint dr. Fekete Zoltán polgármester köszön-
tötte a szépkorú Anna nénit. A városvezető virággal, tortá-
val és emléklappal kívánt az önkormányzat nevében boldog 
születésnapot az ünnepeltnek. 

Lázár Józsefné 1927. június 5-én született Mezőkövesden, 
azóta itt él. Már gyerekként is segédkezett a család bolt-
jában, később felnőttként a miskolci Fonodában, utána az 
egykori Matyóházban tojás- és tányérfestőként dolgozott, 
ezt a munkát annyira szerette, hogy még 87 éves korában is 
festett, de már csak a család részére. Anna néninek két gye-
reke és egy unokája született; még ma is nagyon aktív, sokat 
kertészkedik, gyógynövényeket termeszt, amelyekből teákat 
és kivonatokat készít, mint mondja, ezek segítségével tartja 
távol a betegségeket. Jó egészségi állapotban van, optimista 
életszemlélet jellemzi, talán ez az egyik oka annak, hogy 
ilyen szép kort megélt. Anna néni a polgármesteri köszöntő 
után családi körben ünnepelte születésnapját.

Lázár Józsefnét köszöntötték 90. születés-
napja alkalmából június 5-én.

Különleges
esemény

ESKÜTÉTEL Állampolgársági 
esküt tett városunkban 
Gyerkó István július 5-én. Az 
1987-ben született brassói 
származású fiatalember 2013-
ban települt át Mezőkövesdre 
és tavaly szeptemberben 
nyújtotta be állampolgársági 
kérelmét. Az eskü szövegét 
dr. Fekete Zoltán polgár-
mester olvasta elő Gyerkó 
Istvánnak, aki a fogadalom-
tételt követően átvehette az 
okmányokat és hivatalosan is 
magyar állampolgár lett.

B. Krisztián

JOGÁSZ NAPOK Munka-, társaság- és adójogi témakörökben kérhettek ingye-
nesen tanácsot az érdeklődők július 5-én Mezőkövesden, a Jogász Napok ren-
dezvényen. A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége 
egész napos programján egy bemutatóval egybekötött előadást is tartottak a 
foglalkoztatás gyakorlati problémáiról. 

Bódi  K.

B.  K.

Az ünnepeltnek gratulált dr. Fekete Zoltán is

D. AnettFolyamatosan nő a vendégforgalom

Ingyenes jogi tanácsadás Gyerkó István
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Leendő művészek
Az Alapfokú Művészeti Iskola a tanévzáró után 
tartott felvételivel egybekötött beiratkozást az 
új tanévre június 19-20-án.

Az intézményben évek óta stabil a létszám, a zenei és művészeti 
képzések mit sem veszítettek népszerűségükből. Az óvodásoktól 
kezdve a középiskolásokig minden korosztályban tanulnak az 
intézményben, talán egy picit a lányok felé billen a mérleg nyelve. 
Megfigyelhető az is, hogy közülük egyre többen választják a kifeje-
zetten fiúsnak gondolt ütős- és rezes hangszereket.

– Több mint négyszáz hallgatónk van a következő évre, a zenei 
képzéseken már telített a létszám. Még várunk vissza több tíz be-
iratkozó lapot a képzőművészeti szakosoktól, ők a szerdai ügyeleti 
napokon adhatják le jelentkezésüket – összegezte Mozerné Horga 
Stefánia, az Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezetője. 

A két újonnan megnyílt vidéki telephelyen is tartottak beiratko-
zási és felvételi napot, mindkét településen szép számmal megje-
lentek. Mezőkeresztesen augusztus végén vagy szeptember elején a 
gyerekeknek lehetőségük lesz pótbeiratkozásra is.

A tagintézmény-vezető bízik abban, hogy jövőre jóval több jelent-
kező lesz, de a számok már most is azt bizonyítják, hogy továbbra is 
van kereslet a zenei- és művészeti képzésekre.

Szarka Melinda, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ vezetője bemutatta a 7 szakfeladatot ellátó intézményt, melyhez Mező-
kövesd és térségének 23 települése tartozik. A szépkorúak és rászorulók gondozá-
sával és ellátásával foglalkoznak az Idősek Otthonában, az Idősek Klubjában, az 
Idősek Gondozóházában, valamint a Házi Segítségnyújtás munkatársai.

Balogh Zoltán, a Mezőkövesdi Járási Hivatal fogyasztóvédelmi szakügyinté-
zője egyebek mellett az interneten keresztül történő rendelések veszélyeiről 
tájékoztatott. Felhívta a figyelmet a különböző termékbemutatók buktatóira 
is: hiszen gyakran hamis állításokkal csalják ki a szervezők az idősek zsebéből 
a pénzt. Hangsúlyozta, hogy mindig kérjenek segítséget gyerekektől, unokák-
tól, ha gyanús telefonhívást kapnak.

Két tájékoztatót is meghallgattak az Idősügyi 
Tanács tagjai június 22-én.

Ülésezett az Idősügyi Tanács

A sárospataki Árpád 
Vezér Diáksport Egye-
sület szervezésében 
indított program célja 
egy-egy hazai tájegy-
ség kultúrájának és 
ízvilágának a bemuta-
tása és megismerése. 

– Úgy érzem, szük-
ség van olyan helyi 
kezdeményezésekre 
amelyek nem kül-
földre, vagy távolabbi 
tájegységekre, hanem 
a közeli régiók megis-
merésére irányulnak. 
A bükkaljai vidék és 
a települések nagyon 
hangulatosak. Teg-
nap és tegnapelőtt az 
emelkedők egy kicsit 
próbára tették a részt-
vevőket, de egyébként 

fantasztikus a kis 
települések hangulata 
is – emelte ki Györki 
Erika, az Árpád Vezér 
Diáksport Egyesület 
rendezvényszervezője.

Hozzátette, a Me-
zőkövesdet is érintő 
eseményen mintegy 
hatvanan vettek részt. 
A program résztvevői 
a Hadasban a Zeneház 
és a Játékház mellett 
a Mézeskalácsos házat 
is megtekintették. 
Utóbbinál lehetőségük 
nyílt megkóstolni egy 
ismert matyó ételt, a 
pipícset is. A túrázók 
ezt követően a Szent 
László templomot és 
a Matyó Múzeumot is 
meglátogatták.

Eger környékére, köztük Mezőkö-
vesdre is ellátogattak a III. Gasztro 
bicikli résztvevői. A gasztronómiai 
kalandtúra tagjai a háromnapos 
rendezvény keretében megtekin-
tették a Hadas városrészt, a Matyó 
Múzeumot, valamint a Szent László 
templomot július 9-én.

Bicikli, 
gasztronómia

Dori A.

D. Anett

Bódi K.

Kerékpártúra és városnézés
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Tekintettel arra, hogy 
2017-ben egyazon 
esztendőben van a 

Szent László év és Arany 
János születésének 200. 
évfordulója, kínálkozott 
a lehetőség, hogy Szent 
László, nagy magyar király 
temetkezési helyére és 
Arany János, nagy magyar 
költő születési helyére egy-
azon kirándulás keretében 
látogassunk el. Az ötvenfős 
csoportunk javarészét a 
templom énekkarainak 
tagjai tették ki. Az énekka-
rok vezetője Török László 
kántor úr jó húsz évvel 
ezelőtt még maga is nagy-
váradi kántor volt, felesége, 
Ottilia pedig ott született 
és nevelkedett. Ők ketten, 
illetve Nagyváradon élő 
rokonaik, barátaik még 
jobban biztosították a 
kapcsolatot azzal a város-
sal, amely városba jelenleg 
határátkelés után jutunk 
be. Igaz, hogy a határát-
kelés viszonylag gyors és 
könnyű volt. 

Szent László 940 évvel 
ezelőtt, 1077-ben került a 
magyar trónra. Az ország 
kereszténnyé tételét, ame-
lyet Szent István és a többi 
apostoli lelkületű hittérítő 
útnak indított, eredménye-
sen befejezte. Nagyváradon 
és Zágrábban püspökséget 
alapított. A kunokat és más 
pogány törzseket, amelyek 
a történelmi Magyarország-
ra betörtek, legyőzte, és 
onnan kiűzte. Erdély temp-
lomai és történelmi emlé-
kezete különösen is őrzik 
a szent király emlékét. 

1095-ben Nyitra mellett 
halt meg, földi maradvá-
nyait a nagyváradi székes-
egyházban temették el. 
Sírjánál csodák történtek. 
Ezeket, valamint erényeit 
és érdemeit megvizsgálva 
III. Celesztin pápa, követe, 
Gergely bíboros által 
Váradon 825 évvel ezelőtt, 
1192. június 27-én a szentek 
sorába iktatta.

A szent király által ala-
pított püspökség központ-
jában megismerkedtünk 
mindenekelőtt a jelenlegi 
székesegyházzal, és a benne 
található kincstárral. A 
kincstár egyik legbecse-
sebb emléke Szent László 
hermája, amelyet az idén 
májusban a másik, talán 
még jobban ismert, Győr-
ben őrzött hermával együtt 
hordoztak végig körmenet-
ben Nagyvárad utcáin és 
terein. Különös érzés volt 
sétát tenni a nagyváradi 
várban, amelyről a település 
a nevét kapta. Falai ugyan 
nem nagyon magasak, vi-

szont falainak jól átgondolt 
vonalvezetése és a körülötte 
lévő széles vizes árok ered-
ményképpen szinte bevehe-
tetlennek bizonyult. Rövid 
látogatást tettünk még a 
nagyváradi Állami Szín-
ház épületében, amelyben 
egy román és egy magyar 
színtársulat működik. Ezt az 
épületet, aranyozott szobra-
ival, tekergő lépcsőházaival, 
impozáns megjelenésével 
az 1900-as évek elején adták 
át a város kultúrát szerető 
polgárainak. Néhány évvel 
ezelőtt, amikor felújították 
az épületet, megtalálták a 
színház alapkövébe helyezett 
kapszulában a színház alapí-
tó okiratát. Természetesen 
az akkori városvezetés által 
ékes magyar nyelven, mű-
gonddal megfogalmazva...

Innen Nagyszalontára 
utaztunk, ahol Arany János 
kereken 200 évvel ezelőtt 
született, s ahol gyermek- 
és ifjúkorát élte. Szülőhá-
zát ugyan már régebben 
lebontották, de a város 

egyik régi építményében, az 
ún. Csonka toronyban fia, 
Arany László fáradozása 
nyomán emlékmúzeumot 
rendeztek be. A költő kéz-
írását, íróasztalát, foteljét 
érinthettük, összegyűjtve 
láthattuk számos használati 
tárgyát, a róla készült fest-
ményeket, valamint műveit 
első kiadásukban, illetve 
azok újabb és újabb kiadá-
sait a világ számos nyelvére 
lefordítva. A múzeum után a 
református templom mellett 
felállított szobrát barátilag 
álltuk körül egy fénykép 
idejére, és a harangszót túl-
harsogva énekeltük el a min-
den magyart ma is lelkesítő 
Nemzetőr dalt. Az utazás 
ideje a Szent Lászlóról szóló 
énekek éneklésével és Arany 
János verseinek, balladái-
nak felolvasásával nagyon 
gyorsan eltelt. A kirándulás 
ugyan csak egy napig tartott, 
ám évszázadokat, és megany-
nyi hős magyart ölelhettünk 
át egyetlen öleléssel.

Dr. Berkes László

Évfordulók 
késztetésében

Élménydús kiránduláson vett részt a csoport

Zarándok-
latot, illetve ki-

rándulást szerveztek a 
mezőkövesdi Jézus Szíve 

plébániáról 2017. július 4-én 
Nagyváradra és Nagyszalon-
tára. A csoportot dr. Berkes 

László plébános vezette. 
Őt kértük, számoljon 

be röviden 
a megtett útról. 
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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
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
Szent Liturgia a mezőkövesdi görögkatolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közösségi 
Ház mögött):  július 30-án és augusztus 
27-én (vasárnap) 17 órától.

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) 

július 23–29-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

július 30 – augusztus 5-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a.)

augusztus 6–12-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

július 29.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

augusztus 5.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

augusztus 12.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

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

Anyakönyvi 
Hírek 

Városunkban június 20. és július 3. között 
4 házasságkötést és 16 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátarto-
zóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Lukács Máté – Hajdu Anett,

Lengyel Zoltán – Dorogi Éva,
Lanszki Tibor – Dávid Adrienn,

Gazda László – Tóth Enikő,
Pap Balázs – Halyag Nóra,
Jacsó Péter – Kriston Judit,
Laskai Imre – Orsó Eszter

Haláleset:
Máté Lajosné 

mezőkövesdi lakos.

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

Hétfő ZÁRVA
Kedd 1200–2000

Szerda 1200–2000

Csütörtök 1200–2000

Péntek 1200–2000

Szombat 700–1500

Vasárnap ZÁRVA

A Városi Tanuszoda nyári 
nyitvatartása 

2017. július 11 – augusztus 20-ig
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július 21. péntek
10. 30-tól 17.30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

július 28. péntek
21–24 óráig Strandok éjszakája – éjszakai fürdőzés 
a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben 

július 30., augusztus 6., 13. vasárnap
10.30-tól Orgonamuzsika a Szent László templomban

augusztus 2. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Közösségi Házban. 
Témák: Heine és Goethe költészete

augusztus 4–6. (péntek-szombat-vasárnap)
Matyóföldi Folklórfesztivál a Hadas városrészben és a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban – részletes program a hátoldalon

Július 22. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

PALETTA

Hívogató

Moziajánló
Augusztus 9. szerda, 

Közösségi Ház

Díjmentessé váltak az állami 
vízművek egyes szolgáltatásai
Térítésmentesen látják el 
egyes feladataikat a többsé-
gi állami tulajdonú víziköz-
mű-társaságok a közműcsat-
lakozásokhoz kapcsolódóan 
2017. július 1-jétől, össz-
hangban a felhasználók 
terheinek mérséklését célzó 
kormányzati intézkedések-
kel. A kapcsolódó eljárási 
díjak is megszűnnek vagy 
mérséklődnek a lakosság, 
illetve a kis- és középvállal-
kozások számára, továbbá 
csökkennek az ügyintézési 
határidők.

Térítésmentessé válik 2017. júli-
us 1-jétől a többségi állami tu-
lajdonú víziközmű-társaságok 
szolgáltatási területén a leg-
feljebb 32 mm átmérőjű ivóvíz-
vezeték és a legfeljebb 160 mm 
átmérőjű szennyvízvezeték új 
bekötése esetén az igénybeje-
lentés elbírálása, a tervegyezte-
tés, adategyeztetés vagy ennek 
megfelelő szolgáltatás, a rácsat-
lakozáskor a bekötési vízmé-
rőóra és a bekötési vízmérőóra 
felszerelése, valamint a nyomás-
próba is. A fentieken túl a vízi-
közmű-fejlesztési hozzájárulást 
sem kell megfizetni a jövőben 
ezen bekötések esetén.

A fent megnevezett jogsza-
bályi mentesség kizárólag a 
2017. július 1. után létrejövő új 
bekötésekre vonatkozik, a mel-
lékvízmérővel történő csatlako-

zásokra viszont nem érvényes. 
Az ivóvíz- és szennyvízbekötés-
nél a kedvezmény az újépítésű 
ingatlanokra érvényesíthető, 
illetve lakóingatlan és üzlethe-
lyiség átalakításakor is igénybe 
vehető. 

A felhasználók elégedettsé-
gének növelése érdekében az 
esetleges jogorvoslati eljárások 
is díjmentessé váltak, továbbá a 
szolgáltatói szemlélet erősítése 
céljából jelentősen csökkentek a 
közműcsatlakozással összefüg-
gő ügyintézési határidők.

A díjmentes szolgáltatások 
körét a víziközmű-szolgáltatás-
ról szóló 2011. évi CCIX. törvény 
szabályozza. Fontos tudnivaló 
a felhasználók számára, hogy 
az ivóvíz-bekötővezeték főveze-
tékre való rákötését kizárólag az 
illetékes víziközmű-szolgáltató 
végezheti, díjköteles eljárás ke-
retében. 

A továbbra is díjköteles szol-
gáltatások körével (például a 
bekötővezeték kiépítése és a 
geodéziai felmérés) és azok díjá-
val, valamint a témával kapcso-
latban felmerülő egyéb kérdések 
esetén a területileg illetékes re-
gionális víziközmű-társaságok 
(DMRV Zrt., DRV Zrt., ÉDV Zrt., 
ÉRV Zrt. és TRV Zrt.) készséggel 
állnak a lakosság rendelkezésére 
honlapjaikon található informá-
ciókkal, illetve társasági telefon-
számaikon.

ÉRV Zrt.
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17 órától: Valerian és az ezer 
bolygó városa – 3D
magyarul beszélő, francia sci-fi akciófilm, 
129 perc, 2017

(port.hu) (port.hu)

Nyári feltöltődés? Tölts fel másokat is! Adj vért! –
elnevezéssel indított véradókampányt a Magyar 
Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. 
Az augusztus végéig tartó akció célja az, hogy a 
véradók megbecsülésével a nyaralások idején is 
ébren tartsák a véradói aktivitást.

Nyaranta minden évben csökken a véradások száma az 
év más időszakaihoz képest. Egy átlagos napon álta-
lában 1600-1800-an adnak vért, a nyári hónapokban 
azonban kevesebben mennek el a nagy meleg és a so-
kakat érintő allergiaszezon miatt, valamint főként azért, 
mert a véradók is a megérdemelt szabadságukat töltik.

Vérre azonban a nyári hónapokban is szükség van a 
műtétekhez, a baleseti sérültek ellátásához, a vérké-
szítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezelé-
séhez. A nyár mindannyiunk számára a feltöltődésről 
szól, de vannak olyan közügyek, amelyek a kikapcso-
lódás idején sem szorulhatnak háttérbe, éppen ezért a 
Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat 
idén közös véradókampányt indított „Nyári feltöltődés? 
Tölts fel másokat is! Adj vért!” címmel. 

Mindenki, aki nyár végéig vért ad és regisztrálja az 
ott kapott egyedi kódot a www.veradas.hu/nyar olda-
lon, a segítségnyújtás nagyszerű érzése mellett meg-
nyerheti az értékes heti és havi nyeremények egyikét, 
valamint az IBUSZ jóvoltából egy egyhetes, kétszemé-
lyes tengerparti utazás is gazdára talál. 

A véradók megbecsülése és a véradás ügyének tá-
mogatása mellett olyan neves márkák köteleződtek 
el, mint az IBUSZ, a Hotel Bonvino Badacsony, a Laposa 
Birtok, a Bortársaság, a Budapest Park, a Szekszárdi 
Borvidék, a Bodri Pincészet, a RepTár Szolnoki Re-
pülőmúzeum és az MVM Atomerőmű. A támogatók 
közül többen új véradóhelyszínként is részt vesznek 
kampányban és véradást szerveznek saját dolgozóik és 
vásárlóik vagy vendégeik körében.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat 
azt reméli, hogy a kampánnyal sok új véradót tudnak majd 
mozgósítani, és a támogatók által felajánlott minőségi 
borválogatásokkal, borkóstolókkal, koncert- és múzeumbe-
lépőkkel, belföldi utazásokkal és a főnyereményként biztosí-
tott külföldi nyaralással a véradók is feltöltődhetnek majd. 

A Vöröskeresztnek és a Vérellátónak naponta 1600-
1800 véradót kell toboroznia ahhoz, hogy rendelkezésre 
álljon a kórházi ellátáshoz szükséges vérmennyiség. A 
két szervezet ezért arra kér mindenkit, hogy aki betöl-
tötte a 18. életévét és egészségesnek érzi magát, vegyen 
részt az országban szervezett véradások valamelyikén 
és buzdítsa véradásra ismerőseit, barátait is. Augusztus 
végéig több mint ezer véradást szerveznek országszerte, 
többet a Balaton környékén és a fesztiválokon is.

A pontos helyszínek és időpontok a www.veradas.
hu weboldalon találhatók, illetve elérhetőek a Véradás-
Vöröskereszt ingyenesen letölthető mobilapplikációval is.

Magyar Vöröskereszt

Nyári feltöltődés? 
Tölts fel másokat is! Adj vért! 
– nyári véradókampány

Moziajánló Augusztus 9 szerda, 
Közösségi Ház

19:15-től: Baywatch
magyarul beszélő, amerikai akció-vígjáték, 
116 perc, 2017
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Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságra lakossági bejelentés érkezett, amely szerint 
egyes emberek a katasztrófavédelem munkatársaira hivatkozva, a gázüzemű 
készülékek gázcsatlakozóinak cseréjét ajánlották fel. Azoknak, akik igénybe 
vették a szolgáltatást, a piaci árnál jóval magasabb árat kellett fizetniük az 
elvégzett munkáért.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szerveinek ügyin-
tézői nem foglalkoznak tűzvédelmi eszközök, berendezések, gázcsatlakozók értékesítésével és 
beszerelésével, készpénzt nem kérnek és nem fogadnak el! A katasztrófavédelem nem áll szer-
ződésben egyetlen olyan szolgáltatóval sem, amelyik a fenti szolgáltatásokat végzi, végezteti!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívja a figyelmet 
arra, hogy:
– A katasztrófavédelem munkatársai egyenruhában, szolgálati igazolvánnyal, szolgálati jel-
vénnyel felszerelve, megfelelő dokumentumok birtokában járnak ellenőrizni. Az ellenőrzöt-
tek minden esetben kérjék el az ellenőrzést végzők szolgálati igazolványát és jelvényszámát! 
– A katasztrófavédelem munkatársai soha nem kínálnak eladásra tűzvédelmi eszközöket, 
berendezéseket. 
– A katasztrófavédelem hatósági ellenőrzései alkalmával soha nem készpénzben kell kifi-
zetni a bírságot. A bírságokat hatósági határozat állapítja meg, amelyek pecséttel, iktató-
számmal vannak ellátva. 
– Lehetősége van a katasztrófavédelem munkatársainak helyszíni bírságot is kiszabni, 
ilyenkor csekket adnak, amelyen a számlatulajdonos a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság. 
– A csalók esetenként a katasztrófavédelem szóvivőire hivatkozva tévesztik meg az em-
bereket, holott a katasztrófavédelem szóvivői nem szerveznek és nem végeznek hatósági 
ellenőrzéseket. 
– Az ellenőrzésekről a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát az ügyfél-
nek át kell adni. Minden esetben ragaszkodjanak az aláírt, lepecsételt jegyzőkönyvhöz az 
ellenőrzéseken! 
– Az esetleg hiányzó iratok pótlása – a megszabott határidőn belül – nem kerül pénzbe. 
– A hatósági ellenőrzéseket nem alvállalkozók, megbízott cégek végzik, hanem mindig a 
katasztrófavédelem képviselői. 

Ha bármilyen visszaélést tapasztal, kérjük, értesítse a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságot a +36/46-502-962-es telefonszámon és a rendőrséget!

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Legyen elővigyázatos, ha valaki a 
katasztrófavédelemre hivatkozik!

A mezőkövesdi rendőrök fogták el azt a 
férfit, aki üdülőövezetben lévő hétvégi 
házakba surrant be és lopott készpénzt, 
ékszereket.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya lopás bűntett és lopás vétség elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt foly-
tat büntetőeljárást egy 31 éves sarudi férfival 
szemben.

A gyanúsított 2017 májusa és júliusa között 
a mezőkövesdi üdülőövezetben négy hétvégi 
házba surrant be ahonnan készpénzt, valutát 
és aranyékszereket lopott.

A férfi kihallgatása során beismerte, hogy 
Heves megyében Tiszanána település üdü-
lőövezetében szintén négy, míg a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében lévő Tiszaörs tele-
pülésen további egy hasonló bűncselekményt 
követett el.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság értesítet-
te a Határon Átnyúló Rendőri Együttműködés 
keretében az elfogásról a társszerveket is.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Rendőr-főkapitányság

Három megyében 
is besurrant

augusztus 12.2017.

(szombat)

Szilvási tanya 
és környéke

Szirmaterm Kft.

10:30 FARKASHÁZI RÉKA ÉS A TINTANYÚL 
ZENEKAR GYERMEKMŰSORA

18:30 BAGOSSY BROTHERS COMPANY KONCERT
(az M2 Petőfi TV Az év felfedezettje díj győztesei)

20:00 KISS KATA ZENEKAR MAGYARBÓL 
JELES ÉLŐ NAGYKONCERTJE
a Matyó Néptáncegyüttes táncosaival 
és tűzzsonglőrökkel

21:30 JAM Republic

22:30-tól Latin zenés est táncosokkal

 
Benke László mesterszakáccsal

(A szürkemarhahúst, a főzőhelyet 
és a tűzifát a szervezők biztosítják)
Nevezés (díjtalan) augusztus 6-ig: 

www.szurkemarhafeszt.hu; 
info@szurkemarhafeszt.hu; +36/30-496-1289

ÖKÖRSÜTÉS ÉS KARCAGI BIRKAPÖRKÖLT, 
fesztiváltányér

REKORD: 6000 adag szürkemarhapörkölt
az ország egyik rekordméretű üstjében

FŐZŐVERSENY

lovas- és huszárbemutató, rodeó bika, látványkovács, cséplés, gabonatisztítás, veterán traktorok, állatsimogató, szürkemarha-ökörfogat, 
lovaglás, régi idők játszótere, ugrálóvár, arcfestés, kézműves foglalkozás, karikás ostor és szürkemarhatülök, barantázás, íjászat

Médiatám
ogató: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
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Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-0)
A pontvadászat első játéknapján a nagy múltú haj-
dúsági együttes vendégeként léptek pályára Radványi 
Miklós tanítványai július 15-én. A találkozó egy nagy 
mezőkövesdi lehetőséggel kezdődött. Strestík kitűnő 
indítása után előbb Cseri lövését, majd Novák fejesét 
védte bravúrosan a hazaiak hálóőre, Nagy Sándor a 2. 
percben. Az első negyedóra végén Strestík fejesénél ismét 
Nagynak akadt dolga, a debreceni kapus szépen védte 
a kövesdi támadó kísérletét. Ezt követően két lesgóllal 
jelezték a hajdúságiak, hogy ők is pályán vannak, előbb 
Sós a 22. percben, majd Könyves a 30. percben talált be 
szabálytalan körülmények között a hálóba. A 47. percben 
nehéz helyzetbe kerültek labdarúgóink, ugyanis Tóth egy 
szabálytalanságot követően megkapta a 2. sárga lapját, 
így együttesünk emberhátrányba került a szünet előtt.

A Mezőkövesd fordulás után is szervezetten és 
fegyelmezetten futballozott, a mérkőzés kiegyenlített 
küzdelemben folytatódott. A játékrész első komoly 
helyzetéből vezetést szerzett csapatunk. A 63. perc-
ben Gohér végzett el szabadrúgást a kaputól 17 mé-
terre és elemi erővel bombázott a léc alá. A gól után 
átvette az irányítást a hazai gárda és Tisza szöglete 
után Ferenczi jól eltalált lövésével ki is egyenlített a 
76. percben. Együttesünk a hátralévő időben is stabi-
lan játszott és ennek meg is lett az eredménye. A 89. 
percben Keita beadását követően Csirmaz lőtt néhány 
lépésről a debreceni kapu mellé, de 4 perccel később 
megszületett a győzelmet jelentő gól. Gohér szöglete 
után az előrehúzódó Hudák bólintott a kapu bal 
oldalába, így kövesdi sikerrel zárult az összecsapás.

Mezőkövesd Zsóry FC - Paksi FC 3-2 (0-0)
A július 22-én rendezett bajnoki találkozót a paksiak 
kezdték jobban, Bartha 20 méteres lövése centikkel 
zúgott el a keresztléc fölött a 2. percben. Együttesünk 

legnagyobb lehetősége Pillár előtt adódott a 35. 
percben, a védő fejesét követően a felső lécen csattant 
a labda, így gól nélkül zárult az első játékrész.

Fordulás után ismét a vendégek játszottak jobban 
és egy formás akció végén, Szakály közeli lövésével 
megszerezték a vezetést az 56. percben. Három perccel 
később már két góllal vezettek a paksiak, miután egy 
gyors kontrát követően Lenzsér lőtt a kapuba négy 
méterről. Csapatunk a 65. percben szépített Strestík 
átadását követően Veselinovic első labdaérintésből 
a jobb alsó sarokba helyezett. Három perccel ezután 
Kecskés szabálytalankodott Keitával szemben sárga 
lapot érően, de mivel a paksi játékos a 2. sárga lapját 
kapta a mérkőzésen, a játékvezető kiállította. Labda-
rúgóink gyorsan gólra váltották az emberelőnyt. Egy 
perccel a kiállítás után Cseri iramodott meg a jobb 
szélen, pontos beadása után Baracskai bólintott a kapu 
jobb oldalába. A 77. percben a vezetést is megszerezte 
együttesünk, ekkor Hudák beadásába Koltai kézzel 
ért bele a 16-oson belül. A jogosan megítélt büntetőt 
Strestík nagy erővel a jobb alsó sarokba lőtte. A vendé-
gek nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, de a 
hátralévő időben már nem született újabb találat, így 
csapatunk a második bajnoki mérkőzését is megnyerte.

– Idegesen kezdtük a mérkőzést és ugyan 
megvoltak a lehetőségeink az első félidőben is, nem 
éreztem átütőerőt a játékunkban. Fordulás után nagy 
akarással kezdtünk, de kaptunk két elkerülhető gólt. 
Veselinovic beállása után megváltozott a játék képe, 
ráadásul fontos találatot szerzett, így meg tudtuk for-
dítani a mérkőzést. Ezek a legértékesebb győzelmek, 
amikor kétgólos hátrányból felállva sikerül nyerni – 
értékelte a találkozót Radványi Miklós vezetőedző.

Együttesünk két forduló után a mezőny egyet-
len 100%-os csapataként vezeti a bajnokságot 6 
ponttal.

Mezőkövesdi KC felnőtt csapata a Lajosmizse ellen, hazai környezetben kezdi meg szereplését a Keleti csoportban. Együttesünk a 
tervek szerint szeptember 17-én játssza le első bajnoki mérkőzését. A záró összecsapás Ózdon lesz, ahová december közepén utaznak 
majd kéziseink. A pontos időbeosztás augusztus elejére készül el. 

ÚJ SZAKVEZETŐ Az MKC Drizner Péter irányításával vág neki a következő bajnoki szezonnak. A játékos és edzői pályafutásának döntő 
részét Mezőkövesden töltő szakember július 26-án (lapzártánkat követően) tartotta az első edzést a csapatnak. Együttesünk tagjai az 
első három napban felméréseken vesznek részt, majd háromhetes fizikai, erőfejlesztő edzésprogram szerepel a tervekben. Várhatóan 
a harmadik héten már edzőmérkőzést is játszanak majd a Drizner tanítványok. Az első hazai felkészülési összecsapást a Békés ellen, 
augusztus 17-én rendezik meg Mezőkövesden.

ÚJ LABDARÚGÓK Három új já-
tékossal erősített a Mezőkövesd 
Zsóry FC NB I-es csapata. 

Cseri Tamás személyében egy kö-
zéppályást igazolt a klub. A rutinos 
játékos az ETO FC Győrben kezdte 
pályafutását, mely alatt megfor-
dult például a Ferencvárosban, 
Pécsett és a Gyirmót csapatában is, 
míg legutóbb Kisvárdán futballo-
zott. Cseri Tamás 251 NB II-es talál-
kozót játszott, melyeken összesen 
22 gólt szerzett. A 29 esztendős 
labdarúgó három évre kötelezte el 
magát együttesünkhöz.

A 20 esztendős Koszta Márk 
2010-ben Kazincbarcikáról került 
a Budapest Honvédhoz, ahol a 
Magyar Futball Akadémián pallé-
rozódott. A támadó az NB I-ben 32 
mérkőzésen játszott és ezeken ösz-
szesen 6 gólt szerzett. A labdarúgó 
négyéves, 2021. június 30-áig szóló 
szerződést kötött együttesünkkel.

Tomas Majtán személyében egy 
30 esztendős szlovák csatárral 
erősödött a Mezőkövesd Zsóry. A 
rutinos játékos pályafutása során 
játszott egyebek mellett a Trnava, 
a Banik Ostrava és a Zilina együt-
teseiben is. A szlovák első osztály-
ban 196 mérkőzésen lépett pályára 
és összesen 41-szer vette be az el-
lenfelek kapuját. 

Elkészítették az 
NB I/B-s bajnok-
ság menetrend-

jét a Magyar 
Kézilabda 

Szövetségben. 

Lajosmizsétől Ózdig

Kiválóan kezdte szereplését a Mezőkövesd 
Zsóry FC NB I-es csapata az OTP Bank Ligában. 
Labdarúgóink a Debrecen és a Paks ellen is ér-

tékes sikert értek el és két forduló után az első 
helyen állnak a bajnokságban.

Két győzelemmel rajtoltak

Bódi Krisztián

Fotó: Mezőkövesd Zsóry

bokri
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Fizetett hirdetés

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

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

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. 

Hirdetés
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4-6.
Augusztus 4. (péntek)

10.00 Interaktív Esélyegyenlőségi Program a Népi Művé-
szetek Háza udvarán

16.00 A Százrózsás Hímzéskiállítás megtekintése tárlatveze-
téssel a Matyó Múzeumban

19.00 Mexikói, bolgár, ír táncbemutató a Táncpajtában
21.00 Táncest a külföldi együttesekkel

Vacsora ajánlat: Magyar gulyás

Augusztus 5. (szombat)
délelőtt Flashmob Mezőkövesd több pontján
10.00 Néptánc és népzenei műsorok a Táncpajtában

19.00 70 éves a Matyó Néptáncegyüttes
A műsorban fellépnek: Matyó Néptáncegyüttes, 

Matyó Népi Együttes, Százrózsás Néptáncegyüttes, 
Matyó Pávakör, Dobroda zenekar

21.00 Táncház a Dobroda zenekarral és Orosz Lászlóval

 A Mohácsi Busók vacsora ajánlata: Sokac bab

Augusztus 6. (vasárnap)
délelőtt Flashmob a Zsóry-fürdőben

16.00 Néptánc és népzenei műsorok 
 a Táncpajtában

18.00 Zenés-táncos kavalkád a főúton
19.00 Fesztivál Gála a Kavicsos-tó és 
 Szabadidőparkban

Fellépők, közreműködők:
Olinyolotl (Mexikó), Horo (Bulgária), Ballett Camara 
(Szenegál), Erin (Ír stepp), Drumsters (Kubai salsa), Sza-
bad Szombat Táncegyüttes (Ózd), Agyagbanda (Mis-
kolc), Dobroda zenekar (Salgótarján), Nekézsenyi 

Pávakör, Novaji Remélés, Mohácsi Busók, Matyó 
Néptáncegyüttes, Matyó Népi Együttes, Százró-

zsás Néptáncegyüttes, MNE néptánc szakkörök, 
Rozmaring Táncegyüttes, a Mezőkövesdi, Tardi, 
Szentistváni Pávakörök és hagyományőrző cso-
portok, Matyó Kertbarát Egyesület, Matyó Múze-

um, Hajdu Rá� s János Gépmúzeum, Közösségi Ház 
és a Matyó Népművészeti Egyesület minden tagja. 

Részletek: www.matyofolk.hu 


