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Tizenkilencedik alkalommal szer-
vezték meg Mezőkövesden az Or-
szágos Mezőgazdasági Gépésztalál-
kozót. A járművek felvonulása és 
a cséplésbemutató mellett például 
stabil, valamint lokomobilok is-
mertetőjét és szakmai előadásokat 
is rendeztek szeptember 2-án. 

A találkozó a hagyományokhoz híven ebben az esztendőben is 
a gépjárművek látványos felvonulásával kezdődött városunk 
főutcáján. A menetben veterán motorok és autók, köztük 

mezőgazdasági és katonai gépjárművek, valamint autóbuszok, illetve 
személyautók vonultak végig a Mátyás király úton. A Z3 és Z30 Mező-
kövesd Postagalamb Egyesület galambröptetést tartott a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban. 

MEGNYITÓ Az új alapítványi udvaron megrendezett nyitóünnepségen 
Csirmaz István, a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumi elnöke köszöntötte a találkozó résztvevőit, majd Kis Miklós 
Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár osztotta meg ünnepi 
gondolatait, aki a rendezvény fővédnökének, Jakab Istvánnak, az Or-
szággyűlés alelnökének, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Országos Szövetség elnökének megbízásából érkezett a rendezvényre. A 
politikus egyebek mellett a gépgyártás fejlesztési terveiről beszélt.

Dr. Fekete Zoltán polgármester szintén mondott köszöntőt a ren-
dezvényen, kiemelte, hogy a gépésztalálkozó a dolgozó, gondolkodó, 
gondoskodó emberek ünnepe, azoké, akik nem csak munkaeszközként, 
hanem szinte családtagként tekintenek a gépekre.

Hajdu Ráfis János múzeumalapító és Kádár Zoltán múzeumigazgató 
után Tállai András államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője mon-
dott beszédet, aki egyebek mellett a gépmúzeum városban betöltött 
szerepéről osztotta meg gondolatait.

– Ez a múzeum nemcsak a traktoroknak, gépeknek a gyűjteménye, 
hanem a kulturális és szellemi értéke Mezőkövesdnek, a matyó kultúra 
mellett. Egy olyan hely városunkban, melynek minden szeglete, az év-
tizedek óta összegyűjtött tárgyak, gépek és szerkezetek szüleink, nagy-
szüleink életét és szokásait, hagyományait és kultúráját idézik – mondta 
Tállai András államtitkár. Az ünnepséget a Matyóföldi Alkotók és Művé-
szetpártolók Egyesületének kulturális műsora színesítette.

A megnyitó után az érdeklődők egy látványos gőzgépes cséplésbe-
mutatót tekinthettek meg a budapesti Szekeres gépészcsalád és a Vác-
rátóti gépbarátok közreműködésével, majd Tóth Ernő kertészmérnök 
vezetésével megismerhették a gépésztalálkozó vendégeinek stabil és 
lokomobil típusú erőgépeit.

A múlt 
és a közösség 

tisztelete

SZAKMAI ELŐADÁSOK A Gazdaházban elsőként Bánfai Adrienn mutatta 
be a 2009-ben alakult Veterán Gépekért, Traktorokért Baráti Egyesületet, 
ezután dr. habil Horváth Sándor egyetemi tanár tartott előadást Széche-
nyi, a műszaki alkotó címmel. Lengyelné Kiss Katalin, az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület Öntészettörténeti és Múzeumi szakma-
csoport tagja Ganz Ábrahám életét, munkásságát ismertette, míg prof. dr. 
Szunyogh Gábor, Mechwart Andrást, a magyar gépipar vezéregyéniségét 
mutatta be. Az előadások után a jelenlévők megkoszorúzták a török-
szentmiklósi Lábassy János emléktábláját.

KÍSÉRŐPROGRAMOK A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara információs sátrában a megye aktuális agrár életé-
ről és pályázati lehetőségekről kérhettek tájékoztatást az érdeklődők, 
míg a Gazdaházban a Tudatom, én még jól vagyok című időszaki kiál-
lítást tekinthették meg. Ezen felül egyebek mellett volt kovácsbemu-
tató, működő makett- és modellkiállítás, valamint kukoricamorzsolás. 
Bemutatkozott a „Matyó ház” hímzőközössége Vámos Margit népi 
iparművész vezetésével, valamint a törökszentmiklósi Lábassy János 
Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány, illetve a Serkei Gépmúzeum.

A 14 éves mezőkövesdi Tóth Levente egy 
1975-ös Simson Star motor nyergében 
immár ötödik alkalommal vett részt a 
felvonuláson.

– Ez a jármű még dédapámnál volt, 
édesapám hozta el hozzánk, nálunk 
volt letakarva. Egyszer megkérdeztem 
tőle, hogy működik-e, kipróbáltuk és 
egy rúgásra beindult, ezért mivel régi 
és szép motor, úgy döntöttünk, hogy 
felvonulunk vele a gépésztalálkozón – 
mondta Levente.

Régi motorok is részt vettek 
a felvonuláson

Gőzgépes 
cséplésbemutató

Dr. Fekete Zoltán Tállai András Kis Miklós Zsolt

Gépmatuzsálemek 
pöfékeltek a főutcán
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Méltó elégtétel 
a háború és hadifogság 
károsultjainak

A Kormány kezdemé-
nyezésére a Parla-
ment módosította a 
hadigondozásról szóló 

2015. évi XLV. törvényt, így lehe-
tőség nyílt a volt hadiárva, volt 
hadigyámolt és volt hadigon-
dozott családtagok részére havi 
rendszeres járadék megállapítá-
sára. A juttatáshoz a járási hiva-
talnál, annak kormányablakánál, 
vagy a járási ügysegédeknél lehet 
benyújtani a kérelmet. A megál-
lapításhoz a haláleset, vagy rok-
kantság hadi eredetét, valamint 
a hozzátartozói minőséget kell 
igazolni. A járadék összege je-
lenleg 8.550 Ft, amely – a jogo-
sultság megállapítása esetén – a 
kérelem benyújtását követő hó-
nap első napjától jár. A hadigon-
dozottak a rendszeres juttatás 
mellett – amennyiben a gyógy-
szerköltségük eléri a jogszabály-
ban meghatározott mértéket 
– a közgyógyellátásra is alanyi 
jogosultságot szereznek, melyet 
szintén kérelmezni kell. Az eljá-
rással kapcsolatosan további tá-
jékoztatást a Mezőkövesdi Járási 

Hivatal Hatósági Osztálya mel-
lett a Kormányablak munkatár-
sai adnak. A vidéki településeken 
ügysegédek segítenek a kérelmek 
befogadásában. 

– A háború és azt követő évek 
gyötrelme, nélkülözése még az ép-
ségben hazatért katonák családjait 
is komoly megpróbáltatások elé állí-
totta. A Kormány javaslatára módo-
sított hadigondozási törvény azokra 
is kiterjeszti a rendszeres járadékra 
való jogosultságot, akik azt koráb-
ban – akár politikai okból is – nem 
merték igényelni. Örülök, hogy a 
törvénymódosítás elfogadásával 
némi elégtételt adhatunk azoknak, 
akik megsínylették a háború és ha-
difogság borzalmait – mondta Tállai 
András államtitkár, térségünk or-
szággyűlési képviselője.

A törvény hatályba lépése óta 
a Mezőkövesdi Járásból is sokan 
érdeklődtek a juttatás iránt, idén 
augusztus végén pedig már a 600. 
kérelmező részére tudták megállapí-
tani a havi járandóságot. Borika néni 
nagyon örült a hírnek, melyet szemé-
lyesen osztott meg vele a Mezőkö-
vesdi Járási Hivatal vezetője.

Krajnyák István-
né személyében 
a hatszázadik 
hadigondozot-
tat köszöntötte a 
Mezőkövesdi Járási 
Hivatal nevében 
Kerékgyártó Lász-
ló hivatalvezető 
augusztus 30-án, 
aki a megállapító 
határozatot egy 
virágcsokor kísére-
tében adta át.

B. K.
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VÁROSHÁZA

Az ülésen dr. Fekete Zoltán 
polgármester tájékoztatójában az 
elmúlt két hónap eseményei mel-
lett a nyertes pályázatokról is tájé-
koztatást adott. Elhangzott, hogy 
a Zsóry Gyógy- és Egészségpark 
pályázatra 918 millió Ft-ot, míg a 
Hadas városrész rekonstrukciójá-
ra és fejlesztésére 315 millió Ft-ot 
nyert el városunk. Ezen kívül a 
Kőkép fejlesztésére és a kistemp-
lom rekonstrukciójára 342 millió 
Ft-ot, a József Attila úti rendelő 
építésére 40 millió Ft-ot kapott az 
önkormányzat. Szó esett továbbá 
a Mezőkövesd – Bükkzsérc közöt-
ti kerékpárút megépítéséről és a 
Mátyás király út felújításáról is. 
A pályázatok előkészítésében és 
a döntésben közreműködőknek, 
valamint Tállai András országgyű-
lési képviselőnek is köszönetet 
mondott a városvezető.

BURSA HUNGARICA Városunk 
idén is csatlakozik a Bursa 
Hungarica ösztöndíjpályázathoz, 
melynek révén tavaly 153 mező-
kövesdi diákot több mint 7 millió 
Ft-tal támogattak. A városatyák 
megtárgyalták és elfogadták a 
közmeghallgatás időpontját és 
napirendi pontjait: idén novem-
ber 23-án, csütörtökön 17 órától 
tartják meg a Közösségi Házban. 
Az ASP rendszer bevezetéséhez 
szükséges géppark fejlesztésé-
re az önkormányzat önerőből 
mintegy bruttó 5 millió Ft-ot fog 
fordítani.

SPORTTÁMOGATÁS Az ülésen a 
Mezőkövesdi KC és a Mezőkö-
vesd Zsóry SE támogatási kérel-
mét is elfogadták a városatyák. 
Az MKC pályázatot nyújtott be a 

Magyar Kézilabda Szövetséghez 
a Városi Sportcsarnok parkettá-
jának felújítására. A mintegy 28 
millió Ft-os beruházáshoz 8 millió 
265 ezer Ft önerő szükséges, me-
lyet a képviselő-testület döntése 
értelmében az önkormányzat 
biztosít. A Mezőkövesdi Zsóry SE 
jelentős fejlesztéseket (például 
pályafűtés kiépítése, öltözők, 
szertárak kialakítása, eredmény-
jelző tábla vásárlása) tervez a 
Városi Stadionban, valamint a 
volt Tűzoltópályán kialakított 
Utánpótlás Központban. A beru-
házásokhoz az önkormányzat 50 
millió forinttal járul hozzá.

A képviselő-testület új 
defibrillátor beszerzéséről is 
döntést hozott. A készüléket a 
Városi Tanuszodába vásárolják, 
amire az önkormányzat az álta-
lános tartalék terhére bruttó 395 
ezer Ft-ot biztosít.

FEJLESZTÉS A képviselők meg-
határozták a Zsóry Gyógy- és 
Egészségpark fejlesztése című 
pályázat költségvetését. A döntés 
értelmében a több mint 966 
millió Ft összértékű beruházásra 
az önkormányzat mintegy 48 
millió Ft önerőt biztosít a 2018-as 
költségvetéséből.

A képviselő-testület elfogad-
ta az Állami Számvevőszéki 
jelentésre készített új intézkedési 
tervet, emellett önkormányzati 
ingatlanok hasznosításáról is 
döntött az ülésen.

Megvásárolja az önkormány-
zat a László Károly u. 3. sz. alatti 
ingatlant, amelyet az óvodához 
csatol, így nagyobb játszóteret 
tudnak a gyermekeknek bizto-
sítani. 

A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 számú, a Helyi termékek 
piacra jutását segítő fejlesztések a Dél-Borsodi térségben 
című projekt során öt településen létesülnek beruházá-
sok, köztük Mezőkövesden. Városunkban mintegy 135 
millió forintból a  kollégium konyhájának korszerűsítése, 
valamint egy helyi termékeket árusító bolt kialakítása 
valósul meg. A konyhában augusztus végén próbafőzést 
tartottak, szeptember elsejétől pedig már teljes kapaci-
tással működik a korszerűsített főzőhelyiség.

Az eszközbeszerzés során további konyhai berendezé-
sek, gázzsámoly, rozsdamentes polcok, asztalok és szé-
kek kerülnek a konyhába, megkönnyítve ezzel a munkát. 
A húselőkészítő helyiséget a pincébe költöztették, az 
előkészítő és a konyha közötti összeköttetést új étellift 
biztosítja majd, valamint a pincébe új hűtőkamra került. 
A felszabaduló területen a konyha helyiségen belül egy 
kifejezetten speciális igényeket kielégítő részleget is 
alakítottak ki. 

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozásról, támogatási kérelmek elbírálásá-
ról, illetve a Zsóry Gyógy- és Egészségpark pályá-
zat költségvetéséről is határoztak a grémium tag-
jai az augusztus 30-ai képviselő-testületi ülésen.

Testületi
ülés

Befejeződött a kollégium konyhá-
jának korszerűsítése: az oktatás 
kezdetével párhuzamosan már a 
megújult helyen főznek, a bruttó 
5 millió forintos eszközbeszerzés 
pedig folyamatban van. 

Elkészült 
a konyha

B. K.

A konyhában 1500-1600 ételadagot főznek, 
a mezőkövesdi közoktatási 

és szociális intézmények részére

D. A.
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AKTUÁLIS

A honatya az ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta, a családi gyökerek, a ne-
veltetés végigkíséri életünket, melyhez az iskola falai között szerzünk egyre több tudást 
és tapasztalatot. Beszédében édesapját idézte, akinek szavai minden nap eszébe jutnak, 
akár egy feladat, egy probléma vagy egy lehetőség előtt áll: „A tudásod legjavát hozd ki 
magadból, fiam!” 

– Most is hallom szigorú, mégis szeretettől bársonyos hangját, amint komolyan és ellent-
mondást nem tűrően okít. Számtalanszor elmondta: nem az számít, milyen eredményt 
érünk el, hanem az, hogy mindent tegyünk meg a céljainkért. Azt kívánom minden is-
kolásnak, hogy hozzák ki magukból a legtöbbet, legyenek céltudatosak, hallgassanak 
szüleikre és pedagógusaikra! – mondta a politikus, aki hangsúlyozta, fontosnak tartja, 
hogy a fiatalok megfelelő körülmények között tanulhassanak, emellett a pedagógusok is 
korszerű intézményben végezhessék munkájukat.

– Nagy öröm, hogy két jó hírrel is szolgálhatok a Bárdos tanulói és dolgozói számára: ko-
moly változás várható az intézmény életében, ugyanis 258 millió forint EFOP-forrás segítsé-
gével megújul az iskola jelentős része. Új szárnnyal egészül ki az épület, melybe átköltözik 
majd a zeneiskola, ezen túl bővül a tornaterem és korszerű sportudvar épül. Új (például 
számítástechnika és természettudományi) szaktantermeket alakítanak ki a beruházás során, 
valamint felújítják az összes osztálytermet. Egy másik, a Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program sikeres pályázata segítségével pedig további 183 millió forintos energetikai fej-
lesztés, egyebek mellett az épület nyílászáróinak cseréje fog megvalósulni: külső szigetelést 
kap az épület, kicserélik a nyílászárókat, továbbá korszerűsítik a fűtésrendszert.

Gyerekkorunk terhes velejárójaként – sokszor – nyűgnek érezzük az iskolát. Tanulni kell 
játék, vagy éppen pihenés, később pedig a szórakozás helyett. Ekkor még nem értjük szü-
leink, tanáraink okító mondatait, miszerint a tudásunk az, melyet senki sem vehet majd el 
tőlünk. Ezek a gondolatok jutnak eszünkbe sokszor szülőként is, mikor saját gyermekein-
ket indítjuk iskolába, mikor őket győzködjük a tanulás fontosságáról: a legjobbat akarjuk 
nekik, mint annak idején a mi szüleink, nekünk. 

– A feladatok – időnként – nyomasztó mennyisége, a szoros határidők megtanítanak minket 
küzdeni: az iskolaévek alatt nemcsak tárgyi tudásunk gyarapszik, hanem a személyiségünk is 
fejlődik. Megtanuljuk önmagunkat, a korlátainkat legyőzni, az akadályokon átjutni, és menni, 
menni előre... a céljainkat elérni – mondta Tállai András, aki hozzátette, országgyűlési képvi-
selőként különösen fontosnak tartja a fiatalok, illetve a családok támogatását, mely nemcsak 
megfelelő munkahelyeket és életkörülményeket jelent a térségben, hanem a korszerű okta-
tás színvonalának és feltételeinek megteremtését, minden egyes településen. 

A Bárdos Lajos Tagiskola tanévnyitó ünnepségén Gál János igazgató és Lázár Zoltán tag-
intézmény-vezető köszöntötte a diákokat, Bozsikné Vig Marianna, a Mezőkövesdi Tanke-
rületi Központ igazgatója pedig elmondta, a Bárdos Lajos Tagiskola mellett a bükkábrányi 
Arany János Általános Iskola 320 millió Ft, a hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 352 
millió Ft, Kesznyétenben a Móra Ferenc Általános Iskola 333 millió Ft, míg a mezőcsáti 
Egressy Béni Általános Iskola 228 millió Ft pályázati forrást nyert. 

Megújul

A MÁIAMI helyi tagintézményeiben 748 diák szá-
mára csengettek be. A Bárdos 263, a Mező 204, a 
Szent Imre pedig 281 fővel kezdte meg a tanévet. 
A Mezőben egy 14 fős elsős osztály indult, a Bár-
dosban és a Szent Imrében 2-2 elsős osztályban 
40, illetve 31 gyerek tanulhat. 

– Az első osztályokban két új módszert szeret-
nénk bevezetni, az egyik a LEGO Matek oktatása, 
amely egyebek mellett a térbeli látást, valamint 
logikai gondolkodást fejleszti. Továbbá szeretnénk 
újra elindítani a szivacs kézilabdát, a Mezőben a 
testnevelés órán belül, illetve a másik két tagisko-
lákban délutáni foglalkozások keretében – foglalta 
össze Gál János intézményvezető. A nyár folyamán 
elvégezték a szükséges karbantartási munkákat, 
kifestették a tantermeket, valamint új padok és 
székek is érkeztek.

A Szent István Katolikus Általános Iskolában 399 
diák tanul az új tanévben, 2 elsős osztályban 44 gyer-
mekkel. – Az épületben félmilliárd forintos felújítás 
lesz, melyből egyebek között megújul az alagsor, új 
tornaterem épül, a tanári szobát, az igazgatói irodát 
és a főzőkonyhát is felújítják, a sportpálya pedig 
gumiburkolatot kap –  mondta el Nyeste István igaz-
gató. Az oktatásban újdonság, hogy a 8. osztályban 
egy félévig gazdasági ismereteket tanítanak majd a 
második félév folyamán.

A Széchenyi István Katolikus Középiskolában 
734 tanulóval indul az új tanév, 152 első osztályos 
diákkal. – Bizakodásra ad okot, hogy az érettségire 
felkészítő és gépgyártástechnológiai technikus osz-
tályainkat nagy létszámmal tudjuk indítani. Ennek 
feltehetően az az oka, hogy a környékbeli cégeknél 
alkalmazott munkavállalók a biztosabb jövő és a 
szakmai előrelépés érdekében folyamatosan képzik 
magukat, sok esetben a cégek hathatós támogatásá-
val – foglalta össze Péter Zoltán igazgató. A nyáron 
többnyire állagmegóvó felújítások és tisztasági fes-
tések zajlottak az iskolában, valamint megújult több 
vizesblokk is. Továbbá kisebb fejlesztések történtek a 
CNC laborban, forgácsoló-, a hegesztő- és az autósze-
relő műhelyekben.

MSZC Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma: a tanulók létszáma 
nagyjából megegyezik az előző évivel: nappali képzés-
ben 619 fő, esti képzésben pedig 38 tanul, továbbá 120 
elsőssel, valamint a kollégiumban 104 diákkal kezdik 
meg az új tanévet. – Ebben az évben 2 éves közszol-
gálati ügyintéző képzés indul, érettségizettek számára, 
valamint 1 éves pénzügyi-számviteli ügyintéző azok-
nak, akik ágazati szakmai érettségit tettek. A szakgim-
náziumi képzésekre 66 tanuló jelentkezett, 18 diákunk 
pedig itt maradt plusz egy évre. Újdonság az iskola 
életében, hogy ettől a tanévtől a kollégium része az 
intézménynek – összegezte Juhász Jánosné igazgató. 
A nyári karbantartás során mosdó- és parkettafelújítás, 
tisztasági festés, 4 tanterem kifestése zajlott.

Évtizedek óta várt 
felújítás kezdődik a 
Bárdos-iskolában – 
jelentette be Tállai 
András államtitkár, 
térségünk ország-
gyűlési képviselője 
szeptember 1-jén az 
intézmény tanév-
nyitóján.

a Bárdos

Ismét megteltek 
az iskolapadok

D. A.Sz.B.Á.
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SPORTKALAUZ

– Mikor kezdtél el komo-
lyabban futni?
– A sport, ezen belül a futás 
már gyerekkorom óta fontos 
részét képezi az életemnek. 
Versenyszerűen a Mezőkö-
vesdi Triatlon Egyesület szí-
neiben kezdtem el sportolni. 
Itt meg kell, hogy említsem 
Barczi Albert nevét, akinek 
nagyon sok kiemelkedő 
sportteljesítményt köszönhe-
tek. Tanulmányaimat később 
Miskolcon folytattam, ahol a 
Miskolci VSI-hez kerültem, 
majd a Testnevelési Egye-
temen tanultam és a TF SE 
csapatához igazoltam. Ezzel 
párhuzamosan kezdtem el 
hosszútávokon futni, ami az-
óta is a fő profilom. Az úszás 
és a kerékpározás megmaradt 
hobbinak, ami tökéletes ki-
egészítője a futásnak. Mind a 
mai napig versenyzem, most 
már elsősorban a terep- és 
hegyi futások szerepelnek 
a versenynaptáramban, 
de a felkészülés részeként 
gyakran elindulok aszfaltos és 
pályaversenyeken is. Jelenleg 

Egerbe járok mesterképzésre, 
ennek megfelelően átigazol-
tam az Eger Városi Sportis-
kolához. 

– Milyen eredményeket ér-
tél el az elmúlt időszakban?
– Korosztályos versenyeken 
többször szereztem előkelő 
helyezéseket. Büszke vagyok 
az ausztriai Tour de Tirol 
versenyen és az LGT Alpi 
Maratonon elért dobogós 
helyekre. Részt vettem több 
nemzetközi terepfutó soro-
zaton, ahol szintén dobogós 
pozíciókat sikerült elérnem. 
Az egyik legemlékezetesebb 
sikeremnek a 10 000 méteres 
országos bajnokságot tartom, 
ahol korosztályos bajnoki 
címet sikerült szereznem. 
Emellett büszke vagyok a 
Hegyifutó Maraton országos 
bajnokságon elért eredmé-
nyekre, ahol már háromszor 
is sikerült az első helyen 
végeznem.

Idén elindulok még az 
erdélyi Hargita Trailen, vala-
mint ősszel Olaszországban 

lesz a nemzetközi Vertical 
versenysorozat egyik futama, 
a tervek szerint ott is el fogok 
indulni.

– Milyen terveid vannak a 
jövőt illetően?
– Szeretnék minél több nem-
zetközi versenyen elindulni, 
ebben az egri klubom segít 
anyagilag. Pályafutásom so-
rán nagyon szeretnék eljutni 
a horvátországi Plitvicei ta-
vaknál megrendezésre kerülő 
hegyimaraton versenyre, 
valamint a grönlandi terepfu-
tó versenyre, ahol a szintkü-
lönbség mellett a hideggel is 
meg kell küzdeni a sporto-
lóknak. Emellett minél több 
hegyifutó világbajnokságon 
szeretnék részt venni, ahol a 

magyar színeket képviselhe-
tem. Erről idén egy térdsérü-
lés miatt lemaradtam.

– Mivel telnek a napjaid a 
futáson kívül?
– Jelenleg személyi edzőként 
dolgozom, erőnléti és az Egri 
Triatlon Egyesület berkeiben 
futóedzéseket tartok. Amennyi-
re tudok, bekapcsolódok a helyi 
sportéletbe, augusztusban a 
Matyó Futó Klubbal tartottunk 
egy sportnapot a Kavicsos-tó-
nál. A klub szervezte a futást, 
míg én a bemelegítés mellett 
TRX edzést tartottam. Közös 
futóedzéseket is szeretnénk 
majd tartani, ahol a közösségi 
futás élménye mellett a futás 
technikájára helyeznénk a fő 
hangsúlyt.

Dobogós helyezések
Kiemelkedő eredményekkel, dobogós helyezésekkel büszkél-
kedhet a mezőkövesdi Pap Csilla, aki az elmúlt években hazai 
és nemzetközi hegyi, illetve terepfutó versenyeken képviselte 
hazánkat. Ennek apropóján vele beszélgettünk.

Jól indult a verseny a mezőkövesdi vitorlázó számára, hiszen az első, 
augusztus 21-ei két futam után az 5. helyen állt és a negyedik nap után 
is még az előkelő 11. pozíciót birtokolta a hollandiai Medemblikben. Ezt 
követően viszont visszacsúszott, ugyanis az augusztus 25-én rendezett 
két futamból az elsőn két sárga lap miatt kizárták, míg a második futamot 
a 46. helyen zárta, így összetettben visszacsúszott a 20. helyre. Ezen a 
pozíción az utolsó napon nem sikerült javítani, ugyanis a gyenge szél 
miatt nem rendeztek futamot, így Érdi Mári végül a 20. helyen fejezte be 
szereplését az összesen 100 versenyzővel megrendezett vébén.

A 20. helyen végzett 
Érdi Mária a felnőtt 
Laser Radial világbaj-
nokságon.

A középmezőnyben 
zárt Érdi Mária

Hegyi és terepfutó, hosszú-
táv-versenyző, személyi edző, 

emellett mesterképzésen 
hallgató: Pap Csilla hihetetlen 

energiáit a sportból meríti

Bódi Krisztián

B. K. (Fotó: hunsail.hu)
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MOZAIK

Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati 
tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. 

törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Iroda

Közterület-felügyelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXIII. tv., valamint a helyi szabályozás sze-
rint a közterületek jogszerű, rendeltetéssze-
rű és rendeltetéstől eltérő használatának, 
a közterületen folytatott engedélyekhez, 
illetve közútkezelői hozzájáruláshoz kötött 
tevékenység ellenőrzése. A közterület 
rendjének, tisztaságának ellenőrzése, a 
szükséges és elégséges intézkedések meg-
tétele, vétség esetén annak szankcionálása 
a rendelkezésre álló eszközzel. Közremű-
ködés az épített és természeti környezet 
védelmében. A fenti törvényben meghatá-
rozott egyéb feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– Középfokú képesítés, Középiskola/gimná-
zium, közszolgálati középiskolai végzettség; 
vagy középiskolai végzettség és közszolgálati 
szakképesítés vagy középiskolai végzettség 
és közterület-felügyelői vizsga,
– B-kategóriás jogosítvány,
– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefoly-
tatása,
– Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség teljesítésének vállalására vonatkozó 
nyilatkozat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– közterület-felügyelői munkakörben szer-
zett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– A pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul,
– Nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– Iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány vagy annak igénylését bizonyító 
okirat másolata,
– A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott 
formátumú fényképes szakmai önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. szeptember 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt dr. Jakab Orsolya nyújt, a 
49/511-540-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 
megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás 
király út 112.). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 9-444/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: Közterület-felügyelő!
A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:
A pályázatot a polgármester egyetértésével a 
jegyző bírálja el. A kinevezés feltétele egészség-
ügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. 
(XII.29.) Eüm-BM. együttes rendeletben 
foglaltak szerint. A kinevezés határozatlan időre 
szól, hat hónapos próbaidő kikötése mellett. A 
pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. szeptember 22.
A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: 
– Mezőkövesd Város honlapja – 2017. 
szeptember 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a mezokovesd.hu honlapon 
szerezhet.

Álláspályázat
TÁMOGATÁS 185 darab iskolatáskát osztott ki a 
Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
mintegy 80 hátrányos helyzetű mezőkövesdi család 
részére. Az iskolaszereket Mága Zoltán, Prima 
Primissima díjas hegedűművész ajánlotta fel tavalyi 
mezőkövesdi koncertjén.

VAKÁCIÓZÁRÁS Szünidő-búcsúztatót szervezett a 
Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete augusztus 
25-én. Kézműves foglalkozásokkal, Pepe bohóc és 
barátainak műsorával, valamint tombolasorsolással 
várták a gyerekeket.

TÁNC ÉS ZENE Hagyományőrző 
roma napot tartottak a Kavicsos 
tó- és Szabadidőparkban 
augusztus 26-án. A Mezőkövesdi 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében megvalósuló 
rendezvényen fellépett többek 
között Stefano, Váradi Béla, 
Horváth Krisztián, az Olasz 
fiúk, a Romano Teatro és Seres 
Krisztián. 

BŐRKÉPEK „A bőr újra élni kezd” címmel nyílt meg 
Bata-Molnár Éva kiállítása augusztus 16-án a Közössé-
gi Ház emeleti termében. Az alkotónak immár ez a 30. 
tárlata, az első kiállítása 15 éve nyílt meg Balmazúj-
városban, azóta bőrképei már több nagyvárosba is 
eljutottak, és Mezőkövesden sem először láthatjuk 
műveit. Bata-Molnár Éva 20 éve foglalkozik bőrkép-
készítéssel, a technikát autodidakta módon sajátította 
el, a stílusát élénk színek jellemzik. 

FERGETEGPARTI Ötödik alkalommal rendeztek 
nyár végi zumbapartit a Városi Sportcsarnokban: 
augusztus 27-én hét oktató tartott bemutatót. A 
helyiek mellett például Jászberényből, Vácszentlász-
lóról, Dömsödről, Salgótarjánból és Gyöngyösről is 
érkeztek zumbások.

Rövid hírek

Farkas Félix 
köszöntötte 

a résztvevőket

A zumba szerelmesei hódoltak szenvedélyüknek
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OLVASÓINK ÍRTÁK

A Széchenyi István Katolikus Középiskola tantestülete 2017. 
augusztus 24-én az egri Bazilikában részt vett az egyházme-
gyei pedagógusok tanévnyitóján.

A szentmisével összekötött tanévnyitó rendezvény elő-
adásokkal kezdődött, majd a kiemelkedő pedagógiai, hitéleti 
tevékenységet folytató pedagógusok számára történő kitünteté-
sek átadásával zárult. 1600 körül volt a résztvevők száma, mivel 
több mint 50 iskola áll az Egri Főegyházmegye fenntartása alatt.

Ifj. Zlinszki János előadásának címe: A teremtésvédelem 
az egyház tanításában. Az előadó kiemelte, hogy a Föld 
védelme érdekében új felfogásra, erkölcsi megújulásra van 
szükség, s ennek létrehozásában nagy szerepe van a neve-
lésnek, az egyéni példamutatásnak, az iskoláknak.

A második előadás címe: A háromdimenziós gazdaság és az 
erényetikai paradigma. Dr. Baritz Sarolta nővér hangsúlyozta 
a paradigmaváltás szükségességét a gazdasági és társadalmi 
életben. Az előadó beszélt az anyagi javak, a környezet és az 
erkölcs arányairól napjainkban. Fontosnak tartja a mostani 
arányok megváltoztatását és az erkölcsi alapú gondolkodás 
szerepének növelését a termelésben. Ennek létrehozásában 
kulcsfontosságúnak tartja az oktatás és a média szerepét.

Főtisztelendő Szabó József „A család Isten terve szerint 
az élet és a szeretet bensőséges közössége” címmel tartott 
előadást. Bemutatta a szeretet különböző formáit és a jó 
házasság legfontosabb alappillérének az Istennel való mély 
kapcsolatot tekintette. Kiemelte, hogy milyen fontos a házas-
társak lelki élete és milyen óriási erőforrást jelenthet a hit.

Ternyák Csaba érsek prédikációjában a teremtett világ 
megóvását jelölte meg az idei tanév egyik legfontosabb cél-
jaként. Az egyéni példamutatás jelentőségét hangsúlyozta 
ennek a célnak az elérése érdekében.

Mindenki figyelmét felhívta a vasárnapi szentmisében 
való részvételre, hiszen ezáltal javulhat az Istenhez, önma-
gunkhoz és másokhoz való viszonyunk. Azt tanácsolta a 
jelenlévőknek, hogy a vasárnapot használják ki pihenésre, 
lelki feltöltődésre és törekedjen mindenki arra, hogy jobb 
emberré váljon a hit erejével. Ezt követően a kimagasló 
tevékenységet folytató pedagógusok közül tízen vehették át 
a Szent Gellért díjat.

Augusztus 26-án ünneplőbe öltözött hölgyek és urak gyülekeztek az 
egykori IV. sz. Általános Iskola, ma Szent Imre Iskola előtt. Ötven-
éves találkozóra jöttünk össze. Azt gondolom, kicsit összeszorult 
mindegyikünk szíve. Vajon megismerjük-e egymást? Kisgyermek-
ként kerültünk az iskolapadokba, s kamaszként indulhattunk továb-
bi utunkra. Valamikor májusban pattant ki az ötlet a fejemből, hogy 
a kis kamaszokkal ugyan mi történhetett ennyi idő alatt. Kissné 
Hajdú Erzsikével beszélgetve indult el a találkozó szervezése, némi 
fenntartással, ugyan mit szólnak hozzá a többiek. Majd nagyon ha-
mar csatlakozott hozzánk Gubáné Panyi Borika, Árvai Ani, Pólik Pi-
tyu és a végén Beller Terike. 39 kisdiák indult 1967 szeptemberében 
útjára és 23-an össze is gyűltünk. Heten már sajnos csak a felhők 
közül nézhették földi találkozónkat, Ők eltávoztak az égi mezőkre 
osztályfőnökeinkkel: Bulyáki Lajos bácsival és Nagy Sándorné Vera 
nénivel együtt. Lázas készülődés volt, ember nem volt, aki nem 
örült ennek a találkozónak. A gyülekező után igyekeztünk megke-
resni régi osztálytermeinket. Ezt egy rendhagyó osztályfőnöki óra 
követte. Osztályfőnökeink már nem lévén, próbáltam kamatoztatni 
eddigi pályafutásomat, egy órára tiszteletbeli osztályfőnök lehet-
tem saját és 22 öregdiák osztálytársamnak. Meghallgattuk egymás 
hosszabb-rövidebb életútját, kivel mi történt „röpke” 50 év alatt. 
Nem feledkeztünk meg elhunyt osztályfőnökeinkről és osztálytár-
sainkról sem, meglátogattuk sírjaikat a temetőben és elhelyeztük 
a megemlékezés virágait. Innen a Turul vendéglőbe vettük az 
irányt, ahol a finom vacsora mellett kötetlen beszélgetés keretében 
emlékeztünk egykori csínytevéseinkre, az együtt töltött nyolc évre. 
Beszélgettünk mindennapi gondjainkról, örömeinkről. A jó hangu-
latú együttlét közmegelégedéssel zárult. Reméljük, nem ez volt az 
utolsó találkozónk.

50 éves találkozó a Szent 
Imre Általános Iskolában
1967–2017. 8. a osztály

„Mikor búcsút mondtunk az iskolánknak, úgy telt el ötven 
év, hogy nem láttalak. De sokszor megkérdeztem gondolat-
ban: Ki, merre járhat a nyüzsgő világban? Ötven év! Még 

kimondani is nehéz, nem hogy megélni jót, avagy szenvedést.” 
(Kerti Erzsébet)

Pedagógusok tanévnyitója 
a Bazilikában

Dr. Radványiné Fodor Valéria
középiskolai tanár Huszonhárom öregdiák találkozott egykori iskolájában

Kozmáné Komiljovits Éva 
öregdiák
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Arra a napra nem emlék-
szem pontosan, amikor 
1954 szeptemberében 

megkezdtük a holtig tartó 
tanulást, mert én már előtte is 
bejáratos voltam az iskolába. 
Az első négy osztályt nagyobb 
zökkenők nélkül délutánon-
ként jártuk, mert a felsősök 
mind a nyolc tantermet 
betöltötték. Apró, de nekünk 
örömteli zökkenő volt az évi 
rendszerességgel bekövetkező 
szénszünet, mondván az ipar 
ellátása fontosabb, mint az 
iskola, és persze hiába voltak 
a sztahanovista műszakok és 
felajánlások, akkor sem volt 
elég szén. Nem mondom, 
hogy sűrűn, de azért jó párszor 
lelógtunk a pincébe szénvizit-
re, nem elégedtünk meg azzal, 
hogy Péter bácsi már a porosat 
hordja a kannákba felfelé. A 
Szent Imrések azt is elmond-
hatják magukról, hogy náluk 
téglahiány miatt is volt szünet, 
mert 1956-ban a templomto-
rony leágyúzása közben az is-
kolánk emeleti sarka és a gimi 
kápolnája is belövést kapott és 
a tátongó luk visszafalazásához 
nem volt tégla.

Majd negyvenen voltunk 
az osztályban és nem húszan, 
mint manapság, fogyni is csak 
úgy fogytunk, hogy Fridmann 
Tibiék Palesztínába települ-
tek, Kosztin Laciék meg 56-

ban disszidáltak, no meg talán 
volt egy ismétlőnk. Ötödikbe a 
két „tagiskolából” bejöttekkel 
azért nem duplázódtunk meg, 
mert az új Serház (Martos 
Ferenc) megnyitásával néhá-
nyan átmentek oda. Az egyik 
osztály tiszta fiú lett vala-
milyen ötlet folytán, azután 
hatodiktól végig koedukálttá 
váltunk. A kavarások ellenére 
a közösség egymást szerető, 
összetartó lett, amit az is 
bizonyít, hogy az ötvenéves 
találkozó óta is minden évben 
találkozik a még élő társaság 
összetartó magja. Ehhez per-
sze kellenek az Ádám Peták, 
Kis Erzsik, Dohány Jóskák, 
Póta Borik, Papp Jancsik, akik 
a tűzben tartják a vasat. Írhat-
nék róluk is, a fiatalságukról, 
az életükről, de azt meg szok-
tuk beszélni egymás között, és 
nem mindenkit érdekelne az 
olvasók között.

Írhatnék a tanárainkról is, 
megemlítve ki, mit adott útra-
valónak. Őszintén megmond-
va, amikor rájuk gondoltam, 
hogy mit is lehetne leírni, 
akkor döbbentem rá, hogy az 
első gondolatom az volt, hogy 
ki hogyan vert meg bennün-
ket, ezt meg aztán végképp 
nem írhatom meg. Nem 
igazán emlékszünk (ezt mi 
közösen már megbeszéltük) 
olyan esetre, amikor jogtalan 

lett volna a nevelő szándékú 
végső érv. Szüleink nem vol-
tak az iskolában számonkérni 
a tanárt a verésért, sőt el sem 
mertük otthon mondani, mert 
otthon is kaptunk volna egy 
vékony sort. 

Az ötvenéves találkozón 
Földes Igazgató úr köszön-
tő levele várt bennünket, 
azon kívül meg a régi törött 
csengő. Tétován elindul-
tunk tablónkat keresni, de 
be kellett látni, hogy ötven 
év száz tablója a Rozmaring 
utcán se férne el. Mégis jó 
volna, ha lenne kapaszkodó, 
ami emlékeztet a gyermek-
korunkra, miközben persze 
örülünk és gratulálunk a 
megszépülő egykori isko-
lánk fejlődéséhez, de mi 
lenne az? Hát én megmon-
dom: egy olyan emléktabló, 

amely a valaha iskolánkban 
tanító tanárokat mutatná 
be fényképpel, szakkal, tól-
ig évszámokkal. 

Részletesen nem írtam 
senkiről, aki tanított ben-
nünket, őrizzük emléküket, 
tanításukat, szeretetüket, 
szívesen írom le Szepesy 
Ferenc, Juhász Dezső, Dr. 
Mohás Géza, Dr. Mohás 
Gézáné, Kövi Jánosné, Dr. 
Juhász Pál, Nagy István-
né, Kiss József, Ligetvári 
József, Mátrai Pál, Mátrai 
Pálné, Wimmer Kálmán, 
Pataki  István, Kolyvek 
István, Szepesy Katalin, 
Tribusz Aladárné, Schimmer 
Károlyné, és akiről a legtöbb 
emlékem van, az az elsős 
tanítónénim, az édesanyám, 
Dr. Kriston Mihályné nevét.

Dr. Kriston Mihály

Igen, hiába voltak az iskolák megszá-
mozva, mindenki csak Szent Imre-
ként hívta az iskolánkat. A Zárda, a 
Sima, a Serház nevek megmaradtak a 
számozás ellenére, a hivatalos iratok-
ban használták csak a számozást.

1954-1962 Szent Imre 
általános iskola Gondolatok 

az 50 és 55 
éves találkozó 

között

Az osztálytalálkozókon szép emlékeket idéznek fel az egykori diákok
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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):  
szeptember 24-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) 

szeptember 3–9-ig
Glória Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a) 

szeptember 10–16-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(A TESCO épületében)

szeptember 17–23-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

szeptember 9.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1. 

szeptember 16.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

szeptember 23.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

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 augusztus 15. és 28. között 
9 házasságkötést és 4 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátar-
tozóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Szabó István – Szekeres Ágnes,

Herkely Balázs Károly – Murányi Réka,
Biró Ákos – Kovács Ramóna,

Laczkó-Pető Balázs – Kovács Csilla,
Merucza Dániel – Tamás Bernadett,

Szőllősi Gyula – Pap Erika,
Németh Gábor – Béres Zsuzsanna,

Pető József – Ádám Anikó,
Kiss István – Paczók Klaudia.

Haláleset:
Marczis Anna Mária 73 éves

mezőkövesdi lakos.

A Szent László Egyházközség to-
vábbra is kéri, hogy a hozzátartozók 
szíveskedjenek az 1991 előtt lejárt 
sírhelyeket mielőbb megváltani!

MEGHÍVÓ

A Matyó Nagymama Klub Egyesület 
XVII. alkalommal rendezi a

„HALLÓ, MÉG ITT VAGYOK!”
B-A-Z. Megyei Nyugdíjas Klubok 

Kulturális Találkozóját.

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt!

Helyszín: Mezőkövesdi Közösségi Ház 
színházterme.

Időpont: 2017. szeptember 15.  
9 órától

 BELÉPÉS DÍJTALAN!
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szeptember 15. péntek
9 órától „Halló, még itt vagyok!” – megyei nyugdíjas klubok 
kulturális találkozója a Közösségi Házban

szeptember 16. szombat
XIII. Tour de Mezőkövesd a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban 
– részletes információ a hátoldalon

szeptember 16. szombat – október 2. hétfő
Életmódváltó Hetek – több helyszínen

szeptember 17. vasárnap
17 órától „Szent László él” – zenés irodalmi műsor a Szent László 
Emlékév alkalmából a Szent László templomban

szeptember 21. csütörtök
18 órától Mágnás Miska – a Turay Ida Színház 
előadásában a Közösségi Házban

szeptember 22. péntek
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Házban

szeptember 9. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 
NBI-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

szeptember 17. vasárnap
18 órától Mezőkövesdi KC – Mizse KC NB/B férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

szeptember 23. szombat
18.15-től Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

PALETTA

Hívogató

17 órától: 
Egy kupac kufli
magyarul beszélő, magyar családi 
animációs film, 71 perc, 2017 

19 órától: 
Az
magyarul beszélő, amerikai 
horrorfilm, 135 perc, 2017

Moziajánló szeptember 20. szerda, 
Közösségi Ház

(port.hu)(port.hu)

Felhívás
Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy 

2017. október 9–13. között 
a Zsóry-fürdő kötelező karbantartás miatt 

ZÁRVA TART.
Nyitás: 2017. október 14.

Megértésüket köszönjük!

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, 3400 Mezőkövesd, Napfürdő u. 2., 
49/412-844, www.zsory-furdo.hu

MATYÓ MÚZEUM
Szent László tér 8.  
49/311-824

X. 31-ig K– V.:
9.00 – 17.00

HAJDU RÁFIS JÁNOS
MEZŐGAZDASÁGI 
GÉPMÚZEUM 
Eötvös utca 32.  
49/312-820

X. 31-ig K– V.:
9.00–17.00

TAKÁCS ISTVÁN 
GYŰJTEMÉNY 
Szent László tér 23.  
49/500-024

X. 31-ig K – Szo.:
9.00–17.00

KISJANKÓ BORI 
EMLÉKHÁZ 
Kisjankó Bori utca 22.  
49/312-759

X. 31-ig K–V.:
10.00–16.00

ZSÓRY GYÓGY- ÉS 
STRANDFÜRDŐ 
Napfürdő utca 2.  
49/412-844

VIII. 28. – IX. 30.

strand, élmény 
7.30–19.00
gyógyfürdő 
7.30–18.00

X. 1-jétől teljes fürdő 
7.30–18.00

LÁTNIVALÓK 
ŐSZI NYITVATARTÁSA 2017.

Hétfő 600–700 1600–2000

Kedd 600–700 1600–2000

Szerda 600–700 1600–2000

Csütörtök 600–700 1600–2000

Péntek 600–700 1600–2000

Szombat 700–1500

Vasárnap ZÁRVA

A Városi Tanuszoda nyitvatartása 
2017. szeptember 1-jétől
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A Mezőkövesdi VG Zrt. tájékoztatja a lakos-
ságot, hogy Mezőkövesden a lomtalanítást  

2017. szeptember 18-tól
2017. szeptember 29-ig végzi 

A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A 
lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait 
betartva az ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy 
azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja kö-
zelíteni és a rakodás biztonságosan, balesetmen-
tesen legyen elvégezhető. A kis térfogatú szilárd 
hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihe-
lyezni. A zsákok megtöltésénél figyelni kell arra, 
hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek. 

Lomhulladékként a következő hulladéko-
kat szállítjuk el: 
– bútorzat, 
– ágybetét, 
– ruhanemű, 

A Lomtalanítás során nem szállítjuk el az 
alábbi hulladékokat: 
– veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, 
faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, 
savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, 
olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fer-
tőző hulladékokat (állati tetemet, trágyát), gyógy-
szereket, permetszereket és azok dobozait,
– azbesztet tartalmazó hulladékokat,
– éles-hegyes eszközöket (injekciós tűket, fecs-
kendőket, vágó-szúróeszközöket),
– építési törmeléket, épületbontásból származó 
hulladékot, (salakot, hamut, hungarocellt)
– gumiköpenyt, autóbontásból származó hulla-
dékot, autóroncsokat,
– szelektíven gyűjthető papír, műanyag és üveg 
hulladékot,
– elektronikai hulladékot
– zöldhulladékot

A fentiektől eltérő módon kihelyezett hul-
ladékokat nem szállítjuk el.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy a lomtalanítás során közterületre 
helyezett hulladék a közszolgáltató tulaj-
donát képezi, így annak a közszolgáltatón, 
vagy megbízottján kívül bárki más által 
történő elszállítása jogtalan eltulajdoní-
tásnak minősül!

A lomtalanítási akció kizárólag a lakosság 
részére biztosított.

Érdeklődni lehet a Mezőkövesdi VG Zrt.-nél 
a 49/505-145-es telefonszámon

A Tisztelt Lakosság lomtalanítással kapcsolatos 
segítőkész együttműködését előre is köszönjük!

2017. évi lomtalanítás ütemezése 
Mezőkövesd város területén

szeptember 18. hétfő: Ady E. út, Tóth Á. út, Babits M. 
út, Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay János út, 
Abkarovits tér, Márta út, Anna köz, Judit út, Esze T. út, Ba-
logh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly K. út, Vak B. út, 
Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, Patak út, Bem apó 
út, Kürt út, Hoór köz, Szomolyai út
szeptember 19. kedd: Gaál I. út, Varga P. út, Gyula út, Dala 
J. út, Dávid út, Salamon út, György út, Lajos köz, Gergely út, 
Imre út, Lehel út, Klára út, Edit út, Farkas M. út, Éva út, Margit 
út, Táncsics M. út, Takács I. út, Pál út, Béla út, Sára út, Júlia út, 
Jolán út, Lenke út, Elvira út, Zsófia út, Irén út, Teréz út
szeptember 20. szerda: Damjanich út, Mihály út, János 
út, gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József út, Kiss I. út, 
Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor út, Kelemen út, Bogácsi 
út, István út, Martinovics út, Madách I. út, Ádám út, Károly 
út, Kertész köz, Albert köz
szeptember 21. csütörtök: Liliom út, Tulipán út, Pipacs út, 
Viola út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány út, Bajcsy 
Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, dr. Papp Z. út, Deák 
F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, Fűzfa tér, Orgona köz, 
Arany J. út, Martos F. út, Rezeda út, Alkotmány út, Szegfű út, 
Diófa út, Hársfa út
szeptember 22. péntek: Budai N. A. út, Erzsébet királyné 
út, Szemere B. út, Kossuth L. út, Akácfa út, László K. út, Kőrisfa 
út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán köz, József A. út, Bükkfa 
köz, gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, Platán köz, Kovács köz, Szil-
fa út, Tölgyfa út, Honvéd út, Eötvös út, Mikszáth K. út (vasút 
feletti oldal), Kökény köz, Kis J. B. út, Mogyoró köz, Patkó köz
szeptember 25. hétfő: Köszméte út, Lövői út, Eper út, 
Szamóca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, Asztalos 
út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, Cseresznye út, 
Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő út, Dinnye út, Ba-
rack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, Mikszáth K. út (vasút 
alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út 
szeptember 26. kedd: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin 
út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág út, Eg-
ressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, Erkel F. út, 
Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Petőfi S. út, Gárdonyi G. 
út, Felszabadulás út /Klementina/
szeptember 27. szerda: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, Gó-
lya út, Sas út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Hattyú út, Sirály 
út, Dohány út, Sólyom út, Fecske út, Galamb út, Állomás út, 
Seregély út, Jókai M. út, Gábor Á. út, Veronika út, Kölcsey út
szeptember 28. csütörtök: Egri út, Dorottya út, Mária út, 
Eszter út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma út, Erzsébet 
út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, Gizella út, Aranka út, 
Jegenyesor, Ágnes út, Olga út
szeptember 29. péntek: Szent L. tér, Juharfa út, Mind-
szenty József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, Batthyányi 
út, Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász Gy. út, Ba-
lassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út, Vajda J. út, 
Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Berzsenyi D. út, Bogácsi, Móra 
F. úti, gróf Zichy úti lakótelep, Madách, Lukács G., Harsányi 
úti lakótelep, Mátyás király út, Mátyás kir. úti lakótelep, 
Hadnagy úti lakótelepMezőkövesdi VG Zrt.

2017 . ÉVI ŐSZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ Zenei  
programok

Szeptember 17. vasárnap 17 óra
„Szent László él” – zenés irodalmi 
megemlékező műsor a Szent László Év 
alkalmából. A rendezvény az ARS SACRA 
FESZTIVÁL (Szakrális Művészetek Fesztivál) 
keretén belül kerül megrendezésre. 
Helyszín: Szent László templom

Szeptember 23. szombat 17.30
Tehetségnapot tartunk a Zeneiskolában.
A programban a csellózenekari tábor nö-
vendékei és tanárai, valamint a Zeneiskola 
cselló tanszakán tanuló növendékekből 
álló kamaraegyüttes vesz részt. 
A rendezvény hangversennyel zárul, me-
lyet a Szent László Templomban tartunk.

Szeptember 29. péntek, 17 óra
Hangverseny a Zene Világnapja alkalmá-
ból a Zeneiskolában.  
Fellépő művészek: Bokor Ildikó (zongora) 
és Fábián Tímea (fuvola).
A belépés díjtalan.

MHS

Meghívó 

A MAME tisztelettel meghívja 

2017. szeptember 12-én 17 órára 
a Hajdu Ráfis János 

Mezőgazdasági Gépmúzeum 
Gazdaházába

Holló József
mezőnagymihályi születésű költő

„Lélekmagányban”
című könyvének bemutatójára

A költővel beszélget
 életéről, költészetéről:

Hajdu Imre

Közreműködik: 
Sziki Károly

az egri Gárdonyi Géza Színház művésze

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Matyóföldi Alkotók 
és Művészetpártolók Egyesülete
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PALETTA

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

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

A Magyar Honvédség 2017. év során megkezdte az önkéntes tartalékos rendszerének 
átalakítását, megújítását. Ennek során teljesen új elemként, a helyi közösségekre építve hozta 
létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

A CÉL
– szükség esetén egyes honvédelmi feladatok (keresés- kutatás, területzárás, őrzés- védelem, forgalom-
szabályzás stb.) végrehajtására helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. 

EGY LEHETŐSÉG
– mivel sajátos jövedelemkiegészítést biztosít mind az alkalmazásban állók, mind az 
álláskeresők, vagy az oktatási rendszerben tanulók részére,
– tanulmányok és a munka mellett is végezhető.

HOL LEHET REGISZTRÁLNI?
– www.iranyasereg.hu honlapon, ami után felveszik Veled a kapcsolatot, vagy KORMÁNYABLAKBAN
– megyei toborozó ügyfélszolgálaton (MAGYAR HONVÉDSÉG, 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi 
Iroda Miskolc, 3526 Miskolc, Hatvanötösök u. 2., telefon: 06 (46) 327-245 | Fax: 06 (46) 325-463 | 
E-mail: borsod.toborzo@mil.hu | Ügyfélfogadási rend: hétfő 8.00–12.00 és 13.00-17.30, kedd 8.00–
12.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–15.30, péntek: 8.00–12.00

MILYEN JUTTATÁSRA SZÁMÍTHATSZ?
Egyszeri szerződéskötési díj (2017. évben bruttó 31.215 Ft), rendelkezésre állási díj (2017. 
évben bruttó 127.500 Ft) 
a tényleges szolgálatteljesítés időtartamára (Legénységi állomány alapilletmény: 131 103 Ft-tól 
156.075 Ft-ig bruttó; Altiszti állomány alapilletménye: 206.019 Ft-tól 230.991 Ft-ig bruttó), 
laktanyai elhelyezés, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátás, továbbá utazási költségtérítés

...ÉS EZÉRT MIT KELL TENNED?
– RÉSZVÉTEL AZ ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATON,
– felkészítés és alkalmazás alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül, ÉVENTE ÖSSZESEN 
20 NAP-ban. 

TOBORZÁS LÁTVÁNYOS BEMUTATÓVAL
2017. szeptember 16. szombat, 10 óra 
Mezőkövesd, Kavicsos-tó 
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Elérkezett a várva várt nap 
két hosszú év uszoda nélkü-
liség után, 2017. február 7-én 
meg tartattuk első edzésün-
ket, a városi tanuszodában! 
Már ebben az új létesít-
ményben tudtunk készülni 
a diákolimpia megyei, és a 
továbbjutók az országos dön-
tőre. Ózdon a megyei döntőt 
megnyerve 50 m mellúszás-
ban, az országos döntőbe 
jutott Fügedi Janka nagyon 
nagy örömömre! Az országos 
döntőt Debrecenben rendez-
ték meg, országos 11. helye-
zést ért el, a futama előtt volt 
némi technikai probléma, így 
sem rossz, de ez sokkal szebb 
is lehetett volna!

V. Szabolcs-Tour, 
Nyíregyháza (február 25.)
Ez évi első versenyünkön 
egyből a mély „vízbe” 
kerültek úszóim, mert egy 
igen erős, színvonalas ver-
senyen kellett megméret-
tetni magukat. Sikerrel vet-
ték az első akadályt: Fügedi 
Janka 1. hely, Takács Virág 
2. hely, mindketten 50 m 
mellúszásban remekeltek. 

Ezen kívül még 11 darab 
helyezést 4-5-6. is sikerült 
elhoznunk a nyírségiek ott-
honából: egyedüli résztve-
vőként, más megyéből.

Részt vettek úszóim a XXIV. 
KIDS kupán április 8-án, 
Kecskeméten.
Fügedi Janka 50 m mell-
úszásban 3. helyezést, 
duatlonban 3. helyezést, Gál 
Benjamin 50 m mellúszásban 
3. helyezést ért el.

Csak az érmeseket emel-
tem ki a többi induló közül, 
természetesen elismerve 
a többi helyezett és részt-
vevő eredményét is. Erről 
a versenyről részletesen is 
olvashatnak a Szent István 
Katolikus Iskola honlapján. 
Mindenkinek szívből gratulá-
lok az elért eredményéhez!

XII. Szerencs Kupa Amatőr 
Úszóverseny (május 20.)
Még soha nem vett részt 
ezen a versenyen ennyi 
úszó, képviseltették magu-
kat Szabolcs-Szatmár Bereg 
megyéből is igencsak szép 
számmal, mégis sikerült 

derekasan helyt állniuk 
gyerekeimnek. Fügedi 
Janka 50 m mell- és 100 m 
hátúszásban is 3. helyezést, 
Németh Anna 50 m pillan-
góúszásban 3. helyezést ért 
el, a 2000–2003 korosz-
tályban a leány váltónk 2. 
helyen csapott be a célba, a 
váltó tagjai: Prókai Blanka, 
Takács Virág, Kis-Csabai 
Nóra, Fügedi Janka. Hoz-
tunk még 12 darab 4-6. he-
lyezés közötti eredményt is.

XV. Matyó Pünkösd Kupa 
( június 10.)
Erről a versenyről már ezen 
újságban olvashattak különál-
ló cikket.

Tisza-tó Úszás, Abádszalók 
( július 29.) 
Mint nagyon sok éve, most is részt 
vettek ezen a megmérettetésen 
úszóim, mert a leúszandó táv 
2000 méter, a véletlenek összeját-
szása miatt csak három lányom 
tudott odaérni a versenyre.

Udud Hajnalka, 16.-ként ért 
célba 2. helyen ezüstérem, kupa. 
Meg kell jegyeznem, hogy kb. 5 
másodperccel előzte csak meg 
az első helyezett kislány!

Marczis Rebeka 44.-ként 
érte el a partot 3. helyezés 
bronzérem, kupa.

Fügedi Emese 47.-ként ért 
célba, 4. helyezést elérve.
Köszönöm szépen, Úszóim!

Polgár Sipeki Éva

MSE Zsóry Úszószakosztályának
2017. első félévi eseményei

2017. szeptember 24. Kazincbarcika – Mezőkövesd Zsóry SE 
2017. október 8. Mezőkövesd Zsóry SE – Hajdúböszörmény 
2017. október 29. Tiszavasvári – Mezőkövesd Zsóry SE 
2017. november 26. Debrecen Kwizda II. – Mezőkövesd Zsóry SE 
2017. december 3. Mezőkövesd Zsóry SE – Debreceni Bajnok SI 
2017. december 17. Sajóbábony – Mezőkövesd Zsóry SE 
2018. január 28. Mezőkövesd Zsóry SE – Edelény 
2018. február 18. Nyíregyháza – Mezőkövesd Zsóry SE 
2018. március 4. Mezőkövesd Zsóry SE – DVTK II. 
2018. március 25. Debreceni Sakkbarátok – Mezőkövesd Zsóry SE 
2018. május 6. Mezőkövesd Zsóry SE – Hajdúszoboszló 

Mezőkövesd Zsóry SE 
bajnoki menetrendje:

Elkészítették az NB II Barcza csoportjának sorsolását. A Mezőkövesd Zsóry 
SE sakkcsapata Kazincbarcikán kezdi meg szereplését szeptember 24-én, 
míg az első hazai mérkőzést október 8-án játsszák le a Hajdúböszörmény 
ellen. A bajnokság záró találkozója május 6-án lesz, amikor is a Hajdúszo-
boszló érkezik majd városunkba.

Kazincbarcikán kezdenek 
sakkozóink

SPORTKALAUZ

Eredményes hat hónap áll az úszók mögött

bokri



Diósgyőri VTK 
– Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (0-0)
A bajnokság 7. fordulójában megyei rangadót játszot-
tak labdarúgóink, ugyanis Radványi Miklós tanítvá-
nyai a miskolci együttessel találkoztak augusztus 26-
án Debrecenben. A mérkőzést a DVTK kezdte jobban, 
a 2. percben Ugrai veszélyes lövése zúgott el a kapu 
előtt keresztbe, míg egy perccel később Makrai tüzelt 
pontatlanul egy kiugrást követően. Csapatunk a 19. 
percben veszélyeztetett először, Strestík szabadrúgása 
után Keita lőtt közelről a kapu mellé. Újabb 10 perc el-
teltével Koszta lövését hárította Antal, míg a játékrész 
utolsó percében Lázár remek beadását követően Cseri 
bólintott a keresztléc fölé.

ELŐNY UTÁN FORDÍTÁS Az 53. percben a Diósgyőr ju-
tott el a kövesdi kapuig, Ugrai kellemetlen távoli löke-
tét Tujvel a levegőben úszva ütötte ki. Az 57. percben 
vezetést szereztek labdarúgóink. Cseri szép cselekkel 
játszotta tisztára magát, majd 16 méterről nagy erő-
vel a kapu jobb oldalába bombázott. Egy perccel 
ezután Veszelinovics lépett ki jó ütemben a diósgyőri 
védők között, majd éles szögből kevéssel a bal alsó 
sarok mellé lőtt. Ezt követően a DVTK vette át a játék 
irányítását és a 73. percben Forgács lőtt nagy erővel a 
bal alsó sarokba. A találkozó 92. percében Lázár rossz 
ütemű belépője után büntetőhöz jutott a Diósgyőr. 
A 11-est Ugrai magabiztosan értékesítette. A ráadás 
utolsó percében Koszta egyenlíthetett volna, azonban 
a lövésébe Karan önfeláldozóan belevetődött.

– Az első 5-10 percben nem azt játszottuk, amit 
szerettünk volna, utána viszont átvettük a játék irá-
nyítását és a lehetőségeink is megvoltak a gólszer-
zésre. Fordulás után betaláltunk, a kezünkben volt a 
mérkőzés, de sajnos két egyéni hibából gólt kaptunk 
és az utolsó percben elveszítettük a találkozót – 
mondta a lefújás után Radványi Miklós vezetőedző.

Csapatunk 7 forduló után 7 ponttal a 9. helyen 
áll a tabellán. A bajnokságot a Videoton veze-
ti 14 ponttal. Együttesünk legközelebb szept-
ember 9-én, szombaton 18 órakor lép pályára, 
amikor is az újonc Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 
érkezik városunkba. 

ÚJ LABDARÚGÓK A Mezőkövesd Zsóry FC 
leigazolta Murai Márkot. A 21 esztendős 
középpályásként és támadóként bevet-
hető labdarúgó a Ferencvárosban nevel-
kedett, majd játszott Kaposváron, Zala-
egerszegen, Dunaújvárosban és a német 
TSG Sprockhövel együttesében is. A fiatal 
futballista kétéves szerződést kötött a 
mezőkövesdi klubbal.

Frano Mlinar személyében egy horvát 
védekező középpályást igazolt a klub. A 25 
éves labdarúgó a Dinamo Zagreb együtte-
sében nevelkedett, pályafutása során ját-
szott egyebek mellett az olasz Udinese és 
a svájci Aarau gárdájában, míg legutóbb a 
svájci másodosztályban szereplő FC Will 
csapatában futballozott. A játékos pályára 
lépett a horvát U21-es válogatottban is.

UTÁNPÓTLÁS Két mezőkövesdi lab-
darúgó, Szalai Attila és Koszta Márk 
meghívót kapott a magyar U21-es 
válogatottba. Korosztályos nemzeti 
csapatunk szeptember 1-jén Német-
országban játszott felkészülési mérkő-
zést, négy nappal később pedig Máltát 
fogadta Gyirmóton, EB selejtezőn.

EDZŐMECCS Zárt kapus felkészülési találko-
zón 2-0-ás vereséget szenvedett a Mezőkö-
vesd Zsóry az ukrán első osztályú NK Veres 
Rivne ellen augusztus 31-én.

A 9–11. forduló menetrendje:
szeptember 16. (szombat) 18 óra: 
Puskás Akadémia FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC
szeptember 23. (szombat) 18 óra 15: 
Mezőkövesd Zsóry FC 
– Újpest FC

szeptember 30. (szombat) 18 óra: 
Szombathelyi Swietelsky-Haladás 
- Mezőkövesd Zsóry FC

Egygólos vereséget szen-
vedett a Mezőkövesd Zsóry 
FC a Diósgyőr vendégeként 
lejátszott OTP Bank Liga 
mérkőzésen.

Pont nélkül maradtak

Kézilabdázóink a házigazda ÓAM-Ózdi KC ellen 
játszottak elsőként. Csapatunk remek védekezéssel 
rukkolt ki az első játékrészben, ennek köszönhetően 
a szünetben már hatgólos, 14-8-as előnyben voltak 
kéziseink. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, 
de az ózdiak nem tudtak közelebb zárkózni. Együt-
tesünk megőrizte az első félidőben szerzett fórt és 
végül 7 góllal, 29-22-re győzött. A védekezésre és a 
támadójátékra sem lehetett panasz a Debreceni EAC 
elleni összecsapáson. Az MKC elöl és hátul is remek tel-
jesítményt nyújtott az első 30 percben és gyakorlatilag 
ezzel el is döntötte a két pont sorsát, hiszen az első 
felvonás 19-9-es kövesdi vezetésnél zárult. A játék képe 
a folytatásban sem változott jelentősen, így az MKC 
végül magabiztos, 34-25-ös sikert ért el a találkozón. 
A torna legjobb kapusa a mezőkövesdi Tóth Koppány 
lett, míg a gólkirályi címet a szintén kövesdi Menyhárt 
Máté szerezte meg, aki az ózdiak ellen 7-szer, a debre-
ceniek ellen pedig 13-szor volt eredményes.

JÓ EREDMÉNYEK Az MKC a felkészülési torna mel-
lett három edzőmérkőzést játszott le az elmúlt 
időszakban. Kéziseink augusztus 23-án a hozzánk 
hasonlóan NB I/B-ben szereplő Nyíregyháza ven-
dégeként 31-31-es döntetlent játszottak, majd au-
gusztus 29-én az élvonalbeli Gyöngyös otthonában 
28-26-os sikert értek el. Csapatunk augusztus 31-én 
Törökszentmiklósra látogatott, ahol a Drizner-fiúk 
29-28-as győzelmet arattak a Székács ellen.

A Mezőkövesdi KC bajnoki menetrendje:
szeptember 17. (vasárnap) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Mizse KC
szeptember 23. (szombat) 18 óra: 
Törökszentmiklósi KE – Mezőkövesdi KC
szeptember 30. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – FKSE-Algyő
október 8. (vasárnap) 18 óra: 
MOL-Pick Szeged U20 – Mezőkövesdi KC
október 14. (szombat) 16 óra: 
Mezőkövesdi KC – Balmazújvárosi KK
október 21. (szombat) 18 óra: 
Balassagyarmati Kábel SE – Mezőkövesdi KC
november 4. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Törökszentmiklósi Székács KE
november 11. (szombat) 18 óra: 
Békési FK – Mezőkövesdi KC
november 18. (szombat) 16 óra: 
Mezőkövesdi KC – DEAC NK
december 3. (vasárnap) 18 óra: 
Nyíregyházi SN – Mezőkövesdi KC
december 10. (vasárnap) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Kecskeméti TE
december 16. (szombat) 18 óra: 
ÓAM-Ózdi KC – Mezőkövesdi KC 

Tornát nyertek
Első helyen végzett a Mezőkövesdi KC 
felnőtt csapata az Ózdon, augusztus 
26-án megrendezett ÓAM Kupán.

(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

Bódi K.

bokri
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