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Ön mit gondol erről?

2. kérdés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE
OKTÓBERBEN ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK.  

KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Soros György brüsszeli vezetőkkel együtt  
azt is el akarja érni, hogy az EU tagállamai,  
így Magyarország is, bontsák le a határvédelmi 
kerítéseket, és nyissák meg a határokat  
a bevándorlók előtt.
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(Fizetett hirdetés)
(Fizetett hirdetés)

TIPPMIXELJ A POSTÁN, ÉS NYERJ 
KÉTFŐS UTAT A BL-DÖNTŐRE!
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NE FELEDD! A kijelölt postákon nem csak a Tippmix,  
hanem egyéb szerencsejáték-szelvényed is feladhatod!

A promóció időtartama: 2017. október 13. – november 24.
További részletek: www.posta.hu/tippmix_nyeremenyjatek

JÁTSSZ TIPPMIXET A POSTÁN, ÉS 
NÉZD A HELYSZÍNEN A BL-DÖNTŐT!

Most nem csak tippjeiddel, de a szelvényeddel 
is nyerhetsz! Fogadj a Tippmixen a postán, hogy 
esélyed legyen megnyerni a fődíjat, a két főre szóló 
varázslatos utazást a 2018. május 26-i kijevi 
labdarúgó BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐRE!  
A további szerencsés tippmixelők között 
20 db BL-labdát is kisorsolunk.

Töltsd fel adataidat 
és Tippmix szelvé-
nyed azonosítóját a 
posta weboldalán, 
és máris részt veszel 
a sorsoláson!
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Miért éppen ő lett a névadó? Mit jelenthet a mai 
diákok számára?

Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy a 
megvakított Vazul unokája. Lengyelországban 
született 1046-ban. A Szent István trónjáért 
folytatott harcban érintett a család. Nagybátyja 
(I. András) és apja (I. Béla), majd bátyja (I. Géza) 
és unokatestvére (Salamon) is sokat hadakoztak, 
míg végül 1077-ben – Géza halála után – László 
fejére került a korona. Szigorú törvényeit is 
megismerjük, amelyek a változó világban az új 
irányt, a magántulajdon védelmét, a keresz-
tény hit és egyház támogatását szolgálták. 
Tudjuk, hogy ő avattatta szentté István királyt, 
Imre herceget, Gellért püspököt. Az ő nevéhez 
fűződik az első külpolitikai siker, Horvátország 
Magyar Királysághoz való csatolása.

Kevesebb szó esik azonban az emberről. Kétféle 
értékrend ütközik meg trónra kerülésekor. A 
legitimitás elve, hiszen a megkoronázott király 
(Salamon) él, ugyanakkor a belviszályok kiszolgál-
tatottá teszik a külső beavatkozásnak az országot. 
Vazul unokájaként képes felülemelkedni a múlton, 
Szent István örökségének, az ország függetlensé-
gének megőrzése iránti elkötelezettség vezeti.

A XII. században keletkezett krónika is így jelle-
mezte: „Mindenki tudta ugyanis, hogy őt az erények 
teljessége ékesíti, hitben katolikus, kegyességben 
kiváló, bőkezűségében adakozó, jótékonykodásban 
kiemelkedő […]. Miután tehát isteni rendeléséből 
magára vállalta az ország kormányzását, nem az 
esendő, mulandó világi dicsőséget igyekezett szívének 
egész szenvedélyével kiérdemelni. Mindig, minden 
ítéletében az Úr félelmét tartotta szem előtt.[…]”

A legendák kiemelik hősiességét, lovagiasságát. A 
történelmi Magyarországon nagyon sok templom 
freskója, festménye eleveníti fel egy-egy dicső 
tettét. Nem véletlenül kapcsolták nevéhez a 
lovagkirály jelzőt. Az sem véletlen, hogy Szent 
László a magyar katonák, a polgárőrségről szóló 
törvény 2011. május 16-án elfogadott módosítása 
óta Magyarországon, a polgárőrök védőszentje is.

A Szent László füve /Gentiana crutiatis/, a 
Szent László pénze /40–50 millió éves óriási 
eukarióta egysejtűek megkövesedett maradvá-
nya/ a néphagyományban is megőrizte alakját. 

 Az emlékév keretében iskolánk egy emlékhetet 
szentelt személyének, uralkodásának. A játékos 
vetélkedők, sportversenyek, művésztanáraink, 
művészettel foglakozó egykori diákjaink alkotá-
saiból rendezett kiállítás mellett életének egyes 
eseményeit is felidézték egy színdarab keretében 
diákjaink. (Az emlékhét képes beszámolóját 
következő újságunkban olvashatják – A szerk.)

Példaképeket a mai fiatalok, ha választanak, 
inkább saját koruk ismert alakjai közül keresnek. 
A történelem sokszor csak megtanulandó 
anyag, nehezen tudják elképzelni, hogy a több 
száz éve élt személyek számára milyenek voltak 
a mindennapok, számukra is voltak erkölcsi 
dilemmák, látszólag megoldhatatlan helyzetek. 

A készülődés, az emlékezés talán segít ezt a 
szakadékot áthidalni. 

Szent László alakjában, uralkodásában olyan 
példát láthatnak, aki számára a felelősségtu-
dat, a kötelesség nem csupán elvont fogalmak, 
hanem a valóság.

„Eszményének ragyogása világítsa meg ez intézet 
tanárai előtt történelmi feladatukat és felelősségü-
ket, ifjúsága előtt pedig ragyogja be a szebb magyar 
jövendő életútját, melynek ígéretföldjét csak Szent 
László eszményétől vezetett »testben tiszta, lélek-
ben fényes« nemzedék foglalhatja el!” – ezekkel a 
szavakkal méltatta Szentgyörgyi József, az intéz-
mény tanára Szent László alakját az 1926-27. tanév-
ben, mikor iskolánk felvette a Szent László nevet.

Szent 
László

 öröksége

Juhász Jánosné
intézményvezető
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Tállai András államtitkár, térségünk országgyűlési képviselő-
je mondott beszédet a városunk önkormányzata, a Mező-
kövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ, valamint a Szent László és a Jézus Szíve Egyház-
községek által szervezett ünnepségen. 

– Tiszteletet és őszinte megbecsülést érdemelnek az idős 
emberek mindazért a munkáért, melyet életük során végez-
tek. A munkahelyükön, a családjukban és a hazánkért vállalt 
áldozataik miatt is elismeréssel és büszkeséggel nézhetünk 
rájuk. A családok és a haza alappillérei ők, hiszen egész 
életükben értünk dolgoztak. Hogy tudjuk ezt nekik meghá-
lálni? Szeretettel és törődéssel. Hiszen minden nap ajándék, 
amit nagyszüleinkkel, szüleinkkel tölthetünk, így a rájuk való 
odafigyelésre mindig kell időt szakítani rohanó világunkban. 
A fiatalok még nem érzékelik az idő múlását, ám amikor a 
szerelmek házassággá érnek, a fiatal felnőttből szülő lesz, 
majd a párok féltő édesanyaként és édesapaként aggódnak 
gyermekükért: a felelősség és a szeretet olyan kötelékké ala-
kul, melyet az idő csak egyre erősebbé kovácsol. A gyermek 
szülővé, a szülő nagyszülővé válik: a családban betöltött 
szerepeink által fejlődünk tovább, és ezek a feladatok állí-
tanak újabb és újabb kihívások elé – mondta a honatya. – A 
szüleim úgy neveltek, hogy a munkát lelkiismeretesen kell 
elvégezni. Ez a tanítás kísér végig az életemen, valamint a 
szüleimtől tanult és látott tisztességre és becsületre nevelem 
gyermekeimet is, és ezt szeretném az unokámnak is átadni, 
aki hamarosan már egy éves lesz. Nagyon büszke vagyok rá, 
és remélem, hogy ő is legalább olyan büszke lesz a nagypapá-
jára, mint ahogy én saját szüleimre és nagyszüleimre! Ezt kí-
vánom Önöknek is, valamint jó egészséget és hosszú, boldog 
életet! – az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hálával és 
megbecsüléssel tartozunk az időseknek mindazért a munká-
ért, melyet a hazánkért tettek: az elmúlt évszázad viharaiban 
számos áldozatot hoztak azért, hogy magyarként élhessünk 
Európában. Hozzátette, a magyar kormány például a nyugdí-
jak emelésével, a mezőkövesdi önkormányzat pedig több in-
gyenes lehetőséggel igyekszik a szépkorúak életét könnyebbé 
tenni, egyebek között költségmentes szemétszállítással és 
fürdőbelépővel.

Az ünnepi beszédet követően az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve, Tállai András és dr. Fekete Zoltán közösen felköszöntötte 
a rendezvényen jelenlévő legidősebb mezőkövesdi lakosokat, a 
96 éves Fehér Józsefnét és a 97 esztendős Pap Mátyást. Idősek 
napja alkalmából idén is meglepte egy kis ajándékkal a mezőkö-
vesdi önkormányzat a jelenlévőket.

ÜNNEPI MŰSOR Mészáros János Elek Simándy József-díjas 
énekes, az egyik országos tehetségkutató verseny győztese 
lépett színpadra az ünnepségen, aki opera-, operett- és 
magyartáncdal-slágereket adott elő. Műsorában a János 
vitézből, a Bánk bánból csendültek fel opera betétda-
lok, de az Egy dunaparti csónakházban, valamint az Úgy 
szeretném meghálálni című könnyűzenei slágereket is 
meghallgathatták a jelenlévők. A rendezvény szentmisével 
folytatódott a Szent László templomban.

Idősek napja 
Mezőkövesden
Mintegy négyszázan vettek részt az 
idősek világnapja alkalmából ren-
dezett városi ünnepségen október 
12-én, a Közösségi Házban.

Őszinte és személyes köszöntőt mondott Tállai András idősek napja 
alkalmából: büszkén mesélt unokájáról, akinek megnevettetése 
egészen újszerű és meghitt helyzeteket teremt számára, beszélt 

szülei példájáról, akiknek tanácsai mindig a szeme előtt lebegnek, 
és beszélt az idősek iránt érzett elkötelezettségéről. Mint megtud-

tuk, immár 20 éve országgyűlési képviselő, ez alkalomból pedig 
egy-egy tábla csokoládéval kedveskedett minden jelenlévőnek.

A 96 éves Fehér Jó-
zsefnét és a 97 esz-
tendős Pap Mátyást 
külön köszöntötték 
az ünnepségen

AKTUÁLIS

Sz.B.Á.
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VÁROSHÁZA

Dr. Fekete Zoltán polgármester 
az ülés elején összefoglalta az 
elmúlt időszak rendezvényeit, 
valamint beszámolt a városban 
zajló beruházásokról és pályáza-
tokról is. Az önkormányzat a 
„Matyók Székelyföldön” című 
programjával 1 millió forintot 
nyert testvértelepülési prog-
ramok és együttműködések 
támogatására kiírt pályázaton, 
melynek keretében Kézdivá-
sárhelyen mutatták be a matyó 
hagyományokat. A Bárdos Lajos 
Tagiskola mintegy 440 millió 
forintos beruházásnak köszön-
hetően újulhat meg, az intéz-
mény energetikai fejlesztése is 
megvalósulhat. A városvezető 
elmondta, hogy a Zsóry fürdő 
csúszdaparkjának, valamint a 
kollégium konyhájának műszaki 
átadása is megtörtént, továbbá 
megkezdődtek a főutca felújítá-
si munkái is. Elhangzott továb-
bá, hogy az Erzsébet királyné út 
mentén a Hoór patak mellett 
új játszóteret alakítottak ki, a 
Petőfi utcai játszóteret pedig 
körbekerítették, a Sára utcában 
felújítják a járdát és a betone-
lemgyártó épület felújítása is 
folyamatban van. 

MÓDOSÍTÁSOK Az első 
pontban az önkormányzat idei 
költségvetéséről szóló rendele-
tének módosítását fogadta el a 
testület. A képviselők szavaztak 
a Mezőkövesdi Többcélú Kistér-
ségi Társulás Társulási Megál-
lapodásának változtatásáról is, 
amelybe Szentistván július 9-én 

megválasztott új polgármeste-
rének neve kerül be. Továbbá a 
Mezőkövesdi Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodását is 
kiegészítették a község csatla-
kozása miatt. Október 1-jével 
változik a közszolgáltató, emiatt 
módosították a megállapodást, 
miszerint a tagönkormányzatok 
nevében maga a Társulás köti 
meg a közszolgáltatási szer-
ződést minden társult tagra 
kiterjedő érvénnyel. 

TERVEZETEK A testület elfogad-
ta az október 23-ai ünnepség 
programtervezetét és költségve-
tését. A rendezvényt a Mezőkö-
vesdi KÖZKINCS-TÁR Nonpro-
fit Kft. szervezi, a Közösségi 
Házban megtartott műsort 
Sándor Dalma gimnáziumi ta-
nár rendezi. Az esemény ünnepi 
szónokának dr. Gulyás Ger-
gelyt, az Országgyűlés alelnökét 
kérték fel. A város közbeszerzé-
si eljárást indít hóeltakarítási és 
síkosság-mentesítési feladatok 
ellátására a 2017/2018. és a 
2018/2019. évi téli időszakban. 
Az önkormányzat feladata-
it – egyebek mellett a járdák, 
kerékpárutak, gyalogutak és 
közterületek eltakarítását – a 
VG Zrt. végzi, az önkormányzati 
fenntartású közutak takarítását 
pedig a közbeszerzési eljárás 
nyertese. Az ÉRV Zrt. által 
2018–2032. évekre előkészített 
15 éves gördülő fejlesztési terv 
elfogadása volt a következő 
napirendi pont. A terv a két 

víziközmű rendszer (ivóvíz és 
szennyvíz) tekintetében külön 
tárgyalja a rövid-, közép- és 
hosszú távú fejlesztéseket. A 
rövid távú tervben a legfonto-
sabb feladat az ivóvízvezeték 
kiváltása a Kisjankó Bori és a 
Salamon utcákban, továbbá a 
város szennyvízcsatorna-háló-
zatának állapotfelmérése, majd 
a hibák kijavítása a következő 
évekre ütemezve. A testület az 
előterjesztést megtárgyalta, a 
fejlesztési tervben foglaltakkal 
egyetértett. 

ÉVKEZDÉS A következőkben az 
oktatási intézmények szep-
temberi iskolakezdéséről szóló 
tájékoztatókat vették tudomásul 
a városatyák, valamint meghall-
gatták a megjelent intézmény-

A mezőkövesdi iskolák tanévkezdéséről szó-
ló tájékoztatót és az ülésen megjelent intéz-
mény-vezetők ismertetőjét is meghallgat-
ták a városatyák szeptember végi ülésükön, 
emellett elfogadták az október 23-ai meg-
emlékezés programtervét és költségvetését, 
és szavaztak a Mezőkövesdi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról is.

vezetők beszámolóit is. Juhász 
Jánosné igazgatónő az iskolában 
folyó képzésekről, Gál János 
igazgató pedig egyebek mellett 
az iskolaotthonos oktatásról 
tájékoztatta szóban a testületet. 

Az önkormányzat új pályá-
zatot ír ki az Illyés Gyula u. 
8. 1/1. szám alatti ingatlanra, 
az addigi bérleti szerződést 
megszüntetik, továbbá a 
Matyóföldi Íjász Egyesület 
is felmondta a szerződést, 
amelyet a Tesco mögötti 
lőtér használatára kötött az 
önkormányzattal. Sürgősségi 
indítvány keretében tárgyal-
ták a Barack u. 46. és 48. szám 
alatt található ingatlanok 
elbontását, mely munka után 
hasznosítják a területet. 

Dori Anett

Ülésezett a testület

Dr. Kovács Lajos elmondta, hogy az intézmény április óta a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Moz-
gásszervi Rehabilitációs Központ tagkórházaként működik. – A mi pro-
filunk a reumatológiai rehabilitáció, elsősorban a kopásos gerinc, ízületi 
betegségek rehabilitálásával foglalkozunk. Ezen okok miatt bekövetkező 
műtéti kezelések, illetve műtéti beavatkozások utókezelését végezzük. 
Elsősorban gyógytornára, fizioterápiára és a mezőkövesdi gyógyvízre, 
balneoterápiára alapozunk – mondta a szakember, aki egyebek mellett 
a kezelési módszerekről, valamint az időskori mozgásszervi betegségekről 
is részletesen tájékoztatta az Idősügyi Tanács tagjait.

Üléseztek az idősek
A reumakórházban folyó kezelésekről, 
szolgáltatásokról is tájékoztatott az 
intézmény vezetője, dr. Kovács Lajos 
főorvos az Idősügyi Tanács szeptem-
ber 21-ei találkozóján.

Bódi K.

Az oktatási intézmények vezetői az ülésen
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MOZAIK

Idén tavasszal a Városi 
Sportcsarnokkal, valamint a 
Hadnagy úti Sportcentrummal 
bővült a szervezet kezelésébe 
tartozó intézmények köre. 
Emellett a Közösségi Ház, a 
Kisjankó Bori Emlékház, a 
Városi Könyvtár gyermek és 
felnőtt részlege, a Matyó Mú-
zeum, a Hajdu Ráfis János Me-
zőgazdasági Gépmúzeum és 
a Takács István Gyűjtemény 
tartozik a Kft. feladatkörébe.

– A mi feladatunk az in-
tézmények üzemeltetése, a 
nyitvatartások megszervezése 
a megfelelő munkák kiosztá-
sa. Miután nagy intézmény-
egység lettünk, a munkaerő- 
-elosztást hatékonyabban 
tudjuk megoldani, ugyanis 
szabadságolás, vagy beteg-
ség esetén áthelyezhetők a 
dolgozók egyik intézményből 
a másikba – mondta Kazárné 
Kalber Nikolett, a Mezőkö-
vesdi Közkincs-TÁR Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője.

PÁLYÁZATOK Idén három 
projekt valósul meg az intéz-
ményben, a Kubinyi Ágoston 
program keretében a Matyó 
Múzeum és a Takács István 
Gyűjtemény nyert el pályáza-
tot, melynek köszönhetően 
a kiállítási tér megszépítése 
mellett eszközbeszerzések-
re is sor kerülhet. A Hajdu 
Ráfis János Mezőgazdasági 
Múzeum pedig a Nemzeti 

Civil Alap pályázatán nyert 
el mintegy 800 ezer forin-
tot, amit szintén a kiállító 
tér fejlesztésére, valamint a 
kiállított tárgyak állagmeg-
óvására fordíthatnak.

RENDEZVÉNYEK A városi 
rendezvények megszervezése 
a Közösségi Ház tevékenységi 
körébe tartozik.

– A következő városi ren-
dezvény az 1956-os Forrada-
lom és Szabadságharc emlé-
kére szervezünk rendezvényt 
október 23-án, de már ebben 
a hónapban megkezdődnek 
a gyermek és felnőtt bérle-
tes előadások is. Karácsony 
közeledtével az ünnepkörhöz 
kapcsolódóan is szervezünk 
programokat. A gyermekeknek 
idén is ingyenes fellépésekkel, 
Kiss Kata koncerttel és báb-
előadással fogunk kedvesked-
ni. Emellett az adventi hétvé-
gék programjainak szervezése 
is folyamatban van – emelte ki 
Kazárné Kalber Nikolett.

Ami a jövő évi terveket 
illeti, a bérletes előadások 
tovább folytatódnak, emellett 
bérleten kívüli, pl. DUMA 
Színházas előadások is várha-
tóak, a tervek között továbbá 
Anyák napi műsor is szerepel. 
Ezen felül az önkormányzati 
és civil szervezeteknek is se-
gítséget nyújtanak, helyszínt 
biztosítanak a rendezvényeik 
megtartásához.

Színes programok
Színházi előadások és városi rendezvények meg-
szervezése szerepel a Mezőkövesdi Közkincs-TÁR 
Nonprofit Kft. idei és jövő évi terveiben.

RövidHÍREK
HANGVERSENY Bokor Ildikó zongoraművész és Fábián Tímea fuvolamű-
vész adott koncertet az Alapfokú Művészeti Iskolában szeptember 29-én. 
A zene világnapja alkalmából rendezett koncert elején Mozerné Horga 
Stefánia tagintézmény-vezető köszöntötte a jelenlévőket. A mintegy 
másfél órás hangversenyen többek között Jean-Marie Leclair, Carl Philipp 
Emanuel Bach és César Franck műveiből csendültek fel részletek.

FLASHMOB Zenés-táncos műsort adtak elő az iskola növendékei a Matyó 
Múzeum előtt október 3-án délután. A flashmobot szintén a zene 
világnapja alkalmából szervezték meg, melynek keretében hallhattunk 
fúvós, vonós, ütős számokat, láthattunk egy néptánc-műsort, valamint 
szintetizátoron a tanulók több ismert dalt is előadtak. A rendezvény célja 
az intézmény képzéseinek népszerűsítése mellett az volt, hogy felhívják a 
figyelmet a zenetanulás fontosságára. 

TANKERÜLET Girincsen üléseztek a Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
vezetői október 3-án. Egyebek mellett az EFOP-os pályázatokról és az 
elnyert összegekből megvalósuló felújításokról, valamint az idén lezajlott 
képzésekről, továbbképzésekről esett szó. 

TISZTÚJÍTÁS Meggyőződésről, lehetőségekről, tudásról és akaratról 
is szó esett a Lungo Drom megyei tisztújító közgyűlésén, október 
6-án Mezőkövesden. Farkas Félix nemzetiségi szószóló elnöki 
megbízatásának meghosszabbítását a megjelentek egyhangúlag 
támogatták, emellett megválasztották az elnökség tagjait. Az 
eddigi 2 helyett 8 elnökségi tag képviseli a megyei romák érdekeit a 
szervezeten belül, melyben ezentúl Farkas József és Horváth Anikó 
első elnökhelyettesként vesz részt.

MAGYAR DAL Országos kezdeményezés indult el október 6-án Har-
sányból. A határainkon átívelő „Énekelj velünk 1848-2018” mozgalom 
céljait annak nagykövete, Schmittné Makray Katalin, a volt köztársa-
sági elnök felesége mutatta be, Tállai András országgyűlési képvi-
selő pedig a magyarság összefogásának fontosságáról beszélt. Az 
ünnepség keretében a Kiss Kata Zenekar Magyar vagyok című dalát 
egy mintegy 150 fős kórus közreműködésével adták elő. 

ELSŐ ÉS MÁSODIK HELY A tizenhetedik helyen végzett Érdi Mária a fel-
nőtt női Laser Radial Európa Bajnokságon. A Barcelonában rendezett 
versenyen a mezőkövesdi vitorlázó első és második helyet is szerzett. 
Mári az Aranycsoportban rendezett etapokon kétszer a 33., majd a 
13. és a 10. helyen végzett. A záró nap első futamában a 15. pozíciót 
érte el, majd az utolsó etapból kizárták, így a 82 európai versenyzőt 
felvonultató mezőnyben a 17. helyen fejezte be szereplését. B. Krisztián

AKTUÁLIS

Kazárné Kalber Nikolett változatos és érdekes 
kulturális rendezvényeket tervez

Meglepetéskoncert
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Az első képsorozat a csúszdaparkot örökítette 
meg, mely mintegy 5 hónap alatt készült el: 
májusban kezdték a munkát, szeptemberben 
pedig már a – sikeres – próbaüzemek zajlottak. 
A látvány elképesztő: magasról induló, hosszú, 
adrenalinfokozó csúszdák. Újdonság, hogy 
csúszás közben a különleges festés miatt 
villódzó fények fokozzák a hatást, emellett 
hangeffektek is növelik az élményt. Várjuk az 
első fecskéket!

Díszköves járdasziget a Jezsuiták terén, a 
DM előtt új buszöböl. Érezhető az aknatetők 
kialakítására fordított külön figyelem, és bár 
lassult a közlekedés, mégis ésszerűen irányí-

tott és problémamentes. A teljes szélességben 
felmart útfelület ugyan most döcögőssé teszi 
az utazást, ám remek karácsonyi ajándéknak 

ígérkezik a tükörsima aszfalt.

Messziről látható a kék daru, mely a 
buszállomás szomszédságában dolgozik. 
Pörög a munka: helyükön az új műanyag 

ablakok, látni a tető acélszerkezetét. 
Télen már zárt épületben, fokozott 

tempóban tervezik az építkezést, hogy a 
tavaszi virágzással egy időben 
megnyíljon az új komplexum. 

Műanyag ajtó, ablakok, akadálymentes bejá-
rat, bent pedig burkolnak… már szinte csak a 
polcrendszer és az áru hiányzik abból a helyi 
termékboltból, melyet a Szent László téri négy-
emeletes aljában alakítanak ki. A matyó hímzéssel 
díszített ajándéktárgyak mellett várhatóan mézet 
és tartós élelmiszereket is tudunk majd itt venni. 
Az üzlethelyiség még ebben a hónapban elkészül 
és a boltnyitást is idén tervezik.

Lépten-nyomon

Októberben ünnepeljük a gyaloglás világnapját, 
ennek apropóján útra keltek kollégáink. 
Persze, nem csak sétáltak a városban, hiszen 
kamera a vállon, fényképező a kézben... így 
a kellemes és a hasznos ötvözeteként az 
alábbi helyzetjelentés született.

#helyitermekbolt

#kozigazgatasicentrum

#ujfoutca

#csuszdapark

AKTUÁLIS
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OLVASÓINK ÍRTÁK

A Miskolci Szakképzési 
Centrum Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma, Köz-
gazdasági Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma sikeresen 
pályázott a Határtalanul 
programon belül a 7-8. osztá-
lyosoknak szóló pályázatra, 
így a 8. osztályosok mellett 
– a létszámkeret erejéig – a 
7. osztály néhány tanulója 
is részt vett egy négynapos 
felvidéki tanulmányi kirándu-
láson szeptemberben.

Az első napon, 2017. 09. 16-
án a kollégium elől indultunk 
reggel 7 óra körül. Az út hangu-
latosan telt, beszélgettünk egy-
mással és együtt énekeltünk. 
A tornyosnémeti határátkelőn 
mentünk át. Napunk hátralévő 
részét Kassán töltöttük. Meg-
alakítottuk a csapatokat, majd 
megkaptuk a feladatainkat. A 
belvárosban így a helyszíneken 
mi mutattuk be a többieknek 
a nevezetességeket. A Kassai 
Dómot néztük meg először. 
Ezután a városházához men-
tünk, amit már nem városhá-
zának, hanem reprezentálásra 
(= bemutatásra) használnak. A 
városháza után, a Lőcsei házzal 
ismerkedtünk. Ebben az a kü-
lönlegesség, hogy a fala ferde 
és nagyon régi épület. A Miklós 
börtönhöz sétáltunk át, ami 
most kiállításként működik. A 
Rodostói házban betekintést 
nyerhettünk II. Rákóczi Ferenc 
életébe. Ezután megnéztük a 
ház belsejében lévő kiállítást. 
Egy kis szabadprogram után 
elindultunk Rimaszombatra, a 
szállásra. A finom vacsora után 
volt egy kis pihenő, ezután a 
csapatmunkákra került sor. 

Második napunkat a gomba-
szögi barlangban kezdtük. Az 
eső ellenére a hangulatunk nem 
romlott. A barlangban megte-
kinthettük a különleges spa-
getti alakú cseppköveket. A kis 
szabadidő után ellátogattunk a 
krasznahorkai Mauzóleumba, 
ahol gróf Andrássy Dénes és 
felesége, Franciska is el van 

temetve. A nap további részét 
a betléri Andrássy kastélyban 
töltöttük. Az alapos idegenveze-
tésnek köszönhetően megis-
merkedhettünk az Andrássy-
család történetével. Napunkat 
Késmárkra érkezve zártuk.

Harmadik napunkat 
Késmárkon kezdtük, a helyi 
templomok bejárásával. 
Először az evangélikus temp-
lomot látogattuk meg, majd 
a fatemplomba sétáltunk, 
amely mostani arculatát 1717-
ben nyerte el. 

Egy kis szabadprogram után 
elindultunk Lőcsére, amit egy 
dombra építettek újra, mert a 
tatárjáráskor megsemmisült. 
Meglátogattuk a Szent Jakab-
templomot, ahol egy szárnyas 
oltár található. A szárnyas 
oltárt húsvét után nyitják ki, 
a nagyböjti időszakban be 
van hajtva. Miután kiértünk 
a templomból „A lőcsei fehér 
asszonyról” szóló Jókai re-
gényt dolgoztuk fel. 

Aztán elindultunk a tátrai 
hegyekhez, ahol megtudtuk, 
hogy 2665 méter a legmaga-
sabb pontja. Egy kis séta után 
a szállásunkra indultunk.

A negyedik napon utolsó 
óráink nagyon tartalmasan 
teltek. Először Rozsnyóra 
indultunk, és az úton nagyon 
sok érdekességet megtud-
tunk az egykori Szepes 
vármegyéről, amit most 
Szepességnek nevezünk. 
Két legkiemelkedőbb városa 
Késmárk és Lőcse. 

Mikor Rozsnyóra érkez-
tünk, megálltunk egy kis 
pihenőre, majd tovább in-
dultunk a Tornaljai Alapfokú 
és Magyar Nyelvű Általános 
Iskolába. Ott megismerked-
hettünk a gyerekekkel és egy 
érdekes előadást láthattunk 
az iskoláról, amiből megtud-
hattuk, hogyan tanulnak az 
ottani gyerekek, és hogy na-
gyon szép eredményeket ér-
nek el mindenféle versenyen. 
Az előadás után megnéztük 

az iskoláról készült videóju-
kat, ami néhányunknak köny-
nyet csalt a szemébe, mert 
meghatott minket, hogy ilyen 
mostoha körülmények között 
is, mennyire ragaszkodnak 
anyanyelvükhöz, és magyar-
ságukhoz. Ezután következett 
a mi bemutatónk, amiben 
megmutattuk a városunkat 
és az iskolánkat. Miután 
végeztünk, elénekeltük a 
„Nélküled” című dalt, majd a 
fiúk játszottak egy barátságos 
focimeccset az ottani fiúkkal. 

A végeredmény 2-2 lett. 
Az indulás után énekeltünk 
egy kicsit közösen, aztán 
nemsokára átértünk a hatá-
ron. Kazincbarcikán megáll-
tunk pihenni, majd tovább 
indultunk Mezőkövesdre.

Nagyon élveztük a kirándu-
lást, és köszönjük a Határtala-
nul pályázatnak a lehetőséget, 
hogy olyan helyeken járhat-
tunk, ahova másképp nem 
biztos, hogy eljutottunk volna.

Határtalanul pályázat 2017

Szeptember 23-án az idei tanévtől, iskolai kereteken belül 
megalakult lovas sportszakkör tanulóival részt vettünk 
a mezőkövesdi Szent István Katolikus Iskola Családi 
Napján. A résztvevők: Fehér Noémi, Pázmándi Panna, 
Pázmándi Lili, akik a nevezett iskola 6. osztályos tanulói 
és Kovács Nóra, aki a mezőkövesdi Szent Imre Általános 
Iskola 4. osztályos tanulója. A lovasok ügyességi felada-
tokat mutattak be, majd ezt követően segédkeztek a néző 
gyerekek lovagoltatásában. 

Iskolai lovagoltatás

Barta Lili Panna és Farkas Lili 
8. B osztályos tanulók

Varga Lajos
lovasiskola-vezető

Tartalmasan telt 
a négynapos felvidéki kirándulás
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TÚRÁK Az Életmódváltó Hetek keretében számos túrára jelentkezhettek azok a mozogni-
vágyók, akik a szabad levegőn végzett sportokat részesítik előnyben. Szeptember 17-én, csak 
úgy, mint tavaly a Kő-völgybe kirándultak a résztvevők, a mezőkövesdi Benyus Tamás túra-
vezetővel. A következő program egy kerékpártúra volt, Szomolyára indultak az Ódor Kerék-
vár udvarában gyülekező biciklisták szeptember 20-án, akik Kiss Gábor vezetésével a Nagy-
völgy-tetői kilátóhoz tekertek. 23-án az első külföldi túra is lezajlott, amelynek Chopok volt 
a végcélja. Ez már hagyomány, hogy a programok között szerepel egy Tátra-túra, minden 
évben más helyszínre utaznak el a résztvevők, idén az Alacsony-Tátra egyik legmagasabb 
csúcsára esett a választás. Szeptember 24-én reggel Tisza-tó kerülő kerékpáros túrára indult 
a csapat, akik a Mezőkövesd-Poroszló-Tisza-tó kerülés-Poroszló-Mezőkövesd útvonalat tel-
jesítették, összesen kb. 120 km-t tekerve. Az Életmódváltó Hetek utolsó kirándulásán szept-
ember 30-án Ausztriába látogattak a túrázók, akik a Medve-szurdokban teljesítettek egy kb. 
10 km-es hegyi utat. 

BEMUTATÓK Szeptember 27-én Pótáné Lázár Mária tartott Gymstick edzésbemutatót az 
Ipartestületek Házában. Ez a mozgásforma könnyebbnek tűnik, mint amilyen valójában, a 
vállalkozó kedvű résztvevők alaposan megizzadtak a gyakorlatok végzése közben. Az erede-
tileg skandináv országokban a jégkorongcsapatok alapozó edzéseihez kifejlesztett módszer 
alapja a Gymstick nevű sporteszköz, amely egy olyan rúd, amelynek két végéhez gumikötél 
illeszkedik. Használatával a testünk feszessé válik, fejlődik az állóképességünk, az erőnlé-
tünk, valamint a vállöv és a hátizmok erősítésével megelőzhetőek a derék- és gerincprob-
lémák is. Pótáné Lázár Mária egy sportsérülése utáni időszakban talált rá erre a mozgás-
formára, elvégezte a tréner tanfolyamot, itt, Mezőkövesden szerdánként tart edzést este 6 
órától az Ipartestületek Házában. Következő programként Természetes házi patika a kertből 
címmel tartott gyakorlati bemutatóval egybekötött előadást Szilvásiné Zupkó Anett szept-
ember 29-én a Kedves Pöttyös Kávézóban. A Kertünk ízei blog szerzője a házi kozmetikai 
szerekkel és gyógynövényekkel kapcsolatos hasznos tanácsok mellett natúr deót, valamint 
házi körömvirág balzsamot állított össze. A rendezvény végén természetes alapanyagokból 
készített ételeket és italokat kóstolhattak meg a résztvevők. 

Pótáné Lázár Mária, a programok főszervezője kedvezően értékelte az elmúlt heteket, öröm-
mel látja, hogy sok embert mozgattak meg a rendezvények és sokan voltak kíváncsiak a kü-
lönböző bemutatókra is. – Az Életmódváltó Hetek előadásai szép számmal, összesen kb. 250 
fő részvételével zajlottak. A kirándulások közül a gyalogos túrák mozgatták meg a legtöbb 
embert, a Kő-völgybe tett látogatáson picit kevesebben voltak a rossz idő miatt, de a két nagy 
külföldi túrára 50-50 mozogni-vágyó jelentkezett, mindkettő nagyon jól sikerült, az időjárás 
is kedvezett nekünk. A kerékpáros utak szintén jó hangulatban teltek, Szomolyára kb. 20 fő-
vel, a Tisza-tó kerülő útra pedig 9 fővel tekertünk együtt – foglalta össze Pótáné Lázár Mária.

A Progressio Bt. az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szervez minden hónapban valamilyen – 
főleg egy napos – túrát, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket. Az Életmódváltó Hetek ide-
je alatt a résztvevők számos élménnyel és tapasztalattal, a szerencsésebbek pedig értékes nye-
reményekkel is gazdagodtak. A zárórendezvényen először Pótáné Lázár Mária összefoglalta a 
jelenlévőknek az elmúlt hetek programjait – kezdve a 13. Tour de Mezőkövesddel – videókkal 
és képekkel színesítve a beszámolót, majd tombolasorsolás zárta le a rendezvénysorozatot. Az 
Életmódváltó Hetek fődíját, egy 2 személyes wellness hétvégét Orosz Krisztina nyerte, akinek 
nyereményét édesanyja vette át. Továbbá a városunkban tavaly indított Európai Mobilitás Hét 
keretében megrendezett Kerékpár Kedd program nyertesét is kisorsolták, Sallai Gergő az Ódor 
Kerékvár felajánlásából egy vadonatúj biciklivel térhetett haza. 

Gyalog- és kerékpártúrák, edzésbemutató és házi patika – 
befejeződtek a rendezvénysorozat programjai, az október 

2-ai zárónap pedig tombolahúzással zárult.

Életmódváltó hetek: 
mozgalmas programokkal

Szomolyára is elbiciklizett a csapat

Előadás a gyógynövények 
otthoni felhasználásáról

Kemény edzés egy különleges sporteszközzel

A kerékpár és boldog nyerteseDori Anett
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A fúvószenekar és a 
mazsorettcsoport 
tagjai minden héten 
kétszer próbálnak. A 

próbák során új zeneműveket 
és koreográfiákat tanulnak, 
készülnek a következő sze-
replésekre. A Zsóryban tartott 
május 1-jei fellépés alkalmával 
már szóba került a nyári külföl-
di utazás lehetősége, de ekkor 
még pontosan nem tudtuk, 
hová utazunk. Június végén, 
a Város Napján tartott egész 
estés műsorban a legkisebbek-
től kezdve minden mazsorett 
megmutathatta, mit tanult az 
előző időszakban. A műsorban 
a fúvószenekar több új szám-
mal kedveskedett a nézőknek. 
A rendezvényen testvérvárosok 
képviselői is a nézők között 
ültek, akiknek annyira tetszett 
a műsor, hogy meghívták a 
Fúvószenekart és a Twister 
mazsorett csoportot Szlovákiá-
ba, a kiskövesdi falunapra. 

A szlovák utazás előtt, július 
végén Olaszországba indultak 
a fúvósok és mazsorettek.

Panyi Zoltán zenekarvezető szervezésének köszönhetően Olasz-
országban két utazás összevonásával megismerkedtünk a Toszkán 
Vincivel, és felelevenítettük a kapcsolatot testvérvárosunkkal, 
Petriolóval. Az utazás első napján rövid időre megálltunk Firenzé-
ben egy sétára. A belvárosba villamossal jutottunk, majd megnéztük 
a Dóm és az Uffizi képtár épületét, valamint az aranyművesek 
hídját, a Ponte Vecchiót. Délután érkeztünk Vincibe a Monna Lisa 
Hotelbe, melynek magyar tulajdonosa fogadta csoportunkat. Va-
csora előtt felkerestük a Vinci múzeumot, melyben a település híres 
polihisztorának, Leonardo da Vincinek az életművét ismerhettük 
meg. Csodálattal néztük az építészetnél használt találmányokat, 
az emberi testről készült rajzokat, az első repülő szerkezetet, a 
fából készült kerékpárt és még sok mindent, amiről korábban nem 
tudtuk, kinek tulajdonítható a felfedezése. 

A következő napon a közeli Medici-villába látogattunk. A 
villa épülete kívülről egyszerű, a berendezések és a falfestések 
viszont gyönyörűek, igazán különlegesek. Nagyon tetszett, 
hogy a villának saját színházterme van, zenekari árokkal. A va-
csora után a közeli Lamporecchio városba indultunk, ahol az 
Itália Szépe verseny területi válogatója zajlott. A szépségver-
seny alkalmából több helyszínen szerveztek műsorokat, ennek 
a rendezvénynek a keretében szerepelt 40 perces műsorral a 
mazsorettcsoport és a fúvószenekar. A szervezők kérésére a 
műsort követően menettánccal vonultunk fel a város utcáin.

A harmadik Olaszországban töltött napot fürdőzéssel 
töltöttük Viareggio település közelében. A rekkenő hőséget a 
tengervíz remekül enyhítette, a Tirén tengerből festői kilátás 
nyílt a márványhegyek vonulatára. Sajnos hamar eltelt a nap, 
és utolsó vacsoránk után elköszöntünk vendéglátónktól, majd 
másnap tovább indultunk Petriolóba.

Petriolóban a 2004. évben 
szerepelt először a fúvósze-
nekar és a mazsorettcsoport. 
Az utazás során 2004. évben 
készült videókat néztünk a 
buszon, és kíváncsian figyel-
tük, kik azok, akik már akkor, 
ott szerepeltek. A mostani 
utazás célja jótékonysági volt, 
a 2016. évi földrengést követő 
közösségi élet újraindításá-
ban vettünk részt.

Az első Petriolóban 
töltött napon, csütörtökön 
Maceratában az Opera-est 
keretében két különböző 
helyszínen szerepeltünk 
a petriolói fúvósokkal és 
mazsorettekkel közösen. A 
műsort nagyon sokan látták, 
sikerét a taps jelezte a szerep-
lők számára. 

Pénteken önálló műsort 
adott a Fúvószenekar és a 
Twister mazsorettcsoport 
Petriolóban; ezen a napon 
egy frissítő fürdésre került 
sor. Reggel a Fiastra tóhoz in-
dultunk, hogy a nagy meleget 
könnyebben elviseljük. 

Élményekkel teli nyárról mesélnek 
Mezőkövesd Város Fúvószenekara 

és a Twister Mazsorettcsoport tagjai

Ebben a 
történetben 

több esemény-
ről szeretnénk 

beszámolni, 
hogy minél 

többen kedvet 
kapjanak a ze-

néléshez és 
a tánchoz.
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Ebben a régióban öt települést 
érintett a földrengés. Az épüle-
tekben keletkezett károk miatt 
Petriolo központját, a rendez-
vény főhelyszínét lezárták, 
az embereket kiköltöztették. 
A péntek esti műsor során 
először nyitották meg a főteret, 
ahol nagyon sok ember gyűlt 
össze ebből az alkalomból. A 
térről gyönyörű kilátás nyílik 
a környező településekre, a 
közeli épületek miatt nagyon jó 
az akusztikája. A mintegy két-
órás műsorban a mazsorettek 
négyszer öltöztek át a tánchoz 
illő ruhákba. A zenekari mű-
sort két énekes darab, a Benke 
Ádám által előadott Canta 
Napoli, valamint Mándoki 
Béla L’Italianoja színesítette az 
olasz közönség nagy örömére.

Szombaton a közeli 
Pollenzába utaztunk, a 
város nevezetessége a Vespa 
motormúzeum. A kiállí-
tás egy gazdag kereskedő 
kétszintes villájában kapott 
helyet. A földszinten római 
kori padlóburkolat fogadta a 
látogatót. A folyosón renge-
teg motor látható, eredetiek 
és másolatok is. Ritkaságnak 
számító darabokat is megta-
lálni, ilyenek az első 1946. évi 
gyártásból származó robogó, 
a Vespa oldalkocsis változata, 
a taxiként használt változat 
és a Vespa katonai célokra 
készült U125 változata. Ezen 
a napon a vacsora elkészíté-
séről a mezőkövesdi zenekar 
egy része gondoskodott, 
Mándoky Béla irányítása 
alatt pörkölt készült 120 
főre. A vacsorát közösen 
fogyasztottuk el a házigazda 
Petriolo fúvószenekarának és 
mazsorettcsoportjának tagjai-
val és Norcia fúvószenekará-
nak tagjaival, akik a szombat 
esti koncert szereplői voltak.

Norcia település közelében 
2016. augusztus 24-én 6,2 
magnitúdójú földrengés és 
számos erős utórengés volt. A 
város lakói nem sérültek meg. 
2016. október 30-án egy má-
sik 6.5-es nagyságrendű föld-
rengés sújtotta, ami súlyos 

károkat okozott a városban: 
többek között megsemmisült 
a Szent Benedek-bazilika.

A földrengés sújtotta tele-
pülések által létrehozott kon-
cert neve SISBANDA néven 
jelent meg a plakátokon és 
SISBANDA feliratú pólókban 
szerepeltek a zenekar tagjai. 
Érezhető volt, hogy az embe-
rekben megváltozott valami 
a korábbi évekhez képest, 
amit ott még pontosan nem 
tudtunk megfogalmazni. Ked-
vesek voltak, de a koncertet 
követően nem volt hangos 
mulatozás, mint máskor, csak 
csendes beszélgetés.

Vasárnap reggel a tenger-
partra indultunk, Porto Sant’ 
Elpidióba. A parton lehetőség 
volt fürdésre, kavicsok gyűjté-
sére; nagyon kellemes időtöltés 
volt. Egyet sajnáltunk: a ten-
gerpartot nem tudtuk haza-
hozni. Délután közös próbára 
került sor négy zenekar rész-
vételével. Az utolsó koncerten 
Petriolo, Norcia, Tolentino 
és Mezőkövesd fúvószene-
karainak közös előadásban 
hangzottak el a zeneszámok, 
amit négy zenekarvezető fel-
váltva vezényelt. Panyi Zoltán 
karmestert az a megtiszteltetés 
érte, hogy az utolsó szám 
vezénylésére őt kérték fel. 
Ennio Morricone műveinek 
válogatása zárta a koncerte-
ket vasárnap hajnalban.

Sok szép élménnyel indul-
tunk haza annak reményében, 
hogy legközelebb mi láthatjuk 
vendégül Petriolo fúvószeneka-
rát és a mazsoretteket. Hétfőn 
este érkeztünk meg az összesen 
közel 3.300 km-es utazásról.

Szombaton reggel már új-
ból a buszon ültünk, ezúttal a 
szlovákiai Kiskövesdre indul-
tunk. A határközeli települé-
sen nagy szeretettel fogadott 
a helyi polgármester-asszony, 
majd a művelődési házba 
irányított, ahol süteménnyel 
kínáltak. A falunap az előző 
napon kezdődött, amikor a 
helyiek szerepeltek prózával 
és énekkel a felújított műve-
lődési házban. A Művelődési 

ház nagytermébe új faburko-
latokat készített Kiss Mátyás 
iparművész fafaragó mester, 
akivel az épületben talál-
koztunk. A falunap második 
napján a helyiek főzőversenyt 
tartottak, amit a fúvószene-
kar és mazsorettek menet-
tánca színesített. A majdnem 
egyórás menetelést követően 
minden szereplőt vendégül 
láttak egy tál ételre, választ-
hattunk a pincepörkölt vagy 
a vadas közül. Aki kóstolta, 
mindkét ételt dicsérte. A 
polgármester-asszony végül 
azzal köszönt el, hogy jövőre 
két napon szeretné vendégül 
látni a fúvószenekart és a 
mazsoretteket. A kedves fo-
gadtatás után szívesen eleget 
teszünk a meghívásnak.

Néhány nap alatt több ezer 
kilométert megtéve sok szép 
helyet ismertünk meg, új 
barátságok kötődtek. Mind-

ehhez szükség volt a támoga-
tókra. Ezúton köszönjük az 
utazáshoz nyújtott segítséget 
Mezőkövesd Város Önkor-
mányzatának, a Polimozaik 
Bt.-nek, a Matyó Agrárterme-
lő Zrt.-nek, a Mezőkövesdi 
Városgazdálkodási Zrt.-nek, 
a Szilvási Trans Kft.-nek, a 
Danamid Kft.-nek, a Hajnal 
Hotelnek, a Leax Hungary 
Zrt.-nek, a Kovács Kft.-nek, 
a Vámos Bau Kft.-nek, az 
Almási Ipari és Kereskedelmi 
Kft.-nek, a Gelkalux Kft.-nek, 
a Ferro Centrum Bt.-nek, 
Ócsai Jánosné – Sellő Hor-
gászcentrumnak, a Kristonvill 
Kft.-nek, a Progressio Bt.-
nek, az Italkereskedő-Ház 
Zrt.-nek, Nyikes Istvánnak, a 
Grafit Reklám Dekor Kft.-
nek és a Mezőkövesdi Média 
Nonprofit Kft.-nek.

Zsigáné Mezei Mária 
kuratóriumi tag

Október 7-én szombaton különvonat érkezett Mezőkövesdre a MÁV 
békéscsabai menetjegyirodájának köszönhetően. A márciusi Uta-
zás kiállításon történt tárgyalások eredményeként szervezték ősz-
szel városunkba a nagy csoportot.  Az ország dél-keleti szegletéből 
Mezőkövesdre csak több átszállással és hosszú menetidővel lehetne 
eljutni, így a különvonat iránt igen nagy volt az érdeklődés. A köz-
vetlen különjárat 3 óra alatt tette meg az utat és 9.27-kor már a me-
zőkövesdi vasútállomáson szállhattak le a vendégek. A vonattal 450 
kiránduló érkezett Békés megyéből, hogy városunk vonzerőit ezen a 
napon felfedezzék. A csoportot főként családok, illetve nyugdíjasok 
alkották, akinek egy kis része a Zsóry-fürdőbe látogatott el egy kelle-
mes vizes kikapcsolódásra, a többiek városnézéssel töltötték az időt 
a 17.40-es vonatindulásig. A Matyó Múzeumban, a Gépmúzeumban, 
a Takács István Gyűjteményben, a Kisjankó Bori Emlékházban és a 
Hadas városrész alkotóházaiban is az átlagosnál nagyobb forgalom 
volt ezen a szombaton.

Különvonat érkezett 
Mezőkövesdre

Lázárné Csirmaz Henriett 
Tourinform irodavezető
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2017. szeptember 16-án reggel 7 
órától a szemerkélő eső dacára 
vidám és lelkes hívek gyülekeztek a 
városmajori Jézus Szíve-templom 
előtti fás, ligetes téren. Budapestről, 
hazánk különböző részeiből, de 
külhonból is rengeteg zarándok ér-
kezett fővárosunkba, hogy közösen 
megtegye a 14 kilométeres távot.

A „Lángtenger kell az egész 
magyar földre imádságból, hitből 
és engesztelésből” mottóval 
meghirdetett zarándoklatot az 
Egyházért, a magyar hazáért és a 
családokért ajánlották fel idén. A 
híveket Bíró László, Magyarország 
Katonai Ordináriusa, Székely János 
szombathelyi megyéspüspök, va-
lamint Lambert Zoltán városmajo-
ri protonotárius kanonok vezette 
Máriaremetére

A Szilágyi Erzsébet fasoron, majd 
a Hűvösvölgyi úton több kilométer 
hosszan hömpölygő tömegben a 
hívek együtt imádkoztak, énekeltek, 

követték a zarándoklatot vezetők el-
mélkedéseit. Székely atya Mindszenty 
életéről, lelkipásztori szolgálatáról 
tartott kiselőadást, Bíró püspök úr 
pedig azt foglalta össze nekünk, mit 
jelentett a herceprímás számára a 
Pannonia Sacra eszméje.

A mintegy négyórás gyaloglást 
követően a Remete-hegy és a 
Hosszú-Erdő-hegy közötti szurdok-
völgy érintésével immáron szikrázó 
napsütésben, déli 12 órára érkezett 
meg a menet Máriaremetére a 
Kisboldogasszony Bazilikához. A 
kegytemplom előtti téren Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek megáldotta Mind-
szenty József napokban felállított 
szobrát, melyet Rieger Tibor Magyar 
Örökség és Pro Cultura Christiana 
díjas szobrászművész készített.

A zarándoklat szentmisével ért vé-
get, melynek főcelebránsa Erdő Péter 
volt. A bíboros ünnepi prédikációjában 
a kereszt jelentőségére és fontosságára 

hívta fel a figyelmet. „Legyen hát ott 
továbbra is a feszület otthonaink-
ban, legyen ott papi szobánk falán, 
vegyük körül tisztelettel, szeretettel, 
díszítsük akár virággal vagy szentelt 
barkával, amit virágvasárnap viszünk 
haza. Becsüljük meg az útszéli és a 
határkereszteket is, mert hogyne volna 
szükségünk védelemre és szeretetre 
életünk minden területén, munkában, 
utazásban, emberi kapcsolatokban, 
történelmi viharokban. És tekintsünk 
fel a templomaink tornyán ékeskedő 
vagy városaink felett magasodó 
keresztekre is, mert minden családnak, 
minden helyi közösségnek, minden 
népnek is szüksége van a gondviselő 
Isten különleges, megmentő szerete-
tére.”– üzente Erdő Péter. 

Budapest legsajátosabb gyalogos 
zarándoklatának eredete a II. világ-
háború lezárását követő hónapokra 
nyúlik vissza. Mindszenty József, 

a Magyar Katolikus Egyház akkori 
vezetője egy ottawai Mária-kongresz-
szusról hazatérve, 1946. május 5-ére 
zarándoklatra hívta budapesti és 
főváros környéki híveit a Városma-
jorból Máriaremetére. A bíboros által 
1947. augusztus 15-én meghirdetett 
Boldogasszony-évben újra útra keltek 
a zarándokok, szep-tember 14-én 
ismételten Máriaremetére vonultak. 
A következő vasárnap a nők, az ezt 
követő vasárnap pedig a fiatalság 
tette meg ugyanezt az utat. 1997. 
szeptember 13-ától ötévente kerül 
megrendezésre a zarándoklat. 

Köszönetet fejezem ki a 
szervezőknek, valamint iskolánk 
vezetésének, hogy lehetőséget 
biztosítottak a jubileumi engesz-
telő gyalogos Mindszenty-zarán-
doklaton való részvételre.

Laus Deo! Istennek hála!
Bágyi Tamás 

Az 1967-ben a 3. sz. Martos Ferenc Általános 
Iskolában végzett 8. A osztály a Vigadó Étte-
remben, szeptember 23-én délután 4 órától 
tartott osztálytalálkozót.

A szervezés már a nyár közepén elkezdődött, 
sok-sok telefonbeszélgetés előzte meg. Izgatot-
tan vártuk ezt a napot. 23 fő jött el, és 5 társunk 
házastársával érkezett, így 28-an lettünk.

Sajnos többen már nem vehettek részt, mert 
elhunytak. Emlékükre mécsest gyújtottunk. 
Tanáraink közül senki sem tudott eljönni, mert 
többen elhunytak, mások idősek és távol élnek.

A Vigadó Étteremben kaptunk helyet, mivel 
egyik osztálytársunk a tulajdonos, így rendelke-
zésünkre bocsátotta a termet, amely gyönyörűen 
megterítve várt bennünket.

50 éves osztálytalálkozó
 „Batyus” találkozó volt: mindenki hozott sós vagy édes süteményt. A pezsgős koccintás után mind 
elmondtuk, mi történt velünk az elmúlt 50 évben. Igaz, korábban megünnepeltük a 40. és a 45. 
évfordulót is egy-egy találkozóval. Sokat beszélgettünk, emlékeket idéztünk. Vacsorára pizzát 
rendeltünk és tortát is fogyasztottunk az 50-es gyertya elfújása után. Nagyon kellemesen telt el az 
idő, és meglepett, mennyire bizalmasak, nyíltak voltunk egymással. Szeretnénk még találkozni, ha 
nem is 5 év múlva. Reméljük, az is összejön!

Budapesti zarándoklaton 
a Széchenyi Katolikus Középiskola képviselői
„Lángtenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből és engeszte-
lésből.”   – Hetven évvel ezelőtt, 1947. szeptember 14-én a Szent Kereszt felma-
gasztalásának ünnepén Mindszenty József bíboros kezdeményezésére és vezetésével 
százezres tömeg zarándokolt Budapesten a Városmajorból Máriaremetére. A 
hetvenedik évfordulóra emlékezve idén jubileumi engesztelő gyalogos zarándok-
latot tartottak ugyanezen az útvonalon. A lélekemelő eseményen a Mezőkövesdi 
Széchenyi István Katolikus Középiskola is képviseltette magát. 

OLVASÓINK ÍRTÁK

Csoportkép a Mindszenthy-szobornál

Besenyeiné Barta Erzsébet

Már a következő összejövetelt tervezik a találkozó résztvevői
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PALETTA

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, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simogató 
kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent László 
Plébánián. Minden hónap utolsó vasárnapján 
liturgikus szolgálatot teljesít a Szent László 
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 hónap második és negyedik pén-
tekjén 17–19 óráig ifjúsági óra 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, mely egyben a kápolna búcsúja 
is, a mezőkövesdi görögkatolikus kápolnában 
(Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött): 
október 28-án (szombaton) 10 órakor.

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl 
ügyeleti készenléti rend:

ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) 
hétköznap és szombaton: 20–22 óráig,  
vasárnap: 18–22 óráig, ünnepnapokon: 

8–22 óráig. 

KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra) 
csak sürgős esetben: 22–8 óráig 

(hétköznap 7.30 óráig) 

október 15–21-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

október 22–28-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

október 29-től november 4-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

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

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

november 4. 
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

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

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Harangszó

Anyakönyvi 
Hírek 

Városunkban szeptember 25. és október 9. 
között 1 házasságkötést és 13 halál-
esetet anyakönyveztek. Az alábbiak 
hozzátartozói járultak hozzá a nevek 
közléséhez:

Haláleset:
Tihanyi Pál 96 éves,

Papp Jánosné 89 éves 
mezőkövesdi lakos. 

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

Táncra perdülsz velünk?
Szívesen látunk minden táncos lábú érdeklődőt a Matyó 
Népművészeti Egyesület csoportjaiban!

A foglalkozások az alábbi időpontban kerülnek 
megrendezésre a Népi Művészetek Házában:
Kedd 18.00 Matyó Népi Együttes

Csütörtök 17.00 Felnőtt néptánc tanfolyam

Csütörtök 18.00 Százrózsás Néptáncegyüttes

Péntek 16.00 Kisiskolások Néptánc Szakköre

Péntek 18.00 Óvodások Néptánc Szakköre

Péntek 19.00 és szombat 10.00 Matyó Néptáncegyüttes

A foglalkozások nyilvánosak, az érdeklődők beiratko-
zás előtt megtekinthetik azokat.
Bővebb információ:49/411-686, matyofolk@gmail.com

Meghívó
Október 25-én, 17 órakor Nö-
vendékhangverseny lesz a zene-
iskolában. A koncert a Kodály-év 
jegyében kerül megrendezésre, a 
zeneszerző születésének 135. és 
halálának 50-ik évfordulóján.

Mindenkit szeretettel várunk!

OLVASÓINK ÍRTÁK

Matyó Népüvészeti Egyesület MHS
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Stopper

október 23. hétfő
11.30-tól Az 1956. október 23-i Forradalom és Szabadságharc 61. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepi program a Hősök terén és 
a Közösségi Házban
október 26. csütörtök
16 órától Mezőkövesdi Fotóklub a Közösségi Házban
október 27. péntek
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Ház D épületében
október 27. péntek
17 órától Kiállításmegnyitó a Diósgyőri Képzőművész Stúdió '76 
alkotásaiból a Közösségi Ház emeleti kiállítótermében
október 27. péntek
19 órától Dumaszínház: Kiss Ádám a nagy világban – 80 perc alatt 
a Föld körül – a Közösségi Házban

október 28. szombat
15.30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC NB I-es 
férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban
november 4. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Törökszentmiklósi Székács KE NB I/B 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

PALETTA

Hívogató

17 órától: 
A kis vámpír – 3D
magyarul beszélő, német-angol-dán-
holland családi animációs film, 2017 

Moziajánló október 26. csütörtök, 
Közösségi Ház

Gratulálok Dr. Zelei Borbála 
Főorvos Asszony Aranydiplomájához!
Rózsás színben láttuk feljönni a napot
Arany Diplomájához minden jót kívánok
Öröm és boldogság legyen mindig vele, hogy az
Arany Diplomáját sokáig élvezhesse!

Rózsás utakon vezesse az élet
Teljesüljön minden szép reménye
Útjaira boldogságot hintsen
A sok jóságáért Áldja meg az Isten!

Margó

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő 

bérbeadásra hirdeti meg
a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. 1/1. szám alatti, 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2. (csütörtök)
Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság.

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

polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik segítségemre 
voltak a „Szent László él!” című ünnepi műsor megvalósításában. Akik 
nélkül ez nem jöhetett volna létre: lelkipásztoraink, egyházközségi 
képviselőink, Szent László Fesztiválkórus, Szent László Babakórus és a 
gyermekek szülei, a lírai és prózai művek előadói, a Szent László Egy-
házközség filiái, a Széchenyi István Katolikus Középiskola, a Közösségi 
Ház és a Városi Könyvtár dolgozói, a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör 
Egyesület, Mozer János karnagy, a technikusok, és mindenekelőtt rende-
zőtársam, Mozerné Horga Stefánia. Köszönöm!

19 órától:
Fűrész – Újra játékban
magyarul beszélő, 
amerikai-kanadai horror, 2017

K. Dudás Mária
főszervező

Köszönet az V. Matyó Őszi Zöldség 
- Gyümölcs Kiállításon való részvételért
A Matyó Kertbarát Egyesület köszöni a kiállításon résztvevő óvodák-
nak, iskoláknak, hogy megmutatták milyen csodálatos „Tündérker-
teket” készítettek, a magánszemélyeknek, hogy bemutatták, miket 
termelnek kiskertjükben. 
Köszönjük a lekvárversenybe és a süteményversenybe benevezők-
nek, hogy színesítették a rendezvényünket.
Önök nélkül nem lett volna ilyen színvonalas a kiállítás.
Köszönjük a szponzoroknak a támogatást.

A kiállítás szponzorai:
Tállai András miniszterhelyettes úr, Kedves Pöttyös Kávéház, Ostorosbor 
Zrt., Dusza Pincészet, Mozaik Barkácsüzlet, Szilvási-Zupkó Anett

 Matyó Kertbarát Egyesület

FOGADÓÓRÁK 
 
Dr. Fekete Zoltán polgármester minden hónap első csütörtökén 
tart fogadóórát a Közös Önkormányzati Hivatal A-épületében 
(Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.), melyhez előzetes beje-
lentkezés szükséges a 49/511-500-as telefonszámon. E-mail: 
polgarmester@mezokovesd.hu

Vámos Zoltán alpolgármester minden hónap első csütörtökén 
15–18 óráig, valamint szükség esetén külön megjelölt időpontban 
tart fogadóórát. Telefon: (49) 511-540. E-mail: zoltan.vamos@
mezokovesd.hu

Dr. Jakab Orsolya jegyző minden hónapban egy alkalommal, 
a jegyzői titkárságon történő bejelentkezést követően, előzetes 
időpont-egyeztetés alapján tart fogadóórát. Telefon: (49) 511-
540. E-mail: jegyzo@mezokovesd.hu

(Fizetett hirdetés)
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Mezőkövesdi KC 
– Debreceni VSC 0-2 (0-1)
A bajnokság 12. játéknapján a jó formában 
lévő, legutóbbi hat mérkőzéséből ötöt 
megnyerő hajdúsági gárda látogatott Mező-
kövesdre október 14-én. Az összecsapás első 
félideje debreceni fölényben telt. A vendégek 
már a 3. percben komoly helyzetig jutottak, 
azonban Jovanovics lövését Tujvel hárította. 
Fölényük a 28. percben érett góllá, ekkor 
Varga beadását követően Mengolo lőtt éles 
szögből a kapuba.

Fordulás után Sós előtt adódott az 
első helyzet az 55. percben, majd négy 
perccel később Strestík szabadrúgása 
után Veszelinovics lőtt közelről a kapu 
fölé. Újabb két perc elteltével Strestík, a 
68. percben Veszelinovics, míg tíz perccel 
később Majtán egyenlíthetett volna, de 
egyik lehetőséget sem sikerült gólra váltani. 
A vendégek a 84. percben eldöntötték a 
három pont sorsát, egy szép akció végén 
Bódi lőtt közelről a hálóba.

– Az első félidőben nem azt játszottuk, 
amire készültünk. Tudtuk, hogy a Debrecen 
a hibáinkra fog várni, ennek ellenére sokat 
hibáztunk és lekontráztak minket. A második 
félidőben 35 percig az történt a pályán, amit 
szerettünk volna, de gólt szerezni nem sikerült 
– mondta Radványi Miklós vezetőedző. 

Labdarúgóink 9 ponttal továbbra is a 11. 
helyen állnak a tabellán.

Újabb vereséget szenvedett a Mezőkövesd Zsóry FC 
csapata az OTP Bank Ligában. Együttesünk a Debrece-
ni VSC ellen kapott ki hazai környezetben.

Pont nélkül maradtak

MOL-Pick Szeged U20 - Mezőkövesdi KC 21-29 (10-16)
Álomszerűen kezdődött az október 8-án, Szegeden megren-
dezett összecsapás, ugyanis a remek teljesítményt nyújtó MKC 
a 11. percben már 7-1-re vezetett. Drizner Péter tanítványai a 
folytatásban is jól játszottak, ekkor viszont jobbára felváltva 
potyogtak a gólok, így csapatunk megtartotta a különbséget.

A második játékrész az elsőhöz hasonlóan indult, az MKC 
egy 5-2-es roham után már 21-12-re vezetett a 39. percben, 
mellyel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés. Ezt követően kicsit 
hullámzóbban alakult a játék, azonban a különbség lényegé-
ben nem változott a lefújásig.

Mezőkövesdi KC – Balmazújvárosi KK 30-26 (18-13)
A tavalyi esztendőt még az élvonalban töltő csapatok 
találkoztak Mezőkövesden, így előzetesen izgalmas, szoros 
mérkőzésre lehetett számítani október 14-én.

Az összecsapás a várakozásoknak megfelelően kezdődött, a 
gólok jobbára felváltva potyogtak, a 19. percben Jóga találata 
után 10-9-re vezetett együttesünk. A játékrész hajrája az 
MKC-nak sikerült jobban, kéziseink 8-4-re megnyerték a záró 
10 percet, ezért magabiztos előnnyel vonulhattak pihenőre.

Csapatunk lendülete a szünet után is megmaradt és 
rohamosan nőtt a különbség a csapatok között. A 41. percben 
Jóga szerzett gólt beállóból, ezzel kéziseink a 41. percben már 
25-15-ös előnyben voltak. A folytatásban közelebb zárkóztak a 
vendégek, de az MKC győzelme egy pillanatig sem forgott ve-
szélyben. A mérkőzéshez tartozik, hogy a kövesdi Kovács Bencét 
a 48. percben ütés miatt piros lappal kiállították a játékvezetők.

– Az első játékrész első felében kerestük a fogást ellenfe-
lünkön, majd volt egy jó periódusunk, ennek köszönhetően 
sikerült öt góllal meglépni. A második félidőben az első 10 
percet 7-2-re megnyertük, ezzel el is dőlt a mérkőzés – mond-
ta a lefújás után Drizner Péter vezetőedző.

Kézilabdázóink öt forduló után a 2. helyen állnak a tabellán 
8 ponttal, a 10 pontos Békés-Drén KC mögött.

VÉRADÁS Október 14-én közös véradást szervezett a Mező-
kövesdi KC, a Mezőkövesd Zsóry FC és a Magyar Vöröskereszt 
mezőkövesdi szervezete a Városi Sportcsarnokban. Az akció 
keretében összesen 18 önkéntes adott vért, akik ajándékot 
kaptak, valamint ingyen tekinthették meg a Mezőkövesd Zsóry - 
Debrecen és az MKC- Balmazújváros mérkőzéseket.

A hozzávetőleg minden táblán 100 értékszámmal – de az utolsó asztalnál 400-zal 
magasabban jegyzett, egyértelműen esélyesebb Hajdúböszörmény SE együttesét 
fogadta sakkcsapatunk a 2. fordulóban. A 2 szép győzelem és 7 döntetlen mellé 
sajnos becsúszott 3 vereség, és ebből a bosszantó, legminimálisabb arányú, 6,5 
-5,5-ös vereség következett, ami nem jár ponttal. Amennyiben valamelyik remivel 
végződött partit sikerült volna megnyerni, hozzájuthattunk volna a megérdemelt 
1 ponthoz. Az x-ek közül kiemelkedik Pap Máté döntetlenje, aki egy több mint 400 
értékszámmal erősebb ellenféltől rabolt fél pontot. 

Csapatunk 2 forduló után a 12 résztvevős mezőnyben az 5. helyen áll a 
tabellán.

Győzött: Sallai János és Nyíri Dániel
Döntetlen: Becskei Zoltán, Barabás Tibor, Hevesi Zoltán, Zelei Zoltán, 
Hunkó György, Pap Kristóf és Pap Máté
Játszottak még: Kántor József, Pap László és Póta Lajos

A következő fordulóban, október 29-én az ősi rivális Tiszavasvári SE lesz az 
ellenfél, idegenben.

Peches folytatás...

UTÁNPÓTLÁS Gól nélküli 
döntetlent játszott a magyar 
U21-es válogatott Törökor-
szág vendégeként, Európa 
bajnoki selejtezőn október 
10-én. Nemzeti együttesünk-
ben kezdőként lépett pályára 
Szalai Attila, a Mezőkövesd 
Zsóry FC labdarúgója, aki 89 
percet töltött a játéktéren. 
Korosztályos válogatottunk 
öt nappal korábban Olaszor-
szág ellen 6-2-es vereséget 
szenvedett felkészülési 
mérkőzésen, ahol a mező-
kövesdi Koszta Márk az első, 
Szalai Attila pedig a második 
félidőt töltötte a pályán.

Bódi Krisztián

Szalai Attila

Két győzelemmel folytatta szereplését a Me-
zőkövesdi KC felnőtt együttese az NB I/B-s 
kézilabda-bajnokságban. Az MKC a MOL-Pick 
Szeged U20-as csapata, valamint a Balmazújvá-
ros elleni rangadón is magabiztos sikert ért el.

Magabiztos győzelmek

bokri

Dr. T. B.
Lendületben az MKC; kézilabdázóink 

zsinórban három győzelmet arattak a bajnokságban 
(Fotó: Mezőkövesdi KC)



16            Mezőkövesdi Újság 2017/21

SZIRÉNA

A rendezvényen 
egyebek mellett a 
kertekben termelt 
zöldségeket és 

gyümölcsöket, valamint az 
abból készített szörpöket és 
lekvárokat tekinthették meg 
az érdeklődők. A kétnapos 
kiállításnak a Táncpajta adott 
otthont október 6-án és 7-én.

A pénteki nyitóünnepsé-
gen a rendezvényt szervező 
Matyó Kertbarát Egyesület 
nevében Herkely Károly elnök 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd Tállai András államtitkár, 
térségünk országgyűlési kép-
viselője mondott beszédet. A 
politikus kiemelte a kulturális, 
történelmi és a hétköznapi ér-
tékek, köztük a mezőgazdasági 
termékek megbecsülésének 
fontosságát.

– Ha az értékeinkre gondo-
lunk, akkor elsősorban a tör-
ténelmünk, illetve a kultúránk 
jut eszünkbe. Ez a kiállítás 
arra hívja fel a figyelmet, hogy 

Matyóföld 
LEGJAVA

Nyolc kategóriában díjazták a legszebb kerteket 
az V. Őszi Zöldség-gyümölcs Kiállítás és Sütemény-
sütő versenyen. A programban tökfaragó- és lek-
várverseny, emellett Matyóföld Legnagyobb 
Tökének megválasztása is szerepelt.

becsüljük meg a hétköznapi értékeinket, becsüljük meg mindazt, 
amit a természet és a föld ad nekünk.  – mondta Tállai András, aki 
köszönetet mondott többek között a Matyó Kertbarát Egyesület 
tagjainak a szervezésért. A tárlatot ezt követően Jéger Károly 
pápai prelátus áldotta meg.

A kiállításon a Tündérkert program keretében mezőkövesdi 
óvodások és általános iskolások alkotásait is megtekinthették a 
jelenlévők, míg Balog István méhészbemutatóval és mézkóstoló-
val várta az érdeklődőket. Ezen felül ízletes lekvárok megkósto-
lására is lehetőség nyílt.

VERSENYEK A Matyóföld Legszebb Kertjei versenyre ebben az 
esztendőben összesen tizenheten neveztek. A legszebb díszkert 
kategóriát Visontai Éva, a fólia vegyes kert versenyt Lázár Lajos-
né és Bukta Józsefné nyerte meg. A fűszernövényes kert kategó-
riában Kriston Olívia, a gyümölcs és díszkert versenyben pedig 
Farkasné Péntek Mária diadalmaskodott. A konyhakertek között 
holtversenyben Árvai Jánosné és Gál Zoltán, míg a virágoskertek 
között Jacsó Zsuzsanna és Fűtőné Majnár Mária diadalmas-
kodott. A vegyes kert versenyt Lázár Mihályné, a Matyóföld 
Legszebb Kertje kitüntető címet Reich László nyerte el.

SÜTEMÉNYEK A süteménysütő versenyre összesen 25 -féle édes 
és sós sütivel jelentkeztek. Az első helyezést Herkely Károlyné 
habos almás süteménye érdemelte ki, a második helyen Kiss 
Lajosné pogácsája végzett. Lukácsné Vali gyümölcsös túrótor-
tája és Béres Józsefné szüreti mákos kalácsa egyaránt a harma-
dik pozíciót érte el. 

A lekvárversenybe 38 -féle 
terméket neveztek be. Az 
első helyen Bukta Józsefné 
eper-ribizlilekvárja végzett, 
a második pozíciót Csoma 
Bak Tímea narancsos sütő-
töklekvárja és Vincze Kinga 
csipkebogyólekvárja szerezte 
meg, míg a harmadik helye-
zettnek járó elismerést Gál 
Kis Erika csokis céklalekvárja 
és Petrán Lajos szeder-ribiz-
lilekvárja érdemelte ki. Kü-
löndíjban részesült Kristonné 
Farkas Andrea petrezsely-
mes almalekvárja és a tardi 
Forrás Oktatási Központ 
patisszonlekvárja.

LEGNAGYOBB TÖK A rendez-
vény keretében megválasz-
tották Matyóföld Legnagyobb 
Tökét is. Hegyi Jánosné és 
Gál Benedek holtversenyben 
végzett az első helyen, ugyanis 
mindketten pontosan 22 kg-os 
növénnyel jelentkeztek a meg-
méretésre. Bódi K.

Óvodás és iskolás csoportok, családok 
is ellátogattak a Táncpajtába

Az értékeink megbecsülésére 
hívta fel a figyelmet Tállai András

A tárlat mellett versenyek 
és kóstolás is volt

Matyó háziasszonyok süteményei 
versengtek a díjakért


