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Emlékezés 
a hősökre

Bartók József rendőr főtörzszászlós, 
a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályának bűnügyi technikusa kapta meg 
a „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető 
díjat az 1956-os forradalom és szabadságharc 

61. évfordulójának tiszteletére rendezett városi 
ünnepségen, október 23-án.

1956. október 23-a örökké 
élni fog a szabad emberek és 
nemzetek emlékezetében. E nap 
a bátorság, az öntudat és a győ-
zelem napja volt. A történelem 
kezdete óta nincs még egy nap, 
mely világosabban mutatja az 
ember csillapíthatatlan vágyát a 
szabadság iránt: bármily kicsi is 
a siker esélye, s bármily nagy is 
az áldozat, amit követel -- hang-
zott el az ünnepségen.

KOSZORÚZÁS    Térzenével és 
koszorúzással kezdődött a meg-
emlékezés a hagyományokhoz 
hűen Mezőkövesd Város Fúvós-
zenekarának közreműködésével 
az 1956-os Emlékműnél. Vá-
rosunk önkormányzata mellett 
a mezőkövesdi intézmények, 
gazdasági és civil szervezetek 
képviselői rótták le kegyeletüket 
a forradalom hősei előtt.

ÜNNEPSÉG    1956 nem csupán Bu-
dapest és Magyarország, hanem 
az egész nemzet forradalma volt, 
emelte ki ünnepi beszédében dr. 
Gulyás Gergely, a Fidesz Magyar 
Polgári Szövetség frakcióvezetője 
a Közösségi Házban. A szabad-
ságharc neves és névtelen hőseit 
a közösségi áldozatvállalásra 
és a közösséget szolgáló egyéni 
önfeláldozásra emlékezve őrzi az 
utókor, tette hozzá. A politikus 
1956 hőseiről és a mezőkövesdi 
eseményekről, köztük Tóth Má-
ria hőstettéről is megemlékezett. 
A teljes ünnepi beszédet lapunk 
6–7. oldalán olvashatják.

ELISMERÉS    Az elmúlt évek 
hagyományait folytatva az 
ünnepség keretében adták át a 
„Mezőkövesd Közbiztonságáért” 
kitüntető díjat. Az elismerést 
ebben az esztendőben Bartók 
József rendőr főtörzszászlós, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályának bűnügyi 
technikusa vehette át dr. Fekete 
Zoltán polgármestertől.

– Huszonöt éve, hogy hivatásos 
szolgálatot vállaltam, huszonöt 
éve, hogy a határőrségnél és a 
rendőrségnél teszem a dolgom. 
Minden elvárásnak igyekszem 
megfelelni és ahogy korábban 
határőrként, úgy immár 10 éve 
rendőrként is a magyar állampol-
gárok, a lakosság érdekeit szolgá-
lom – mondta a díjazott.

MŰSOR    Az ünnepség ezt köve-
tően a mezőkövesdi gimnázium 
műsorával folytatódott. A „Csa-
ládom története ’56-ban” című 
zenés színpadi játékot Sándor 
Dalma rendezte. 

– Olvastam Rozványi Dávidtól 
a Híd Andauba, valamint Déry 
Tibortól a Szerelem, továbbá egy 
ismeretlen szerzőtől a Bárányok és 
oroszlánok című művet, ezek-
ből állítottam össze a műsort. 
A zenéket úgy válogattam, hogy 
minden esetben a cselekménynek 
megfelelőek legyenek, a táncos 
produkciókban pedig sokat segí-
tettek a gyerekek – emelte ki Sán-
dor Dalma. A díszlet és a jelmezek 
Csigerné Fazekas Csilla pedagógus 
munkáját dicsérik. 

Bartók József bevallottan szere-
ti a munkáját, a rendőri hivatást 
életformájának tekinti. Elsődle-
ges szempont számára, hogy a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
területén a bűnelkövetőket felku-
tassa, valamint hogy az elkövetők 
a törvény előtt felelősségre vonásra 
kerüljenek. Célja a tisztességes, 
törvénytisztelő emberek érdekei-
nek védelme, s hogy Mezőkövesd 
város a becsületes állampolgárok, 
családok, gyermekek részére élhető, 
biztonságos környezetet jelentsen.

A műsorban egy család 
életébe nyerhettünk bete-
kintést, életükön keresztül 
élhettük át a forradalmat, 
a szabadság, függetlenség 
reményének felcsillanását, 
valamint a szabadságharc 

leverésének fájdalmát

BARTÓK JÓZSEF 1971-ben Mezőcsáton született, majd családjával 1977-ben 
költözött Mezőkövesdre. Az általános iskola, és a gimnázium befejezése után 
1991-ben vonult be katonának a Határőrséghez. Egy év sorkatonai szolgálat 
után, 1992.08.01-jén a Határőrség hivatásos állományba került, az akkori 
Ellátó-Biztosító Századhoz. Az idegenrendészeten belül az ún. Közösségi 
Szálláson helyezkedett el, melynek megszűnése után az Igazgatóság Szol-
gálati Csoportjában lett csoportvezető. Ezt követően az Akció Alosztály, majd 
később a Bevetési Alosztály állományába került. 2005-ben a Kossuth Határ-
vadász Század állományában csoportvezetőnek nevezték ki, ahol a Határőr-
ség integrációjáig látta el szolgálati feladatait.

A Határőrség integrációját követően 2008. január 1-jei hatállyal került 
a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának állományába, 
azóta is nyomozó- bűnügyi technikus munkakörben dolgozik. Rendőri 
munkája során több bűncselekmény eredményes felderítésében vett 
részt, 2009-ben munkája elismeréseként a B.A.Z. Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője jutalomban részesítette.

Bódi Krisztián
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Az a kedd volt a teljesség, a minden, 
A szív és a lélek helyére billent. 
Józan lett a részeggé züllesztett ész, 
A félig élet – akkor volt egész. 
 
Mert ritka vendégként járt arra mosoly, 
Szorongás ült a fáradt arcokon. 
Már megértettem, mint nyolcéves gyerek, 
Másként is lehetne élni életet. 
 
Az eltűnt szabadság visszatért megint, 
Egyenes lett a meghajlott gerinc. 
Apám arcán megjelent az öröm, 
Uram, azt még most is megköszönöm. 
 
Kedd volt akkor is, mikor egy matyó lány, 
A vonuló tankoszlop elé állt. 
Széttárta karját, a tankok megálltak, 
Az ifjú lány, így üzent a világnak. 
 
Két boldog hét volt és a hosszú bánat, 
Őrzői ötvenhat zászlajának. 
Mert jött a harmadik kedd, a félelem, 
Apám akkor megfogta a kezem. 
 
Tankok lőtték le a templomtornyot, 
Mely a főút köveire omlott. 
Beborult a szürke, novemberi ég, 
És szívünket körbezárta a jég. 
 
Sokáig tartott a döbbent csönd, 
S apám szemében megjelent a könny. 
Az oroszok várták a megadás jelét, 
Fehér zászlót, mert a várost lövik szét. 
 
Tépett lepedők lógtak a házak falán, 
Fekete helyett, fehér volt a gyász. 
Fegyvertelenek voltak halottaink, 
Feledni nem lehet, ez arra int. 
 
Uram, azóta eltelt hatvan év, 
De az a három kedd most is bennem él. 
Izzó parázsként, a hallgatás alatt, 
Az elmondhatatlan emlék megmaradt.

Mezőkövesd, 2017. október

AZ A HÁROM KEDD... 
1956

Dr. Pázmándi László:
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Templomszentelés – 16 éve

SZELLEMI ÉS ÜGYESSÉGI TUSÁK Az első nap középiskolások vetélked-
tek egymással, összesen 7 csapat mérte össze tudását október 9-én. 
A helyi gimisek mellett a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó 
Villamosipari Szakgimnáziumából érkeztek diákok a játékos megmére-
tésre. A csapatok magyar, történelmi és közgazdasági teszteket oldottak 
meg, valamint a kreativitásukra is szükség volt: olyan tojástartót kellett 
tervezniük, amelyben egy nagyobb esés után sem törik el a tojás. A 
vetélkedőn a 10. A osztály csapata győzedelmeskedett. Október 10-én 4 
csapat részvételével sportnapot tartottak középiskolás diákok részére. 
A kispályás labdarúgó tornát a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Középiskola csapata, míg az ügyességi úszóversenyt a Miskolci SZC Ber-
zeviczy Gergely Szakgimnáziuma nyerte meg. A következő programban 
összesen 9 csapat versengett október 11-én. A 7-8. osztályos tanulókból 
álló csoportok Szent Lászlóval kapcsolatos feladatokat oldottak meg, 
valamint egy hagyományőrző lovagbemutatót is megtekintettek. Az első 
helyen a gimnázium 8. B osztály csapata végzett.

SZÍNPADI JÁTÉK Következő programként a Szent László legenda 
dramatizált feldolgozását adták elő október 12-én a gimnázium 
dísztermében a diákok. A Sándor Dalma által rendezett darabban 
zömében 9. B osztályos tanulók szerepeltek. 

MŰVÉSZET A diákoknak rendezett programok október 13-án zárul-
tak, amely zárórendezvényen egyrészt az iskola tanárainak, volt ta-
nulóinak alkotásaiból rendeztek kiállítást a díszteremben, másrészt 
kiosztották a diákok számára meghirdetett plakát- és esszéíró pályá-
zatok nyerteseinek járó elismeréseket is. Az Erasmus+ programhoz 
kapcsolódó angol nyelvű pályázatok közül két csapat projektje is 
első helyezést ért el: Lengyel Lilla, Pongrácz Szilvia, Berecz Antónia 
és Katyina Boglárka a következő nemzetközi fordulóban képviselhe-
tik majd az iskolát. 

– Igyekeztünk változatos programokat kínálni a tanulóknak, ame-
lyeknél szükség van a kreativitásukra is, ugyanakkor törekedtünk 
arra, hogy azok ne a szigorúan vett tananyaghoz kapcsolódjanak. 
Nagyon örültünk neki, hogy a város, illetve a szakképzési centrum 
más iskoláiból is részt vettek a programokon, a kapcsolatok építésé-
re is jó lehetőséget biztosított ez a hét – mondta el Juhász Jánosné, 
az MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma intézményvezetője. 

Szent László-hét: 
a lovagkirályra emlékeztek
Az iskola névadója előtti tisztelgés jegyében 
telt el egy hét a mezőkövesdi gimnáziumban 
október 9. és 14. között.

A misét a mezőkövesdi származású Gáspár Mátyás ajaki plébá-
nos celebrálta, aki prédikációjában egyebek mellett Jézusról, a 
Szentlélekről, a hivatásról, a Jézus Szíve templomról, valamint 
az eukarisztiáról beszélt. Kiemelte, a pap legfontosabb fel-
adata az, hogy rámutasson Jézusra. Elmondta, a templomban 
találkozhatunk vele, éppen ezért fontos, hogy mindig nyitott 
szívvel menjünk Isten házába. Hozzátette Jézus megújítja az 
életünket és minden szentmisén jelen van. Az ünnepség a mise 
után szentségimádással folytatódott.

Engesztelő szentmisét tartottak a Jézus Szí-
ve templom felszentelésének 16. évfordulója 
alkalmából október 13-án.

Harangemelés és szentmise

A Szervita Harmadrend kápolnája előtt ünnepélyes keretek kö-
zött áldotta meg Fülöp atya, a Szerviták Világi Harmadrendjének 
asszisztense a két új harangot, illetve a feszületet, amelyek 
városunk tűzoltói segítségével kerültek fel a helyükre. A kápol-
nában Fülöp atya tartott szentmisét, valamint Bogisich Ferenc, 
a szervita világrend magyarországi tartományának asszisztense 
szólt a hívekhez, majd a mezőkövesdi rend nemrég előkerült ala-
pító okiratának tartalmát ismertette Eszter nővér. A kápolnában 
az elmúlt 6 évben felújításokat végeztek, kb. másfél éve pedig 
nagyobb volumenű beruházások történtek az épületben. A 
tetőszerkezetet kijavították, készült egy oromfal is, ezt követően 
kezdődött a torony építése és harangszék kialakítása, továbbá 
kicserélték az ablakokat, újravakolták a belső falazatot, majd a 
padozat átalakítása, oltár átrakása, kegyszobrok, kegytárgyak 
beszerzése volt soron. 

Ünnepséget tartott a Szerviták Világi 
Harmadrendjének mezőkövesdi közössége 
szeptember 30-án. 

D. Anett

Bódi K.

D. A.

Harangáldás

Színdarab Szent László legendájáról
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– Felbolydult a belváros, és sokakat érde-
kel: csak a főutca újul meg, vagy megépül 
a rendelőintézet előtti körforgalom is?
– Nagy lendülettel zajlik a munka, hiszen 
egy olyan összehangolt és átfogó fejlesz-
tési program valósul meg a belvárosban, 
melyben több beruházás épül egymásra. 
Decemberre már teljesen le lesz aszfal-
tozva a főutca, a következő két nagyobb 
fejlesztés pedig jövőre kezdődik: a ren-
delőintézet előtti körforgalom kialakítá-
sa, valamint a buszállomás áthelyezése a 
vasúti pályaudvar mellé. Az a célunk, hogy 
ésszerűbb, biztonságosabb és kényelme-
sebb legyen a közlekedés Mezőkövesden.

– Megújul a Hadas, a Zsóry bejáratá-
nak környezete, új kerékpárút és or-
vosi rendelő is épül. Hogyan fogadják 
mindezt azok, akik nincsenek jóban a 
változásokkal járó körülményekkel?
–  Minden beruházáshoz, újításhoz, így a 
környezetünk jobbá, szebbé tételét szol-
gáló átalakításokhoz is türelem kell. Az a 
terv, hogy Mezőkövesd valóban európai 
kisvárossá váljon, már a célegyenesben 
van. A fejlődés meghatározó mérföld-
kövei kerülnek a következő években a 
helyükre, 21. századi lakókörnyezetünk 
alapjaiként. Nagy örömmel tölt el, hogy 
Mezőkövesden túlnyomó többségben to-
leráns emberek laknak, és külön köszö-
nöm, hogy együtt tudunk örülni a fejlesz-
téseknek, különös tekintettel a főutca 
– már régóta várt – aszfaltozására.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSEK
A BELVÁROSBAN:
Mátyás király utca aszfaltozása: 
310,5 millió forint (kormánytámo-
gatás)
Körforgalom építése: 130 millió 
forint (TOP-forrás)
Buszpályaudvar áthelyezése: 350 
millió forint (TOP-forrás)

– És ha már a változásokról beszélünk: 
milyen érzés, hogy nagyapa lett? 
– Valóban igaz az a mondás, hogy az 
ember annyi idős, amennyinek érzi ma-
gát: érdekes, hogy éppen idén 20 éve 
dolgozom a dél-borsodi emberekért, 
ami nem kevés idő, mégsem érzem ma-
gam fáradtnak. Még nagyon sok felada-
tom van, amelyet szeretnék megvaló-
sítani a választókörzetemben. És hogy 
honnan merítek erőt? Idén eljött az a 
pillanat, amikor már nemcsak az embe-
rek szeretete ad újabb és újabb energi-
ákat, hanem az unokám is, aki már egy 
mosolyával is bearanyozza a szívemet. 
Különös érzés ez, azok tudják, akik-
nek pici gyermekük, vagy kisunokájuk 
van: mellettük újra gyereknek érezzük 
magunkat. Nagyszülőkként valójában 
megfiatalodunk: gügyögünk, grimaszo-
lunk, bohócot csinálunk magunkból 
egy-egy gyermeki kacaj kedvéért.

Fejlődésről és feladatokról
– interjú Tállai Andrással

Az ősz derekán egyre 
gyakoribbak az esős, vagy 
éppen ködös reggelek. A 

közlekedés mindig nehéz-
kesebb a tél közeledtével, 
Mezőkövesden pedig a fő-
utca felújítása idén továb-
bi akadályokat jelent, ám 
hogy ezek bosszantóak, 

vagy a még idén lezáruló 
fejlesztés várható eredmé-
nye felülírja-e a kisebb-na-

gyobb kellemetlenségeket 
– erről kérdeztem 

Tállai András államtitkárt, 
országgyűlési képviselőt 

október 20-án.

Sz.B.Á.

Városunkban tartott évértékelő háttérbeszél-
getést a Mezőkövesdi Tankerületi Központ 
igazgatója és 4 intézmény vezetője október 
17-én. Az iskolákban folyó fejlesztésekről, 
valamint a tankerületi központ és az intéz-
mények kapcsolatáról is beszélt Bozsikné 
Vig Marianna igazgató. Mint mondta, 2017 
szeptemberétől új, átfogó iskolafejlesztési 
program indult az állami fenntartású isko-
lákban. Az ülésen Gál János, a Mezőkövesdi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője a szakmai innováció 
jelentőségét emelte ki: a 21. században 
fontos, hogy a mai fiatalokhoz közel álló 
eszközrendszerrel működjön a tanítás és 
ehhez elengedhetetlen a pedagógusok 
képzése is. Mint mondta, ezt a célt szol-
gálják az EFOP-os módszertani pályázatok 
is, amelyben jelentős eredményeket ért el 
a tankerület. Mozerné Horga Stefánia, az 
Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-
vezetője a művészeti képzések fontosságát 
hangsúlyozta, emellett bemutatta az iskola 
tevékenységeit és terveit. 

Mintegy 2,6 milliárd forint érté-
kű fejlesztésre nyertek forrást a 
mezőkövesdi tankerület közne-
velési intézményei. 23 sikeres 
pályázat eredményeként inf-
rastrukturális beruházás, több 
mint 395 millió forintból pedig 
14 szakmai projekt valósul meg.

Oktatási 
fejlesztések

44. hét:   előkészítő munkák és aszfaltozás: 
Mindszenty utca és Egri úti csomópont között, 
előkészítő munkák: Széchenyi utca és Szent 
László tér között, mindkét pálya.

45. hét:   előkészítő munkák: Széchenyi utca 
és Szent László tér között, mindkét pálya.

46. hét:   előkészítő munkák és aszfaltozás: 
Széchenyi utca és Szent László tér között, déli 
pálya.

47. hét:   előkészítő munkák: Széchenyi utca 
és Szent László tér között, északi pálya.

48. hét:   előkészítő munkák és aszfaltozás: 
Széchenyi utca és Szent László tér között, 
északi pálya.

A főutca felújításának 
ütemezése

D. A.
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„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A világ 61. alkalommal emlé-
kezik az 1956-os forradalomra 
és szabadságharcra, de mi 
anyaországi magyarok azonban 
csak 29. alkalommal tehetjük 
ezt szabadon. A forradalom 
eltiprása után 33 éven át a sza-
bad világban magyarok és nem 
magyarok egyaránt évről évre 
megemlékeztek a magyar hősi-
esség legszebb, 20. századi pél-
dájáról, de akik Magyarország 
határain belül éltek a kom-
munista diktatúra alatt, csak 
titokban emlékezhettek nem-
zeti szabadságküzdelmünkre, 
annak legyilkolt hőseire, a 
megtorlásokra, a börtönévekre. 
Akik a forradalom alatt a nem-
zet szabadságáért érdemeket 
szereztek, azoknak a forrada-
lom után az élettől, személyes 
szabadságuktól, vagy hazájuk-
tól kellett elbúcsúzniuk. 1956 
nem csupán a főváros, nem is 
csak az ország, hanem az egész 
nemzet forradalma volt. Neves 
és névtelen hőseit a közösségi 
áldozatvállalásra és a közössé-
get szolgáló egyéni önfeláldo-
zásra emlékezve őrzi az utókor. 
A közösség szolgálatába állított 
önfeláldozás vezette Tóth Ilon-
ka szigorló orvost, amikor az 
Országos Mentőszolgálathoz 
jelentkezett. Ez vezette Angyal 
Istvánt, amikor röpiratokat 
és élelmet kezdett oszto-
gatni, majd végül a  Tűzoltó 
utcai csoport vezetője lett. Ez 
vezette a 6 Pongrátz testvért a 
Corvin közbe és ez vezette itt, 

Mezőkövesden az alig 17 éves 
Tóth Máriát is, aki a szovjet 
tankok elé állt, hogyha más-
hogy nem, akkor egymaga állít-
sa meg a világ akkor legerősebb 
katonai hatalmának páncélo-
sait. Ennek a nemzet szabad-
ságát szolgáló önfeláldozásnak 
megtestesítői voltak a pesti 
srácok, akik leleményükkel az 
utcai hadviselés új formáját 
alkották meg és alkalmazták a 
Vörös Hadsereggel szemben. 
Próbatétel idején mutatkozik 
meg, hogy kik és milyen em-
berek vagyunk valójában. 1956 
ilyen próbatétel volt a nemzet 
számára és a magyar nemzet 
kiállta a próbát. Eljön az a pilla-
nat az ember életében, amikor 
nincsen más kiút és eljöhet a 
pillanat egy nemzet életében is, 
hogy nincs más kiút. Amikor az 
igazság birtokában felesleges 
mérlegelni. Tóth Mária nem 
mérlegelt, ahogyan Angyal Ist-
ván és Pongrátz Gergely sem. 
A kockázat a lehető legnagyobb 
volt: maga az élet, a siker pedig 
felettébb kétséges. De igaz-
ság nélkül lehet ugyan élni, 
mégsem biztos, hogy érdemes. 
Igazság nélkül élni annyi, 
mint elfeledve, elveszve élni, 
burokban, sötétben, önbecsa-
pásban tudatosan, tudatlanul. 
Az igazság sohasem lehet bűn, 
ahogy az őszinte szeretet sem. 
1956 forradalmárai önmaguk-
nál jobban szerették a hazáju-
kat. Szeretettel viseltetni valaki 
iránt, vagy valami iránt döntés 
kérdése. Szeretni adottság, 

összetartozás, önfeladás, 
amelynek nem kell, hogy a 
viszonosság is része legyen. 
1956 után forradalmárok százai 
a bitófán magyar hazánkért 
haltak meg és a magyar állam 
végezte ki őket. Ők a legtöb-
bet adták a hazának, olyan 
sokat, hogy már semmit sem 
kaphattak tőle. Hősiességük 
emléke él, emlékük éltet, fűz 
össze és emel fel bennünket, 
mai magyarokat. Az 1956-ot 
követő 33 évben a forradalom 
lángját csak a külföldön élő 
magyarok tarthatták életben, 
akik szabadon emlékezhettek 
1956 történetére. Magyaror-
szágon 3 évtizeden keresztül 
börtön járt azoknak, akik nem 
hívták ellenforradalomnak a 
forradalmat, akik megemlékez-
tek a diktatúra által kivégzett 
hősökről, akik nem törődtek 
bele, hogy Moszkva nem csak 
fizikailag akarta megsem-
misíteni a hősöket, hanem 
emléküket is ki akarta törölni a 
nemzet emlékezetéből. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1956-ban pár nap elegendő 
volt ahhoz, hogy a forradalom 
ledöntse Budapesten a Sztálin-
szobrot, kiszabadítsa a politikai 
foglyokat, helyreállítsa Magyar-
ország önrendelkezését és a 
többpártrendszert és kivágja a 
magyar nemzeti zászlóból az 
azt elcsúfító sarlót és kalapá-
csot. Pár nap elég volt, hogy a 
forradalom lángja szétterjedjen 
az egész országban és hogy 

itt, Mezőkövesden is a felkelés 
hullámai ledöntsék a szovjet 
közigazgatást, megalakulhas-
son a demokratikus helyi köz-
igazgatás. A szovjet béklyókat 
az egész ország néhány nap 
alatt le tudta rázni magáról. 
November 4-én azonban több 
mint 2000 tank tett tanúbi-
zonyságot arról, hogy a szovje-
tek nem tűrik el a szabadságot. 
Itt, Mezőkövesden a bevonuló 
szovjet csapatok szétlőtték a 
Szent László templomot, több 
polgári lakost legyilkolva. Az 
ő emléküket őrzi ma a város 
közepén emelt emlékmű. 
Bajzáth Mária és Lázár János 
fiatal jegyespár, Csató G. Tibor, 
Németh Lajos, Papp József, ifj. 
és id. Pázmándi József azon a 
novemberi reggelen, amikor 
a szovjet csapatok áthaladtak 
a városon, éppen kenyérért 
álltak sorba. Ők is ártatlan 
áldozatai annak, hogy a szabad 
világot, a magyar forradalom 
iránt érzett csodálat nem 
sarkallta tettekre. A nyugat-
nak az igazságtalan és Európa 
keleti felét rabságra ítélő jaltai 
világrend fenntartása sokkal 
fontosabb volt, mint a magya-
rok szabadsága és 1956-ban 
számukra Suez fontosabb volt, 
mint Budapest. A kommu-
nisták sohasem értették meg, 
hogy miből táplálkozott 56 
hőseinek végtelen elszántsága 
a nemzet szabadsága iránt. 
Soha nem értették meg, hogy 
miért vállalták a harcot, életü-
ket kockáztatva az akasztófa 

Dr. Gulyás Gergely, a FIDESZ Magyar Polgári 
Szövetség frakcióvezetője mondott beszédet 
2017. október 23-án, az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából 
rendezett városi megemlékezésen melyet az 
alábbiakban olvashatnak.

„A magyar hősiesség 
egyik legszebb példája”

Dr. Gulyás Gergely
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árnyékában is. Ezt soha nem értették 
meg, nem is érthették meg és ez az 
értetlenség állandósult félelemmel töl-
tötte el őket. Pedig a lényeget nem volt 
esélyük megérteni, mert a hazaszeretet 
fogalma hiányzott a szótárukból. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az igazság 
azonban nem mindig vezet azonnal 
sikerre. Az idő múlása csak még inkább 
segítségünkre van abban, hogy tudjuk, 
ami történt, nem csak a pillanat fény-
törésében tűnt valódinak, hanem távla-
tosan is igaz. És éppen mert igaz, örök 
üzenetet hordoz: az igazság győzelméig 
mindig időszerű marad. A szabadságot 
és nemzeti önrendelkezést zászlajára 
tűző forradalmunk igaz volt, ezért 
leverése után, megtagadása közepette, 
elhallgatása alatt is megkerülhetetlen 
maradt. Viszonyítási pont volt akkor 
is, amikor tollal és fegyverrel harcol-
tak emléke ellen, és akkor is, amikor 
a hazugságban békét keresve, sajnála-
tos októberi eseményekként kezdték 
emlegetni. A magyar nemzet 1956-ban 
az igazság mellett állt és a szabadság-
szerető emberek szolidaritása ellenére 
egyedül maradt. De jobb egyedül 
maradni, mint hazugságban élni. A 
nagy tetteket sokszor nem az eredmény 
minősíti, és az igazság mögött nem 
feltétlenül áll többség. Annyi meggya-
lázott, elhallgatott és titokban megün-
nepelt október 23-a után már majdnem 
3 évtizede szabadon emlékezhetünk. 
Mára Magyarország alkotmánya és az 
első szabadon választott országgyűlés 
által elsőként elfogadott emléktörvény 
egyaránt rögzíti: mai szabadságunk 
az 1956-os forradalmunkból sarjad ki. 
1956 1989-90-ben győzedelmeskedett. 
Azonban még ma is, a szó legszorosabb 
értelmében ezekben a napokban is, az-
zal kell szembesüljünk, hogy a demok-
ratikus közéletnek szabadon választott 
képviselőként vannak tagjai, akik nem 
a forradalmárokat, hanem az ávósokat 
siratják. Akik tagadják azt a konszen-
zust, amely legalább látszólagosan már 
1990 májusában a rendszerváltozásban 
az állampárt oldalán résztvevő poszt-
kommunistákkal is fennállt, amikor 
a parlament egyhangúlag fogadta el 
az 1956-os forradalomnak a 3 évtized 
után a nemzet szabadságához vezető 
nagyszerűségét rögzítő emléktörvényét. 
Mégis, ma is lehet olyan választott 
képviselője az országnak, akinek a 
rendszerváltozás után 27 évvel is csak 

idézőjelek között ünnep 1956. október 
23-a. Aki 1956. október 23-a ünnep-
voltát tagadja, az a demokráciára és a 
nemzeti önrendelkezésre mond nemet. 
A kijózanító valósággal való szembesü-
lés, ha az egyéntől nem is, de legalább 
egy politikai közösségtől elvárható. A 
pártnak, amely ilyen politikust megtűr 
a képviselői között, minden, az 1956-os 
forradalommal és általánosságban a 
demokráciával, vagy a jogállammal 
kapcsolatos megnyilatkozása álszent és 
hazug. Ma a modern világban a korábbi-
nál nagyobb egymásrautaltság ellenére 
mégis magunk dönthetünk a saját 
sorsunkról. Ezt azoknak köszönhetjük, 
akik 1956-ban életüket adták a nemzet 
szabadságáért. Azoknak köszönhetjük, 
akik 1956-ban egy évtizednyi kommu-
nista elnyomás után, ha csak 13 napra 
is, de kivívták a szabadságot. Akiknek 
időben rendkívül korlátolt szabadság 
jutott, hogy nekünk a teljes szabadságot 
hagyják örökül. Földi világunk sokszor 
nem igazságos, ezért a nemzethez való 
hűség a nemzetet tartja meg és nem 
azt, aki hű hozzá. 1956-ban a nem-
zethez való hűség harcban elesett 
hősöket, kivégzetteket, bebörtönzöt-
teket és megnyomorítottakat szült. 
A magyar nemzethez való hűségért 
a magyar állam a forradalom után 
fizikai megsemmisítéssel fizetett. Az 
állam azonban földi hatalom, a nem-
zet és a haza viszont »a magasban 
van«,  ahogyan Illyés Gyula találóan 
megfogalmazta. Ezért a magyarság 
közös emlékezetének örökké részesei 
maradnak mindazok, akiknek lelke a 
nemzet szabadságáért szállt az égbe. 
Példájukkal, áldozatukkal, kereszt-
útjukkal ők jelenítik meg mindazt, 
amely a Föld egy határokkal körbezárt 
területét a hazánkká teszi és bennük 
testesül meg mindaz, amely határokra 
való tekintet nélkül nemzetté formál-
ja a világban szétszóródott magyar-
ságot. Ahogyan csak a legőszintébb 
szeretet képes arra, hogy velünk 
legyenek azok is, akik már nincsenek 
mellettünk, úgy élnek ma is és úgy 
fognak örökké velünk élni 1956 hősei 
a hazájukat és a szabadságot szerető 
magyarok szívében. Így élnek ma is 
velünk a pesti srácok, a Széna tériek, 
a Corvin köziek, így él velünk Angyal 
István és Mansfeld Péter, így él velünk 
ma is Bibó István, Brusznyai Árpád és 
Pongrátz Gergely. 
Köszönöm a figyelmet!”

A német csoporttal érkezett Erika Rosenberg 
argentin író, aki a Das Glashaus: Carl Lutz und 
die Rettung ungarischer Juden vor dem Holo-
caust című könyvét mutatta be a gimnázium 
dísztermében október 2-án, emellett vándorki-
állítás is nyílt a helyszínen, amely Oskar és Emi-
ly Schindler életét dolgozta fel. Carl Lutz svájci 
diplomata több 10 ezer kivándorláshoz megfe-
lelő védlevelet állított ki, amivel mintegy 63 ezer 
zsidó életét mentette meg a holokauszt idején.

– 2 évvel ezelőtt itt, Magyarországon kezdtem 
el igazán foglalkozni a témával, ezzel a csendes 
hőssel, aki meg merte tenni, hogy egy remények 
nélküli korban embereket mentsen – mondta el 
Erika Rosenberg, a könyv írója. A program része-
ként a diákok ellátogattak a fővárosba, a Vadász 
utca 29. alatt található Üvegház (Glashaus) ma 
múzeumként működő épületébe is.

– A cserediák-programban a gimnázium 
10. A osztálya vett részt, egy teljes hetet töl-
töttünk együtt a német delegációval. Mező-
kövesd nevezetességein kívül ellátogattunk 
Egerbe és Budapestre is, valamint sportprog-
ramokat is szerveztünk – foglalta össze Kraj-
nyákné Barna Anikó, a 10. A osztályfőnöke.

A diákok élményeikről prezentációkat készítet-
tek és mutattak be a zárónapon október 6-án. A 
csoport másnap hazautazott, legközelebb jövő jú-
niusban találkoznak a tanulók: Bad Salzungenben 
töltenek majd el egy hetet diákjaink, egy nemzet-
közi ifjúsági találkozó keretében. 

Mintegy 24 fős delegáció, 
köztük 14 gimnazista tanuló 
érkezett Bad Salzungen test-
vérvárosunkból, a csapat egy 
hetet töltött el Mezőkövesden 
október 2. és 7. között.

Vendégség 
a matyó fővárosban

Élmény-prezentáció

Dori Anett
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A bál fővédnöke, Tállai András 
államtitkár, térségünk ország-
gyűlési képviselője köszöntötte 
a vendégeket, majd beszédében 
kiemelte, hogy ez Mezőkövesd 
egyetlen olyan bálja, amit immár 
két évtizede minden évben 
megtartanak. Továbbá örömmel 
számolt be arról, hogy meg-
újulhat a gimnázium 50 éves 
tetőszerkezete, illetve, hogy ettől 
az évtől a kollégium az iskolának 
a része, a két intézmény utoljára 
50 éve alkotott egységet.

– Mintegy 300 millió 
forintos fejlesztés várható a 
gimnáziumban, a tetőcsere 
mellett a fűtési rendszerek 
korszerűsítése valósul meg, 
így egy komoly energetikai 
felújítás fog kezdődni az 
iskolában. A másik jó hír, hogy 
a kollégium már nem önálló 
intézmény, hanem a gimnázi-
umhoz tartozik – mondta el 
beszédében Tállai András.

A bál bevétele a 2013-ban 
létrehozott Szent László Alma 
Mater Alapítványt gazdagítja, 
amely révén lehetőség van a 
tehetséges tanulók és a szoci-
álisan rászoruló diákok támo-
gatására is. Valamint ennek az 
alapítványnak köszönhetően 
jutalmazták meg a Szent 
László-hét keretében lezajlott 
pályázatok résztvevőit is. Az 
idei bál különlegessége volt 
továbbá, hogy két asztalnál az 

iskola egykori diákjai foglaltak 
helyet: 40 éves érettségi-
találkozójukat ünnepelték 
az eseményen. Az esten a 
gimnázium tanulói adtak 
műsort, láthattunk mezőségi, 
matyó és latin táncokat, va-
lamint énekes-zenés-mesés 
produkciókat. A vacsora 
után a Randevú zenekar 
szolgáltatta a talpalávalót, 
az est tombolasorsolással 
fejeződött be.

VERSES DÉLUTÁN Az ingyenes programok 
kezdéseként a Hetek költőnemzedék tagjainak 
verseiből idézett Jónás Zoltán előadóművész a 
Városi Könyvtárban október 2-án. A meghí-
vott előadó elmondta, a Hetek közös indulása 
1967-re tehető, a csoport különlegessége, 
hogy ebben a kiszorított helyzetben is ébren 
tudták tartani költészetükkel a nemzeti öntu-
datot. Az előadás keretében a közösség tag-
jainak – Ágh István, Bella István, Buda Ferenc, 
Kalász László, Ratkó József, Raffai Sarolta és 
Serfőző Simon – költeményeiből hallhattunk 
válogatást. A zenés-irodalmi műsorban Jónás 
Zoltán szavalt, Majoros Nikolett énekelt és 
Majoros Roland gitározott.

KÖNYVBEMUTATÓ A 6. (Württemberg) huszár-
ezred az 1848-49-es szabadságharcban című 
kötetét mutatta be Horváth Béla a Városi 
Könyvtárban október 5-én, az íróval Takács 
Norbert, a MASZK elnöke beszélgetett. Az 
előadás során megtudtuk, hogy az ezredet az 
1740-es években gróf Károlyi Sándor volt kuruc 
generális állította fel, később a tulajdonos 
1814-ben Württemberg királya lett, ettől kezdve 
1849-ig megtartotta az elnevezését. Az író a 
találkozón hatalmas lelkesedéssel mesélt a 
huszárok tulajdonságairól és az ezred életéről, 
valamint a jelenlévők kérdéseit is készséggel 
megválaszolta.

GYEREKPROGRAMOK Mintegy 60 általános is-
kolás tanuló kacagta végig A kijátszott róka és 
A három szép pillangó című meséket a Városi 
Könyvtár Gyermekrészlegében október 5-én. 
A két történetet Pósa Lajos Pósa bácsi meséi 
című meséskönyvéből hozta el városunkba a 
Kalamajka Bábszínház művészeti vezetője, 
Fehér Sándor. A gyermekeknek kézműves 
foglalkozással és arcfestéssel is készültek a 
szervezők a programsorozat zárónapjára. A 
Könyves Vasárnapon továbbá ingyenes volt a 
beiratkozás, az internethasználat és a DVD-
kölcsönzés is.

A kultúrakedvelők irodalmi 
műsor és könyvbemutató közül 
választhattak, a gyerekeket pe-
dig interaktív és kézműves 
foglalkozásokkal várták 
az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozat keretében 
október 2. és 8. között.

Könyvtári 
programok

TÁBOR A program méltó befejezése volt a negyedik alkalommal megrendezett Mátraderecskei 
Csellózenekari Tábornak, ahová 5 mezőkövesdi növendék mellett Debrecenből, Mátraderecské-
ről, Miskolcról és Berettyóújfaluról érkeztek tanulók. 

– Nem minden iskolában van lehetőség arra, hogy zenekarban játszhassanak együtt, ezért 
óriási élmény a gyerekeknek, hogy az öt iskola együttműködésével ebben a táborban ez megva-
lósulhatott – mondta el Csécsi Hajnalka gordonkatanár.

TEHETSÉGNAP A II. Csellózenekari Találkozó elnevezésű napon mutatták be a diákok a táborban 
tanultakat a zeneiskolában. A nap zárásaként a tábor résztvevői közös koncertet adtak a Szent 
László templomban, ahol népdalok és klasszikus művek is szerepeltek a műsorban. Legközelebb 
december 3-án adventi koncerten találkoznak a csellisták Mátraderecskén. 

Második alkalommal 
tartottak tehetségnapot 

az Alapfokú Művészeti 
Iskolában, a programot 

közös zenélés zárta a 
Szent László templomban 

szeptember 23-án.

20. alkalommal rendezték meg az estélyt az 
intézmény tornatermében október 14-én, amely 
egyben a Szent László-hét záró eseménye is volt.

Jubileumi jótékonysági bál 
a gimnáziumban

Csellóval a zenei tehetségekért

D. Anett

Tállai András köszöntötte a jótékonysági 
rendezvény résztvevőit

D. A.

D. A.
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A kiállítás aktualitását a reformáció 500 éves évfordulója adta, 
ez alkalomból emlékeztek meg a misszionáriusnő szolgá-
latáról. Életútját és a Sárospataki Református Kollégium 
Múzeumában őrzött, hazánk egyik leggazdagabb külmissziós 
gyűjteményét mutatta be az Engem várnak a szigetek című 
előadásában Pocsainé dr. Eperjesi Eszter lelkész, a Sárospataki 
Református Kollégium Múzeumának igazgatója.

A megnyitón Agócsné Halász Andrea múzeumvezető 
köszöntötte a jelenlévőket és szólt néhány szót a kiállítás 
szervezéséről, a programot Rabi Zsófia, az Alapfokú Művészeti 
Iskola művésztanára és tanítványa fuvolajátéka színesítette. 
Az időszaki tárlat a tárgyi gyűjtemény legjelentősebb darab-
jait tartalmazza – használati tárgyakat, zeneszerszámokat, 
vadászeszközöket, hétköznapi és ünnepi viseleteket. A tárlat 
december 30-ig látogatható.

Időszaki kiállítás nyílt 
a Matyó Múzeumban

Molnár Mária misszionáriusnő tevékenységé-
ről és a melanéz népcsoport életéről tudhat-
tunk meg többet Pocsainé dr. Eperjesi Eszter 
lelkész előadásából október 19-én.

Molnár Mária 1886-ban született Várpalotán, majd Budapestre költözve 
került közelebbi kapcsolatba a Bethánia Egylettel, mely életének legfőbb 
iránymutatójává vált. A polgári iskola befejezése után műtősnővérnek 
tanult, majd az I. világháború idején a Bethánia Szövetség hadikórházá-
ban teljesített szolgálatot.

Hosszas procedúrákon, nehézségeken kellett átverekednie magát, hogy 
elérje célját:  1927 decemberében kelt útra Óceánia ismeretlen világa felé 
külmissziói szolgálatra. Mintegy 90 nap elteltével érkezett Manus-szigetre, 
ahol a misszió állomásozott, majd 3 hónap múlva költözött át Pitilu-szigetre, 
ahol 14 évet töltött. A nehéz körülmények ellenére, töretlen hittel és fáradha-
tatlanul tanított, prédikált, gyógyított. Rövid időn belül sikeresen elsajátította 
a nyelvüket és bensőséges kapcsolatot alakított ki a bennszülöttekkel.

1935-ben rövid időre hazalátogatott, ekkor Sárospatakon is tartott előadást, 
majd a magával hozott gazdag néprajzi anyagot a Sárospataki Református 
Kollégium Múzeumának a gondjaira bízta. 1936-ban visszatért Pitilu-szigetére, 
nem tudván előre, hogy a II. világháború véres gépezete a tiszta szívű misz-
szionáriusoknak sem kegyelmez.1943 márciusában egy japán hadihajón halt 
mártírhalált.

Molnár Mária misszionáriusnő
(1886–1943)

Bérletes előadások: 
gyerekeknek és felnőtteknek
Megkezdődött a színházi évad: a felnőttek 
vígjátékot, a gyerekek zenés mesét láthat-
tak a Közösségi Házban.

Mintegy 500 alsó tagozatos gyerek nézte meg a Csengő-
bongó királyság című darabot október 18-án, amelyet a 
Budapesti Fogi Színház hozott el városunkba. A kövesdi 
diákok mellett Tibolddaróc, Szentistván, Mezőkeresztes, 
Vatta, Mezőnyárád és Bükkábrány általános iskoláiból is 
érkeztek tanulók a Közösségi Házba, hogy megtudják, a ki-
rályfinak sikerül-e megtörni a gonosz átkot és újra felcsen-
dülhet-e az ének Csengő-bongó királyságban. 

A felnőttek sem maradtak szórakozás nélkül, október 19-én 
a budapesti Turay Ida színház társulata hozta el városunkba 
a Csak kétszer vagy fiatal című vígjátékot, melynek főszerep-
lője Gordon Brooks, alias Brooksie, a kedves, öreg sármőr, 
aki felesége halála után nehezen rázódik vissza az életbe. A 
szerelméhez intézett imái és barátai segítségével kezd el újra 
magához térni, majd felmerül a lehetősége, hogy magányos-
sága is véget érthet, amikor a bandában feltűnik Rose...

A darabot Bodrogi Gyula rendezte, a főszerepekben 
Hűvösvölgyi Ildikót, Mikó Istvánt, Nagy Gábort és Szabó 
Anikót láthattuk. 

Mágnás Miska
Alig maradt üres szék a Közösségi Házban szeptem-
ber 21-én. Az operettet a budapesti Turay Ida színház 
társulata előadásában láthatta a közönség.

A magyar operett-irodalom egyik legismertebb műve Mezőköves-
den is meghódította a nézők szívét. Szirmai Albert, Bakonyi Károly 
és Gábor Andor két felvonásos darabjának alapkonfliktusa, hogy a 
Korláthy házaspár mindent megtenne, hogy lányukat, Rollát, ne az 
egyszerű mérnök, Baracs István vegye el feleségül. Korláthy gróf és 
barátai nevetség tárgyává teszik a kérőt, aki bosszúból Tasziló gróf-
ként mutatja be a társaságnak egyik lovászgyerekét, Miskát. Az így 
kialakuló konfliktus lesz a talaja a számos tréfás jelenetnek...  A Nyírő 
Bea által rendezett operett címszerepében Kurkó J. Kristófot, Rolla 
szerepében Mahó Andreát láthattuk, Marcsát, Miska szerelmét Bódi 
Barbara, Baracs Istvánt pedig Sövegjártó Áron alakította.

Dori A.

D. A.

D. A.

MM
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Márta már a hatvanas években egész máshogy képzelte el a 
nevelést, mint az akkori oktatásirányítók, szakfelügyelők és 
tanítók többsége. Számára a legfontosabbak a gyerekek. Rádöb-
bent, hogy a hatékony tanítás, fejlesztés, nevelés központjában 
nem a tantervnek kell állnia. Sokkal lényegesebb, hogy a tanulók 
túlfegyelmezés nélkül, szabadon megnyilvánulhassanak. Az 
érzelmi biztonság a központi, így az iskola nem kaloda, hanem 
barátságos fészek lesz diákjai számára. 1988-ban megalapította 
az első magyar alternatív iskolát, a Kincskeresőt. Itt a hosszú 
évek tapasztalataiból kiszűrt, egyedi tanítási technikákból ösz-
szegyúrt pedagógiai módszerét alkalmazzák a mai napig. Alapja 
a személyre szabott tanítás, a szeretet, a rengeteg mozgás 
és a zene. Ezeken kívül a matematika tárgy oktatása során is 
megannyi újítást bevezetett. Kimagasló pedagógiai munkássá-
gát számos díjjal jutalmazták, néhány közülük: Beke Manó-díj, 
Apáczai Csere János-díj és Eötvös József-díj. Továbbá 2009-ben 
megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét. 

A Szent István Katolikus Általános Iskolában megtartott előadást 
barátságos, egyben varázslatos légkör jellemezte. Winkler Mártá-
nak már a belépője sem volt mindennapi. Dallal köszöntött minket, 
majd együtt énekeltünk és bemutatkozásképp táncoltunk is. Mint 
később elmondta, tanítványai nevét mindig dalban kéri, így már az 
első testi kontaktus alkalmával képet kap a jellemükről, az aktuális 
érzelmi állapotukról. Az esetleges feszültségeket a későbbiekben 
fel tudja oldani rengeteg játékkal, dalolással és zenéléssel, melynek 
alapjai az alsó tagozatban a népdalok, népköltések. Tapasztalata 
szerint a legtöbb nehezen kezelhető gyermek egy idő után nyitottá 
válik az együttműködésre. Pedagógusként tudjuk, hogy minden 
diáknak más a viselkedésmódja, mindegyiküknek különböző utat 
kell bejárnia a tudás megszerzéséig. Ezt a sokszor rögös, és nehéz 
ösvényt megkönnyíthetjük, ha játékokon keresztül tanítjuk őket. 
Az örömteli közösségi pillanatok átélése közben élménnyé válik 
a tanulás is. Erre Vekerdy Tamás, neves pszichológus is többször 
felhívta a figyelmet: ahogy a szó elszáll könnyedén, a szóba kötött 
tananyagot is hamar elfeledjük, egyedül az élmény az, ami megma-
rad bennünk. Néhány játék megtanítása után Márta még tanácsok-
kal látott el minket. Kihangsúlyozta, hogy a nevelés gyakorlatilag 
önnevelés is, hiszen a saját lelkünket is ápolnunk kell annak érde-
kében, hogy tudatos mintát tudjunk közvetíteni. Legújabb könyvé-
ben még számos tapasztalatát megosztja velünk, melynek a címe is 
elragadó: Örömre nevelni. Mind pedagógusoknak, mind szülőknek 
jó szívvel ajánlom. Egyik kedvenc idézetem ebből: „Vallom, hogy a 
legnagyobb szeretettel lehet és kell határozott irányt mutatni, tar-
tani szülőként, anyaként élve együtt a gyerekekkel, amelynek egyre 
nagyobb szükségét látom elbizonytalanodó, ki tudja hová siető 
világunkban.” Pályakezdő tanítóként hatalmas inspirációt kaptam 
Mártától, hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen az alkalmon. Úgy 
vélem, mindenkinek meg kell fogadnia az alábbi tanácsát: mérhe-
tetlen szeretettel vegyük körül a gyerekeket!

Winkler Márta interaktív előadást tartott a me-
zőkövesdi óvó- és tanítónőknek a Szent István 
Katolikus Általános Iskola könyvtárában, októ-
ber 13-án. A nehezen kezelhető, magatartászava-
ros gyerekek iskolába integrálása volt a téma. 

Örömre nevelni 

Kicsik és nagyok, szülők és pedagógusok, sulisok és kis tesók tölthet-
ték együtt ezt a rendhagyó szombatot, ahol vidám együttlét és ka-
cagás jutott mindenkinek osztályrészül. A Társadalmi szerepvállalás 
erősítése a közösségek fejlesztésével címmel elnyert EFOP-pályázat 
keretein belül került megrendezésre a színes programokat kínáló 
Hagyományőrző rendezvény és Családi Sportnap. A délelőtt folya-
mán végig foci-, kézi-, kosárlabda-mérkőzések zajlottak, a pályára 
lépőket családtagok, tanárok és osztálytársak együtt buzdítottak 
nagy-nagy lelkesedéssel. Az alagsori termekben is nagy volt a nyüzs-
gés: itt népi ügyességi játékokkal ismerkedhettek a gyerekek, ahol 
volt célbadobás és diótörés is. A vállalkozó szelleműek a falmászást 
is gyakorolhatták. A legkisebbeknek az udvaron felállított ugrálóvár 
okozott boldog perceket. A lovak szerelmesei a Varga Lovasiskola 
bemutatója után nyeregbe is pattanhattak. Az Egyszer volt Meseze-
nekar óriásbábokkal táncoltatta meg a kicsiket, de a felcsendülő dr 
Bubó, Vuk és Mézga család rajzfilmes dallamai nosztalgikus retro-
perceket okoztak a gyerekeket kísérő szülőknek is.

Ez a Családi Nap igazi örömünnep volt, ünnepe volt az 
együttlétnek, ünnepe egy élő közösségnek. Lehetőség volt ki-
kapcsolódásra és kapcsolódásokra: új ismeretségek, barátságok 
kialakítására; a meglévők mélyítésére. S tele volt olyan közösségi 
élményekkel, melyekből mindenki szabadon meríthet a dolgos 
hétköznapokba visszatérve.

Egy őszi Családi Nap 
szivárvány színei

Míg az időjárás erős jóindulattal sem – addig a jókedv 
annál inkább volt felhőtlen szeptember 23-án, szom-
baton a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskolában megrendezett Családi Napon. 

Bencsik Sára – tanító Szilvási-Zupkó Anett
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Koromnál fogva igazi nemes embereket nem ismerhettem 
életben, csupán könyvekből, történelemből – elég, ha csak 
az Eszterházyakra, a Grassalkovichokra, Batthyányakra, 
Széchenyiekre, Erdődyekre gondolok – s a róluk szóló 
ismereteket általánosítva vallom, hogy gimnáziumi 
osztálytársam is, aki a Nádasdi névre hallgatott, minden 
bizonnyal közéjük sorolható.

A Nádasdy név ismert a magyar történelemből, hiszen 
ebből a családból az „Új idők lexikon” szerint huszonnégy 
országos főméltóság származott, közöttük főispánok, főkapi-
tányok, püspökök, kamarások... A Wesselényi-összeesküvés 
egyik tagja, N. Ferenc országbíró a kivégzettek sorsára jutott.

Hála Istennek, az én gimnáziumi osztálytársam, Nádas-
di József nem került a kivégzettek listájára, de egyáltalán 
nem volt könnyű gyerekkora. Csupán sejtésem, hogy Ő az 
arisztokrata család egyik leszármazottja. Ezt a sejtésemet 
alátámasztja, hogy édesapja 1945 előtt rendőrtiszt volt, a 
háború után az új rendőrség átvette állományába – ez a 
jónak mondható helyzet nem tartott sokáig: a Rákosi-
rendszer megerősödésével az apa elvesztette rendőrtiszti 
állását, s az egész családot kitelepítették a Hortobágyra. 
Minderről mi, osztálytársak semmit sem tudtunk, csupán 
évtizedekkel a gimnázium elvégzése után, találkozóink 
nyitották meg osztálytársam őszinte vallomását.

Az átlag magyar gyerek élete sem volt könnyű a háború utáni 
években, el tudom képzelni, hogy a gyermek Nádasdi Józsi sorsa 
mennyivel mostohább volt a mienkénél. A kitelepítettek sorsát 
bemutató regények (pl. Sólyom Ildikó: Megtörténhetett!?) érzé-
keltetik azt a bánásmódot, melyben részük volt az üldözötteknek 
mind a hivatalos szervek részéről, mind a rettegésben, mind a 
megfélemlítésben élő lakosság részéről.

A gimnáziumi évek alatt semmi sem volt látható, 
tapasztalható barátunk viselkedésében, nagyon jól nevelt, 
udvarias, előzékeny fiú volt. Különösen szerette a mozgást 
(focit, kosárlabdát). Édesanyja látogatásakor elmentek a 
Jézus Szíve templomba imádkozni, hálát adni, könyörögni. 
Arról sem beszélt soha, hogy a mi erős humán osztályunk 
mennyire nem felel meg érdeklődésének.

A gimnázium ötvenéves jubileumán (1961-ben) érettségiz-
tünk, s barátunk a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre adta 
be jelentkezését. Szorgalmával – a rendelkezésre álló rövid idő 
alatt – felkészült műszaki rajzból, mely számunkra ismeretlen 
tantárgy volt, s eredményes vizsga után felvételt nyert az egye-
temre, melyet üzemmérnökként végzett, másoddiplomaként 
megszerezte a közlekedésmérnöki diplomát is.

Szerénysége vezetett oda, hogy a Hungarokamionhoz 
szerelőként jelentkezett munkára. A vállalat vezér-
igazgatója véletlenül jött rá a csalafintaságra, finoman 
megdorgálta, hogy „mások azzal is dicsekednek, amivel 
nem rendelkeznek, ő pedig a diplomáját is eltitkolja”. Ettől 
kezdve meredeken emelkedett a ranglétrán egészen a 
vezérigazgató műszaki helyettese szintig.

Beosztásából adódóan végigjárta Eurázsia országait felde-
rítési céllal az elhárító tiszttel, mivel csak a biztonságosnak 
megítélt országokba szállítottak a kamion autói. Így csu-
pán a huszonöt éves érettségi találkozóra jutott el először, 
velem pedig – elfoglaltságaim miatt – csak a harmincöt 
éves találkozón jött össze, de azóta kapcsolatunk egyre 
szorosabb, egyre elmélyültebb, igazi baráti lett.

Amikor Budapestre kerültem (1990) után, egyre 
gyakrabban szerveztem összejöveteleket a Pesten élő 
osztálytársakkal, születésnapokat is megünnepeltünk 
az ünnepelt lakásán, s minden évben óévbúcsúztatót és 
újévköszöntőt tartottunk munkahelyemen, ahol ügyeletet 
is adtam, a Sürgősségi Betegellátást Koordináló Osztályon. 
Ezek nagyon kedves, szép emlékek.

Baráti beszélgetéseink során derült fény a hortobágyi 
kitelepítésre, s arra, hogyan keresték a kutyabőrt, de a 
rendőrapa nagyon jól tudhatta, hogy amit Rákosiék meg 
akarnak találni, azt meg is találják – így gondosan meg-
semmisítette a nemességet igazoló okmányt.

Most, amikor Nádasdi József haláláról értesítettem az osz-
tálytársakat, ugyanolyan reakciót váltott ki belőlük a halálhír, 
mint Várnai Zseniből a „Fiam halálára” című versből ismert:

„A nap megálljon e szörnyű sirámra
S legyen minden hideg, zord, sötét,
Dermedjen meg a szálló idő is,
Mert lehunyta élő, sugárzó szemét...”

Azóta is beszélgetve az osztálytársakkal, értetlenül állnak 
a hetvennégy éves barát halála előtt, hiszen még közeli az 
emlék, amikor ötvenöt éves érettségi találkozónkon együtt 
voltunk Poroszlón, s az ott jelenlévők áradoztak arról, 
milyen gáláns, figyelmes, úriember a mi Nádasdi Józsink. 
Mi pedig szeptember 12-én találkoztunk Holló József 
könyvbemutatóján Mezőkövesden, ahol jó hangulatban 
volt, nyoma sem látszott a várható katasztrófának.
Halálával egy űr támadt a barátság mezsgyéjén, csupán 
némi megnyugvást jelenthetnek Arany János sorai:

„...Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi utakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk:
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”

Dr. Szedresi István

Amikor meghallottam a hírt, azonnal 
egy gyerekkori fénykép villant elém: 
a templomi búcsúban az egyik sátor 
előtt állunk. Soha nem éreztem ennyi  
késztetést, hogy bemenjek a temp-
lomba, mint ma. Mécsest gyújtottam 
és a padban lehajtott fejjel vártam 
valamiféle jelet. Jobbra a mellékoltár 
képen Szent István a katonákkal. Ez 
talán tudat alatti, mert bevillant, hogy 
a Szent Imrében az első osztályban 
találkoztunk először Vinkovits Sándor-
ral, hogy azután később a Szent László 
gimnáziumban újra találkozzunk, négy 
évig egymás mellett ülve. Legfonto-
sabb éveinket nagy barátságban töl-
töttük, még nyaralni is minden évben 
együtt mentünk Tiszacsegére. 

Ő gyengeáramú villamosmérnök 
lett, a digitális világot választotta. Ki-
váló képességeinek köszönhetően húsz 
évet dolgozott Ausztriában és ezzel az 
is együtt járt, hogy munkája révén be-
járta a világot. Most meg itt a padban 
az életről meg a halálról kell valami 
elfogadhatót kitalálnom, amivel együtt 
kell élnünk valamennyiőnknek anélkül, 
hogy a mindennapjaink gondolatában 
túl mélyen ivódna be. 

Erről már vele nem beszélhetek, 
mert Ő nincs többé. Élt 69 évet. Meg-
rendítő. Nekem most nem érvényes a 
közhely, mely szerint „azért születünk, 
hogy meghaljunk”. Emberpróbáló idő. 
Felesége, leánya, fia, kilenc unokája, 
rokonai, gyászolják, velük éreznek, 
osztoznak bánatukban barátaik, 
osztálytársaik. 

A legszebb emlék a szeretet, amelyet 
mások szívében hagyunk magunk 
után. Az emlékezés új életet ad a halál 
után, ezért várom azt az időt, amikor 
valamennyien könny és fájdalom 
nélkül tudunk rá gondolni és róla 
beszélni, addig is zárjuk tenyerünkbe 
és kincsként őrizzük apró, de ragyogó 
közös pillanatainkat. 

Nyugodj békében!

Dr. Kriston Mihály

Vinkovits 
Sándor 
(1948–2017)

A MÚLT MEGFOSZTHATTA 
NEMESI ELŐJOGAITÓL,
de kiváló jellemét haláláig megőrizte

Nádasdi József
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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, 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 a mezőkövesdi görög 
katolikus kápolnában (Gaál István u. 1., a 
Közösségi Ház mögött): 
november 26-án (vasárnap) 17 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 29-től november 4-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

november 5–11-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 

(Szent László tér 2.)

november 12–18-ig
GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

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

november 11.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

november 18.
Dr. Kiss Ferenc, 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 október 10. és 25. között 
4 házasságkötést és 11 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátar-
tozóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Holndonner József – Kovács Tímea,

Nyeste Gábor – Turóczi Aletta,
László József Miklós – Farkas Gizella

Haláleset:
Kriston Mátyásné 97 éves,
Dudás Istvánné 87 éves,

Csirmaz Mihályné 80 éves 
mezőkövesdi lakos.  

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

Meghívó
November 24. péntek: Zenetanárok 
XV. Megyei Kamarazene Találkozója. 
Megnyitó: 9 óra. Helyszín: Zeneiskola, 
Mezőkövesd, Mátyás király út 130.

MHS

A Mezőkövesdi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ 

IDŐSEK KLUBJA 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
– jó társaság, 
– színes programok, 
– hivatalos ügyek intézésének segítsége, 
– egészségügyi ellátás szervezése.

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvatartás: 7–15 óráig (munkanapokon)
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ÉRTESÍTÉS
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2017. november 23-án (csütörtök) 17.00 órától 
a Közösségi Ház emeleti nagytermében 

(Mezőkövesd, Szent László tér 24.)  
KÖZMEGHALLGATÁST tart, melynek

NAPIRENDJE:
1.) Tájékoztató az Önkormányzat az elmúlt egy évben végzett 
munkájáról és a további tervekről.
Előadó: Dr. Fekete Zoltán polgármester
2.) Lakossági indítványok, vélemények, javaslatok

Indítványaikat, véleményeiket, javaslataikat előzetesen írásban el-
juttathatják a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épület 
földszintjén elhelyezett gyűjtőládába.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A közmeghallgatást a Mezőkövesdi Televízió élőben közvetíti!

november 8. szerda
14 óra 30-tól Elvarázsolt Katinka című zenés mesejáték a Tihanyi 
Vándorszínpad előadásában a Közösségi Házban

november 9. csütörtök
16 órától Fotóklub a Közösségi Házban

november 15. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Közösségi Házban. Téma: Szent 
László alakja az irodalomban

november 16. csütörtök 
18 órától Nem élhetek muzsikaszó nélkül című zenés vígjáték a 
Újszínház előadásában a Közösségi Házban

november 17. péntek
14 órától Idősek Napja a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 
szervezésében a Közösségi Házban

november 4. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Törökszentmiklósi Székács KE NB I/B 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

november 18. szombat
15.30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC NB I-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

november 18. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – DEAC NK NB I/B férfi kézilabda-mérkő-
zés a Városi Sportcsarnokban

Stopper

PALETTA

Hívogató

17 órától: 
Szörnyen boldog család – 3D
magyarul beszélő, német családi 
animációs film, 2017 

Moziajánló november 15. szerda, 
Közösségi Ház

19 órától:
Rossz anyák karácsonya
magyarul beszélő, amerikai-kínai 
vígjáték, 2017

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

Jámbor Márk önkormányzati képviselő november 9-én 17 órától 
tart fogadóórát Mezőkövesden, a Bevásárló udvar 2c/4-ben. 
Telefon: 70/372-4843.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

50 ÉVE BALLAGTUNK EL A ZÁR-
DA ISKOLA C. OSZTÁLYÁBÓL. 

Osztályfőnökünk 
Molnár Mártonné volt.

Találkozzunk 2017. november 25-
én 14 órakor az iskola aulájában!

Mindenkit szeretettel 
várunk! 

Érdeklődni lehet: 
06 30/475-7477 vagy 06 49/411-317 

telefonszámokon.

Fizetett hirdetés

MATYÓ MÚZEUM XI. 1 – 30. 
XII. 1 – III. 31.

K–V.: 9–15 óráig
K–Szo.: 9–15 óráig

HAJDU RÁFIS JÁNOS
MEZŐGAZDASÁGI GÉPMÚZEUM 

XI. 1 – 30. 
XII. 1 – III. 31.

K–V.: 9–16 óráig
K–Szo.: 9–15 óráig

TAKÁCS ISTVÁN GYŰJTEMÉNY XI. 1 – III. 31. K–Szo.: 9–16 óráig

KISJANKÓ BORI EMLÉKHÁZ XI. 1 – XII. 30.
I. 5 – III. 31.

K–Szo.: 10–14 óráig
P–V.: 10–14 óráig

ZSÓRY GYÓGY- ÉS 
STRANDFÜRDŐ

naponta: 
7.30–18.00

LÁTNIVALÓK TÉLI NYITVATARTÁSA
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Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Kincstári Iroda
Főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű közszol-
gálati 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 bizonylatokat a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően alaki és tartalmi 
szempontból felülvizsgálja. Ellenőrzi a 
könyvelési alapokmányok szabályszerű 
kitöltését, érvényesítői feladatát elvégzi. 
Számítógépes adatfeldolgozást végez. 
Gondoskodik az idegen, téves kiadások, 
bevételek nyilvántartásáról és tisztázás 
után ezek pénzügyi rendezéséről.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók.
Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– középiskola/gimnázium, gazdasági 
középiskolai végzettség vagy középis-
kolai végzettség és gazdaságtudományi 
szakképesítés, mérlegképes könyvelő 
szakképesítés,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
– főiskola, gazdaságtudományi, számvi-
teli szakképzettség,
– költségvetési szervnél ezen a szakterü-
leten szerzett – legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat,
– gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi 
szoftverismeret.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. 

számú mellékletében meghatározott 
formátumú fényképes szakmai önéletrajz,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány vagy annak igénylését bizonyító 
okirat másolata,
– nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének eleget tesz
Iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. novem-
ber 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2017. november 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt dr. Jakab Orsolya nyújt, a 
49/511-540-os 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 azo-
nosító számot: 9-447/2017, valamint 
a munkakör megnevezését: Főkönyvi 
könyvelő!
– Elektronikus úton dr. Jakab Orsolya 
részére a jegyzo@mezokovesd.hu 
e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírá-
lásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról a munkál-
tatói jogkört gyakorló jegyző dönt 
a polgármester egyetértésével. A 
pályázat kiírója fenntartja a jogot a 
pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. november 14.

A pályázati kiírás további közzététe-
lének helye, ideje: 
Mezőkövesd Város honlapja – 2017. 
október 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a mezokovesd.hu honlapon 
szerezhet.

Mezőkövesdi Közös
 Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési 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 
tevékenységi 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 
megtétele, vétség esetén annak szank-
cionálása a rendelkezésre álló eszközzel. 
Közreműködés az épített- és természeti 
környezet védelmében. A fenti törvényben 
meghatározott 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, közszolgálati kö-
zépiskolai végzettség; vagy középiskolai 
végzettség és közszolgálati szakképe-
sítés vagy középiskolai végzettség és 
közterület-felügyelői vizsga,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

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

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott for-
mátumú fényképes szakmai önéletrajz,

– iskolai végzettséget, szakképesítése-
ket igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány vagy annak igénylését 
bizonyító okirat másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással össze-
függő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2017. november 13.

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

A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Mező-
kövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (3400 
Mezőkövesd, Mátyás király út 112.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 
9-490/2017, valamint a munkakör 
megnevezését: Közterület-felügyelő!
– Elektronikus úton dr. Jakab Orsolya 
részére a jegyzo@mezokovesd.hu 
e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat 
elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot a polgármester egyetér-
tésével a jegyző bírálja el. A kinevezés 
feltétele egészségügyi, 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 eredménytelen-
né nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határide-
je: 2017. november 17.

A pályázati kiírás további közzété-
telének helye, ideje: 
Mezőkövesd Város honlapja – 2017. 
október 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további 
információt a mezokovesd.hu honlapon 
szerezhet.

Álláspályázat Álláspályázat
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PALETTA

Paksi FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)
Az október 21-én lejátszott OTP Bank 
Liga mérkőzésen a hazaiak kezdtek 
jobban, de a 2. percben Hajdú, majd 
negyedórával később Kulcsár sem tud-
ta bevenni együttesünk kapuját nagy 
helyzetben. A 17. percben vezetést sze-
reztek a házigazdák, Simon közeli fejese 
a kapu jobb oldalában kötött ki. Együt-
tesünk a 29. percben ledolgozta hátrá-
nyát, Mlinar pontos beadását követően 
Koszta helyezett higgadtan a jobb alsó 
sarokba. Tíz perccel az első félidő vége 
előtt Kulcsár lapos lövése csattant a 
jobb kapufán, míg a túloldalon a játék-
rész utolsó percében Koszta távoli kísér-
letét fogta meg Verpecz.

A 66. percben a paksi Szabó beíve-
lését követően Kulcsár fejese ismét 
a kapufáról pattant ki. A 75. percben 
labdarúgóink is eltalálták a kapufát, 
Lázár lapos bombája után a jobb oldali 
lécről vágódott ki a játékszer, újabb 
gól azonban már nem született.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)
Labdarúgóink október 28-án mintegy 
3000 néző előtt a 2. helyezett Ferenc-
várost látták vendégül a Városi Stadion-
ban. Moutari révén a fővárosiak veszé-
lyeztettek először, a középpályás távoli 
lövését Tujvel magabiztosan hárította. 
Hat perccel később Strestík lőhetett vol-
na gólt, de a kövesdi támadó nagy hely-
zetben rosszul találta el a labdát. A 
küzdelmes, kiegyenlített összecsapás 
39. percében Pedroso bal oldali beadá-
sát követően Böde csúsztatott a léc alá, 
ezzel előnybe kerültek a zöld-fehérek. 

Fordulás után alig 5 perc elteltével 
Koszta helyezett nagy helyzetben cen-
tikkel a bal alsó sarok mellé. Az 58. perc-
ben Koszta éles szögből megeresztett 
lövését mentette szögletre Dibusz, a sa-
rokrúgást követően pedig Hudák fejese 
kerülte el kevéssel a kapu bal oldalát. A 

találkozó utolsó lehetősége is együtte-
sünk előtt adódott, Cseri beadása után 
Veszelinovics lapos lövését fogta meg a 
Ferencváros hálóőre.

Csapatunk 10 ponttal a 12. helyen 
áll a tabellán 14 fordulót követően.

KIESÉS Hosszabbítás után 2-1-es vere-
séget szenvedett a Mezőkövesd Zsóry FC 
csapata a Gyirmót FC Győrtől, így lab-
darúgóink kiestek a Magyar Kupából. 
Az október 25-én lejátszott találkozón 
a hazaiaktól Stieber és Kiss, míg együt-
tesünkből Novák volt eredményes. 

ÚJ VEZETŐEDZŐ Kuttor Attila lett a Me-
zőkövesd Zsóry FC új vezetőedzője. A 
47 esztendős szakemberrel 2019. június 
30-áig szóló szerződést kötött a klub. 
Kuttor Attila pályafutása során játszott 
az MTK, a Debrecen, a Szombathelyi Ha-
ladás, a Videoton, a Diósgyőr, a Győr és 
a Siófok csapatainál. Összesen 560 NB 
I-es bajnoki mérkőzésen kapott lehe-
tőséget, ezzel az örökranglista második 
helyén áll, emellett 19-szer a magyar 
válogatottban is szerepelt. A szakember 
edzőként elsősorban utánpótlás csapa-
toknál dolgozott, legutóbb a Videoton 
FC alkalmazásában állt. 

– Természetesen a legfontosabb, 
hogy minél előbb elkerüljünk a kieső 
zónából. Ez kőkemény munka követ-
kezménye lesz, reméljük, hogy minél 
hamarabb sikerül elérni a célunkat – 
emelte ki Kuttor Attila, aki a szurko-
lókról is elmondta véleményét.

– Természetesen nagyon sokat jelen-
tenek a szurkolók, hiszen az egész játék 
értük van, éppen ezért a támogatásuk 
nagyon fontos. Bízom benne, hogy 
sikerül magunk mellé állítani a szép 
számú közönséget, mert a mai futball-
ban párját ritkítja, hogy olyan sokan 
látogassanak ki a mérkőzésekre, mint 
Mezőkövesden – emelte ki a szakember, 
aki Radványi Miklóst váltotta a mező-
kövesdi kispadon.

Döntetlennel mutatkozott be a Paksi FC vendégeként a 
Mezőkövesd Zsóry FC kispadján Kuttor Attila vezetőedző. 
Labdarúgóink szoros küzdelemben egy góllal kikaptak a 
Ferencvárostól hazai pályán.

Új edző: Kuttor Attila
Balassagyarmati Kábel SE – Mezőkövesdi KC 22-27 (12-12)
Az október 21-én rendezett találkozót a hazaiak kezdték job-
ban, viszont 3-1 után zsinórban négy gólt dobott az MKC, így a 
14. percben együttesünk vezetett 5-3-ra. Ezt követően 10-9-re 
fordítottak a vendéglátók, viszont kéziseink a záró periódus-
ban ledolgozták hátrányukat.

Fordulás után a Balassagyarmat szerezte az első gólt, erre azon-
ban öt találattal válaszolt az MKC, ennek köszönhetően a 38. perc-
ben 17-13-as kövesdi előny állt az eredményjelzőn. A házigazdák 
ugyan néhány perc alatt egy gólra felzárkóztak, de a mérkőzés 
utolsó negyedében ismét nőtt a különbség a felek között. Kovács 
találata után tíz perccel a lefújás előtt 22-18-ra vezettek kéziseink 
és ettől kezdve már nem forgott veszélyben a győzelem.

– Nagyon örülök, hogy győztünk. Ez egy nagyon nehéz mér-
kőzés volt, viszont a második félidőben sikerült felőrölnünk a 
Balassagyarmatot, ennek köszönhetően a hajrában már nem 
kellett izgulnunk – mondta Drizner Péter vezetőedző.

Az MKC 6 forduló után továbbra is veretlenül áll a 2. helyen 
10 ponttal. 

KUPABÚCSÚ 34-29-es vereséget szenvedett az MKC felnőtt 
csapata a Nyíregyházi SN Kft. vendégeként, így kézilabdázóink 
elbúcsúztak a Magyar Kupa további küzdelmeitől. Együtte-
sünkből Vojinovics 7, míg Padla 6 gólt szerzett az október 17-én 
megrendezett összecsapáson.

Ötgólos sikert ért el a Mezőkövesdi KC Balas-
sagyarmaton, az NB I/B-s kézilabda-bajnok-
ság Keleti csoportjában. Csapatunk zsinórban 
a negyedik bajnoki győzelmét aratta.

Jó formában 
az MKC

Tornagyőztes lett a Szent László Gimnázium csapata az V-VI. 
Korcsoportos diákolimpia megyei selejtezőcsoportjában. A 
kövesdi fiatalok a miskolci Herman Ottó Gimnázium csapatát 
28-24-re, míg a szintén miskolci Fráter György Katolikus Gimná-
ziumot 46-22-re múlták felül a Városi Sportcsarnokban október 
17-én rendezett három csapatos megméretésen. A második he-
lyet a Herman Ottó Gimnázium szerezte meg, a Fráter György 
Katolikus Gimnázium a 3. helyen végzett.

Sikeres szereplés

Bódi Krisztián

bokri

bokri

Továbbra is veretlenek kéziseink 
(Fotó: Mezőkövesdi KC)
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   LÁTTAD?

Az ajánlat 2017. november 2-től visszavonásig, illetve a készülék- 
készlet erejéig érvényes. A Sony Smart tévé csak a kiemelt csomagok 
mellé vásárolható meg, ez digitális  D3 és FTTH területen a Tripla XL, 
VDSL és rezes területen a Tripla M.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt 
csomagokban. Garantált letöltési sebesség D3 területen: 13 Mbit/s, 
FTTH területen: 50 Mbit/s.  A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

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

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV-CSOMAG 
ÉS TELEFON EGYÜTT CSAK HAVI 4690 FORINT!

VÁSÁROLJ HOZZÁ SMART LED TV-T, RÉSZLETRE!

Fizetett hirdetés


