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ÁTADÓ Az ünnepségen elsőként dr. Fekete Zoltán polgármester beszélt a 
beruházásokról. Kiemelte, hogy a két fejlesztés, a csúszdapark és a fedett 
élményfürdő összértéke mintegy 2,3 milliárd Ft-ba került. 

– A magyar kormány az elmúlt három évben Mezőkövesd városának és a 
Zsóry fürdőnek erre a két beruházására összesen 1, 8 milliárd Ft vissza nem 
térítendő támogatást adott. Szeretnék köszönetet mondani ezért a kor-
mánynak, valamint Tállai András országgyűlési képviselőnek – emelte ki 
dr. Fekete Zoltán, aki hozzátette, állami segítség nélkül az üzemeltető és a 
város ennyi pénzt nem tudott volna a fejlesztésre fordítani. Kiemelte, hogy 
az elkövetkezendő 3-4 hónapban olyan országos reklámkampányt fognak 
indítani, amely remélhetőleg megalapozza a jövő évi látogatói létszám-
növekedést, hiszen a cél az, hogy az 500 ezret elérje a fürdő vendégeinek 
száma 2018-ban.

– Korábban azt a célt fogalmaztuk meg, hogy Mezőkövesdnek egy 21. 
századi európai kisvárossá kell fejlődnie. Azt gondolom, hogy jó úton 
haladunk, hiszen a városban rendezett az infrastruktúra, új utak épü-
letek, folyamatos a fejlődés Mezőkövesden. Azt lehet mondani, hogy az 
elmúlt 20 évben lényegében minden megújult és sok beruházás, illetve 
fejlesztés valósult meg, ami az itt élők egzisztenciáját és mindennapi 
közérzetét javítja – mondta Tállai András államtitkár, térségünk ország-
gyűlési képviselője.

Kiemelte, hogy nem csak a sport, az idegenforgalom, valamint a közin-
tézmények fejlődnek, hanem az országban elsőként fogják átadni – vár-
hatóan jövő márciusban – azt a Közigazgatási Centrumot, ami a járásban 
élőknek a könnyebb ügyintézését fogja szolgálni. 

– A Zsóry régen az ország első 10 fürdője között volt és most nagy lépést tett 
afelé, hogy a régi hírnevét visszaszerezze, hiszen a legutóbbi felmérés szerint újra 
az ország 10 legjobb fürdője közé tartozik. Ha valaki visszaemlékszik, néhány éve, 
hogy nézett ki a fürdő, az elmondhatja, hogy hatalmas fejlődésen ment keresztül 
Mezőkövesd egyik legnagyobb értéke – tette hozzá Tállai András. 

A honatya hangsúlyozta, hogy 900 millió Ft-os fejlesztés keretében a Zsóry 
üdülőterülete is jelentős mértékben meg fog újulni. Emellett kiemelte a Hadas 
városrészt és a kistemplomot, ahol szintén jelentős fejlesztést fognak elvégezni.

– Úgy gondolom, hogy a térséget tekintve is jelentős beruházás valósult 
meg a Zsóryban, hiszen egy időben összesen nyolc csúszdát használhatnak 
majd a fürdőzők, melyek hossza eléri a 665 métert. A létesítmény külön-
legessége, hogy a versenycsúszda egyik eleme kinyúlik a közterületre, ami 
abból a célból lett így megépítve, hogy a 3-as úton közlekedők figyelmét is 
jobban felkeltse – mondta Dányi Gábor, a D-Gesztor Bau Kft. ügyvezetője.

SZALAGÁTVÁGÁS A beszédeket követően Tállai András, dr. Fekete Zoltán, Dányi 
Gábor és Szobonya Sándor, a Mezőkövesdi VG Zrt. vezérigazgatója közös 
szalagátvágással adta át a létesítményt. Ezt követően Bajzát László, a kövesdi 
vasember és csapata: Balla Gyula, Kiss István és Gyenei Mihály avatta fel az új 
csúszdákat. Az ünnepség ezt követően a fedett élményfürdő melletti aulában 
folytatódott, ahol elsőként ifj. Szilvási András, a Szilvási Építő Kft. ügyvezetője 
ismertette a fedett élményfürdő fejlesztésének főbb elemeit, paramétereit, 
majd a Faller Gusztáv-emléktábla avatása következet (bővebben a 3. oldalon).

A vendégek ezt követően megtekintették az elkészült beruházást, valamint a 
Mezőkövesd Zsóry SE úszószakosztályának bemutatóját.

Átadás és avatás

Csúszdapark, fedett élményfürdő és uszodakomplexum: 
ünnepélyesen átadták a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő legújabb 

beruházásait november 10-én. 

CSÚSZDAPARK Összesen nyolc csúszda, melyek 8, 
11 és 16 méter magasságból indulnak, a torony 
pedig 20 méter magas. Ezek között nagyobb 
átmérőjű csőcsúszdák is találhatóak, van olyan, 
melynek a hossza meghaladja a 150 métert. A 
kivitelezési munkálatokat a miskolci D-Gesztor 
Bau Kft. végezte. Elsőként Bajzát László és 
csapata avatta fel a csúszdákat.

ÉLMÉNYFÜRDŐ 400 négyzetméternyi új vízfelület, 
hat pezsgőágy, három fejzuhany, egy hullámfürdő ,  
melyben a hullámzást egy speciális labda biztosítja. 
Az épület elemei közé tartozik három csúszda, egy 
hatszemélyes, szintén élményelemmel ellátott 
csészefürdő, egy sodrófolyosó és három álló gerinc-
masszírozó kabin. A fedett élményfürdőt a Szilvási 
Építő Kft. építette.

USZODA Az élményfürdő medencéi egy légtérben 
vannak a felújított uszodával, amelybe egy teljesen 
új vízforgatórendszert építettek és a burkolata is 
megújult. A medencetest mérete nem változott, 
ugyanakkor a külső részt szintén teljesen felújítot-
ták. A szauna az uszoda hátsó részéből a bejárathoz 
került át, míg a régi helyén új vizesblokkot és 
illemhelyeket alakítottak ki.

Bódi Krisztián
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Faller Gusztáv meghatározó szerepet tölt be a Zsóry fürdő történetében, ugyanis ő 
irányította azt a kutatóforrást, amely során 1939. február 25-én felszínre tört a kin-
cset érő gyógyvíz városunk határában. A 68-72 fokos, kalciumban, magnéziumban 
és szulfidokban gazdag, hidrogén-karbonátos, nátrium-kloridos hévíz felfedezésével 
beírta magát városunk történetébe. (A mezőkövesdi fürdőt Zsóry Lajos főszolgabíró 
és országgyűlési képviselő alapította és nyitotta meg 1940. július 7-én.) Faller Gusz-
táv a termálkút működését az üzembe állítást követően is figyelemmel kísérte. A me-
zőkövesdi termálkúttal két alkalommal is foglalkozott. 1949. augusztus 3-án előadást 
tartott az őskút létesítésének történetéről a Nehézipari Minisztériumban, 1953. jú-
lius 20-án pedig a Magyar Hidrológiai Társaság Miskolci Csoportjának városunkban 
rendezett ankétján a kutatás során szerzett tapasztalatairól beszélt.

Kutatási eredményeit 1958-ban a Bányászati Lapokban, két tanulmányban, vala-
mint a Mélyfúrási ismeretek című könyvben publikálta. 

A GYÓGYVÍZ FELFEDEZŐJE Faller Gusztáv 1892. február 13-án született Hegybányán, 
majd 1914-ben szerzett bánya- és erdőmérnöki diplomát a selmecbányai Bánya és Ko-
hómérnöki Főiskolán. Tüzértisztként részt vett az első világháborúban, mely után a 
Nagyalföldi Magyar Királyi Bányászati Kutatóintézetében kezdett el dolgozni. Előbb 
üzemmérnökként, majd rövid ideig a Pénzügyminisztérium munkatársaként, ezután 
pedig a Debreceni Bányászati Kutató Kirendeltség vezetőjeként dolgozott. Nevéhez 
fűződik több észak-magyarországi és tiszántúli mélyfúrás telepítése és irányítása. 
Ő vezette egyebek mellett a parádi, recski, berekfürdői, hajdúszoboszlói és a deb-
receni-nagyerdei mélyfúrást is. 1938-tól az Ipari Minisztérium Bányászati Ügyosz-
tályának referenseként irányította például a bükkszéki, a kőrösmezői, nagysármási, 
valamint a mezőkövesdi szénhidrogén-kutatást. Földgázt ugyan csak Nagysármáson 
találtak, a többi helyen viszont értékes gyógyvíz volt a munkájuk jutalma. 1949-ben a 
Nehézipari Minisztériumba került, közben tanított, előadásokat tartott és bizottsá-
gokban tevékenykedett. 1958-ban vonult nyugdíjba és 1968. augusztus 2-án hunyt el. 

A mezőkövesdi gyógyforrás feltárója, 
Faller Gusztáv bányamérnök tiszteletére emléktáblát 
avattak a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben.

Emléktáblát
avattak

AVATÁS Az emléktáblát 
november 10-én avatták fel 
a csúszdapark, fedett él-
ményfürdő és uszodakomp-
lexum átadó ünnepségén. 
Az uszoda melletti aulában 
Szlovák Sándor beszélt rövi-
den a mezőkövesdi gyógyvíz 
felfedezőjéről. Az emléktáb-
lát Tállai András államtit-
kár, térségünk országgyűlési 
képviselője és dr. Fekete 
Zoltán polgármester leplez-
te le, majd Vámos Zoltán, a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
fürdővezetője helyezte el a 
megemlékezés koszorúját.

(Forrás: Szlovák Sándor cikke, mely a Mezőkövesdi Újság 2010. február 25-ei számában jelent meg.)
Bódi Krisztián
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VÁROSHÁZA

TÁJÉKOZTATÓ Dr. Fekete Zol-
tán polgármester az ülés elején 
összefoglalta az elmúlt időszak 
rendezvényeit, valamint beszá-
molt a városban zajló beruhá-
zásokról és pályázatokról is. A 
Szent László tér 19. szám alatti 
helyitermékboltot a tervek 
szerint még az idén megnyitják 
a vásárlók előtt. Az önkor-
mányzat Támogatási Szerződé-
seket kötött az orvosi rendelő 
felújítására, az ipari park, a 
Hadas városrész, a közösségi 
közlekedés fejlesztésére, va-
lamint a Zöld Város projektre 
és a Mezőkövesd-Bükkzsérc 
közötti kerékpárút kialakításá-
ra, emellett pedig folyamatban 
van a Zsóry gyógy- és egészség-
park fejlesztésére vonatkozó 
szerződés megkötése is. A 
városvezető elmondta, hogy 
a főutca felújítása a tervek 
szerint halad, a Legelő utcában 
pedig új járdán járhatunk és a 
betonelemgyártó épület felújí-
tása is folyamatban van.

VÁLTOZTATÁSOK Október hó-
napban már hagyomány, hogy 
ellenőrzik a védőnői szolgála-
tot és felülvizsgálják, egyenlő 
arányban oszlik-e meg a szol-
gálat az egyes körzetekben. 
Az I. számú területi védőnői 
körzet ellátotti létszáma 
túlzottan megnövekedett, 
valamint az adminisztrációs 
és szűrési feladatok köre is 
jelentősen bővült. Az arányo-
sításra vonatkozó szakmai 
véleményezést a testület egy-
hangúlag elfogadta, a változás 

2018. január 1-jével lép életbe. 
A képviselők módosították 
a fizető parkolási rendszer-
ről szóló rendeletet is, mely 
november 1-jétől lép életbe. 
Eszerint a Mátyás király úton 
és az ahhoz csatlakozó utak 
Mátyás király úttól mért 
100 méteres szakaszán lévő 
ingatlanokra vonatkozóan a 
megváltási díjat 500 ezer fo-
rintra, a város más területein 
300 ezer forintra emelték fel. 
A testület szavazott továbbá 
a Matyó Múzeum és a Hajdu 
Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeum nyitvatartási 
idejének módosításáról, 
december 1-jétől a téli idő-
szakban vasárnapi napokon 
az alacsony látogatói létszám 
miatt az intézmények zárva 
tartanak. A képviselők elfo-
gadták továbbá a tanuszoda 
üzemeltetéséről szóló beszá-
molót és a tapasztalatok alap-
ján a nyári időszakban bevált 
hétköznapi 12 és 20 óra, 
szombaton pedig a 7 és 15 óra 
közötti nyitvatartási időre 
módosították a tanuszoda 
nyitvatartásának meghatáro-
zásáról szóló határozatot.

PROJEKTEK A városban TOP-
pályázat keretében megva-
lósuló két beruházáshoz is 
közbeszerzési eljárást írt ki 
az önkormányzat. A József 
Attila úti rendelő helyén új, 
korszerű épület kivitelezésére 
hirdetmény közzététele nélküli 
és tárgyalás nélküli közbeszer-
zési eljárás indult, a projekt 

teljes költsége bruttó 40 millió 
forint. Továbbá nyílt tervezői 
pályázatot írtak ki a meglévő, 
34 hektáros és új iparterületek 
kialakítására vonatkozó enge-
délyezési és kiviteli tervek elké-
szítésére. A beruházás teljes 
költsége 1,34 milliárd forint. 

EGYÉB DÖNTÉSEK A napirendi 
pontok között szerepelt a vá-
ros 4 évvel ezelőtt elfogadott 
Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramjának áttekintése, amelyet 
2 évente kell felülvizsgálni. 
A testület helybenhagyta a 
programot és mivel az elmúlt 
két évben jelentős változások 
nem történtek, a felülvizsgála-
tot 2018. év második félévére 

Mezőkövesd teljes területére vonatkozó csa-
padékvíz-rendezési tervet készíttet az önkor-
mányzat saját forrásból, erről is döntöttek a 
városatyák október 25-ei ülésükön. Két köz-
beszerzési eljárás indításáról is határoztak: a 
József Attila úti orvosi rendelő felújításának 
kivitelezésére, valamint az új iparterület fej-
lesztésére és kialakítására vonatkozó enge-
délyezési és kiviteli tervek elkészítésére.

Ülésezett a testület

ütemezték. Az önkormányzati 
ingatlanokkal kapcsolatban is 
született döntés az ülésen. A 
Mátyás király út 143-145. 1/4. 
szám alatti bérlakás haszno-
sítására pályázatot ír ki az ön-
kormányzat, a Juharfa u. 1. 1/1. 
szám alatti lakás tulajdono-
sának szerződését meghosz-
szabbították, a Mátyás király 
út 68. 2/2. szám alatti ingatlan 
tulajdonosának hosszabbítási 
kérelmét azonban elutasítot-
ták. A László Károly u. 3. szám 
alatti ingatlan elbontásáról is 
szavaztak a városatyák, mely 
ingatlant korábban az óvoda 
udvarának bővítése és játszó-
udvar kialakítása érdekében 
vásárolt meg a város. 

CSAPADÉKVÍZ-RENDEZÉS Az ülésen szó esett Mezőkövesd egész terüle-
tére vonatkozó csapadékvíz-rendezési terv elkészíttetéséről. Pályázati 
felhíváshoz kapcsolódóan a délnyugati városrész tervei már megvan-
nak, a megpályázott 144 millió forintos támogatási összeg elnyerésé-
ről még nem született döntés. Az önkormányzat azonban szükséges-
nek tartja a tervezési munka folytatását a város teljes belterületére 
vonatkozóan, annak érdekében, hogy pályázati és önkormányzati for-
rások rendelkezésre állása esetén kész tervekkel rendelkezzen a város. 

– Megtettük az első, jelentős lépést ahhoz, hogy Mezőkövesd egé-
szére kiépítsük a csapadék-elvezető rendszert. A délnyugati városrészre 
vonatkozóan már beadott pályázatunk van, bízunk a kedvező elbírá-
lásban. Mezőkövesd eljutott oda, hogy saját erőből is nekivágjon a ter-
vezésnek, amelynek első lépéseként kb. 50 millió forintot biztosítunk a 
jövő évi költségvetésből, hogy a város egészére rendelkezzünk engedé-
lyes tervvel a csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésére. Ezen előké-
szítő munka eredményeként közelebb kerülünk a megvalósításhoz is: 
hiszen a pályázatok kiírásakor már kész terveink lesznek, így első körben 
tudunk majd pályázni, valamint ha úgy alakul, saját erőből is el tudjuk 
kezdeni a megvalósítását – mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a város belterületi 
vízrendezési terveinek elkészíttetését. D. A.

Decembertől változik a Matyó Múzeum és a Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeum nyitvatartása

Dori A.
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AKTUÁLIS

A létesítmény jelenleg 3 
úszómesterrel, 3 vízgépész-
szel, 1 pénztárossal, valamint 
1 vegyszerkezelővel működik. 
A helyi oktatási intézmények 
mellett – a fennmaradó idő-
szakokban –  Szentistvánról 
és Tibolddarócról érkeznek 
általános iskolások úszások-
tatásra, de külön időpontban 
a kollégisták és gyógytestne-
velésre járó gimis diákok is 
igénybe vehetik a tanuszodát.

– Nagyon jó együttműködés 
alakult ki a helyi tankerülettel 
és a másik intézményfenntar-
tóval, a Miskolci Szakképzési 
Centrummal. Az intézmény-
vezetők a nyár folyamán 
egyeztettek, és a tanuszoda 
használatával kapcsolatban 
egy közös megegyezésen ala-
puló beosztást alakítottak ki 
– mondta el Lukács Sándor, a 
Mezőkövesdi Városgondnok-
ság vezetője.

NYITVATARTÁS A tanuszoda 
az iskolai szorgalmi időszak-
ban (szeptember 1-től június 
30-ig) hétköznap 6 és 7 óra 
között áll a nagyközönség 
rendelkezésére (úszójeggyel, 
illetve bérlettel lehet igénybe 

venni), a nevelési-oktatási 
intézmények diákjai pedig 
7:30 és 15:30 között úszhat-
nak. A tanuszoda beszámoló-
jából kiderül, hogy naponta 
átlagosan 150-180 tanuló 
fordul meg a létesítményben 
(a mezőkövesdi óvoda, illet-
ve a városi alap- és középfo-
kú intézmények részéről). 
A környező települések a 
fennmaradó, szabad idő-
szakokban használhatják a 
tanuszodát. Hétköznapokon 
16 és 20 óra között és szom-
batonként 7 és 15 óra között 
jeggyel, bérlettel rendelkező 
vendégek, valamint a városi 
úszó sportszakosztály, a 
triatlon, az úszásoktatás, az 
aqua fitnesz tagjai használják 
a medencéket. 

A nyári hónapokban ( július 
1-jétől augusztus 20-ig) próba 
jelleggel hétköznaponként 
12 és 20 óra, szombaton 
pedig 7 és 15 óra közötti 
időszakban tartott nyitva az 
uszoda, amely beosztás jól 
működött, így jövő nyáron 
is eszerint lesz látogatható 
a létesítmény. A tanuszoda 
vasárnaponként egész évben 
zárva tart.

Féléves 
a tanuszoda
A tanuszoda üzemeltetésének tapasz-
talatairól is tárgyalt a képviselő-testü-
let októberi ülésén, ezzel kapcsolatban 
kerestük meg az üzemeltető Város-
gondnokság vezetőjét.

Körültekintő vásárlást
javasol a rendőrség 
A trükkös lopások veszélyeire hívta 
fel a figyelmet dr. Ongai Péter, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályának vezetője.

– Szeretném megkérni a lakosságot, hogy ne vásároljanak 
bizonytalan eredetű faárut az árusoktól. Előfordulhat, hogy a 
megvásárolt mennyiségnél kevesebbet, vagy nem a megbe-
szélt minőséget szállítják le. Mivel ez csak később derül ki, 
sokkal nehezebb az elkövetőket felderíteni, ráadásul jelen-
tős anyagi kárt szenvedhetünk – mondta dr. Ongai Péter. 
Hozzátette, a faárusokat, illetve mozgóárusokat folyamato-
san ellenőrizni fogják, emellett hirdetőújságok reklámjait is 
körültekintően kell kezelni.

SZOMSZÉDOK EGYMÁSÉRT Az osztályvezető elmondta, szin-
tén folyamatosan problémát jelent a csalók közüzemi szolgálta-
tókra történő hivatkozása, amit elsősorban az idősek jóhiszemű-
ségére alapozva használnak ki az elkövetők.

– A csalók ezekben az esetekben a szolgáltatókra hivat-
kozva bejutnak a lakásba és a figyelmet elterelve értéke-
ket, vagyontárgyakat tulajdonítanak el. Ez azért különösen 
veszélyes, mert ezeket a bűncselekményeket elsősorban 
átutazó bűnözők követik el, ami megnehezíti az esetek 
felderítését – hangsúlyozta a bűnügyi osztályvezető.

Dr. Ongai Péter hozzátette, a Polgárőrség egyik legfon-
tosabb programja a Szomszédok egymásért mozgalom, 
ami a trükkös lopások esetében nagyon jól érvényesülhet, 
hiszen a környezetünkre nagyobb figyelmet szentelve ki 
lehet szűrni a gyanúsan viselkedő személyeket, vagy az 
idegen autókat.

Ha valaki gyanús körülményekre, gyanúsan viselkedő 
személyekre figyel fel, jelezze személyesen a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányságon, vagy hívja a 112-es, illetve a 107-es 
telefonszámot.

SÍRKERT 60 kőkeresztet készíttetett az önkormányzat a Mezőkövesden és a 
környező településeken a II. világháborúban elhunytak emlékére, melyeket 
a városi temető sírkertjében állítottak fel – tisztelegve a hősök előtt.

B. K.

D. A.
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A politikus egyebek mellett 
a bevándorlásról, valamint 
következményeiről mondta el a 
véleményét.

– A Soros-terv lényege az, hogy az 
európai országokba, így Magyaror-
szágra is bevándorlók millióit akarják 
betelepíteni és ez számunkra elfogad-
hatatlan. Mi szeretnénk megőrizni az 
országunk keresztény értékeit, úgy 
gondolom, ez itt Matyóföld főváro-
sában különösen fontos – mondta 
dr. Fazekas Sándor. –  A nemzeti 
konzultáció egy olyan lehetőség, ahol 
el tudjuk mondani a véleményünket. 
Most nem kell a várainkat megvédeni, 
nem kell a hadsereget mozgósítani, 
vagy katonának állni, egy vélemény-
nyilvánítással el tudjuk mondani, hogy 
milyen Magyarországot szeretnénk az 
elkövetkezendő évtizedekben, évszá-
zadokban – hangsúlyozta a miniszter.

Tállai András államtitkár, térsé-
günk országgyűlési képviselője 
Magyarország bevándorláspolitikai 
szerepvállalásáról beszélt. Hangsú-
lyozta, az európai unió döntéseket 
hozott a bevándorlók kvóta-alapú 
betelepítésével kapcsolatban, ami 
Európa és Magyarország számára is 
komoly veszélyt jelent. Mint mondta, 
mindent meg kell tenni azért, hogy 
ez ne történhessen meg.

– Az első és legfontosabb 
lépés a kerítés építése volt. Erről 
bebizonyosodott, hogy jó döntés 
volt, hiszen megvédte az országot 
attól az áradattól, ami ránk várt 
volna. Ez egyben példát mutatott 
Európának arra, hogyan kell véde-
kezni a migránsok ellen – emelte 
ki Tállai András. A fórum végén a 
közönség kérdéseire válaszoltak 
az előadók.

Lakossági fórum 
Mezőkövesden
Telt házas lakossági fórumon a nemzeti konzul-
táció jelentőségéről tartott előadást dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter november 7-én 
Mezőkövesden.

Az agrártörvénykezés aktualitásairól beszélt Jakab István, a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke a 
mezőkövesdi Közösségi Házban. – A gazdálkodás menetében mindegyik 
törvény fontos – akár a földtörvény, a kamarai törvény, az erdőtörvény, 
vagy akár a vadászati törvény –, illetve az ahhoz kapcsolt végrehajtási 
rendeletek is. Földügyben zajlik egy kötelezettségszegési eljárás, de a föld 
nemzeti tulajdonban való megtartása biztosított és emellett a Magyar 
Kormány ki is áll – mondta el Jakab István. – A kamarai törvény több 
szempontból is meghatározó jelentőségű, lényege a teljes szakma, a ter-
melés, a feldolgozás és a kereskedelem közötti együttműködés, valamint 
egység megteremtése – foglalta össze a MAGOSZ elnöke.

A fórumon a Vidékfejlesztési Program pályázatairól tájékoztatta a 
megjelenteket Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfej-
lesztésért felelős államtitkára. Egyebek mellett elmondta, az össze-
sen 1314,58 milliárd forint keretösszegű 68 megjelent pályázatból 36 
lezárt, 32 pedig nyitott projekt. 

Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) B-A-Z. megyei 
elnöke elmondta, a NAK feladata a mezőgazdasági tevékenységben a gaz-
dák segítése, valamint ismertette az elmúlt évek támogatásait is. – A NAK 5 
évvel ezelőtt alakult, legfontosabb szolgáltatása a falugazdászok munkája, 
akik a gazdák segítségére vannak. Az elmúlt 5 évben majdnem 1000 milli-
árd forint támogatáshoz jutottak a gazdák pályázatok útján. A törvények 
folyamatosan születnek, a NAK azok megalkotásánál segítőként jelen van, 
hogy együttműködve olyan szabályok szülessenek, amelyek a gazdálkodást 
könnyítik, segítik és előremozdítják – összegezte Taskó József.

A rendezvényen Szabó Richárd, a NAK fejlesztési és informatikai 
igazgatójának előadásából megtudtuk, hogy a kamara egy orszá-
gos lefedettségű, egységes, jégkár-mérséklő rendszer kiépítésén 
dolgozik, amely várhatóan 2018 májusában indul. A kiépítés teljes 
költsége nagyságrendileg 2 milliárd forint, a beruházás javarészt 
pályázaton elnyert támogatásból valósulhat meg. Dr. Szinay Attila, 
jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár a földforgal-
mi kötelezettségszegési eljárásokról tartott beszámolót.

Az Országos Kamarai Választási Bizottság 2017. november 6-i ülé-
sén kihirdette a kamarai választások (november 3.) eredményét. 

Országos eredmény: 
MAGOSZ - 40252 szavazat (88,3%), MOSZ – 5324 (11,7%)
Megyei eredmény: MAGOSZ – 1728 szavazat (79,5%), MOSZ – 446 
(20,5%)

Gazdafórum városunkban

Egyebek mellett a Vidékfejlesztési Program, az 
agrártörvénykezés és a földügyi igazgatás aktuali-
tásairól tájékozódhattak a gazdák október 31-én.

ESKÜTÉTEL | Állampolgár-
sági esküt tett a lengyel 
származású Fekete Renáta 
városunkban, aki 1991 óta él 
Magyarországon, és immár 
24 éve Mezőkövesden. Az 
eskü szövegét dr. Fekete 
Zoltán polgármester olvasta 
elő november 7-én a Közös 
Önkormányzati Hivatal 
A épületében rendezett 
ünnepségen. 

Dr. Fazekas Sándor Tállai András

D. Anett

B. Krisztián
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Az építőipari állványok és segédeszközök gyártása, 
valamint hazai és nemzetközi forgalmazása területén 
végzett kimagasló munkája elismeréseként kapta meg a 
kitüntetést az ügyvezető, melyre Tállai András államtit-
kár, országgyűlési képviselő jelölte. Holdoner Istvánnal a 
díjról, a cégről és jövőbeni tervekről beszélgettünk.

– Mikor alakult meg a cég és mi a fő profilja?
– A Gráf Állványzat Kft.-t 1992. december 15-én alapítot-
tuk Magyarországon belüli állványrendszerek és építő-
ipari segédeszközök forgalmazására. A már korábban 
– 1991-ben – megalakult és általam vezetett Ferro-Holz 
Kft., amely az állványok gyártását végezte és azokat 
ausztriai exportra termelte, 2005-ben olvadt bele a cégbe, 
addig párhuzamosan működtek. A Kft. osztrák-magyar 
vegyes vállalatként alakult, jelenleg mintegy 2 milliárdos 
forgalma van, a termékek kb. 80-85%-a kerül exportra, az 
EU országaiba. A termékeink az építőiparban használatos 
állványok, kőműves bakok, zsaluzó-szerkezetek, különbö-
ző építőipari segédeszközök, valamint meghatározó ter-
mékcsoportunk a mennyezetek alátámasztására szolgáló 
mechanikus támoszlop.

– Mit jelent Önnek ez a díj?
– Ilyen országos díjat még nem kaptam, jóleső érzés 
volt, hogy elismerik az ember munkáját. Ez a kitünte-
tés nem csak az én érdemem, hanem mindenkié, aki 
segített abban, hogy megalakult a vállalat és azóta is 
sikeresen működik. 

– Milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– Célunk a versenyképességünk javítása, jelenlegi 
pozíciónk megerősítése és természetesen az ügyfelek 
igényeinek magas szintű kiszolgálása. A létszámunk 
folyamatosan változó, az utóbbi években beálltunk a kb. 
120 főre. Év végére nyugdíjba szeretnék vonulni, utána 
még egy darabig visszajövök a vállalathoz, de aztán az 
utódomra bízom a munkát.

A Gráf Állványzat Kft. ügyvezetője Ma-
gyar Gazdaságért-díjat vehette át Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisztertől 
október 24-én.

Magyar Gazdaságért-díj

A kicsiknek és szüleiknek rendezett nap zárta le az októberben megtar-
tott tematikus programsorozatot, amelyhez 144 ezer forintos pályázati 
támogatást nyert az óvoda a Forever Living Magyarország Kft. által 
meghirdetett Forever Kids – Gyermek Egészséges Életmód Támogatási 
Program keretében. Az egészség kincset ér című pályázat fő célja az 
egészséges életmód megteremtése és az arra való nevelés, amelyre 
továbbra is nagy hangsúlyt fektet az intézmény.

– A projekt lényege az volt, hogy egy hónap alatt minél több ismeretet, 
tapasztalatot és élményt szerezzenek a gyerekek az egészséges életmód-
dal kapcsolatban. Különböző csoportokban egyebek mellett táplálkozási 
piramist készítettek, szelektálták a jó és rossz élelmiszereket, vagy épp a 
mozgás fontosságát emelték ki – foglalta össze Lázár Endréné, a Dohány 
úti Tagóvoda tagintézmény-vezetője. A lezáró nyílt napon a kicsik szüle-
ikkel együtt csoportokban 7 állomásos pályán haladtak végig. 

– A mai nap játékos feladatai között volt gyümölcs- és zöldségkósto-
lás, egy kis testmozgás, fog- és szájápolás, valamint beiktattuk a matyó 
kultúrát is – néptáncolhattak a gyerekek szüleikkel együtt. Az óvoda 
udvarában biokertet is kialakítottunk, ahol a kicsik állatokkal és azok 
élőhelyeivel ismerkedhettek. Az akadályokat mesébe ágyaztuk: a matyó 
tündért egy gonosz varázsló egy tölgyfába varázsolta és a gyerekek csak a 
pályák teljesítésével szabadíthatták ki – mondta el Vadásziné Boros Katalin, 
a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője.

Az állomások végigjárása és a feladatok teljesítése után a csapatok el-
jutottak a matyó tündérhez, aki megajándékozta a gyerekeket. – Nagyon 
jók voltak a programok, nekem az tetszett a legjobban, hogy a tündért 
meg kellett keresni, de a kóstolásnál is minden nagyon ízlett – mondta el 
Gyenes Boglárka szülő.

Az egészséges életmód jegyében telt el ok-
tóber 20-a a Dohány úti Tagóvodában.

1517 | Ünnepséget szerve-
zett a reformáció emlék-
napja tiszteletére a Forrás 
Oktatási Központ október 
27-én a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban: Juhász 
Tibor igazgatóhelyettes 
köszöntője után trombita-
játék, galambröptetés, 1517 
méter futás, illetve séta, 
továbbá faültetés szerepelt 
a programban.

Ovis nyílt nap

A kitüntetett, Holdoner István és Varga Mihály miniszter

D. Anett

D. A.
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A Kisjankó Bori, valamint a Százrózsás hímzőpályá-
zaton túl a szakember utánpótlás fontosságáról is 
beszélt köszöntőjében Berecz Lászlóné, a Matyó Nép-
művészeti Egyesület elnöke a négynapos rendezvény 
nyitó napján, aki a résztvevők mellett külön köszön-
tötte a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
mesterképzős hallgatóit. Viszóczky Ilona etnográfus 
a matyó népi viseleteket mutatta be a jelenlévőknek 
kivetítő segítségével. A matyó viselet kialakulásáról és 
fejlődéséről beszélt, ezen felül bemutatta a hétköznapi 
és az ünneplő ruházatokat is. A mezőkövesdi mellett a 
a tardi és szentistváni viseletek jellegzetességeit, továb-
bá napjaink modern matyó mintával díszített ruháit is 
megismerhették a továbbképzés résztvevői. 

GYAKORLAT A program keretében pénteken délután a fér-
fi ing szabásával, valamint a cipós horgolás és az azsúrozás 
technikájával foglalkoztak a jelenlévők a Népi Művészetek 
Házában. A Hímző hétvégén a gyakorlati bemutatók mel-
lett a Matyó Múzeumba is ellátogattak a tábor tagjai.

A matyó viselet készítésének és szabástechnikájá-
nak megismerése volt a továbbképzés elsődleges célja 
tudtuk meg Zeleiné Pap Bernadettől, a program szakmai 
vezetőjétől, aki kiemelte, fontos, hogy az olyan gyakorlati 
tevékenységek esetében is, mint a hímzés, horgolás és 
csipkekészítés, kellő elméleti alapokkal rendelkezzenek 
a készítők. Ebben Viszóczky Ilona etnográfus és Agócsné 
Halász Andrea, a Matyó Múzeum igazgatója nagy segít-
séget nyújtott a résztvevőknek. 

– Általában a legutolsó korszak nagyon színes hímzé-
sét ismerjük, vagy ezzel azonosítjuk a matyó hímzést, de 
szerencsére ettől sokkal gazdagabb. A mintegy 200 éves 
fejlődéstörténete során sokféle változatot produkált mo-
tívumokban, színekben, fonalhasználatban, technikák-
ban vagy akár a hordozó tárgyak tekintetében – mondta 
Zeleiné Pap Bernadett. Hozzátette, a továbbképzés jó 
lehetőséget kínált arra, hogy a tábor tagjai mélyebben 
megismerjék a matyó hímzés világát. Kiemelte, a szak-
ember-utánpótlás szempontjából a mezőkövesdi fiatalok 
képzése is nagyon fontos feladat.

Ismerkedés 
a hímzéssel

Hímzéssel kapcsolatos előadásokat 
és gyakorlati bemutatókat is tar-
tottak a Népi Művészetek Házában 
október 20–23-ig.

A Hajdu Ráfis János Me-
zőgazdasági Gépmúzeum 
alapítójának tiszteletére ren-
dezett meglepetés ünnepség 
különleges, egyedülálló felvo-
nulással kezdődött: tizenhét 
különböző típusú izzófejes 
Magyar Hofherr traktor köz-
reműködésével a város keleti 
határától a Mátyás út, Dózsa 
György és Erzsébet királyné 
utat érintve egészen a gép-
múzeumig vonultak a gépek.
 
KÖSZÖNTÉS Itt elsőként a 
meghívott vendégek kö-
szöntötték az ünnepeltet, 
aki ezután megtekintette a 
traktorokat. Ezt követően a 
Táncpajtában folytatódott a 
születésnap, ahol több mint 
százan gyűltek össze János 
bácsi és a jeles esemény tisz-
teletére.

– Nagyon örülök, hogy ezek-
re az emberekre átragadt az 
én törekvésem, így minél több 
értéket meg tudunk menteni 
a múltunkból és hagyománya-
inkból. Ezzel emléket állítunk 
azoknak a gyáraknak, gyárépí-
tőknek és egyszerű munká-
soknak, akik ezeket a gépeket 
előállították, illetve ezekkel 
dolgoztak – mondta Hajdu 

Ráfis János, aki hozzátette, a 
múzeumnak köszönhetően a 
jövő nemzedékei is megismer-
hetik az elmúlt évtizedek, év-
századok értékeit. A Hofherr 
traktorokkal kapcsolatban egy 
emléket is felidézett. 

– Annak idején nagyon 
örültem, amikor az első 
Hofherr traktort meg tudtam 
szerezni a gyűjtemény szá-
mára. Akkor azt hittem, hogy 
ezzel be is fejeződött ezek 
gyűjtése, viszont azóta már 
több mint 40 traktor találha-
tó a múzeumban – emelte ki 
Hajdu Ráfis János.

TERVEK Tállai András állam-
titkár közreműködésével álla-
mi támogatásból tavaly egy új 
kiállító csarnokot építettek, 
amit azóta teljesen meg is 
töltöttek gépekkel, mondta 
el János bácsi, aki ehhez kap-
csolódóan a múzeum további 
terveit is vázolta.

Az ünnepelt elmondta, 
nagy örömmel tölti el, hogy 
sokan részt vettek a köszön-
tésére szervezett ünnepsé-
gen, illetve büszke arra, hogy 
rengetegen támogatták élete 
folyamán a gyűjtői munkássá-
gát, törekvéseit.

Születésnapi 
köszöntés
Nyolcvanhetedik születésnapja alkalmából kö-
szöntötték Hajdu Ráfis Jánost október 29-én.

B. Krisztián

Bódi K.

Meglepetésköszöntéssel kedveskedtek 
a 87 éves Hajdu Ráfis Jánosnak
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Az idei ősz is programokban 
bővelkedett. Munkatársaink 
több rendezvényen vettek 
részt, elsősorban a szakma-
közi kapcsolatok ápolása, 
erősítése érdekében.

Szeptemberben Czufor 
Adrienne gyógytestnevelő tanár 
a testnevelők járási munkakö-
zösségi értekezletén a gyógytest-
nevelés szakszolgálati protokoll-
járól tájékoztatta a résztvevőket. 
A gyógytestnevelés törvényi 
hátteréről, a szűrések módjáról, 
határidejéről, a testnevelési 
kategóriákról. Kiemelte, hogy a 
hatékony ellátáshoz nélkülözhe-
tetlen a testnevelő tanárok és a 
gyógytestnevelők együttműkö-
dése. Köszönetet mondott a kol-
légák eddigi segítő munkájáért, 
és további támogatásukat kérte.

Októberben a Miskolci 
Pedagógiai Oktatási Központ 
által szervezett „Őszi Pedagó-
giai Napok 2017” keretében két 
kolléganőnk is vállalt szerepet. 
Szemán Rita gyógypedagógus 
videós órabemutatót tartott 
intézményünkben. A jelenlé-
vők bepillantást nyerhettek a 
korai fejlesztés területén folyó 
terápiás foglalkozás menetébe, 
illetve ismeretet szerezhettek a 
Szenzoros Integrációs Terápia 
alkalmazási lehetőségeiről, 
módszeréről. A kollégák mel-
lett a járásban dolgozó óvónők 
és a bölcsődében dolgozók 
tisztelték meg érdeklődésükkel 
az előadást. Másik helyszínen 
- a bükkábrányi iskolában - 
Czufor Adrienne bemutató 
foglalkozást tartott. A foglal-
kozáson részt vevő pedagógus 
kollégák megtapasztalhatták, 
hogyan lehet játékosan, a test-
nevelés eszközeivel korrigálni 
a lúdtalpat, tartási rendellenes-
ségeket, majd szakmai megbe-
széléssel zárták a programot. 

A korábbi évekhez hasonlóan 
a járás védőnőinek szakmai 
találkozójára ismét meghívást 
kaptunk, ahol az intézményün-

ket több kollégánk is képviselte. 
Örkényi György, a szakszolgálat 
tagintézmény-igazgatója kö-
szöntötte a résztvevőket, majd 
Lázárné Hoffmann Erika logo-
pédus tájékoztatta a hallgatókat 
a logopédiai ellátásban történt 
változásokról. A jogszabályi 
változások következtében 2017. 
szeptember 1-től már nem-
csak az 5 éves korú óvodások 
szűrése kötelező, hanem a  3 
éveseké is, akik bekerülnek az 
óvodába. Egyrészt szakmai 
törekvés, másrészt a társadalmi 
változások a kommunikációt, 
beszédet érintő hatásai tették 
indokolttá a jogi háttér válto-
zását. A jelentősen felgyorsult 
tempójú környezet leszűkí-
tette a kommunikációs teret, 
háttérbe került az élőbeszéd a 
csecsemők, kisgyermekek élet-
teréből. Ma már szinte minden 
család napi szinten használja 
az informatikai eszközöket 
(mobiltelefon, tablet, TV, 
asztali számítógép stb.), ezek 
mellett lényegesen kevesebb a 
kommunikációra fordított idő, 
a meghitt családi beszélgetés. 
Kimarad a kisgyermek életé-
ből a minta, a beszédpélda, a 
párbeszéd élménye. Nem látja, 
és nem tapasztalja meg, milyen 
a kérdés-felelet szituáció, de 
alapvetően azt sem, milyen az 
artikuláció – a hangképzés, ho-
gyan születik a szó, a mondat.  
Véleménye szerint a gyermek 
szempontjából nagyon fontos 
az anyával együtt és a családban 
eltöltött idő, ahol tere van az 
éneklésnek, mondókázásnak, 
beszélgetésnek, a bensőséges, 
közös esti meséknek, mely 
meghatározó a beszéd- és a 
kommunikáció fejlődésében. 
Ezt az időszakot egyetlen ne-
velési-, oktatási intézmény sem 
tudja pótolni.

Szemán Rita gyógypedagógus 
az előző tanév korai fejlesztés-
sel kapcsolatos statisztikai ada-
tait ismertette (településenként 

hány kisgyermeket látnak el, a 
gyermekek eloszlása életkor, 
diagnózis, nemek szerint). 
Beszélt a korai fejlesztést be-
fejezett gyermekek ellátásáról, 
amely minden esetben a gyer-
mek számára a legmegfelelőbb 
intézménytípusban folytatódik. 
Felhívta a védőnők figyelmét a 
korai fejlesztéssel kapcsolatos 
néhány fontos változásra (pl. 
a 18 hónapos kor alatti kis-
gyermek gyermekneurológus 
javaslatára is bekerülhet a 
fejlesztésre). Végül megköszön-
te a védőnők munkáját, hisz az 
ő segítségükkel 24 kisgyermek 
kaphatta meg azt a szolgálta-
tást, amely nagymértékben 
elősegítette a gyermekek 
képességeinek kibontakozta-
tását, a képességeihez mérten 

Őszi események 
a Mezőkövesdi Pedagógiai Szakszolgálatban

a legmagasabb fejlődési szint 
elérését. Végül a gyógytestne-
velés ellátás képviselőjeként 
Czufor Adrienne számolt be a 
védőnőknek az előző év tapasz-
talatairól (mely településeken 
volt ellátás, ellátottak száma, 
leggyakoribb diagnózisok stb.). 
Kiemelte, hogy a védőnők, isko-
laorvosok és a gyógytestnevelők 
hatékony együttműködésének 
köszönhetően egyre több 
gyermek kapja meg a számára 
szükséges ellátást. Zárásként 
az órákon készült fotósorozat 
révén a védőnők beleláthattak 
az ellátás gyakorlati részébe, 
milyen módszereket, eszközö-
ket alkalmaznak a gyermekek 
egészsége érdekében.

Örkényi György
tagintézmény-igazgató

Iskolánk 12. D osztályának 4 fős 
csapata részt vett a Miskolcon 
megrendezett Országos Haditorna 
Verseny megyei döntőjén. A döntőn 
10 iskola képviseltette magát. 

Csapatunk I. helyezést ért el, így 
bejutottak az országos döntőre, 
melyet tavasszal rendeznek majd 
meg. 7 feladatot kellett csapa-
tunknak végrehajtani. Volt tájfutás 
kijelölt mátrix pályán, kézigránát 
hajítás, lövészet, akadálypályás 
futás, ahol a csapatnak egy termé-
szetes és mesterséges akadályok-
ból álló pályát kellett leküzdenie 
katonai öltözetben és fegyverrel 
nehezítve, 4 x 400 méteres fegyve-

res váltófutás. Elméleti része is volt 
a feladatoknak, egy honvédelmi és 
egy tereptani totó kitöltése.

Csapatunk több számban is 
kiemelkedően teljesített, így 
megérdemelték a továbbjutást. 

A csapat tagjai:
Bai Bence, Keresztesi Zsolt, Kiss 
Tamás és Nagy Gergő.

Felkészítő tanárok:
Gallik Gáborné
Dr. Ongai Péter

Gratulálunk a csapatnak!
Gallik Gáborné

Országos Haditorna Verseny megyei döntő

Megyei első helyezést ért el a csapat október 11-én, Miskolcon
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Az idei tanév első nö-
vendék-hangversenyét 
tartotta meg a zeneisko-
la, a háromszoros Kos-
suth-díjas zeneszerző 
halálának 50., születésé-
nek 135. évfordulója tisz-
teletére. A koncert méltó 
nyitányaként Háry János 
daljátékból hallottunk 
részletet a gyermekkó-
rus előadásában, majd 
Nyikes Nikoletta gitár-
tanár köszöntötte a je-
lenlévőket és konferálta 
fel a zenészpalántákat. 
A műsor első felében 
Kodály furulya, zongora 
és rézfúvós hangsze-
rekre írt zeneműveiből 
játszottak válogatást a 
növendékek, emellett 
felcsendültek a zene-
szerző tanítványa, Sző-

nyi Erzsébet és barátja, 
Bartók Béla tollából 
származó dallamok is. A 
hangversenyen egyebek 
mellett Bach parasztkan-
tátájából is hallottunk 
egy részletet, valamint 
Dvořák Melódiá-ját ját-
szotta el nekünk csellón 
Titkó Flóra Ilona, aki 
versenyre készül.

– A XV. Friss Antal 
Országos Gordonka-
verseny első, debreceni 
fordulója jól sikerült, 
most a következő for-
dulóra készülök, amit 
Szolnokon rendeznek 
meg november közepén. 
8 éve csellózom, főleg 
zeneiskolai rendezvé-
nyeken lépek fel, ezeket 
hasznosnak tartom, 
mert mindig tanulok 
abból, ha visszahallga-
tom magam – mondta 
el Titkó Flóra Ilona, 
az Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulója.

A Kodály kezdemé-
nyezésére kidolgozott 
Kovács-módszert is 
bemutatták a hangverse-
nyen, amely megkönnyí-
ti a muzsikusok életét, 
valamint az ülőmunkát 
végzőknek is hasznos 
lehet. A módszerből 
kiemelt frissítő gyakor-
latsorozattal örvendez-
tették meg a közönséget, 
amely után felüdülve 
hallgatták végig a műsor 
záró felét.

Hangversenyt adtak a zeneiskola 
növendékei a Kodály-emlékév alkal-
mából október 25-én az Alapfokú 
Művészeti Iskolában. A rendezvényen 
egyebek mellett a zeneszerző művei-
ből hallhattunk válogatást többnyire 
fúvós hangszereken előadva.

„Legyen a zene 
mindenkié!” 
– Kodály Zoltánra emlékeztek

Az október 27-ei megnyitón Korpás Károly, a stúdió tiszteletbeli tagja 
és a Mezőkövesdi Fotóklub vezetője tartott beszédet, egyebek mellett 
elmondta, az alkotóközösség a megye legrégebben együtt dolgozó 
képzőművészeti stúdiója.

 – Számos csoport alakult Magyarországon, de ők együtt is maradtak, itt a 
tárlaton két alapítótag – Kletz László Lajos és Eisele Gyula – munkái is láthatóak. 
A kiállításon a 71 festmény mellett szobrok és ékszerek is helyet kaptak, amelyek 
mind egyedi stílusban készültek – mondta el Korpás Károly.

A megnyitón Molnár Istvánné önkormányzati képviselő köszöntötte a 
jelenlévőket és beszédében méltatta az alkotókat. A rendezvényen közre-
működött továbbá Tóth Mariann, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tagja 
és Takács Norbert, a MASZK egyesület elnöke. 

ALKOTÓKÖZÖSSÉG A csapat tagjai hazánk 110 városában több mint 280 alka-
lommal állították ki műveiket, továbbá külföldre is eljutottak. A stúdiót Kletz 
László Lajos többszörösen kitüntetett művész vezeti, valamint ő rendezte a 
kiállítást is. A vezető elmondta, a csoportban mindenki egyformán gondol-
kodik, ez az, ami több mint 40 éve összetartja őket. 

– 26 főből áll a csapat, a tagok az ország különböző területeiről származnak, 
a miskolciak többségben vannak. Mindenki saját stílussal rendelkezik, mind 
kiforrott művészek, akik egymásért dolgoznak. Ez egy igazi közösség, amelyben 
a tagok megbecsülik egymást  – foglalta össze a stúdió vezetője.

A költő élete és munkássága volt a téma az Irodalmi Kávéház Klub október 
5-ei találkozóján. Az esemény aktualitását a költő születésének 190., halálának 
120. évfordulója adta. Mint Török Ferenc elmondta, Vajda lassan érő költőnek 
számított, jelentősége abban rejlik, hogy költészete volt az összekötő kapocs 
Petőfi és Ady között, azaz a romantika és a szimbolizmus között. Vajda keveset 
kapott az élettől, pedig minden vágya az volt, hogy megbecsüljék és népe úgy 
tekintsen rá, mint ahogy érte küzdő legjobb fiaira tekint. A büntetésből kapott 
osztrák katonaság, szülei halála és szerelme, Gina elvesztése tovább fokozta 
elkeseredettségét és magányát. Az irodalombarátok elemezték egyebek mellett 
a Nádas tavon, A vaáli erdőben és az Üstökös című versét is, amely magányos-
ságának egy konkrét példája.

190 éve született Vajda János

Sokrétű műalkotások 
egy helyen
A Diósgyőri Képzőművész Stúdió '76 tagjainak festményei-
ből, szobraiból és ékszereiből álló kiállítás nyílt. 

Titkó Flóra Ilona

A tárlat december 15-ig látogatható

Dori A. D. A.

D. A.
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Verébavató 
a Széchenyi Katolikus 
Középiskolában

Idén október 25-én rendezte meg az iskolai diákönkormányzat a 
Verébavatót, a kilencedikesek játékos vetélkedőjét.

Az osztályok vidám bemutatkozó műsorral készültek és előze-
tes feladatként győzelemre buzdító csatakiáltást írtak.

Hat osztály indult a vetélkedőn, hogy összemérje ügyességét, tu-
dását, talpraesettségét. Felnőttekből és diákokból álló zsűri pontozta 
a műsorszámokat, az előadott csatakiáltásokat. A játékos próbaté-
telek során a résztvevők műveltségi totót oldottak meg, nyelvtörőt 
olvastak fel, énekeltek, táncoltak. A vidám versengés után iskolánk 
legifjabb diákjai esküt tettek, majd Barta Judit igazgatóhelyettes 
értékelte az osztályok teljesítményét. Elismerését fejezte ki az előa-
dott műsorszámokért, megköszönte az osztályfőnökök munkáját és 
kiosztotta a tárgyjutalmakat.

A nagyon szoros küzdelemben 
a következő végeredmény született: 
I. helyezett 9. H, osztályfőnök: Zsebe László 
II. helyezett 9. A, osztályfőnök: Vavszeg Mária 
III. helyezett 9. B, osztályfőnök: Bálintné Tóth Éva

Gratulálunk a résztvevőnek és reméljük, mindenki élményekkel 
gazdagon tért haza!

A Mező Ferenc Tagiskola III. korcsoportos fiú tanulói a dobogó 2. fokára 
állhattak fel az október 21-én Marcaliban megrendezett Duatlon Ver-
seny Országos Döntőjén. 
A csapat tagjai: Alakszai Bálint (egyéniben 6.), Bodnár Attila (egyéniben 
5.), Szalmási Áron László, Vincze Péter. 
Szép eredményt ért el a III. korcsoportos lányok versenyében Szabó 
Aida, aki a 20. helyen ért célba. 
Felkészítő tanárok: Zubai Szabolcsné és Vinczéné Pázmándi Erika

SAKK – NB II. Az előző fordulóról szóló beszámo-
lóban még „peches folytatásról” írtunk a Hajdúbö-
szörmény SE-től elszenvedett 6,5 -5,5-ös vereség 
kapcsán, a legutóbbi, 3. fordulóban játszott mérkő-
zés után pedig azt rögzíthetjük, hogy szerencsésen 
alakult az eredmény, hiszen egy régi vetélytárstól, 
a Tiszavasvári SE-től sikerült megszerezni mind-
két pontot, mégpedig 6,5-5,5 arányú győzelemmel.    

Az enyhén tartalékosan – Kelemen György, Nyíri 
Dániel, Hegedűs Rafael és Kántor József nélkül – az 
asztalokhoz ülő csapatunk kiegyenlített erők küz-
delmében az eggyel több táblán „behúzott” pontnak 
köszönhetően értékes csapatgyőzelemhez jutott, 
amelynek nagy jelentősége lehet a végelszámolásnál.

Együttesünk az eddigi 3 fordulóban megszerzett 
4 pontjával az előkelő 4. helyen áll a tabellán a 12 
csapatos mezőnyben.    

Győzött: Becskei Zoltán, Sallai János, Pap János és 
Zelei Zoltán
Döntetlen: Barabás Tibor, Hevesi Zoltán, Hunkó 
György, Pap Kristóf és Hajnal Gyula      
Játszottak még: Csontos Dominik, Tóth László és 
Póta Lajos      

A következő fordulóban, november 26-án Debre-
cenbe kéne menni, a Debreceni Sakkiskola-Kwizda 
II. Egyesülethez.

A szerencse 
forgandó... 

Dr. Radványiné Fodor Valéria

Ez
üs

té
re

m

Dr. T. B.

Hegedűs Attila:

Fény-Kép-Ész
A sötét szavak nélkül, összehúzva magát 
Ült bent egyedül, s várta újra a nagy csodát, 
Hogy egy villanásnyi időre nyíljék háza zára, 
És párja örökre belevésse magát a homlokába. 
 
A gondolat szorítva a pillanatot feketében állt. 
Kifeszülve, a falnak dőlve, órája örökre megállt. 
 
A tudat a festék alá bújva kereste a változást. 
Deres szemekkel nézte a megfagyott látomást. 
A képzelet keltette életre a mozdulatlan nászt, 
A fájdalom siratta el magába e könyörtelen gyászt. 
 
Kattanásig feszül a csend, levegőt vesz magára. 
Kinyílik a behunyt szem, s távolodik a látóhatára. 
Új gondolat van születőben, izzik a sötét szoba, 
De a pillanat itt a képen már nem jön vissza soha.



12            Mezőkövesdi Újság 2017/23

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: „Si-
mogató 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) 

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

november 19–25-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(A TESCO épületében)

november 26 – december 2-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

november 18.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

november 25.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

december 2.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

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

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Harangszó

Anyakönyvi 
Hírek 

Városunkban október 26. és november 6. között 
14 halálesetet anyakönyveztek. Az alábbiak hoz-
zátartozói járultak hozzá a nevek közléséhez: 

Haláleset:
Fodor Istvánné 87 éves,

Panyi János 91 éves,
Sipeki Józsefné 84 éves,

Dézsán Pál 79 éves,
Kaló Józsefné 81 éves
mezőkövesdi lakos.  

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

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

pályázat útján történő bérbeadásra 
hirdeti meg

a Mezőkövesd, Mátyás király út 143-145. 
1/4. szám alatti, 30 m2 alapterületű, 

1 szobás komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: fo-
lyamatos, a pályázat elbírálásának határideje 
a soron következő testületi ülés.

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hiva-
tal, Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság

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

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

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

november 23. csütörtök
17 órától Közmeghallgatás a Közösségi Házban

november 24. péntek
9 órától Zenetanárok XV. Megyei Kamarazene találkozója a zeneiskolában

november 24. péntek
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Ház D-épületében

november 24. péntek
17 órától Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola szalagavató 
ünnepsége a Közösségi Házban

december 2. szombat
8 órától Foltvarrós karácsony a Közösségi Házban

december 2. szombat
17 órától Fúvós-mazsorett gála a Közösségi Házban

december 3. vasárnap
16 órától Adventi gyertyagyújtás a Szent László templom előtt

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

december 2. szombat 
15.30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK NB I-es férfi labda-
rúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

december 3. vasárnap
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Debreceni Bajnok SI sakkmérkő-
zés a Széchenyi Szakképző Iskolában

Stopper

PALETTA

Hívogató

17 órától: 
Olaf karácsonyi kalandja 
+ Coco – 3D
animációs családi filmek, 
21+76 perc

Moziajánló november 29. szerda 
Közösségi Ház

19 órától:
Boldog halálnapot
magyarul beszélő, 
amerikai thriller, 2017
96 perc

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

November 30-ig (keddtől vasárnapig 9–16 óráig)tekinthető meg az Életképek 
Háromszék Vármegye székelységének fronton töltött napjairól az I. világhábo-
rú idején című kiállítás a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban

December 12-ig (hétfőtől péntekig 8–16 óráig)látható a Kiállítás a Mezőkövesdi 
Fotóklub tagjainak képeiből című tárlat a Közösségi Ház aulájában

December 15-ig (hétfőtől péntekig 8–16 óráig) látogatható a Kiállítás a 
Diósgyőri Képzőművész Stúdió '76 alkotásaiból című tárlat a Közösségi Ház 
emeleti kiállító termében

December 30-ig (keddtől vasárnapig 9–15 óráig) látható az „Engem várnak a szige-
tek" – Molnár Mária misszionáriusnő szolgálata című kiállítás Matyó Múzeumban

Időszaki kiállítások

Fizetett hirdetés
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Videoton FC – Mezőkövesd Zsóry FC 4-0 (3-0)
A találkozó két nagy mezőkövesdi lehetőséggel kezdődött. A 2. percben 
Novák, míg 2 perccel később Cseri előtt adódott gólhelyzet. A 2. helye-
zett fehérvári együttes a 7. percben góllal válaszolt, miután Lazovics 
éles szögből elvégzett szabadrúgása a jobb felső sarokban kötött ki. Tíz 
perccel később Lazovics indította Hentyt, aki közelről laposan a kapu 
közepébe lőtt. A játékvezető az akció közben sípjába fújt és először 
les címén érvénytelenítette a gólt, majd önmagát felülbírálva mégis 
megadta a találatot. A játékrész felénél Novák alsó sarokba tartó fejesét 
védte óriási bravúrral Kovácsik. A 36. percben Lazovics remek beadása 
után Scsepovics talált közelről a hálóba. A 42. percben Hudák fejelt 
ígéretes helyzetben a kapu mellé, két perccel később pedig Novák fejelt 
pontatlanul Cseri szabadrúgása után.

A második játékrészben jobbára a két 16-os között pattogott a labda. 
A mérkőzés utolsó gólja a 66. percben született, ekkor Scsepovics tálalt 
Lazovics elé, aki közelről a léc alá lőtt.

– Főleg a kapu előtti szituációkkal voltak gondjaink, az ellenfelünk 
pedig olyan erőt képvisel, amivel megbünteti a kihagyott helyzeteket. 
Azt gondolom, hogy ettől függetlenül bátran futballoztunk, de nem 
tudtunk átütőerőt vinni a játékunkba – mondta a lefújás után Kuttor 
Attila vezetőedző. Labdarúgóink 15 forduló után a tabella utolsó helyén 
állnak 10 ponttal.

GYŐZELEM 2-1-es sikert ért el együttesünk a Debrecen vendégeként leját-
szott edzőmérkőzésen. A november 11-én rendezett összecsapáson a haza-
iak közül Takács, csapatunkból pedig Koszta és Novák volt eredményes. A 
mérkőzésen 30 percnyi lehetőséget kapott csapatunkban a próbajátékon 
lévő Joyskim Dawa Tchakonte, aki a kameruni U23-as válogatott játékosa 
és legutóbb a Monaco B csapatában szerepelt.

Pont nélkül maradtak 
labdarúgóink
Négygólos vereséget szenvedett a Mezőkövesd 
Zsóry FC a Videoton vendégeként november 4-én 
az OTP Bank Ligában.

Mezőkövesdi KC – Törökszentmiklósi Székács KE 34-23 (18-14)
A november 4-én lejátszott összecsapáson 8 perc után 6-3-as 
kövesdi előny állt az eredményjelzőn. A folytatásban sem változott 
a játék képe, a 16. percben Menyhárt szélről lőtt góljával már 10-5-re 
vezettek kéziseink. Ezt követően egy 3-0-ás sorozatot hozott össze 
a törökszentmiklósi gárda, majd szinte egészen a lefújásig felváltva 
potyogtak a gólok.

Fordulás után hasonló mederben zajlott a mérkőzés, azonban 
az utolsó 20 percben védekezésben és támadásban is jelentősen 
feljavult együttesünk, így 21-18 után fokozatosan nőtt a különbség 
a felek között. Az MKC a találkozó utolsó harmadában 13 gólt lőtt, 
ezzel szemben csak ötöt kapott.

– Kellőképpen felkészültünk a Székács játékából, de az első félidő-
ben főleg védekezésben több hibát is elkövettünk. Szünet után ezt 
összeraktuk, ennek köszönhetően lerohanásból is tudtunk gólokat 
lőni és így nagyobb különbséggel győztünk – emelte ki Jóga Norbert, 
az MKC beállósa, aki négy találatot szerzett az összecsapáson.

Békés-Drén KC – Mezőkövesdi KC 19-18 (7-8)
Az ősz egyik legnagyobb rangadóját rendezték november 11-én Béké-
sen, ahol a 2. helyezett hazaiak fogadták a listavezető Mezőkövesdet.
A mérkőzés remekül kezdődött, az MKC védekezése szinte hibát-
lanul működött, ennek köszönhetően 20 perc után 7-2-re vezetett 
együttesünk. A záró periódusban azonban a hazaiak nyújtottak 
jobb teljesítményt, így csapatunk minimális előnnyel vonulhatott a 
szünetre.

Fordulás után három góllal ismét meglépett az MKC, de újra 
talpra álltak a hazaiak, akik az összesen 7 gólig jutó Cifra találataival 
14-13-ra megfordították az eredményt. Ezt követően ismét előnybe 
kerültek Drizner Péter tanítványai, viszont az utolsó 5 percben nem 
sikerült betalálni a békési kapuba, így a hazaiak nagy küzdelemben 
otthon tartották a győzelemért járó pontokat.
Az MKC 8 forduló után 12 ponttal áll a 2. helyen, a 14 pontos Békés-
Drén KC mögött.

Fölényes győzelmet aratott a Mezőkövesdi KC 
felnőtt csapata a Törökszentmiklósi Székács 
ellen, majd szoros mérkőzésen vereséget szen-
vedett Békésen az NB I/B-s kézilabda-bajnokság 
Keleti csoportjában.

Szeptember 26-a és 30-a között Nagykanizsán rendezték meg a Serdülő 
Ökölvívók Országos Bajnokságát, ahol mintegy 50 egyesület 150 spor-
tolója vett részt. A Mezőkövesd Zsóry SE ökölvívó szakosztályát ketten 
képviselték a rangos viadalon. Az éremesélyes Berki Armand betegség 
miatt már az első menetben feladni kényszerült mérkőzését a debreceni 
Balogh László ellen, míg Kovács Norman technikai KO-val kapott ki a 
szombathelyi Oláh-Vadász Zoltántól.

A kövesdi sportolók október 21-én az egri Észak Régió által szerve-
zett Eger Kupán indultak. Közülük Berki Ferenc a nap egyik legjobb 
mérkőzésén aratott győzelmet, Mezei Dezső döntetlent ért el, Burai 
Dániel pontozásos vereséget szenvedett, míg Berki Armand ellenfelét 
visszaléptette az edzője a mérkőzés előtt. A viadalon négy mezőkövesdi 
ökölvívónak nem jutott ellenfél.

Felemásan szerepeltek a mezőkövesdi bokszolók az 
elmúlt időszakban rendezett versenyeken.

Országos és régiós verseny

Két meccsen két pont

A 128 csapat részvételével rendezett budapesti kispályás labdarúgó 
tornán a kövesdi gárda három győzelemmel, csoportelsőként jutott 
a legjobb 64 közé. Ezt követően sorrendben egy ceglédi, egy fővárosi 
és egy lajosmizsei együttes legyőzésével kerültek a negyeddöntőbe. 
A legjobb négy közé jutásért a későbbi aranyérmes óbudai ECECE 
4-1-re nyert a Lovehunter ellen. A legeredményesebb mezőkövesdi 
játékos Karancsi Zoltán lett hat találattal.

A legjobb nyolcig jutottak
A negyeddöntőig menetelt a mezőkövesdi 
Lovehunter csapata az október 23-án rendezett 
Kaminokupán.

Bódi Krisztián

bokri bokri

bokri
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Értéket őrzünk, 
értéket teremtünk

Alkotó Energia 
2017

Mutasd meg
a hobbidat!
Alkotói pályázat értékmentőknek, 
átalakítóknak, DIY-őrülteknek 
értékes nyereményekért felnőtt 
és junior kategóriában. 

Feltételek és információk: 

www.alkotoenergia.hu

Beküldési határidő: 

2017. december 31.

A Soros-terv része, hogy a nyugat-
európai országokban összegyűlt 

bevándorlókat Brüsszel kötelezően  
ossza szét, különös tekintettel 

a kelet-európai országokra. 
Ebben Magyarországnak 

is részt kellene vennie.

Ön mit gondol erről?

3. kérdés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN
ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

NK_Terv_CLP_190x136.5.indd   1 03/11/17   16:16

Fizetett hirdetés
Fizetett hirdetés
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KIMAGASLÓ FIZETÉS
8 általános iskolai 

végzettséggel

BETANÍTOTT MUNKA

Bruttó 1074 Ft/óra 
2 műszak – 8 órás munkarend

+ pótlékok + CAFETERIA + túlóra lehetőség

HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELEM

Bruttó 210.000-250.000 Ft/hó
Nettó 140.000 – 170.000 Ft/hó

INGYENES BUSZJÁRATOK 
MUNKAVÉGZÉS HELYE: GYÖNGYÖS JELENTKEZÉS

jelentkezes@delego.hu
06 30 - 523 - 5991

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA
(2017. DECEMBER 3.)

Szent László templom előtti tér
Az adventi koszorú megáldása,

műsor és gyertyagyújtás

ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA
(2017. DECEMBER 10.)

Szent László templom előtti tér
Ünnepi műsor és gyertyagyújtás

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA
(2017. DECEMBER 17.)

Jézus Szíve templom
Ünnepi műsor és gyertyagyújtás

A gyertyagyújtások minden alkalommal 
16 órakor kezdődnek.

Forralt borral és meleg teával kínáljuk
a velünk ünneplőket!

Fizetett hirdetés


