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A mezőkövesdi Petrik Éva és a szentistváni Gregovszki Gábor 
közös időszaki kiállításán az alkotók munkásságának egy kis 
szeletével ismerkedhettünk meg. A január 11-ei megnyitón 
Korpás Károly, a Mezőkövesdi Fotóklub vezetője köszöntötte 
a megjelenteket, majd átadta a szót Tóthné Gáspár Mária 

művésztanárnak, aki a két fiatal művész pályáját ismertette és sikereit 
méltatta – mindketten számos önálló és közös kiállítással büszkélkedhet-
nek. Petrik Éva gyerekkorától vonzódik a művészethez, tehetsége korán 
kibontakozott. – A grafikai elemeket és a festői technikákat egy vásznon 
szeretem szerepeltetni, az akril festék mellett a tus az, ami még megjelenik, 
de a pasztell technika áll hozzám a legközelebb. A nő az, amely sokszor 
megjelenik munkáimon, itt ezen a kiállításon is, én ebben a motívumban 
látom a szépet. Az alkotás számomra lelki megnyugvás jelent, amit a későb-
biekben is szeretnék folytatni – összegezte Petrik Éva, aki jelenleg kulturális 
területen és egyéni alkotóként dolgozik Mezőkövesden. 

Gregovszki Gábor alkotóművész jelenleg tervezőgrafikusként dolgozik 
Mezőkövesden, de fényfestéssel is foglalkozik, a megnyitón is megjelenő 
különleges fényjátékot is neki köszönhetjük. – Technikailag sokrétű 
megoldásokat használok, itt most a munkáim túlnyomó része akvarell 
és tus rajz, de szívesen foglalkozom például fényfestéssel is. Alapvetően 
absztrakt képeket készítek, de mindig valamilyen vagy természeti forma, 
vagy esetleg egy gyerekrajz az, amin elindulok és onnantól kezdve a kép 
alakul és a végső kompozíció általában egy meditatív folyamat végered-
ményeként jön létre – mondta el Gregovszki Gábor.

A két művész kiállításának megnyitón Hajdu Bianka énekelt, akit Nyikes Niko-
letta művésztanár kísért gitárjátékával. A tárlat február 6-ig látható. 

A festőművész 1982-ben született 
és a vajdasági Kishegyesen él. 
Alkotói munkásságát lakhelyén 
végzi, viszont a nyarakat a horvát 
tengerparton tölti, ahol por-

tréfestészettel foglalkozik. Szívéhez legkö-
zelebb az olaj festészeti technika áll, emellett 
nagyon szereti a pasztellkrétát és szénra-
jzokat is készít. Városunkba a Kishegyesen 
készített alkotásokból hozott el ízelítőként 24 
olajfestményt. A kiállított képek Kishegyest és 
a Vajdaságot mutatják be.

– Nagyon fontos törekvés volt a részem-
ről ennél a sorozatnál, hogy visszaadjam azt 
a hangulatot, amiben élek és amit minden-
nap látok. Fontosnak tartom, hogy a fes-
tészet elemeit megfelelően tudjam használ-
ni a cél érdekében – mondta a festőművész.

– Róbert évekkel ezelőtt merészen, céltuda-
tosan döntött úgy, hogy a művészetnek szen-
teli az életét. Nehéz utat választott magának, 
de kiválósága abban is megmutatkozik, 
hogy nem az életéért fest, hanem az önkife-
jezés öröméért, hiszen ez vált a hivatásává 
–  hangsúlyozta Lázár Anita pedagógus, aki 
megnyitotta a tárlatot. Ezen felül például a 
művész festésről vallott filozófiájáról és a 
festészet művészetéről is megosztotta gon-
dolatait. Kormos Róbert a képek készítéséről, 
illetve alkotói munkásságáról beszélt röviden 
a jelenlévőknek. A megnyitón Mozer At-
tilának, a Városi Zeneiskola művésztanárának 
hangszeres előadását is meghallgathatták a 
jelenlévők.

Képző-
művészeti 
tárlat
„Délvidéki barangolások” cím-
mel nyílt meg Kormos Róbert 
festő kiállítása január 16-án a 
Közösségi Házban.

Időszaki 
kiállítás nyílt 
Nő-ábrázolások, absztrakt művek és külön-
leges fényjáték várta a művészet-szeretőket 
a Közösségi Ház aulájában.

Dori A.

A kiállítás március 1-ig látható 
az emeleti kiállítóteremben, 

hétköznapokon 8-tól 16 óráig

Bódi K.

A megnyitó érdekessége a különleges fényfestés volt; 
a két alkotó műveit február 6-ig nézhetjük meg
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A 2000 lakosú olaszországi Petriolo hatalmas károkat szenvedett az elmúlt 
évek földrengései miatt. A városmag a mai napig le van zárva, több épület is 
megrongálódott, a település 3 temploma is használhatatlanná vált, jelenleg 
egy tornateremből, illetve egy tanteremből kialakított helyen tartják a szent-
miséket. Városunk önkormányzata tavaly november döntött a település tá-
mogatásáról. „Jó szívvel adtuk, ezzel is bizonyítva, hogy nem csak beszélünk, 
hanem teszünk is arról, hogy segítsünk ott, ahol arra szükség van” – mondta 
el dr. Fekete Zoltán polgármester.  

Az alábbiakban olvasható 
Petriolo polgármesterének köszönőlevele:

20 ezer euróval támogatja Mezőkövesd önkormányza-
ta a földrengések sújtotta testvértelepülése, Petriolo 
Szent Márton és Márk templomának helyreállítását.

Segítség a bajban

Dori Anett
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KERÉKPÁRÚT A Mezőkövesd-
Bükkzsérc közötti kerékpárút 
kialakítására, valamint a me-
zőkövesdi közösségi közleke-
dés fejlesztésére vonatkozó 
pályázat első sajtónyilvános 
eseményén Tállai András 
államtitkár, országgyűlési 
képviselő köszöntötte a 
megjelenteket, és beszélt a 
projekt előnyeiről.

– Számos fejlesztésnek 
örülhettünk már itt Mezőkö-
vesden, Bogácson, Cserépfa-
luban és Bükkzsércen, azon-
ban olyan beruházás még 
nem volt a térségben, amely 
összefog négy települést 
és azok turisztikai értékeit, 
adottságait használja ki és fej-
leszti tovább. Az 1,7 milliárd 
forintos projekt fő eleme 
a több mint 20 km hosszú 
kerékpárút kiépítése, amely 
fejlesztéssel a térség idegen-
forgalmi értékeit jelentősen 
megnöveljük, az idelátogató 
turisták pihenési lehetőségeit 
pedig kiterjesztjük – mondta 
el Tállai András.

Beszédében egyebek mel-
lett a beruházás jelentőségét 
méltatta, valamint elmondta, 
az Eger és Miskolc közötti 52 
km hosszú kerékpárút meg-
épülésével – amely metszeni 
fogja a Mezőkövesd-Bükzsérc 
kerékpárutat – számtalan 
lehetőség nyílik majd az 
idegenforgalom számára. – A 
kerékpárút lehetőséget jelent 
majd az itt élő családoknak, 
gyerekeknek lakókörnyezetük 

Térségi szintű 
közlekedésfejlesztés
Összesen 72 km hosszú kerékpárút 
épül a Bükkalján: Mezőkövesd-Bükkzs-
érc között 20 km hosszan, míg Eger és 
Miskolc között 52 km-en biciklizhetünk 
majd. A mezőkövesdi kerékpárút-pá-
lyázat részleteiről január 12-én tájé-
koztatták a sajtót.

értékeinek megismerésére. 
Különösen nagy jelentősége 
lesz akkor, amikor megépül 
az Eger-Miskolc kerékpárút, 
amely megvalósítására ugyan-
ebből a TOP-programból 1,6 
milliárd forintot nyertek az 
önkormányzatok. Összesen 
több mint 64 km kerékpárút 
fog megépülni 2 éven belül a 
választókörzetemben – emel-
te ki Tállai András.

Dr. Fekete Zoltán, Me-
zőkövesd polgármestere 
elmondta, óriási jelentősége 
van a pályázatnak, amely a 
négy település összefogásá-
nak eredményeként jöhet 
létre és melynek részeként 
további két beruházás való-
sulhat meg Mezőkövesden: 
a Mátyás király út-Széchenyi 
utca kereszteződésénél, a 
Városi Rendelőintézet előtt 
körforgalom kiépítése és a 
buszpályaudvar vasútállomás 
mellé történő áthelyezése. 
– Nem volt még példa arra, 
hogy Mezőkövesd és térsé-
gében 1,7 milliárd forintnyi 
beruházást tudjunk egyszer-
re közlekedésbiztonság és 
közlekedésfejlesztés címen 
megvalósítani. A körforga-
lom kiépítésével egyrészt 
biztonságossá tesszük a 
kereszteződést, másrészt 
meggyorsítjuk az azon való 
áthaladást, továbbá az új 
buszpályaudvar felé történő 
közlekedés is könnyebbé 
válik – foglalta össze dr. 
Fekete Zoltán.

Új AUTÓBUSZÁLLOMÁS Az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. 36 autóbuszt üzemeltet a mezőkövesdi buszpálya-
udvaron, 50 buszvezetőt foglalkoztat, éves szinten 17.400 járat 
érkezik az állomásra és indul onnan, 596 ezer utast szállítva, 
azaz hatalmas az a tömeg, amelynek közlekedésében minőségi 
előrelépést jelent a beruházás, tudtuk meg az eseményen Ujj 
Zsuzsannától, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ 
Zrt. PR vezetőjétől. – Nagy örömünkre szolgál, hogy a projekt 
keretében konzorciumi tagként 365 millió forintos támogatással 
tudjuk ennek a szolgáltatásnak az infrastruktúráját fejleszteni. A 
buszpályaudvar átkerül a vasútállomás mellé, ahol egy teljesen új, 
modern, fedett forgalmi központot alakítunk ki, autóbusz-parko-
lókkal, induló és érkező kocsiállásokkal, forgalmi és utas tájé-
koztatási rendszerekkel, P+R parkolóval, kerékpártárolókkal és 
még számtalan kényelmi szolgáltatással, a zöld terület megfelelő 
rendezésével, természetesen akadálymentesen és az energiahaté-
konysági elvek figyelembevételével – összegezte a szakember.

A „Mezőkövesd – Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi 
közösségi közlekedés fejlesztése” című TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 
azonosító számú pályázat befejezése 2020-ra várható.

Több mint 64 km bicikliút épül Dél-Borsodban 
– jelentette be Tállai András országgyűlési képviselő

Dori Anett

Biztonságot és rugalmasságot jelent majd a körforgalom 
városunk közlekedésének vérkeringésében
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MEZŐKÖVESD-BOGÁCS A kivitelezés a Bogácsi út elejétől 
kezdődik majd, várhatóan ez év első felében.– A városi te-
mető sarkától indul majd a 2x1 forgalmi sávos, 2,25 méteres 
(1-1 m a 2 sáv, 25 cm a biztonsági sáv) kerékpárút kiépítése 
Bogács felé, szegéllyel felemelve, a közúttól elválasztva, 
külön nyomon vezetve, Mezőkövesd, a Bogácsi út és Bogács 
között 9,5 km hosszan – összegezte Molnár Lajos, a Mélyépí-
tő-tervező Kft. ügyvezetője. A 3-as úti körforgalomhoz érve, 
a Miskolc felőli szigetet bontják meg, ott lesz átvezetve a 
kerékpárút, stop tábla lesz kihelyezve, utána önálló nyom-
vonal kezdődik Bogács felé. Kb. 6,9 km-nél lesz váltás, az 
úttal párhuzamosan meglévő mezőgazdasági utakat burkol-
ják 3 méter szélességben, 2 rétegű 6 cm vastag aszfalttal. A 
földutak csatlakozását kiépítik és korláttal biztosítják, hogy 
csak a biciklisek használhassák az utat, amelyen 20 km/óra a 
tervezési sebesség. 

BOGÁCS-BÜKKZSÉRC A kerékpárút kialakításával kapcsola-
tosan Murányi Nándor, az Ojamax Kft. ügyvezetője mutatta 
be az általa tervezett Bogács és Bükkzsérc közötti szakaszt. 
– Bogács, Cserépfalu és Bükkzsérc belterületén kerékpáros 
nyom lesz kijelölve a meglévő országos közúton, a települések 
között külterületeken pedig kerékpárút, vagy mezőgazdasági 
útnak megfelelő, de kerékpározásra is alkalmas külön, önálló 
út épül – mondta el a szakember, aki elmondta, a bicikliút a 
bükkzsérci buszfordulóig lesz kiépítve. 

KÖRFORGALOM A tervezésről dr. Vincze János, a Nóvia-Net 
Kft. ügyvezetője beszélt a fórumon. – A körforgalom egysávos, 
négyágú lesz, középen felfestéssel. A kerékpárosok részére 
külön sávot alakítunk ki, amely körbeveszi egy irányban, kör-
bejárható módon a körforgalmat, csatlakozva a már meglévő 
kerékpárutakhoz és természetesen a járdák is körbevezetnek 
majd. A beruházás jellegzetessége, hogy a főutca Budapest 
felé vezető ága és a Széchenyi utcai ága között kialakítunk 
egy direkt, ún. surranó sávot, így azoknak, akik ezen a vona-
lon közlekednek, nem kell bemenniük majd a körforgalomba, 
ezzel könnyítve a forgalmat – foglalta össze dr. Vincze János. A 
Széchenyi út két oldalán lévő két parkolóhely-terület meg-
marad, bár csökken a kapacitásuk a körforgalom helyigénye 
miatt. A rendelőintézet előtti parkoló a főutcáról nyílik majd, 
a másik sarkon lévőt pedig zöld felületekkel tarkítják. Az Ady 
Endre utcai parkoló változatlan kapacitással megmarad. A 
körforgalom melletti autóbuszmegállókat felújítják, illetve a 
főutca nyugati részén egy újabb megállóhelyet alakítanak ki, a 
Széchenyi úton pedig megmaradnak a megállók.

Lakossági 
tájékoztató
2018 első félévében várható a körforgalom 
kiépítésének megkezdése – tudtuk meg azon 
a lakossági fórumon, melyet január 12-én 
tartottak városunkban a kerékpárút-pályá-
zat tervezői és szakemberei.

A körforgalom kiépítésével kapcsolatban Varga János r. alezredes, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályá-
nak osztályvezetője pozitívan nyilatkozott. – Nagyban megkönnyíti 
a csomópontba érkezőknek az áthaladását, biztonságosabbá válik 
a közlekedés. Az illetékességi területünkön két körforgalom van, és 
a megépülésüket követően – majdnem 15 éve – nem történt súlyos 
kimenetelű közlekedési baleset ezekben a csomópontokban. Ez 
várható az új körforgalmi csomópontban is, hogy a balesetek száma 
jelentősen csökkenni fog – mondta el az alezredes.

Infoblokk:
KERÉKPÁRÚT: Teljes hossza 20.627 méter
Ebből: 6190 méter belterületi kétoldali kerékpáros nyom
4540 méter kerékpáros közlekedésre épített, 
3 méter széles mezőgazdasági út
8632 méter közúttól elválasztott, önálló 2x1 forgalmi sávos kerékpárút
141 méter különálló elválasztás nélküli gyalog- 
és kétirányú kerékpárút
1124 méter önálló kerékpárút 2x1 forgalmi sávval, kiemelt szegéllyel 
elválasztva

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények telepü-
lésképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, 
homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozó 
követelményt tartalmazza. Ezen felül beletartoznak a településképi szempontból 
meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, 
védetté nyilvánítására, a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberen-
dezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére, alkalmazására, 
valamint tilalmára vonatkozó követelmények. A településképi arculati kézikönyv 
a településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készült. A kézikönyv 
a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A 
kézikönyv tartalmazza az egyes kerületrészek arculati jellemzőit, illetve értékeit, 
ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot 
tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. 

Mezőkövesd város elkészült Településképi 
Arculati Kézikönyvéről és Településképi rendeleté-
ről tartottak lakossági fórumot december 6-án 
a Közös Önkormányzati Hivatalban.

Településkép

D. A.

B. K.

Molnár Lajos, dr. Vincze János és Murányi Nándor
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KERÉKPÁRÚT A Mezőkövesd-
Bükkzsérc közötti kerékpárút 
kialakítására, valamint a me-
zőkövesdi közösségi közleke-
dés fejlesztésére vonatkozó 
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eseményén Tállai András 
államtitkár, országgyűlési 
képviselő köszöntötte a 
megjelenteket, és beszélt a 
projekt előnyeiről.
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pedig kiterjesztjük – mondta 
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Térségi szintű 
közlekedésfejlesztés
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lyázat részleteiről január 12-én tájé-
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értékeinek megismerésére. 
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Dr. Fekete Zoltán, Me-
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megvalósítani. A körforga-
lom kiépítésével egyrészt 
biztonságossá tesszük a 
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azaz hatalmas az a tömeg, amelynek közlekedésében minőségi 
előrelépést jelent a beruházás, tudtuk meg az eseményen Ujj 
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rendezésével, természetesen akadálymentesen és az energiahaté-
konysági elvek figyelembevételével – összegezte a szakember.

A „Mezőkövesd – Bükkzsérc kerékpárút kialakítása és a Mezőkövesdi 
közösségi közlekedés fejlesztése” című TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 
azonosító számú pályázat befejezése 2020-ra várható.

Több mint 64 km bicikliút épül Dél-Borsodban 
– jelentette be Tállai András országgyűlési képviselő

Dori Anett

Biztonságot és rugalmasságot jelent majd a körforgalom 
városunk közlekedésének vérkeringésében
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Közös ünnep
Tavaly is több alkalommal 
volt lehetőségem városunk 
szépkorú lakosait születés-
napjuk apropóján köszönte-
ni. A Mezőkövesdi Újságban 
az alábbi idősek ünnepléséről 
emlékeztek meg, akiknek ez-
úton kívánok további hosszú, 
boldog, egészséges életet!

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Az önkormányzat azért hívta meg a fiatalokat a tervezési fázis közepén, hogy a 
tervezővel, Sándor Tamással beszéljék meg ötleteiket, javaslataikat. A szakember 
is üdvözölte a megbeszélést és nyitott volt a módosításokat illetően, továbbá 
elmondta, még nem vett részt hasonló egyeztetésen, amelyet remek lehetőségnek 
tart, hiszen így a fiatalok számára a legmegfelelőbb pálya épülhet fel. A fórumon 
dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, 
fontosnak tartja a találkozót, hogy azok is elmondhassák véleményüket a pályáról, 
akik majd használni fogják azt. – Örülök annak, hogy a zöld város projekt kereté-
ben megvalósulhat ez a fejlesztés, amelynek megépítését 635 aláírással ellátott 
levélben kérték az önkormányzattól a fiatalok, amire az elmúlt évtizedekben nem 
volt példa. Örülök, hogy megszerveztük ezt az egyeztetést, hiszen az a célunk, 
hogy tényleg használják a pályát a fiatal sportolók – összegezte dr. Fekete Zoltán.

A „Zöld felületek és közösségi terek fejlesztése, kialakítása Mezőkövesden” 
című TOP-pályázat keretében valósulhat meg a fejlesztés a Szomolyai út végén 
található Kőkép melletti területen, amelynek terveit Sándor Tamás, okleveles táj-
építészmérnök, az S-Tér Kft. ügyvezetője mutatta be a fórumon. Egyebek mellett 
elmondta, fontos szempont volt a tervezés során, hogy több sportlehetőséget is 
teremtsenek a pályán. – A parknak több eleme van, az egyik egy extrém sportpá-
lya, amit egyaránt használhatnak gördeszkások és -korisok, rolleresek, valamint 
biciklisek is és akár versenyek megrendezésére is alkalmas lesz a létesítmény. 
Kialakítunk továbbá egy lelátó részt, egy vizesblokkot, valamint egy szabadon 
használható gyepes focipályát is a pálya mellett, tehát nem csak az extrém sport 
kedvelőinek kedvez a fejlesztés – mondta el Sándor Tamás.

A beruházáshoz tartozik továbbá zöld felületek és gyalogutak kialakítása, 
valamint egy fedett, nyitott terasz is, ami találkozóhelyként is funkcionálhat. Az 
ingyenesen használható pályák körül hangulatos sétányokat terveznek, a park két 
szélén napelemes lámpák kihelyezésével, a megfelelő használatot pedig kamerák-
kal biztosítanák. 

A fórumon az extrém sport kedvelői elmondták ötleteiket a kötetlen beszélgetés 
során. Egyebek mellett az egyik pálya-elem cseréjét javasolták, valamint egyes 
elemek közötti távolságok megnövelését. A város fiataljai számára nagy öröm, hogy 
megépül a park. – Annak különösen örülünk, hogy megkérdeztek minket is, így el-
mondhattuk azt néhány információt, ötletet, amivel még jobbá lehet tenni a készü-
lő pályát – mondta el Kaló Bence. A 635 aláírást tartalmazó levelet Szabó Richárd 
írta az önkormányzatnak, melyben kérte a pálya kialakítását. – A csapatunknak kb. 
az egyharmada foglalkozik aktívan a sportággal, a pálya megépülése számunkra 
nagy lehetőség, hiszen végre lesz egy hely, ahol komolyabb szinten gyakorolhatunk 
és akár versenyekre is felkészülhetünk – foglalta össze Szabó Richárd.

A projekt tartalmazza továbbá rendezvény- és konferenciaterem kialakítását 
a volt kistemplom épületében, valamint közösségi kert létrehozását az Egri úti 
lakótelepen. Ezzel kapcsolatban a városvezető elmondta, a kistemplom átépí-
tése is elkezdődik még ebben az évben, a kert kialakítása pedig nincs dátumhoz 
kötve, a megvalósítása a lakótelepen élők fogékonyságán múlik. A TOP-2.1.2-15-
BO1-2016-00005 azonosító számú, 342,8 millió forintos támogatásból megvaló-
suló teljes pályázat befejezése 2019-re várható.

Álomból valóság:
nyárra elkészül a kért pálya
635 aláírás. Ennyi szerepelt annak a levélnek az alján, 
melyet mezőkövesdi fiatalok írtak évekkel ezelőtt az 
önkormányzatnak, nevezetesen dr. Fekete Zoltán polgár-
mesternek. Kérésüket fogalmazták meg: egy gördeszkások 
és biciklisek számára kialakított pályát szerettek volna 
a városban. 2018. január 19-én pedig a tervezővel együtt 
ültek le, hogy a skate-park részleteit egyeztessék. Az álom 
várhatóan már idén nyárra valóra is válik. Kovács Györgyné (90)

Farkas Mártonné (100)

Papp Gyuláné (90)

Füzi Jánosné (90)Árvai Jánosné (90)

Lázár Józsefné (90)

Dr. Szilágyi Jánosné (90)

Kriston Józsefné (90)

Kovács Gáspár (90)

Dori Anett
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A Budapesten született 46 éves szakember a 
Szegedi Tudományegyetemen végzett és 1996-
tól az egri Markhot Ferenc Kórházban dolgozik. 
Az intézményben először a sebészeten végezte 
a munkáját, majd a baleseti sebészeti osztályra 
került, ahol jelenleg is vállal ügyeletet, emellett 
sportorvosi tevékenységet végez. 

– Igyekszem a sebészeti és a baleseti sebészeti 
tudásomat itt Mezőkövesden is hasznosítani. Az 
a célom, hogy segítsek a pácienseknek, enyhítsem 
a fájdalmukat és a sebészeti beavatkozást igénylő 
eseteket szakszerűen orvosoljam – mondta dr. 
Katona István.

A szakorvos hétköznaponként 7 óra 30-tól 13 
óra 30-ig látja el a betegeket a mezőkövesdi ren-
delőintézetben.

A december 2-án rendezett régiós utánpótlás 
versenyen a kövesdiek közül Lukács László és 
Berki Ferenc diadalmaskodott, Burai Ádám dön-
tetlen ért el, míg Berki Armand és Burai Dániel 
pontozásos vereséget szenvedett.

– Az a két fiú, aki vereséget szenvedett, egy 
súlycsoporttal magasabb kategóriában indult, 
viszont szakmai okok miatt nekik is szükségük 
volt a meccsterhelésre. Sajnos három spor-
tolónknak nem jutott ellenfél, pedig nagyon 
készültek a megméretésre. Ettől függetlenül jó 
és reprezentatív verseny volt – mondta Tóth 
József edző, aki hozzátette, minden induló 
kapott Mikulás-csomagot és a helyezettek szép 
díjakkal térhettek haza.

Két győzelem, egy döntetlen és két 
vereség volt a mérlegük a Mezőkö-
vesd Zsóry SE ökölvívóinak a Miskol-
con rendezett Mikulás Kupán.

Vegyes mérleg

Az Alapfokú Művészeti Iskola két 
képzőművész szakos tanulója nagy el-
ismerésben részesült a közelmúltban.

Az Oktatási Hivatal az Őszi Pe-
dagógiai Napok keretében hirdette 
meg: „Mitől jó az ember?”  címmel, 
Művészeti Pályázatát. Iskolánk 
tanulója, Menyhárt Réka kapta meg a 
verseny Különdíját, mely a legkülönle-
gesebb technikai megoldásért járt. Azt 
ábrázolta, hogyan ápoljuk, ha beteg 
egy családtagunk. A beteg ágya fölött 
szállt egy kis angyal, a szoba beren-
dezése hasonlított Réka szobájára, és 
színvilága elég különös volt. A szülők-
kel együtt utaztunk el Budapestre, az 
ünnepélyes díjátadóra, amely az ELTE 
Központi Kupolacsarnokában volt. A 
díjat Dr. Gloviczki Zoltán, az Okta-
tási Hivatal elnöke adta át. Nagyon 
értékes, tudományos és művészeti 
könyveket kapott ezért az együtt érző 
és érdekes elképzeléséért, valamint 
még 10.000 Ft értékű kreatív eszköz-
csomagot. A megközelítően 1.200 
beérkezett pályamunkából körülbelül 
30 volt kiállítva, és ebből 3 mezőkö-
vesdi kisdiáké. Ajándékot fognak még 
postán kapni Tamási Gábor és Szabó 
Dzsenna, mivel az ő színvonalas alko-
tásuk is ki volt téve ezen a tárlaton. 
A zsűri elnöke Garamvölgyi Béla, fes-
tőművész és grafikusművész volt, aki 
a Fazekas Gimnázium művésztanára. 
Az Oktatási Hivatal főosztályvezetője, 
Csörge Anna Mária kérésére, a család 
a hivatalnak adományozta a képet, 
melyet méltó helyen, ott a központ-
ban fognak kitenni.

A másik hasonlóan szép téma, 
melyhez képeslaptervet kellett készí-
teni, „Egyszerűen Karácsony” címmel. 

Ez a Pénziránytű Alapítvány felhívása 
volt, hátrányos helyzetű térségből 
származó iskolákhoz. Kérték, hogy a 
gyermekek ábrázolása szóljon a szere-
tetről, az összetartozásról, az együtt-
érzés és az öröm ünnepéről. Fejezze 
ki az egymással való törődést, és ne a 
költekezésről szóljon a karácsony. A 
zsűri 3 diáknak, egyenként 1 db Huawei, 
5.2”-os FullHD felbontású okostelefont 
ítélt oda a legszínvonalasabb megol-
dásért. Mihajlov Mercédesz és Beller 
Gvendolin kapta meg ezt a díjat. A mi 
iskolánk tanulói kaptak meg három 
telefonból kettőt, az országos pályáza-
ton. Vidáman, egészen egyedi módon, 
repülő, vidám angyalkákkal fejezték ki 
a karácsony ünnepét. Mindkettőjüknél 
jelen vannak az angyalkák, a boldog 
emberek, a család. Mercédesznél a 
kandallóhoz igyekeznek a családtagok, 
fát visznek a tűzre, míg Gvendolinnál 
mindenki kezében 1-1 égő gyertyaszál 
van. Mercédesznél sárgás fényben úszik 
minden, míg Gvendolinnál egy sejtel-
mes éjszaka közeledik. Képeslapként 
jelentették meg ezeket a különleges 
megoldásokat.

Gratulálunk tanítványainknak! 
Örülünk annak, hogy a képzőmű-
vész szakos diákjaink ilyen, és ehhez 
hasonló nemes és fontos témákon 
gondolkodhatnak, lerajzolhatják 
elképzeléseiket, ki is dolgozhatják 
többféle technikai megoldással. Mi 
is szeretnénk megőrizni a szeretetet, 
az egymás iránti törődést, nem csak 
az adventi időszakban és karácsony 
idején, hanem mindig, végig az év 
folyamán. 

Az Oktatási Hivatal Különdíjasa és 
a Pénziránytű Alapítvány nyertese

Dr. Katona 
István 
személyében 
új sebészor-
vos praktizál 
januártól 
városunk-
ban.

Új sebészorvos 
a rendelőintézetben

Felkészítő tanáruk: 
Tóthné Gáspár Mária

Menyhárt Réka Mihajlov Mercédesz Beller Gvendolin

B. Krisztián

bokri
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A szolgálatnak több mint 130 
ellátottja van, és emellett a nem 
szociálisan rászorult sorstársaknak 
is segítenek. A gondozás mellett 
nagy igény van a szállításban 
nyújtott segítségre (havonta több 
mint 50 személynek). A Támogató 
Szolgálat 2006-ban indult, ekkor 
vásároltak önerőből egy szállító 
járművet, melyet a fogyatékosság-
gal élők mindennapi szállításában 
használtak. A most kapott új 
gépjármű nemcsak a támogatás 
színvonalát emeli, hanem működ-
tetése is gazdaságosabb. 

– MNB segítségével vásároltuk 
meg az új Ford Transit Custom 
9 személyes járművet. Hálás 
köszönetünk a támogatónknak, 
hiszen hatalmas segítséget jelent 
a mindennapokban a Támogató 
Szolgálatunk a rászorulóknak: a 
mobilitással esélyegyenlőséget 
biztosíthatunk mindenkinek. Az 
érintetteknek segítünk eljutni 
az orvoshoz, a munkahelyükre, 
az iskolába vagy éppen vásárolni 
– mondta Bukta László, a Moz-
gássérültek Mezőkövesdi Egyesü-
letének elnöke az autó kulcsának 
átadásakor. – Nekem különösen 
nagy öröm, hogy ezt a projektet 
sikerült levezényelnem és remé-
lem, a szolgálat munkatársai, so-
főrjei egészségben, balesetmentes 

vezetéssel tudják majd használni 
még nagyon sokáig. A szolgálat-
vezetőnk, Korenné Orosz Edit is 
nagyon örül az új autónak, hiszen 
az eddigi tapasztalatok alapján 
havi szinten több mint 2300 kilo-
métert tesznek meg a Támogató 
Szolgálat járművével.

DUPLA SEGÍTSÉG Ahhoz, hogy 
a Magyar Nemzeti Bank támo-
gatásával beszerzett kisbusz a 
Támogató Szolgálat rendelkezé-
sére álljon, szükség van a teljes 
akadálymentesítésére, az elő-
írásoknak megfelelően egy 4+3 
pontos biztonsági rendszert kell 
beépíteni a gépkocsiba. Szükség 
van rámpára, fellépőre, kapaszko-
dó és a szükséges rögzítésekre. 
– Az akadálymentesítés költsége 
több mint egy millió forint, az 
egyesületünk költségkímélése 
miatt még az idén október hónap-
ban fordultunk a Magyar Fejlesz-
tési Bankhoz újabb támogatási 
igénnyel. Nagy örömünkre tájé-
koztatott a Bank menedzsmentje, 
hogy 500 ezer forinttal hozzájá-
rulnak az új gépkocsi átalakításá-
hoz – mondta el Bukta László.
A Támogató Szolgálat segítségét, 
a gondozást és szállítást is válto-
zatlan formában vehetik igénybe 
rászorulók 2018-ban. 

Új személyszállító kisbuszhoz jutott év 
végén a Mozgássérültek Mezőkövesdi 
Egyesületének „Kéz a Kézben” Támo-
gató Szolgálata a Magyar Nemzeti 
Bank Támogatásának köszönhetően. 

Új jármű a szolgálatnál

Az Egészségügyi Dolgozók Nyug-
díjas szervezetének beszámolóját 
hallgathatták meg az Idősügyi 
Tanács tagjai a december 7-én ren-
dezett ülésen.

Idősügyi 
tanácskozás

Mintegy 100, ezen belül 45 aktív tagja van a 
szervezetnek, tudtuk meg Horváth Endrénétől, 
a csoport vezetőjétől. Elmondta például, hogy 
minden októberben nyugdíjas találkozót rendez-
nek, ahol tavaly 40 fő volt jelen. Rendszeresen 
részt vesznek a városi rendezvényeken, egyebek 
mellett a Halló, még itt vagyok! című kulturá-
lis eseményen, az Idősek Napján és az Idősek 
Karácsonyán.

Második napirendi pontban a 2018. évi 
munkaprogramot tárgyalták meg a jelenlévők. 
A tervek szerint a Rendőrkapitányság bűnmeg-
előzési tájékoztatója mellett a neurofeedback 
terápiával is megismerkedhetnek az Idősügyi 
Tanács tanács tagjai a 2018-as évben.

A résztvevők megtekintették a Közösségi Ház 
földszinti aulájában látható kiállításukat, ahol ele-
mezték a képeket, és beállítási értékeket, adatokat 
osztottak meg egymással. Emellett a képekhez 
kapcsolódóan érdekes és hasznos fotós beállí-
tásokat, trükköket beszéltek meg. Ezt követően 
projektoros vetítő segítségével az elmúlt hónapok-
ban készült fotóikat elemezték. 

Fotózási technikákról és beállítá-
sokról beszélgettek a Mezőkövesdi 
Fotóklub tagjai a szervezet leg-
utóbbi összejövetelén.

A fényképezés rejtelmeiMÚ

Nagy segítség az új kisbusz

B. K.

B. K.
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– MNB segítségével vásároltuk 
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Szolgálatunk a rászorulóknak: a 
mobilitással esélyegyenlőséget 
biztosíthatunk mindenkinek. Az 
érintetteknek segítünk eljutni 
az orvoshoz, a munkahelyükre, 
az iskolába vagy éppen vásárolni 
– mondta Bukta László, a Moz-
gássérültek Mezőkövesdi Egyesü-
letének elnöke az autó kulcsának 
átadásakor. – Nekem különösen 
nagy öröm, hogy ezt a projektet 
sikerült levezényelnem és remé-
lem, a szolgálat munkatársai, so-
főrjei egészségben, balesetmentes 

vezetéssel tudják majd használni 
még nagyon sokáig. A szolgálat-
vezetőnk, Korenné Orosz Edit is 
nagyon örül az új autónak, hiszen 
az eddigi tapasztalatok alapján 
havi szinten több mint 2300 kilo-
métert tesznek meg a Támogató 
Szolgálat járművével.

DUPLA SEGÍTSÉG Ahhoz, hogy 
a Magyar Nemzeti Bank támo-
gatásával beszerzett kisbusz a 
Támogató Szolgálat rendelkezé-
sére álljon, szükség van a teljes 
akadálymentesítésére, az elő-
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igénnyel. Nagy örömünkre tájé-
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hogy 500 ezer forinttal hozzájá-
rulnak az új gépkocsi átalakításá-
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földszinti aulájában látható kiállításukat, ahol ele-
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A hétköznapi ember életét nem 
az elmúlásról való elmélkedés 
tölti ki még akkor sem, amikor 
jó pár ikszet tudhat magáé-
nak. Akkor döbben rá, hogy az 
élet lejtőjén van, amikor egyik 
pillanatról a másikra kap egy 
kegyetlenül megrázó halálhírt. 
Én megkaptam. Két szó csupán: 
Franciska meghalt. Igen, tudtam, 
hogy hatalmas harcot folytat egy 
olyan kórral, amely az élet egyik 
legnagyobb ellensége. Kitartóan, 
eltökélten, nagy akarattal, hittel, 
reményekkel, néha kétségekkel, 
de minden, ember által megte-
hetőt elkövettek, igen elkö-
vettek, mert nem volt egyedül 
a küzdelemben. Sógorom, 
minden dolgát és gondolatát 
félretéve mellette volt az utolsó 
percig. Három évet kaptak ilyen 
különleges összeforrottságban 
ebből az életből.

Néhány este elalvás előtt 
testvéri gondolataim fogsá-
gában forgolódtam, aztán az 
éjszaka közepén felébredve 
kristálytisztán emlékeztem rá, 
hogy álmomban anyám szólí-
tott gyermekként bennünket a 
lépcső tetejéről: Buci, Öcsi! Így 
tett, ha ellenőrizni akart vagy 
hívott be bennünket. Mit is 
mondhatnék? Hiába is hívnám 
mostantól én, már nem felel. 
Neki ennyi jutott a fiatalság-
ból, az orvosi hivatásából, a 
családból, az egészségből. 

Az emlékezés új életet nyit 
a halál után, családja, rokonai, 
munkatársai, betegei, ismerősei 
emlékezetében megmarad, az 
örökkévalóság kezdetét vette.

Írhatnak róla megemlékezést 
hivatásáról, családjáról, de azt 
nem, amit kevesen tudhatnak, 
mármint, hogy utolsó dön-
tése milyen emberi kvalitást 
takart. A hívő ember Istenhez 

fohászkodik, ha baj van, azután 
megkérdi: hol voltál Istenem, 
miért nem segítettél a baj-
ban? Pedig Ő ott volt minden 
tettében, gondolatában. Amikor 
meghozta testvérem a döntést, 
azt választotta, hogy most 
műtét, a majd és a bizonytalan 
helyett. Pontot tett a döntésére 
a karácsonyi szent gyónással és 
áldozással. A következményt 
ismerve mégis jól döntött, mert 
nem az emberhez méltatlan 
halált választotta. 

Felkészülten, tiszta szívvel és 
lélekkel áll Isten ítélőszéke elé. 
Nyugodjon békében!

Dr. Kriston Mihály

* * * * *

„Megpihent egy kéz,mely 
értünk dolgozott,
megpihent a szív,

mely értünk dobogott,
könnyes az út,

mely hozzád vezet,
örökké őrizzük emlékedet.”

„Gyertyát gyújtunk 
és mécseseket.
Ezek a fények 

világítsanak neked.
Emléked örökké 
itt van velünk.

Amíg élünk, emlékezünk.”

Köszönetet mondunk 
mindazon rokonoknak, 

barátoknak, volt 
munkatársaknak, 

ismerősöknek, akik drága jó 
feleségem, édesanyánk

Dr. Pap Józsefné 
Dr. Kriston Franciska

temetésén megjelentek, 
sírjára virágot helyeztek.
Gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

Testvérem 
volt és van!
Elhunyt 
Dr. Kriston Franciska

Móricz Zsigmond munkásságát ismerhették meg az 
Irodalmi Kávéház Klub tagjai a szervezet közelmúltban 
megtartott összejövetelén. 

Török Ferenc klubvezető részletesen beszélt az író 
életéről és munkásságáról is. A klub tagjai Móricz több 
művét, köztük a Sárarany és az Isten háta mögött című 
alkotását is elemezték, de szó esett az író egyik legkiemel-
kedőbb, a Légy jó mindhalálig című regényéről is.

Móricz élete és alkotásai

Pásztorjátékot tartottak a Szent László templomban december 
24-én. Az ünnepi műsorban Jézus születésének történetét 
elevenítették fel a szereplők. 

A rendezvényen a hátrányos helyzetű munkavállalók 
munkaerő-piaci helyzetéről tartott előadást egye-
bek mellett dr. Suhajda Csilla Judit november 23-án 
a Közösségi Ház Klubtermében. A fórum a B-A-Z. 
Megyei Önkormányzat, a B-A-Z. Megyei Önkor-
mányzati Hivatal és a B-A-Z. Megyei Kormányhivatal 
konzorciuma megvalósításában a Foglalkoztatási és 
gazdaságfejlesztési együttműködés Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében című projekthez kapcsolódik, 
amely program célja a foglalkoztatás elősegítése és 
támogatása a megyében. 

A megyénkben működő vállalkozások 
és foglalkoztatók humánpolitikájának 
fejlesztésére irányuló ingyenes fóru-
mot tartottak városunkban.

Tájékoztatás 
és tanácsadás

D.Anett



10            Mezőkövesdi Újság 2018/3

MOZAIK

10            Mezőkövesdi Újság 2018/2

MOZAIK

Különdíj
Az Egri Érseki Palota Turisztikai 
Látogatóközpontja Betlehem 
készítő pályázatot hirdetett, 
amelyre a Mezőkövesdi Széche-
nyi Katolikus Középiskola diák-
jai és tanárai közös pályamun-
kát készítettek. Az alkotásunk 
porcelán figurákból készült, 
melyeknek minden elemét, s a 
korhű ruháit iskolánk tanmű-
helyeiben készítették. A közel 
száz pályaműből készült kiál-
lítás megtekinthető az Érseki 
Palota Látogatóközpontjában 
Egerben a Széchenyi út 1 szám 
alatt. Színvonalas munkánk 
különdíjban részesült.

Dr. Radványiné 
Fodor Valéria

Tállai András miniszterhelyettes, adóügyekért felelős államtit-
kár, országgyűlési képviselő a könyv előszavában a következő-
képpen méltatja azt a hatalmas életművet, melyet a múzeum-
alapító az utókorra hagyott. 

„E könyvben egy ritka, értékes ember életével és egy or-
szágosan egyedülálló múzeum létrehozásának történetével 
ismerkedhet meg az Olvasó.” Idézve a szerző szavait, hogy 
az összegyűjtött tárgyak a saját szülei, elődei kézmelegét, 
emlékét is őrzik, és fontos, hogy ezek a tárgyak és emlékek ne 
menjenek feledésbe.

Ennek eredménye, hogy ma már a gyűjtő nevével fémjelzett 
Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum 716 géppel és 
több mint 3200 kiállított használati tárggyal várja a látogató-
kat. Nem kis örömet szerezve azoknak a fiataloknak, akik ilyen 
gépeket máshol nem biztos, hogy láthatnak, nem beszélve 
arról, hogy ezekre a „masinákra” fel is ülhetnek.

Ennek a kincsnek összegyűjtését, működőképessé téte-
lét, kiállításon való megjelenítését, valamint ezzel kapcso-
latba került emberek segítségét, támogatását örökíti meg a 
könyv. Tállai András erről így vall: „Örömmel tölt el, hogy 
polgármesterként, országgyűlési képviselőként, valamint 
a Kormány tagjaként tanúja, támogatója lehettem ezen 
odaadó emberi teljesítménynek és példaértékű gyűjtő-
munkának.”

A könyv a szerző gyermekkorával és ifjúságával, katonaéve-
ivel, családja és rokonai bemutatásával, valamint az őt egész 
életén át támogató hűséges felesége, Marika nénivel kötött 
házasságával kezdődik. Egyben bemutatva az akkori kor ese-
ményeit, történéseit.

Majd ezt követi a könyv „lelke”, a múzeumi anyag gyűjté-
sének elkezdése, szaporítása a múzeum kialakítása és annak 
elfogadtatása. Naplószerűen percről percre írja le azokat 
az eseményeket, amelyek hozzájárultak a múzeum megala-
pításához kezdetektől napjainkig. Kialakítva a szükséges 
tárolóhelyek, színek felépítését, melyet saját maga, – rokonai 
segítségével – a két keze munkájával épített lépésről lépésre. 
A hozzá szükséges anyagi fedezet nagy részét a svájci barátai 
biztosították. 

Az írásból kitűnik az a precizitás, amely János bácsira oly 
jellemző, hogy egy nevet, egy eseményt, egy gép beszerzésé-
nek működőképessé tételét sem felejtett ki. Talán még maga 
sem gondolta, amikor elkezdte a napi események naplószerű 
feljegyzéseit, hogy ezzel pótolhatatlan dokumentumot hagy az 
utókor számára. 

Fűszerezve azokkal az eseményekkel, melyekkel az évek 
hosszú során a lakosságot megörvendeztette. Ha csak a már 
hagyományossá vált szeptemberi gépésztalálkozókra a veterán 
gépek felvonulására gondolunk, nem beszélve az ehhez kap-
csolódó szakmai előadásokra, mely már nemzetközi hírnévnek 
örvend.

A 727 oldalú kiadványt majdnem ezer fekete-fehér és színes 
fotó díszíti. Ezek átvitt értelemben nemcsak a „múzeummal 
összefüggő képek”, hanem a szerző életének, kitüntetéseinek 
és az általa készített eseményeket ábrázoló fafaragásoknak a 
képeit és a hosszú évek alatt a matyókról összegyűjtött értékes 
archív felvételeket is tartalmazza. 

Minden kedves olvasónak ajánlom a jól szerkesztett és mi-
nőségi papírra nyomtatott kiadványt!

A könyv megkoronázása annak az egyedülálló életnek, 
melyet Hajdu Ráfis János és kedves felesége, Marika néni vég-
hezvitt – nem kevéssé –  viszontagságos életük során.

Hajdu Ráfis János könyve zárszavát így fejezi be: „Mindaz, 
amit itt leírtam, legyen egy összegzés az eddig végzett, múze-
umépítő munkámról és egy számvetés életemről, bízva benne, 
hogy nem éltem hiába.”

A könyv bemutatója február 1-jén 14 órakor lesz a Városi 
Galéria házasságkötő termében.

Hajdu Ráfis János: 

„Új virág fakadt 
Mezőkövesd földjén”
A Mezőgazdasági Gépmúzeum létrejötte 
és fejlődésének története

A napokban je-
lent meg az a te-
kintélyes munka 

Hajdu Ráfis János 
jóvoltából, mely 

naplószerűen írja 
le a Mezőgazda-

sági Gépmúze-
um anyagának 

gyűjtését, kiala-
kítását, fejlődé-
sét, múzeummá 

alakulását.

Csirmazné Cservenyák Ilona
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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 gyerme-
kek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: Szentmise 
a Bogácsi úti Idősek Otthonában
Jegyes kurzus indul február 17-én, 11 órától.
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent 
László Plébánián. Minden hónap utolsó va-
sárnapján liturgikus szolgálat 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.

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 15 óra 30: Szentmise a 
Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
Szent Liturgia a mezőkövesdi 
görögkatolikus kápolnában (Gaál István u. 
1., a Közösségi Ház mögött): 
január 28-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) 

január 21–27-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a) 

január 28 – február 3-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

február 4–10-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 8–13 óráig

január 27.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1. 

február 3. 
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

február 10.
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 január 3. és 15. között 
8 halálesetet anyakönyveztek. Az alábbi 
személy hozzátartozója járult hozzá az 
elhunyt nevének közléséhez:

Haláleset:
Kertész Tibor 50 éves
mezőkövesdi lakos.  

17 órától: 
Insidious: Az utolsó kulcs
magyarul beszélő, kanadai-amerikai 
horror, 103 perc, 2018

19 órától: 
A szabadság ötven árnyalata
magyarul beszélő, amerikai
romantikus dráma, 2018

Moziajánló
február 7. szerda 

Közösségi Ház

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

Változik a BMH Nonprofit 
Kft. elérhetősége

Megváltoztak január 15-től a hulla-
dékgazdálkodással foglalkozó BMH 
Nonprofit Kft. elérhetőségei. 

A lakosság a +36 21 3500 111-es te-
lefonszámon hívhatja a cég ügyfél-
szolgálatát, elektronikus úton pedig 
az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu 
email-címen érhetők el.
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MOZAIK

Különdíj
Az Egri Érseki Palota Turisztikai 
Látogatóközpontja Betlehem 
készítő pályázatot hirdetett, 
amelyre a Mezőkövesdi Széche-
nyi Katolikus Középiskola diák-
jai és tanárai közös pályamun-
kát készítettek. Az alkotásunk 
porcelán figurákból készült, 
melyeknek minden elemét, s a 
korhű ruháit iskolánk tanmű-
helyeiben készítették. A közel 
száz pályaműből készült kiál-
lítás megtekinthető az Érseki 
Palota Látogatóközpontjában 
Egerben a Széchenyi út 1 szám 
alatt. Színvonalas munkánk 
különdíjban részesült.

Dr. Radványiné 
Fodor Valéria

Tállai András miniszterhelyettes, adóügyekért felelős államtit-
kár, országgyűlési képviselő a könyv előszavában a következő-
képpen méltatja azt a hatalmas életművet, melyet a múzeum-
alapító az utókorra hagyott. 

„E könyvben egy ritka, értékes ember életével és egy or-
szágosan egyedülálló múzeum létrehozásának történetével 
ismerkedhet meg az Olvasó.” Idézve a szerző szavait, hogy 
az összegyűjtött tárgyak a saját szülei, elődei kézmelegét, 
emlékét is őrzik, és fontos, hogy ezek a tárgyak és emlékek ne 
menjenek feledésbe.

Ennek eredménye, hogy ma már a gyűjtő nevével fémjelzett 
Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum 716 géppel és 
több mint 3200 kiállított használati tárggyal várja a látogató-
kat. Nem kis örömet szerezve azoknak a fiataloknak, akik ilyen 
gépeket máshol nem biztos, hogy láthatnak, nem beszélve 
arról, hogy ezekre a „masinákra” fel is ülhetnek.

Ennek a kincsnek összegyűjtését, működőképessé téte-
lét, kiállításon való megjelenítését, valamint ezzel kapcso-
latba került emberek segítségét, támogatását örökíti meg a 
könyv. Tállai András erről így vall: „Örömmel tölt el, hogy 
polgármesterként, országgyűlési képviselőként, valamint 
a Kormány tagjaként tanúja, támogatója lehettem ezen 
odaadó emberi teljesítménynek és példaértékű gyűjtő-
munkának.”

A könyv a szerző gyermekkorával és ifjúságával, katonaéve-
ivel, családja és rokonai bemutatásával, valamint az őt egész 
életén át támogató hűséges felesége, Marika nénivel kötött 
házasságával kezdődik. Egyben bemutatva az akkori kor ese-
ményeit, történéseit.

Majd ezt követi a könyv „lelke”, a múzeumi anyag gyűjté-
sének elkezdése, szaporítása a múzeum kialakítása és annak 
elfogadtatása. Naplószerűen percről percre írja le azokat 
az eseményeket, amelyek hozzájárultak a múzeum megala-
pításához kezdetektől napjainkig. Kialakítva a szükséges 
tárolóhelyek, színek felépítését, melyet saját maga, – rokonai 
segítségével – a két keze munkájával épített lépésről lépésre. 
A hozzá szükséges anyagi fedezet nagy részét a svájci barátai 
biztosították. 

Az írásból kitűnik az a precizitás, amely János bácsira oly 
jellemző, hogy egy nevet, egy eseményt, egy gép beszerzésé-
nek működőképessé tételét sem felejtett ki. Talán még maga 
sem gondolta, amikor elkezdte a napi események naplószerű 
feljegyzéseit, hogy ezzel pótolhatatlan dokumentumot hagy az 
utókor számára. 

Fűszerezve azokkal az eseményekkel, melyekkel az évek 
hosszú során a lakosságot megörvendeztette. Ha csak a már 
hagyományossá vált szeptemberi gépésztalálkozókra a veterán 
gépek felvonulására gondolunk, nem beszélve az ehhez kap-
csolódó szakmai előadásokra, mely már nemzetközi hírnévnek 
örvend.

A 727 oldalú kiadványt majdnem ezer fekete-fehér és színes 
fotó díszíti. Ezek átvitt értelemben nemcsak a „múzeummal 
összefüggő képek”, hanem a szerző életének, kitüntetéseinek 
és az általa készített eseményeket ábrázoló fafaragásoknak a 
képeit és a hosszú évek alatt a matyókról összegyűjtött értékes 
archív felvételeket is tartalmazza. 

Minden kedves olvasónak ajánlom a jól szerkesztett és mi-
nőségi papírra nyomtatott kiadványt!

A könyv megkoronázása annak az egyedülálló életnek, 
melyet Hajdu Ráfis János és kedves felesége, Marika néni vég-
hezvitt – nem kevéssé –  viszontagságos életük során.

Hajdu Ráfis János könyve zárszavát így fejezi be: „Mindaz, 
amit itt leírtam, legyen egy összegzés az eddig végzett, múze-
umépítő munkámról és egy számvetés életemről, bízva benne, 
hogy nem éltem hiába.”

A könyv bemutatója február 1-jén 14 órakor lesz a Városi 
Galéria házasságkötő termében.

Hajdu Ráfis János: 

„Új virág fakadt 
Mezőkövesd földjén”
A Mezőgazdasági Gépmúzeum létrejötte 
és fejlődésének története

A napokban je-
lent meg az a te-
kintélyes munka 

Hajdu Ráfis János 
jóvoltából, mely 

naplószerűen írja 
le a Mezőgazda-

sági Gépmúze-
um anyagának 

gyűjtését, kiala-
kítását, fejlődé-
sét, múzeummá 

alakulását.

Csirmazné Cservenyák Ilona
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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 gyerme-
kek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: Szentmise 
a Bogácsi úti Idősek Otthonában
Jegyes kurzus indul február 17-én, 11 órától.
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent 
László Plébánián. Minden hónap utolsó va-
sárnapján liturgikus szolgálat 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.

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 15 óra 30: Szentmise a 
Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
Szent Liturgia a mezőkövesdi 
görögkatolikus kápolnában (Gaál István u. 
1., a Közösségi Ház mögött): 
január 28-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) 

január 21–27-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a) 

január 28 – február 3-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

február 4–10-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 8–13 óráig

január 27.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1. 

február 3. 
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

február 10.
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 január 3. és 15. között 
8 halálesetet anyakönyveztek. Az alábbi 
személy hozzátartozója járult hozzá az 
elhunyt nevének közléséhez:

Haláleset:
Kertész Tibor 50 éves
mezőkövesdi lakos.  

17 órától: 
Insidious: Az utolsó kulcs
magyarul beszélő, kanadai-amerikai 
horror, 103 perc, 2018

19 órától: 
A szabadság ötven árnyalata
magyarul beszélő, amerikai
romantikus dráma, 2018

Moziajánló
február 7. szerda 

Közösségi Ház

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

Változik a BMH Nonprofit 
Kft. elérhetősége

Megváltoztak január 15-től a hulla-
dékgazdálkodással foglalkozó BMH 
Nonprofit Kft. elérhetőségei. 

A lakosság a +36 21 3500 111-es te-
lefonszámon hívhatja a cég ügyfél-
szolgálatát, elektronikus úton pedig 
az ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu 
email-címen érhetők el.
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Február 5. hétfő
17 órától Kertbarát klub összejövetele a Közösségi Házban

Február 7. szerda
14 óra 30-tól Óz, a csodák csodája – zenés mesejáték a Körúti 
Színház előadásában a Közösségi Házban

Február 7. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Közösségi Házban

január 28. vasárnap
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Edelény sakkmérkőzés a Széche-
nyi István Katolikus Középiskolában

február 10. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC - Törökszentmiklósi KE NB I/B férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

PALETTA

Hívogató

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

FOGADÓÓRÁK 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester minden hónap első csütörtökén 
tart fogadóórát a Közös Önkormányzati Hivatal A-épületében 
(Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.), melyhez előzetes bejelentke-
zés 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 foga-
dóórát. 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

Stopper

Felhívás!
A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő alábbi üzlethelyiségeinek bérletére:
1. Olajfa úti pavilonsor 2. számú helyiség 
Feltételek: határozott idejű bérleti szerződés 2022. március 31-ig, 
melegkonyhás tevékenység, havi bérleti díj + közüzemi költségek
2. Napfürdő utcai pavilonsor 6. számú helyisége 
Feltételek: határozott idejű (max. egy éves) bérleti szerződés, havi 
bérleti díj + közüzemi költségek

A pályázatokban kérjük megjelölni: 
– a pályázó nevét, címét, telefonszámát
– a bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását 
és a kívánt tevékenységi kört,
– a havi bérleti díjra vonatkozó összegszerű ajánlatát,

Pályázat beadásának határideje: 2018. február 12.

A pályázatokat a következő postacímre várjuk: 
Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. 3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2.

A pályázatra vonatkozó kérdés, információ Szekeresné Vajda Erika 
ügyintézőtől igényelhető (munkanapokon 8–16 óráig 49/500-264, 
info@zsory-furdo.hu).  
A helyiségek megtekinthetőek előzetes időpont-egyeztetés után.

A kiíró a pályázatot visszavonhatja, a kiíró a pályázat eredményte-
lenné nyilvánításának jogát fenntartja.

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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A szolgáltatás ingyenes!
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvatartás: 7–15 óráig (munkanapokon)
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Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a 
modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, 
hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse. 

A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást fi-
gyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése 
is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen 
és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.

Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes terüle-
tére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.

Lakossági felhasználókat érintő változás
Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer

számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak 
megfelelően.

Mellékvízmérővel rendelkező, társasházi felhasználók: leolvasás: évente egyszer
számlázás: havonta

Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak 
megfelelően.

Társasházi főmérők: leolvasás: havonta
számlázás: havonta

Kivételt képeznek ez alól azok a felhasználási helyek, ahol az éves ivóvíz felhasználás 
nem haladja meg a 11 m3-t. Ebben a körben negyedévente történik számlázás, így az 
évi egy elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra.

Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs felhasználás és csak alap-
díjat számlázuk. Itt marad a negyedévente történő számlakibocsátás.

Közületi felhasználókat érintő változás
Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer

számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak 
megfelelően.

Kivételt képeznek ez alól:
nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek: kétheti leolvasás és számlázás (nincs változás)
évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén: havi leolvasás és számlázás
közkifolyók: negyedéves leolvasás és számlázás

Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól eltérő gyakorlatot vagyunk 
kénytelenek alkalmazni, egyedileg történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről.

A fejlesztések során hamarosan széleskörű lehetőségek nyílnak meg a vízmérőállás 
diktálására, Társaságunkkal történő kapcsolattartásra vonatkozóan, melyről a későbbi-
ekben értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat.

Tájékoztatjuk tisztelt mezőkövesdi Felhasználóinkat, hogy a településen a díjbeszedős 
rendszer megszüntetésre kerül. Díjbeszedéssel foglalkozó kollégáink utolsó alkalommal a 
2017. december havi elszámolást tartalmazó számlákat viszik ki és szedik be a helyszínen.

A következő vízdíjszámla már csekkes fizetési móddal kerül kiállításra és postán keresztül 
kiküldésre. A szolgáltatási díj megfizetése történhet a számlához tartozó csekken, folyószám-
láról történő egyedi utalással (utalás estén a közlemény rovatban szükséges feltüntetni a 
víziközmű-szolgáltatásról kiállított számla első oldalán szereplő számla sorszámot és a 3. ol-
dalon található vevő (fizető) azonosító számot), vagy ügyfélszolgálati irodánkon készpénzzel. 

A jövőben lehetőség nyílik majd csoportos beszedési megbízással történő kiegyen-
lítésre is, melynek pontos időpontjáról, valamint a megbízás megadásához szükséges 
azonosítóról a későbbiekben tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat.    

Tisztelettel:
ÉRV Zrt.

Általános tájékoztatás leolvasási 
és számlázási rend változásáról

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi 
követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezé-
sét várjuk. 

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris 
képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga ese-
tén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. 
A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban 
állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga 
letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állomá-
nyába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre. 

A beosztásban ellátandó feladatok: 
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állo-
mányú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak 
ellátásában vesznek részt. 

Illetmény: 
- a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 180 
500 Ft/hó munkabér, 
- a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszony-
ba lépés napjától bruttó 220 300 Ft/hó alapilletmény + egyéb 
pótlék és juttatások biztosítottak.

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai 
alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.police.hu 
honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el. 

A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.
police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapi-
tányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Buda-
pest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen 
bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük 
írják rá „Határvadász”. 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-
főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 
06-80/203-983 ingyenesen hívható telefonszámon munka-
napokon 8.00 és 18.00 óra között, valamint elektronikus úton a 
hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bár-
mely rendőri szervnél és a Rendőrség hivatalos Facebook (www.
facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.
com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadásá-
ra alkalmas 06-70/642-4548 telefonszámokon kérhető. 

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes 
meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írás-
ban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat 
az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata 
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázata 
a Készenléti Rendőrség 

Határvadász Bevetési Osztályainak 
állományába Járőrtárs 
beosztás betöltésére
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Kézilabdázóink január 8-án kezdték a felkészülést az NB I/B-s bajnokság februárban induló 
tavaszi szezonjára. Az első két hétben a fizikai, erőfejlesztő gyakorlatok kaptak hangsúlyos 
szerepet, de a második héten már taktikai és labdás feladatokat is végeztek a keret tagjai. 
Csapatunk a játék több elemében szeretne előrelépni az őszi szezonhoz képest.

– Szeretnénk gyorsabban elvégezni a középkezdést és abból minél eredményesebben 
játszani, erre nagy hangsúlyt fogunk fektetni a felkészülési mérkőzéseken is. Termé-
szetesen szeretnénk taktikailag is fejlődni, egyik célunk, hogy a szélsőinket jobban 
használjuk – emelte ki Drizner Péter vezetőedző, aki az átlövőjátékban szintén javulást 
vár. A szakember elmondta, hogy a keretben nem lesz nagy változás. A folyamatos 
játéklehetőség reményében Horváth Lóránd félévre az NB II-es Füzesabony gárdájához 
igazol, míg érkező oldalon egyelőre nincsen kiszemelt játékos. Drizner Péter elmondta, 
a vezetőség a kiváló őszi szezon után a dobogó elérését tűzte ki, ezen belül is a minél 
jobb szereplés reményében készülnek a folytatásra.

Együttesünk január 20-án részt vett az ózdi Bellér László emléktornán, ahol a Debreceni 
EAC ellen 39-31-re győzött, míg a házigazda ÓAM-Ózdi KC csapatától 35-31-re kikapott. 
A tornán körbeverés volt, az MKC jobb gólkülönbségének köszönhetően megnyerte a 
megméretést. A legjobb kapus a mezőkövesdi Tóth Koppány, a legeredményesebb játékos 
a szintén kövesdi Nebojsa Vojinovics lett 16 találattal. Kéziseink január 25-én a Nyíregyházi 
SN Kft., január 30-án 18 órától pedig az ÓAM-Ózdi KC gárdáját látják vendégül felkészülési 
mérkőzésen.Kéziseink január 25-én 18 órától a Nyíregyházi SN Kft., január 30-án 18 órától 
pedig az ÓAM-Ózdi KC gárdáját látja vendégül felkészülési mérkőzésen.

Készülnek a tavaszi rajtra

Erőfejlesztő 
gyakorlatok 

mellett taktikai 
feladatokat 

végeztek a 
Mezőkövesdi KC 

felnőtt csapa-
tának játékosai 

január 17-én.

A MKC tavaszi bajnoki menetrendje
Február 3. (szombat) 18 óra: Mizse KC – Mezőkövesdi KC 
Február 10. (szombat) 18 óra: MKC – Törökszentmiklósi KE  
Február 17. (szombat) 18 óra: ContiTech FKSE-Algyő – MKC 
Február 25. (vasárnap) 18 óra: MKC – MOL-Pick Szeged U20 
Március 2. (péntek) 18 óra: Balmazújvárosi KK – MKC 
Március 11. (vasárnap) 18 óra: MKC – Balassagyarmati Kábel SE  
Március 17. (szombat) 17 óra: Törökszentmiklósi Székács KE – MKC 
Március 25. (vasárnap) 18 óra: MKC – Békés-Drén KC 
Április 14. (szombat) 18 óra: DEAC NK Kft. – MKC 
Április 29. (vasárnap) 18 óra: MKC – Nyíregyházi SN Kft. 
Május 4. (péntek) 19 óra: Kecskeméti TE automatika.hu – MKC 
Május 12. (szombat) 18 óra:  MKC – ÓAM-Ózdi KC

A társaság ezen a néven 1998. január 10-én, egy egri teremtornán vett részt először hiva-
talosan mérkőzésen, a tagok azóta is töretlenül látogatják a Mezőkövesdi KC találkozóit. 
Egyik alapítójuk Győrődi Tamás, aki a kezdetektől irányítja a szurkolást. A csoport nemcsak 
a csapat buzdításából és a lelátói életből veszi ki a részét, az elmúlt években többször 
indítottak, vagy vettek részt jótékonysági akciókban. Gyerekek számára gyűjtöttek például 
adományokat, játékokat és édességet, legutóbb pedig a Füzesabonyi Állatvédő Alapítványt 
támogatták. A szurkolócsoport a születésnapi ünnepség nyitányaként pirotechnikai be-
mutatót tartott a Kavicsos-tónál. A látványos közös „gyertyagyújtásban” összesen 120-an 
vettek részt, majd a főutcán énekelve, szurkolói dalokat skandálva vonultak végig egészen a 
a Boomerang Biliárdszalonig, ahol folytatódott az ünneplés. A köszöntők és az ajándékozás 
mellett az elmúlt 20 évet összefoglaló videóösszeállítást nézhettek meg a résztvevők. A 
jubileumi eseményen a Zorall zenekar is fellépett.

Jubileum
Megalapításának 20. évfordulóját ünnepelte a Magico Ultras kézi-
labda-szurkolócsoport január 13-án.

Tisztelt lakásszövetkezeti 
és társasházi tulajdonosok!
A Lakásszövetkezetünk részéről az alábbi változásról szeretnénk 
tájékoztatni a tisztelt tulajdonosokat. 

Mint ismeretes Önök előtt, a Bükkalja Takarékszövetkezet 2017. 
december 1-től beolvadt a Korona Takarék Takarékszövetkezetbe 
és helyileg a Mátyás király u. 70. szám alá költözött. 

A helyszínváltozás következményeként jelentős mértékben meg-
nőtt a Lakásszövetkezeti irodában történő befizetések száma. A dec-
emberi és január havi tapasztalatunk alapján egyértelművé vált, hogy 
a jelenlegi Korona Takarékszövetkezet helyszíne jelenleg nem rendel-
kezik kellő számú gépjármű parkolására alkalmas lehetőséggel, ezért 
még a város végén elhelyezkedő Egri úti lakótelepről is a Lakásszövet-
kezeti irodánkba történnek a befizetések

Készpénzforgalmunk a többszörösére nőtt és elérte azt a nagyság-
rendet, amely a zavartalan pénzkezelés okából biztonsági őri szolgálat 
foglalkoztatását követeli meg irodánk számára.

A biztonsági őri foglalkoztatás költségeit az irodánk nem tudja 
megfizetni, ezért igazgatóságunk úgy döntött, hogy fenntartja és kizá-
rólagossá teszi az új helyszínre költözött, és azzal egybeolvadó Korona 
Takarékszövetkezetben történő készpénz befizetés lehetőségét. 

A pénzintézet szerepvállalásával együtt a fenti okokra 
való hivatkozással

2018. február 19. napjától
kezdődően megszüntetjük a lakásszövetkezeti irodánk-
ban történő közös költség előírások befizetését.
A fent leírtak természetesen csak a havi közös költség előírás 
befizetésére vonatkoznak, a mindennapi élethez szükséges fel-
használási eszközök (izzó, útszóró só, stb.) megvásárlása kapcsán 
kiállított számlák továbbra is kifizetésre kerülnek ügyfélfogadási 
napokon a lakásszövetkezet irodájában.

Legfrissebb információink szerint a jelenlegi buszállomás helyén és 
közvetlen környezetében gépjárműparkolásra alkalmas helyszínek ki-
alakítására kerül sor. A takarékszövetkezet előtt buszmegálló található, 
tehát az a kedves befizetőnk, aki a tömegközlekedési eszközt választja, 
kényelmesen megközelítheti a pénzintézetet. A kerékpárral érkező ked-
ves tulajdonosok az eszköz tárolását megtehetik a Thaly Kálmán út felől 
és a Mátyás király úti főbejárat előtt egyaránt. A kormányablak helyszíne 
több olyan ügyintézéssel kapcsolatos lehetőséget biztosít, amely egybe-
köthető a közös költség előírás befizetésével. A mezőkövesdi piaccsarnok 
látogatása szintén lehetőséget jelenthet a befizetések teljesítésére.

Tisztelettel kérem Önöktől a fentiek szíves tudomásul vételét, 
és gyakorlatban történő alkalmazását.                   Póta László elnök

bokri

bokri
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Az OTP Bank Ligában szereplő klub január 9-én szerződést kötött Horváth 
Tamással. A 30 esztendős hálóőr az Újpestben nevelkedett és két alkalommal, 
a 2013-2014-es szezonban, valamint 2016 tavaszán játszott Mezőkövesden, 
legutóbb pedig a Videoton alkalmazásában állt. Szintén városunkban folytatja 
pályafutását Oláh Bálint. A diósgyőri nevelésű középpályás eddig kizárólag a 
miskolci együttesben szerepelt, csapatunkhoz három évre kötelezte el magát.

Matija Katanec személyében egy 27 esztendős horvát játékossal erősödött a 
Mezőkövesd, aki másfél éves szerződést kötött a klubbal. A magyar felme-
nőkkel rendelkező, kétszeres bosnyák bajnok belső védő pályafutása során 
megfordult például a horvát Varasd és Gorica, a bosnyák Gradina, az osztrák 
Baumgarten csapataiban, Mezőkövesdre a Zrinjski Mostar együttesétől érke-
zett. A rutinos játékos korábban a horvát U20-as válogatottban is szerepelt.

Új játékosok a keretben
Három új labdarúgóval kötött megállapodást a Mezőkö-
vesd Zsóry FC az elmúlt időszakban. Együttesünkben foly-
tatja pályafutását Horváth Tamás, Oláh Bálint, valamint a 
horvát Matija Katanec.

Labdarúgóink remek idényt hagytak maguk mögött, ugyanis 9 
forduló alatt hat győzelmet arattak és mindössze három vereséget 
szenvedtek el a 10 csapatot felvonultató pontvadászatban, így 18 
pontot szereztek. A listavezető Tiszalúc 25, míg a 2. helyezett Sárospa-
tak 22 ponttal áll a bajnokságban. Együttesünk értékes sikert aratott 
például a Kazincbarcika ellen, akiket 3-0-ra győzött le hazai pályán, 
továbbá az utolsó mérkőzésen szintén 3-0-ra győztek Edelényben. Az 
utóbbi, nagy különbségű győzelem azért is különösen fontos, mert 
ennek köszönhetően előzték meg riválisukat, valamint a Kurityánt a 
tabellán. A legnagyobb arányú sikert a Sajóvámos ellen aratták a mie-
ink, a találkozó 9-1-es eredménnyel zárult. A csapat két leggólerősebb 
játékosa Berki Dzsesszika és Molnár Vivien 9-9 góllal, de 6 találattal 
Berecz Virág is nagyban hozzájárult az őszi kiváló szerepléshez.

– Nehezen indult a bajnokság, ugyanis többen távoztak, két játé-
kosunk eligazolt, ketten pedig külföldre mentek dolgozni. Idő kellett 
ahhoz, hogy összeálljon a csapat, de a tabellán elfoglalt helyezésünk 
azt mutatja, hogy ez sikerült. Egy jó tavaszi alapozással minden-
képpen szeretnénk a bajnokság végén érmet szerezni – mondta 
Kaló-Kaposvári Ágnes, a csapat tagja. Papp Sándor tanítványai április 
1-jén, hazai pályán kezdik meg a tavaszi szezont, amikor is a Kurityán 
érkezik majd Mezőkövesdre.

Harmadik helyen áll a Mezőkövesd Zsóry női felnőtt 
csapata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei kispályás 
labdarúgó bajnokságban az őszi szezon után.

Ragyogó ősz

Második helyen végzett a mezőkövesdi Lovehunter a 
budapesti Mikulás Kupa 2017 elnevezésű versenyen 
december 2-án. A 35 csapat részvételével rendezett 
kispályás labdarúgó tornán elsőként jutott tovább 
csoportjából a kövesdi gárda. Ezt követően egy székes-
fehérvári, budapesti és ceglédi együttest is legyőztek 
a „Szerelemvadászok”, akik a döntőben 3-0-ra kaptak 
ki a Klinikák gárdájától. Az eredményhirdetésen két 
kövesdi játékos különdíjat is kapott, a legtehetsége-
sebbnek Gál Mátét, míg a legrutinosabb játékosnak 
Dudás Csabát választották a szervezők.

Ezüstérem 
a Mikulás Kupán

Második hely 
a karácsonyi ver senyen
Ezüstérmet szerzett Érdi Mária a 42. 
Christmas Race elnevezésű nemzetközi vi-
torlásversenyen decemberben. A Laser Radial 
hajóosztályban induló 19 éves mezőkövesdi 
sportoló az éremfutamban a 3. helyen vég-
zett, ezzel megerősítette a második helyét 
összetettben a spanyolországi Palamósban 
rendezett megméretésen. A viadalt a hajó-
osztály 2016-os világbajnoka, Alison Young 
nyerte meg. A versenyen 12 kategóriában 
összesen 600 sportoló vett részt.

FELKÉSZÜLÉS Csapatunk január 8-án kezdte meg a felkészülést a tavaszi szezonra. 
– Az első bajnoki mérkőzésig hét hetet fogunk dolgozni, melyben lesz egy 10 napos 
külföldi edzőtábor is. Januárban három mérkőzést fogunk játszani itthon, míg az 
edzőtáborban hat találkozót tervezünk – emelte ki Kuttor Attila vezetőedző. 

Együttesünk az első felkészülési mérkőzésén 3-2-es vereséget szenvedett az 
NB II-es Kazincbarcika ellen január 20-án, míg négy nappal később a szlovák első 
osztályú MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály) volt az ellenfél. Együttesünk az 
NB II-es bajnokság listavezetője, az MTK Budapest ellen január 27-én, szombaton 
12 órakor lép pályára. A Mezőkövesd Zsóry január 31-től 10 napos edzőtáborozá-
son vesz részt a törökországi Belekben.

bokri

Bódi KrisztiánDobogós helyre pályázik a női csapat

Újult erővel készülnek a tavaszi rajtra

bokri bokri

Újabb siker
– ezúttal Spanyolországban

(Fotó: www.christmasrace.org)
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Kézilabdázóink január 8-án kezdték a felkészülést az NB I/B-s bajnokság februárban induló 
tavaszi szezonjára. Az első két hétben a fizikai, erőfejlesztő gyakorlatok kaptak hangsúlyos 
szerepet, de a második héten már taktikai és labdás feladatokat is végeztek a keret tagjai. 
Csapatunk a játék több elemében szeretne előrelépni az őszi szezonhoz képest.

– Szeretnénk gyorsabban elvégezni a középkezdést és abból minél eredményesebben 
játszani, erre nagy hangsúlyt fogunk fektetni a felkészülési mérkőzéseken is. Termé-
szetesen szeretnénk taktikailag is fejlődni, egyik célunk, hogy a szélsőinket jobban 
használjuk – emelte ki Drizner Péter vezetőedző, aki az átlövőjátékban szintén javulást 
vár. A szakember elmondta, hogy a keretben nem lesz nagy változás. A folyamatos 
játéklehetőség reményében Horváth Lóránd félévre az NB II-es Füzesabony gárdájához 
igazol, míg érkező oldalon egyelőre nincsen kiszemelt játékos. Drizner Péter elmondta, 
a vezetőség a kiváló őszi szezon után a dobogó elérését tűzte ki, ezen belül is a minél 
jobb szereplés reményében készülnek a folytatásra.

Együttesünk január 20-án részt vett az ózdi Bellér László emléktornán, ahol a Debreceni 
EAC ellen 39-31-re győzött, míg a házigazda ÓAM-Ózdi KC csapatától 35-31-re kikapott. 
A tornán körbeverés volt, az MKC jobb gólkülönbségének köszönhetően megnyerte a 
megméretést. A legjobb kapus a mezőkövesdi Tóth Koppány, a legeredményesebb játékos 
a szintén kövesdi Nebojsa Vojinovics lett 16 találattal. Kéziseink január 25-én a Nyíregyházi 
SN Kft., január 30-án 18 órától pedig az ÓAM-Ózdi KC gárdáját látják vendégül felkészülési 
mérkőzésen.Kéziseink január 25-én 18 órától a Nyíregyházi SN Kft., január 30-án 18 órától 
pedig az ÓAM-Ózdi KC gárdáját látja vendégül felkészülési mérkőzésen.

Készülnek a tavaszi rajtra

Erőfejlesztő 
gyakorlatok 

mellett taktikai 
feladatokat 

végeztek a 
Mezőkövesdi KC 

felnőtt csapa-
tának játékosai 

január 17-én.

A MKC tavaszi bajnoki menetrendje
Február 3. (szombat) 18 óra: Mizse KC – Mezőkövesdi KC 
Február 10. (szombat) 18 óra: MKC – Törökszentmiklósi KE  
Február 17. (szombat) 18 óra: ContiTech FKSE-Algyő – MKC 
Február 25. (vasárnap) 18 óra: MKC – MOL-Pick Szeged U20 
Március 2. (péntek) 18 óra: Balmazújvárosi KK – MKC 
Március 11. (vasárnap) 18 óra: MKC – Balassagyarmati Kábel SE  
Március 17. (szombat) 17 óra: Törökszentmiklósi Székács KE – MKC 
Március 25. (vasárnap) 18 óra: MKC – Békés-Drén KC 
Április 14. (szombat) 18 óra: DEAC NK Kft. – MKC 
Április 29. (vasárnap) 18 óra: MKC – Nyíregyházi SN Kft. 
Május 4. (péntek) 19 óra: Kecskeméti TE automatika.hu – MKC 
Május 12. (szombat) 18 óra:  MKC – ÓAM-Ózdi KC

A társaság ezen a néven 1998. január 10-én, egy egri teremtornán vett részt először hiva-
talosan mérkőzésen, a tagok azóta is töretlenül látogatják a Mezőkövesdi KC találkozóit. 
Egyik alapítójuk Győrődi Tamás, aki a kezdetektől irányítja a szurkolást. A csoport nemcsak 
a csapat buzdításából és a lelátói életből veszi ki a részét, az elmúlt években többször 
indítottak, vagy vettek részt jótékonysági akciókban. Gyerekek számára gyűjtöttek például 
adományokat, játékokat és édességet, legutóbb pedig a Füzesabonyi Állatvédő Alapítványt 
támogatták. A szurkolócsoport a születésnapi ünnepség nyitányaként pirotechnikai be-
mutatót tartott a Kavicsos-tónál. A látványos közös „gyertyagyújtásban” összesen 120-an 
vettek részt, majd a főutcán énekelve, szurkolói dalokat skandálva vonultak végig egészen a 
a Boomerang Biliárdszalonig, ahol folytatódott az ünneplés. A köszöntők és az ajándékozás 
mellett az elmúlt 20 évet összefoglaló videóösszeállítást nézhettek meg a résztvevők. A 
jubileumi eseményen a Zorall zenekar is fellépett.

Jubileum
Megalapításának 20. évfordulóját ünnepelte a Magico Ultras kézi-
labda-szurkolócsoport január 13-án.

Tisztelt lakásszövetkezeti 
és társasházi tulajdonosok!
A Lakásszövetkezetünk részéről az alábbi változásról szeretnénk 
tájékoztatni a tisztelt tulajdonosokat. 

Mint ismeretes Önök előtt, a Bükkalja Takarékszövetkezet 2017. 
december 1-től beolvadt a Korona Takarék Takarékszövetkezetbe 
és helyileg a Mátyás király u. 70. szám alá költözött. 

A helyszínváltozás következményeként jelentős mértékben meg-
nőtt a Lakásszövetkezeti irodában történő befizetések száma. A dec-
emberi és január havi tapasztalatunk alapján egyértelművé vált, hogy 
a jelenlegi Korona Takarékszövetkezet helyszíne jelenleg nem rendel-
kezik kellő számú gépjármű parkolására alkalmas lehetőséggel, ezért 
még a város végén elhelyezkedő Egri úti lakótelepről is a Lakásszövet-
kezeti irodánkba történnek a befizetések

Készpénzforgalmunk a többszörösére nőtt és elérte azt a nagyság-
rendet, amely a zavartalan pénzkezelés okából biztonsági őri szolgálat 
foglalkoztatását követeli meg irodánk számára.

A biztonsági őri foglalkoztatás költségeit az irodánk nem tudja 
megfizetni, ezért igazgatóságunk úgy döntött, hogy fenntartja és kizá-
rólagossá teszi az új helyszínre költözött, és azzal egybeolvadó Korona 
Takarékszövetkezetben történő készpénz befizetés lehetőségét. 

A pénzintézet szerepvállalásával együtt a fenti okokra 
való hivatkozással

2018. február 19. napjától
kezdődően megszüntetjük a lakásszövetkezeti irodánk-
ban történő közös költség előírások befizetését.
A fent leírtak természetesen csak a havi közös költség előírás 
befizetésére vonatkoznak, a mindennapi élethez szükséges fel-
használási eszközök (izzó, útszóró só, stb.) megvásárlása kapcsán 
kiállított számlák továbbra is kifizetésre kerülnek ügyfélfogadási 
napokon a lakásszövetkezet irodájában.

Legfrissebb információink szerint a jelenlegi buszállomás helyén és 
közvetlen környezetében gépjárműparkolásra alkalmas helyszínek ki-
alakítására kerül sor. A takarékszövetkezet előtt buszmegálló található, 
tehát az a kedves befizetőnk, aki a tömegközlekedési eszközt választja, 
kényelmesen megközelítheti a pénzintézetet. A kerékpárral érkező ked-
ves tulajdonosok az eszköz tárolását megtehetik a Thaly Kálmán út felől 
és a Mátyás király úti főbejárat előtt egyaránt. A kormányablak helyszíne 
több olyan ügyintézéssel kapcsolatos lehetőséget biztosít, amely egybe-
köthető a közös költség előírás befizetésével. A mezőkövesdi piaccsarnok 
látogatása szintén lehetőséget jelenthet a befizetések teljesítésére.

Tisztelettel kérem Önöktől a fentiek szíves tudomásul vételét, 
és gyakorlatban történő alkalmazását.                   Póta László elnök

bokri

bokri



16            Mezőkövesdi Újság 2018/3

Tisztelettel meghívjuk Önt 

Hajdu Ráfis János
„Új virág fakadt Mezőkövesd földjén”  
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