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XXVI. évf. 6. szám
Városunk lapja

Városháza átadták a szennyvízrendszert
aktuálIs Egészségügyi fejlesztések
sportkalauz sportcentrum a hadnagy úton
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Az ünnepség Emlékmenettel kezdődött, melyet 
az elmúlt évekhez hasonlóan lovaskíséret zárt. 
Több százan vonultak a Mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolától a 
Hősök teréig. A menetet A városi ünnepség ezt kö-
vetően a Pro Urbe díjas Mezőkövesdi Fúvószenekar 
közreműködésével koszorúzással folytatódott. Első-
ként Tóth Viktor, a Szent László Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola diákja ünnepi beszédét 
hallgatták meg a résztvevők, aki megnyerte az önkor-
mányzat által kiírt szónokverseny-pályázatot. A be-
szédet követően településünk önkormányzata mellett 
Mezőkövesden működő intézmények, szervezetek, 
pártok képviselői rótták le tiszteletüket az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc Emlékművénél.

FEJlŐDÉs És FElEMElkEDÉs A Közösségi Ház-
ban megrendezett ünnepségen Tállai András, a 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. 
A történelmi események és hősök méltatása mel-
lett kiemelte, hogy az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc Magyarország újkori történetének 
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás 
egyik alapköve, valamint a polgári átalakítás meg-
indítója volt. Hozzátette, az áprilisi törvények elfo-
gadásával Európa legkorszerűbb polgári demokrá-
ciáját hoztuk létre. Tállai András a forradalom 12 
pontban megfogalmazott programjának fontossá-
gáról is beszélt. A forradalom hőseihez hasonlóan 
12 pontban foglalta össze a jelen feladatait:
1. Gazdaságilag az IMF elvárásaitól független orszá-
got, ahol szabadon dönthetünk saját sorsunkról! 
2. Egységes magyar nemzetet, állampolgársá-
got és szavazati jogot a határon túli magyarok-
nak! Békésen és nyugalomban szeretnénk élni a 
Magyarországon élő kisebbségekkel! 
3. Segély helyett munkát! Legyen elfogadott 
mindenki számára, hogy Magyarországon 
megélni csak munkából lehet! 
4. Olyan közteherviselést, ahol a többletmunka 
ne jelentsen aránytalanul több adót! Ezt jelenti 
az egykulcsos személyijövedelemadó-rendszer. 

szellemisége
és összetartozás

Nemzetünk egyik legdicsőbb 
eseményére március 14-én  

emlékeztünk meg városunkban.
 az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc 
166. évfordulóját ünnepeltük. 

A hazaszeretet

5. Rendet és közbiztonságot 
mindenkinek! Erős rendőrséget! 
Legyen állandó rendőri jelenlét 
Magyarország minden települé-
sén! Nem akarunk magyar gárdá-
ból szervezett csendőrséget!
6. Keresztény szellemiségű magyar 
családokat, ahol a gyermekvállalás 
a család öröme, nem a terhe! Ebben 
segít a családi adókedvezmény és a 
GYED Extra bevezetése. 
7. A magyar földet magyarok mű-
veljék! Ne angol és olasz tőkések, 
verseny nélkül megszerezve és 100 
forintért hektáronként! 
8. Gazdasági növekedést és mun-
kahelyeket! Az európai uniós for-
rásokat magyar kisvállalkozások 
kapják, akik abból magyaroknak 
munkahelyet fognak teremteni!
9. Olcsó, megfizethető energia-
árakat! Rezsicsökkentést hosszú-
távon! Ne mi, magyarok, fizessük 
Európában a legmagasabb rezsit!
10. Olyan oktatási rendszert, 
amelyben egyenlő esélye van 
minden magyar fiatalnak! Olyan 
szakképzési, oktatási rendszert, 
amely modern, használható 
szakmát, tudást ad a fiataloknak, 
amivel munkát tudnak találni 
Magyarországon! 
11. Javuljon az egészségügyi ellá-
tás színvonala! Az alap-, a járó- 
és a fekvőbeteg-ellátás minősége 
javuljon Magyarországon! 
12. Fejlődő, működőképes ön-
kormányzatokat, önkormányzati 
rendszert! Ne az eladósodás, a hiány 
növekedése, az állandó pénzügyi 
zavarok jelentsék az önkormány-
zatok feladatait, hanem a település 
fejlesztése, az ott élők szolgálata!

„Történelmi időkben olyan eszmeiség terjedt el, 
ami a szabadságot, a hazaszeretetet, az ösz-
szetartozást és az egyenlőséget hirdette. Olyan 
szellemiség, ami felkeltette a nemzeti érzést, az 
önrendelkezés kimagasló eszméjének igényét 
a legtöbb magyar emberben. Magyarországon 
gyökeres változások következtek be, amikor a 
szabadság gondolata feléledt a magyar em-
berekben. Az akkori küzdelmek ma is egyfajta 
példaként szolgálhatnak számunkra. Az elége-
detlenség, a széthúzás idején a szabadság lelke-
sítő gondolata képes volt egyesíteni a nemzetet, 
bennünket, magyarokat. Történelmünk egyik 
legszebb és legkiemelkedőbb fejezete az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc” – mondta el az 
államtitkár. Tállai András hangsúlyozta, Mező-
kövesd bebizonyította, hogy jó irányban halad, 
hiszen a város dinamikusan fejlődött az elmúlt 
években, igazi európai kisvárossá vált. Beszé-
dének végén kiemelte, fontos választás előtt áll 
az ország április 6-án. „1848-ban az áprilisi for-
radalmárok követelései törvénybeiktatásának 
ideje volt, amellyel egy új, polgári, demokrati-
kus Magyarország született. 2014 áprilisában 
is sorsdöntő időket élünk, mely meghatározza 
az ország és a saját életüket is. Gondolkodjanak, 
ahogy mondták a fiatalok a színpadon. Most 
nem kell harcolnunk, nem kell kardot ránta-
nunk, nem kell a másikra fegyvert fognunk. 
Most választunk. Választunk aközött, hogy 
az ország merre menjen. Visszafelé a semmibe, 
a korrupció világába, vagy a mai Magyarország 
12 pontját fogjuk megvalósítani. Ha ez az utóbbi 
fog valóra válni, akkor a magyar név megint szép 
lesz, méltó régi nagy híréhez!”

„Nemzedékek Márciusa” címmel egyórás prózai, 
zenés, továbbá táncos gálaműsort adtak elő 

városunk óvodásai, általános és középiskolás 
diákjai. A látványos és színvonalas előadáson 

felléptek a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 
Gimnázium tanulói, akik egy szép énekkel 

emlékeztek az 1848-49-es forradalomra.

Bódi krisztián
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A hazaszeretet és összetartozás szellemisége

Dr. Kápolnai Iván emlékére
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Március 15.

Választunk
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Szépkorúak köszöntése

Jubilál a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Mozaik

Beszámoló a tavalyi évről

Rendőrségi hírek

Közhírré Tétetik

A hajrában úszott el a pont 

Egy lépéssel közelebb a célhoz

Új sportcentrum városunkban

Ökölvívófelkészülés

Fotó és népművészet

Dr. kápolnai Iván 
emlékére
(1925–2014)

Dr. Kápolnai Iván Mezőkövesden szüle-
tett 1925. június 8-án. A gimnáziumban 
érettségizett, majd 1947-ben a budapesti 

Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán jogi abszolutóriumot 
szerzett. 1948-ban summa cum laude minősí-
tésű állam- és jogtudományi doktori oklevelét 
szerezte meg. 1948-tól a Központi Statisztikai 
Hivatalban helyezkedett el. 1950-ben a Gránit 
Csiszolókorong- és Kőedénygyár statisztikusa 
lett. 1963-64-ben a Finomkerámia-ipari Orszá-
gos Vállalat ügyintézője volt. 1964-től az Építés-
gazdasági és Szervezési Intézetben dolgozott. 
1972-ben gazdasági tanácsadóként visszakerült 
a Központi Statisztikai Hivatalba, ahol később a 
hivatal könyvtárának tudományos főmunkatársa, 
majd olvasószolgálati osztályvezetője lett. Innen 
vonult nyugdíjba 1983-ban. 1992-ben Pro Urbe 
elismeréssel tüntették ki, 1997-ben pedig Fényes 
Elek emlékérmet kapott. Mint könyvtárkutató, 
munkásságának jelentős része Mezőkövesddel 
kapcsolatos. Több mint 100 – zömmel történeti 
statisztikai, népesség-, gazdaság- és helytörténeti 
– publikáció szerzője. 1958-ban látott napvilágot 
első Mezőkövesddel kapcsolatos tanulmánya. 
Évtizedeken át folytatott helytörténeti kutatásait 
Mezőkövesd és környéke című kétkötetes művé-
ben összegezte. A kezdetektől aktívan részt vál-
lalt a Matyóföld periodika szerkesztésében. Több 
mint fél évszázados, Mezőkövesd helytörténeti 
kutatásában és publikálásában végzett áldozatos 
munkájáért Mezőkövesd Város Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2013-ban Mezőkövesd 
Város Díszpolgára címet adományozott dr. Ká-
polnai Ivánnak. Gyengélkedése miatt az elisme-
rést lánya, Fövényesiné Kápolnai Krisztina vette 
át 2013. augusztus 20-án. 

Dr. Kápolnai Iván 2014. március 17-én 
lehunyta szemeit. Emlékét szívünkben 
örökre megőrizzük!
Nyugodjon békében!

Dr. Fekete Zoltán 
polgármester

Az ünnepség Emlékmenettel kezdődött, melyet 
az elmúlt évekhez hasonlóan lovaskíséret zárt. 
Több százan vonultak a Mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolától a 
Hősök teréig. A menetet A városi ünnepség ezt kö-
vetően a Pro Urbe díjas Mezőkövesdi Fúvószenekar 
közreműködésével koszorúzással folytatódott. Első-
ként Tóth Viktor, a Szent László Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola diákja ünnepi beszédét 
hallgatták meg a résztvevők, aki megnyerte az önkor-
mányzat által kiírt szónokverseny-pályázatot. A be-
szédet követően településünk önkormányzata mellett 
Mezőkövesden működő intézmények, szervezetek, 
pártok képviselői rótták le tiszteletüket az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc Emlékművénél.

FEJlŐDÉs És FElEMElkEDÉs A Közösségi Ház-
ban megrendezett ünnepségen Tállai András, a 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, 
országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. 
A történelmi események és hősök méltatása mel-
lett kiemelte, hogy az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc Magyarország újkori történetének 
egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás 
egyik alapköve, valamint a polgári átalakítás meg-
indítója volt. Hozzátette, az áprilisi törvények elfo-
gadásával Európa legkorszerűbb polgári demokrá-
ciáját hoztuk létre. Tállai András a forradalom 12 
pontban megfogalmazott programjának fontossá-
gáról is beszélt. A forradalom hőseihez hasonlóan 
12 pontban foglalta össze a jelen feladatait:
1. Gazdaságilag az IMF elvárásaitól független orszá-
got, ahol szabadon dönthetünk saját sorsunkról! 
2. Egységes magyar nemzetet, állampolgársá-
got és szavazati jogot a határon túli magyarok-
nak! Békésen és nyugalomban szeretnénk élni a 
Magyarországon élő kisebbségekkel! 
3. Segély helyett munkát! Legyen elfogadott 
mindenki számára, hogy Magyarországon 
megélni csak munkából lehet! 
4. Olyan közteherviselést, ahol a többletmunka 
ne jelentsen aránytalanul több adót! Ezt jelenti 
az egykulcsos személyijövedelemadó-rendszer. 

szellemisége
és összetartozás

Nemzetünk egyik legdicsőbb 
eseményére március 14-én  

emlékeztünk meg városunkban.
 az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc 
166. évfordulóját ünnepeltük. 

A hazaszeretet

5. Rendet és közbiztonságot 
mindenkinek! Erős rendőrséget! 
Legyen állandó rendőri jelenlét 
Magyarország minden települé-
sén! Nem akarunk magyar gárdá-
ból szervezett csendőrséget!
6. Keresztény szellemiségű magyar 
családokat, ahol a gyermekvállalás 
a család öröme, nem a terhe! Ebben 
segít a családi adókedvezmény és a 
GYED Extra bevezetése. 
7. A magyar földet magyarok mű-
veljék! Ne angol és olasz tőkések, 
verseny nélkül megszerezve és 100 
forintért hektáronként! 
8. Gazdasági növekedést és mun-
kahelyeket! Az európai uniós for-
rásokat magyar kisvállalkozások 
kapják, akik abból magyaroknak 
munkahelyet fognak teremteni!
9. Olcsó, megfizethető energia-
árakat! Rezsicsökkentést hosszú-
távon! Ne mi, magyarok, fizessük 
Európában a legmagasabb rezsit!
10. Olyan oktatási rendszert, 
amelyben egyenlő esélye van 
minden magyar fiatalnak! Olyan 
szakképzési, oktatási rendszert, 
amely modern, használható 
szakmát, tudást ad a fiataloknak, 
amivel munkát tudnak találni 
Magyarországon! 
11. Javuljon az egészségügyi ellá-
tás színvonala! Az alap-, a járó- 
és a fekvőbeteg-ellátás minősége 
javuljon Magyarországon! 
12. Fejlődő, működőképes ön-
kormányzatokat, önkormányzati 
rendszert! Ne az eladósodás, a hiány 
növekedése, az állandó pénzügyi 
zavarok jelentsék az önkormány-
zatok feladatait, hanem a település 
fejlesztése, az ott élők szolgálata!

„Történelmi időkben olyan eszmeiség terjedt el, 
ami a szabadságot, a hazaszeretetet, az ösz-
szetartozást és az egyenlőséget hirdette. Olyan 
szellemiség, ami felkeltette a nemzeti érzést, az 
önrendelkezés kimagasló eszméjének igényét 
a legtöbb magyar emberben. Magyarországon 
gyökeres változások következtek be, amikor a 
szabadság gondolata feléledt a magyar em-
berekben. Az akkori küzdelmek ma is egyfajta 
példaként szolgálhatnak számunkra. Az elége-
detlenség, a széthúzás idején a szabadság lelke-
sítő gondolata képes volt egyesíteni a nemzetet, 
bennünket, magyarokat. Történelmünk egyik 
legszebb és legkiemelkedőbb fejezete az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc” – mondta el az 
államtitkár. Tállai András hangsúlyozta, Mező-
kövesd bebizonyította, hogy jó irányban halad, 
hiszen a város dinamikusan fejlődött az elmúlt 
években, igazi európai kisvárossá vált. Beszé-
dének végén kiemelte, fontos választás előtt áll 
az ország április 6-án. „1848-ban az áprilisi for-
radalmárok követelései törvénybeiktatásának 
ideje volt, amellyel egy új, polgári, demokrati-
kus Magyarország született. 2014 áprilisában 
is sorsdöntő időket élünk, mely meghatározza 
az ország és a saját életüket is. Gondolkodjanak, 
ahogy mondták a fiatalok a színpadon. Most 
nem kell harcolnunk, nem kell kardot ránta-
nunk, nem kell a másikra fegyvert fognunk. 
Most választunk. Választunk aközött, hogy 
az ország merre menjen. Visszafelé a semmibe, 
a korrupció világába, vagy a mai Magyarország 
12 pontját fogjuk megvalósítani. Ha ez az utóbbi 
fog valóra válni, akkor a magyar név megint szép 
lesz, méltó régi nagy híréhez!”

„Nemzedékek Márciusa” címmel egyórás prózai, 
zenés, továbbá táncos gálaműsort adtak elő 

városunk óvodásai, általános és középiskolás 
diákjai. A látványos és színvonalas előadáson 

felléptek a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar 
Gimnázium tanulói, akik egy szép énekkel 

emlékeztek az 1848-49-es forradalomra.

Bódi krisztián
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városháza

Megújuló épület, bővülő 
eszközpark és ellátási formák 
Mintegy 700 millió forintból újulhat meg a Mezőkövesdi Városi 
Rendelőintézet. 
Városunk Rendelőintézetének ellátási 
területéhez mintegy 45-46 ezer ember 
tartozik. A nagy igénybevételnek kitett 
épület felújítása már régóta váratott 
magára. Évekkel ezelőtt döntött úgy a 
képviselő-testület, hogy  felújítására pá-
lyázatot nyújt be.

„A 2012 decemberében benyújtott pá-
lyázat nyert és így 2013 májusában alá-
írhattuk a támogatási szerződést, amely 
értelmében több mint 594 millió forintot 
nyertünk a rendelőintézet felújítására. 
Ez egy 100%-ban támogatott pályázat 
volt, azonban az önkormányzat plusz 
forrást is biztosít, mert olyan dolgokat is 
meg szeretnénk valósítani, amelyet a pá-
lyázat nem tartalmaz. Ezzel együttvéve a 
beruházás összértéke eléri a mintegy 700 
millió forintot” – mondta el dr. Fekete 
Zoltán polgármester. 

A projekt keretében 14 nagy értékű gép-
pel bővül az intézmény, amelynek értéke 
több mint 150 millió forint. „A legnagyobb 
eszköz a laborautomata. Lesz két nagy érté-
kű ultrahang, amelyből az egyik a nőgyógy-
ászatra kerül, a másik pedig az általános 
ultrahang helyiségbe, amelyet több szakel-
látásban is használnak majd. Új eszköz még 
a gasztroenterológiai vizsgálótorony. A pro-
jekt keretében olyan nappali ellátási formák 

is lesznek majd a rendelőintézetben, ame-
lyek eddig csak kórházban végezhető ellátá-
sok voltak. Ilyen például, ha valakinek agyi, 
agy-végtagi érszűkülete, vagy reumatológi-
ai panasza van, akkor  az ezzel kapcsolatos 
kezelést is megkaphatja nálunk. Azzal is bő-
vül az ellátási palettánk, hogy a kezeléseket 
igénybe vevő betegek, számára biztosítani 
tudjuk az otthoni utóápolást” – emelte ki dr. 
Tóth József, a Városi Rendelőintézet orvos-
igazgatója. Mindemellett megtörténik az 
épület homlokzatának felújítása, hőszige-
telése és kicserélik a nyílászárókat. Nem 
tartalmazza a pályázat, de az Önkormány-
zat saját forrásból a jelenlegi lapos tetőre új 
magas tetőt építtet.  Az így kialakult padlás-
téren irodákat, tárgyalót, vizes helyiségeket 
létesítenek. A földszinten öltözőket, baba-
mama pelenkázót alakítanak ki. Felújítják 
az épületgépészeti és villamos hálózatot is. 
A projekt lezárása után új helyre költözik a 
József Attila úti és a rendelőintézetben ta-
lálható háziorvosi rendelők. 

„Mezőkövesden az egészségügyi el-
látás minőségi változása megkezdődött. 
Ez egy év múlva mindenki számára 
nyilvánvalóvá válik. Ez a projekt és az 
egri Markhot Ferenc Kórház által nyert, 
a mezőkövesdi belgyógyászati osztályt 
is érintő pályázat révén ebben az évben 

mintegy 800 millió forintnyi egészség-
ügyi fejlesztés valósul meg városunkban. 
A mezőkövesdi egészségügy örvendetes 
változás, fejlődés előtt áll” – mondta el 
Tállai András önkormányzati államtit-
kár, országgyűlési képviselő. 

Várhatóan idén április végén meg-
kezdődhet a kivitelező közbeszerzési 
eljárás keretében történő kiválasztása, 
amelyet követően kora nyáron elkez-
dődhet a tényleges munka és mintegy 
egy éven belül be is fejeződhet. 

Kórházfejlesztés uniós forrásból
Európai uniós forrásból újulhat meg a Markhot Ferenc Kórház mezőkövesdi krónikus belgyógyászati részlege. A projekt indulásáról 
március 11-én sajtótájékoztatón számoltak be.

A sajtóeseményen elsőként Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára, országgyűlési képviselő mondott beszédet. „Mezőkövesd szerencsés 
helyzetben van, mert a korábbi és a mostani vezetése is mindent megtett azért, hogy 
az egészségügyi ellátás minden lépcsője – az alapellátás, a járóbeteg- és a fekvőbeteg-
ellátás –, minden szolgáltatása és minősége meglegyen. Mezőkövesd talán az ország 
egyetlen olyan kistelepülése, ahol két kórház is működik. Az egyik a 180 ágyas Mozgás-
szervi Rehabilitációs Központ, a másik pedig a Markhot Ferenc Kórház mezőkövesdi bel-
gyógyászati részlege. Jó hír a mezőkövesdi és térségi embereknek, hogy mintegy 530 
millió forintos fejlesztés valósul meg, amelyből a mezőkövesdi belgyógyászati osztály 
mintegy 100 millió forinttal fog részesülni” – emelte ki Tállai András. 

Az államtitkár beszéde után dr. Bauer Kálmán, az egri Markhot Ferenc Kórház 
orvos-igazgatója mutatta be a „Fekvőbeteg-ellátás struktúraváltása és kapcsolódó 
eszközbeszerzés a Markhot Ferenc Kórházban” című pályázat tartalmát. 

„Felújítjuk az egri kórházat és korszerűsítjük a patológiai osztályt. A mezőkövesdi 
belgyógyászati osztályon az épület részleges felújítása, akadálymentesítése, a lift cse-
réje, valamint informatikai fejlesztés valósul meg. Mobil ultrahang készüléket, speciá-

lis betegágyakat is vásárolunk. Az egészségügyi rendszer 2012-es átalakítása után a 
Markhot Ferenc Kórház ellátási területéhez tartozik Mezőkövesd és térsége. Így nemcsak 
a belgyógyászat felújítása, hanem az egri kórház korszerűsítése is nagy mértékben hoz-
zájárul az itt élők jobb és minőségibb ellátásához” – mondta el az orvos-igazgató.

A két intézmény komplex radiológiai fejlesztése, új radiológiai eszközök, DSA 
– digitális röntgenberendezés, ultrahang diagnosztika beszerzése is megvalósul. A 
beruházás várhatóan májusban indul és 2015 júniusáig be is fejeződik.

Teljesen megújul, valamint 
új eszközökkel és ellátási 
lehetőségekkel bővül a rendelőintézet

Dr. Tóth József, dr. Bauer Kálmán, 
Tállai András és dr. Fekete Zoltán a sajtótájékoztatón

M. Zs.

M. Zs.

A Látványtervet Moroncsik József 
építész készítette
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Teljesen kiépült 
a szennyvízhálózat
100%-osan elkészült a csatornarendszer településünkön, uniós 
forrásból.  A projekt március 13-án zárult.
Mezőkövesden néhány évvel ezelőtt már 
sikeresen elkészült a szennyvízelvezetési 
és -tisztítási beruházás a keleti és a nyugati 
városrészben. A belvárosi régió szennyvíz-
programjának megvalósítása érdekében 
városunk önkormányzata pályázatot nyúj-
tott be. A „Mezőkövesd Város szennyvíz-
csatorna-hálózatának fejlesztése a lakosság 
életminőségének javítása és a települési 
környezet védelme érdekében” című európai 
uniós pályázat pozitív elbírálásban részesült. 
A kétfordulós projekt célja a szennyvízcsa-
torna-hálózat befejező ütemének kiépítése 
volt a településen. A beruházás összköltsége 
1 982 592 733 forint, amelyre 1 685 203 823 
forintot nyert a város. Az önkormányzat ön-
erőből biztosította a fennmaradó összeget. A 
többéves várakozás és előkészület, valamint 
a közbeszerzési eljárások lefolytatása után 
2012 tavaszán írták alá a kivitelezői szerző-
dést a Hídépítő Zrt.-vel. A pályázat a város 
főutcájától északra és délre fekvő, döntő rész-
ben a város központjához tartozó területeket 
érintette. A beruházás megvalósításával 24 
hónap alatt végzett a kivitelező cég.

KIÉPÜLT INFRASTRUKTÚRA Az átadó ün-
nepségen elsőként Tállai András, a Belügy-
minisztérium önkormányzati államtitkára, 
a térség országgyűlési képviselője mondott 
köszöntőt. Elmondta,  Mezőkövesd lakossága 
évtizedek óta várt arra, hogy az egész telepü-
lésen kiépüljön a szennyvízcsatorna-rend-
szer és minden mezőkövesdi polgár a 21. szá-
zadhoz méltó körülmények között élhessen.

„Amikor 2002-ben polgármester lettem, 
a város kevesebb mint 40%-os területén volt 
kiépített szennyvízvezeték. Nem gondoltam, 
hogy 12 évet kell majd várni arra, hogy az 
egész településen megépüljön a csatorna-
rendszer. A fejlesztést végül három ütemben 
sikerült megvalósítani, de a fontos az, hogy 
végre bejelenthetjük, befejeződött a munka, 
és a város fejlődése egy új szakaszba lépett. 
Az önkormányzatnak az elkövetkezendő 
időszakban újabb fejlesztéseket kell megva-
lósítania azért, hogy Mezőkövesd továbbra 
is dinamikusan fejlődő európai kisváros le-
gyen” – emelte ki Tállai András.

PÉLDÁS EGYÜTTMŰKÖDÉS Dr. Fekete Zol-
tán polgármester ezt követően felvázolta a 
beruházás menetét, az első lépésektől egé-

szen a befejezésig. Kiemelte, a beruházás 
nagyságrendjét jól mutatja, hogy a tervek-
nek megfelelően 29,3 kilométer gerincve-
zeték, 17,6 km bekötővezeték épült meg. 
Emellett összesen 723 db tisztítóakna léte-
sült és összesen 2165 ingatlan csatlakozott 
rá a rendszerre. A szennyvízberuházásban 
érintett utcákban felújították az aszfalt-
burkolatot, amit szintén egy régóta várt 
fejlesztésként hajtottak végre. „Ez egy tör-
ténelmi pillanat a város életében, hiszen a 
beruházás befejezésével kijelenthetjük, hogy 
100%-os az infrastruktúra Mezőkövesden. 
A megvalósításhoz nagy összefogásra volt 
szükség, hiszen az önkormányzati és állami 
forrás mellett az LTP-befizetések révén a 
lakosság is hozzájárult a szennyvízhálózat 
létesítéséhez. Ezúton is szeretnék minden-
kinek köszönetet mondani, aki valamilyen 
formában segítette a beruházást. Külön 
köszönöm a lakosság türelmét, ugyanis a 
kivitelező folyamatosan kiemelte, hogy a 
felmerülő nehézségek ellenére bámulatos 
volt a mezőkövesdiek hozzáállása és együtt-
működése a munkálatok ideje alatt. Miután 
az alapinfrastruktúra kiépült, most már a 
komfortérzet növelésére kell törekednünk 
azért, hogy még szebbé, kényelmesebbé és él-
hetőbbé váljon településünk” – tette hozzá a 
városvezető.

Dr. Fekete Zoltán polgármestert kö-
vetően Sal László, a Hídépítő Zrt. vezér-
igazgatója felvázolta a munka menetét és 
összefoglalta a kétéves építkezés tapaszta-
latait. A cégvezető a lakossági rákötésekkel 
kapcsolatban elmondta, hogy a munkálatok 
folyamatosan zajlanak és legkésőbb nyár 
elejére teljes egészében végeznek.

SZALAGÁTVÁGÁS A köszöntők után az ün-
nepség fénypontjaként Tállai András ál-
lamtitkár, dr. Fekete Zoltán polgármester 
és Sal László igazgató közös szalagátvágás-
sal adta át az elkészült beruházást. Az ese-
mény zárásaként dr. Medvegy János pápai 
prelátus, a Szent László templom plébáno-
sa megáldotta az elkészült fejlesztést.

Az ünnepséget Indre Andreának, a Me-
zőkövesdi Hang Stúdió énekesének matyó 
népdalcsokra, valamint Kaló Vencelnek, a 
Mezőkövesdi Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény növendékének hangszeres elő-
adása színesítette. 

A szennyvízberuházás harmadik üteme 
számokban:
A beruházás összköltsége: 1 982 592 733 Ft
Európai uniós támogatás: 1 685 203 823 Ft
Kivitelezői szerződés aláírása: 
2012. március 29.
A projekt befejezése: 2014. március 13.
A gerincvezeték hossza: 29,3 km
A bekötővezeték hossza: 17,6 km
A tisztítóaknák száma: 723
Új és felújított átemelőaknák száma: 6
Rákötött ingatlanok száma: 2165

Dr. Fekete Zoltán polgármester, 
Tállai András államtitkár és Sal László igazgató 
szalagátvágással adta át a beruházást

A csatornázás során érintett utcákban 
megújult az aszfaltburkolat is

B. Krisztián

városháza
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A Beregszászi Magyar Gimnázium a Határtalanul! elnevezésű programnak köszönhetően összesen három 
magyarországi településsel, köztük Mezőkövesddel, illetve ezen belül a Szent László Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskolával került kapcsolatba. „A két intézmény testvériskolai kapcsolatot létesített, így 
megismerkedhettünk a mezőkövesdi iskola pedagógusaival és a nemzeti ünnepünk alkalmával lehetőség nyílt 
a személyes találkozásra is. A város hangulatos, emellett rendkívül szimpatikus számomra az, ahogy az itt élők 
őrzik a népi kultúrájukat és ebbe már az óvodásokat is bevonják, amint a műsorban is láthattuk” – emelte ki 
Szabó Éva, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium pedagógusa. A diákok a dicső múlt tisztelete 
mellett a haza szeretetének fontosságát hangsúlyozták a műsorban. Az ünneplő közönség a gála végén 
felállva tapsolta meg a magas színvonalú produkció szereplőit. A műsort Sándor Dalma, a Szent László Gim-
názium és Közgazdasági Szakközépiskola magyar nyelv- és irodalom tanára állította össze.

szónokverseny 

Tóth Viktor, a Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola diák-
ja nyerte meg az idei szónokversenyt, 
így ő mondhatta el ünnepi beszédét az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett városi ünnepségen 
március 14-én.

Mezőkövesd Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan pályázatot hirdetett a középiskolások részére azért, hogy a fia-
talok közül kerüljön ki a március 15-ei ünnepi szónok. Idén kilencen vettek részt a versenyen, ahol a szónoklatokat szakmai zsűri 
értékelte. Harmadik helyen végzett Fodor Zsolt és Popeszkó Róbert, míg Varga Izolda és Gonda Milán második helyezést ért el. A 
versenyen résztvevő diákokat dr. Fekete Zoltán polgármester látta vendégül a Polgármesteri Hivatalban, ahol a fiatalok mp3-as 
lejátszót kaptak, ezen felül az első három helyezett külön díjazásban részesült.

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Amikor azon töprengtem, hogy mit jelent 
nekem március 15-e, Szilágyi Domo-
kos szavai jutottak eszembe: „Aki nem 
emlékezik az elmúltakra, az annak meg-
ismétlődését kockáztatja”. Tudom, a mai, 
sajnos egyre erősödő életszemléletben, a 
horátiusi carpe diem a legnépszerűbb: a 
múlttal és jövővel ne törődj, élj a mának! 
A múltat megváltoztatni nem lehet, a jövő 
bizonytalan, ezért élvezd a jelen minden 
pillanatát! Én mégis Szilágyi Domokosnak 
adok igazat. Mert nincs jelen múlt nélkül, 
és a jövő a jelenben formálódik.

„Aki nem emlékezik az elmúltakra, 
az annak megismétlődését kockáztatja” 
– mondja Szilágyi Domokos. De mire is 
kéne emlékeznem, emlékeznünk március 
15-én? Azt hiszem, nemcsak a márciusi if-
jakra, a lánglelkű Petőfire, a hősies és áldo-
zatkész névtelenekre, hanem elsősorban 
arra, hogy az idegen uralom soha többé ne 
ismétlődhessen meg. Hogy szembe lehet 
és szembe kell szállni mindig és minden-
féle nemzetárulással, nemzetgyalázással. 
Hogy ennek a nemzetnek a legféltettebb 
kincse a haza szabadsága.

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar 
sorsa? Krisztus keresztje tövében érett 
apostollá az apostolok lelke, és bitófák 
tövében kell forradalmárrá érni a magyar 
lelkeknek” – mondta Lázár Vilmos aradi 
vértanú a kivégzés előtt. És valóban, talán 
nincs Európában annyi balszerencsével 
sújtott nemzet, mint a magyar. Ugyanak-

kor, talán egyetlen európai nemzet sem 
adott annyi tudóst a világnak, az egész 
emberiség történelmét és életét szolgáló 
annyi felfedezést, mint a magyar. Pedig 
kicsi ország, megcsonkított ország Euró-
pa szívében, de a gyufától és golyóstolltól 
kezdve a számítástechnikáig, atomener-
giáig, mindig, mindenütt ott volt és van 
egy zseniális magyar elme, egy tudós, 
aki az emberiség hasznára vált. Igen, bi-
tófák és mostoha körülmények között ért 
naggyá ez a nemzet. Büszke vagyok ma-
gyarságomra, mert ilyen példaképeim 
lehetnek. Büszke vagyok az elődeimre, 
a márciusi ifjakra, akik örökül egy szabad 
hazát és szabad életet hagytak rám.

A múltra emlékezni kötelesség. 
Mert a múlt tanít és figyelmeztet. Tanít, 
mert példaképet állít. Figyelmeztet: hogy 
a szabadságunk a legdrágább kincsünk! 
Ha nem emlékezünk az elmúltakra, ak-
kor az idegen elnyomás, a zsarnokság 
és trianon megismétlődését kockáztat-
juk. De az emlékezés felelősséget is ró 
ránk: ha csak tétlen szemlélői vagyunk 
a jelennek, akkor a jövő nemzedékének 
nem lesz hazája, magyarsága. Mert a 
gazság és gonoszság csak ott tud győzni, 
ahol a jók tétlenül maradnak. A jövő a mi 
jelenünkben formálódik. Ahogy Kölcsey 
rémalakja parancsolja: „Hass, alkoss, gya-
rapíts, s a haza fényre derül!”

Keresztesi Korinna: „»Mondják el szent 
neveinket…« – ezek a sorok mélyen belevé-
sődtek az emlékezetembe. Mintha én is egy 
lennék az unokák, az utódok közül, és a szent 
feladatom, hogy méltó módon emlékezzek 
meg azokról, akiknek a neve összeforr már-
cius 15-e ünnepével. Úgy gondolom, az el-
következő években ezek a közös ünneplések 
jelentik majd számomra március 15-ét.”

Urbán Dóra Alexa: „Számomra március 
15-e a múltban, a jelenben és a jövőben is 
ugyanazt fogja jelenteni. Önmegvalósítást, 
hazaszeretetet, és tenni akarást, saját elve-
inkért való kiállást. Önmegvalósítást, mert a 
pesti nép tudatni akarta akaratát mindenki-
vel, ezért újságokat nyomtattak. Hazaszere-
tetet, mert saját országuknak a sorsát sze-
rették volna jobbra fordítani. Tenni akarást, 
mert cselekedtek álmaik megvalósításáért.”

Varga Izolda: ,,Mutassunk példát mi is 
utódaink előtt, hisz mi is magyarok vagyunk, 
hisz mi is a jobb világért küzdünk nap mint 
nap. Tisztelettel tekintsünk a régmúlt hőse-
ire, kik megteremtették nekünk ezt a mai 
Magyarországot, melyben legyen minden 
egyes hősi szabadságért való tett ünnep!” 

Makkai Mihály Sándor: „Emlékezzünk 
meg a hősökről! Legyünk büszkék arra, 
hogy e nagyszerű nép gyermekei vagyunk, 
és legyünk büszkék ezeréves hazánk tör-
ténelmére, a jól ismert forradalmárokra és 
a névtelen hősökre egyaránt!” 

Gonda Milán: „Nekem azt jelenti e 
szent nap, hogy van miért hálát adnom; 
van miért büszkén mutatnom külföldön 
az irataimat, amelyen a magyar megne-
vezés szerepel; van miért büszkén járni-
kelni a világban, mert több mint másfél 
évszázada elődeink egy világraszóló 
hősies tettel beírták a maguk és nemze-
tünk nevét a történelembe.”  

Fodor Zsolt: „A forradalom és szabad-
ságharc olyan örökséget hagyott ránk, 
amit oltalmaznunk és ápolnunk kell! 1848 
üzenete a mai fiataloknak a nemzeti ösz-
szefogás. Kötelességünk fenntartani és 
továbbadni ezt az eszmét.”

Popeszkó Róbert: ,,Én Ukrajnában 
töltöttem életem első 10 évét, és meg-
tapasztaltam, hogy milyen fontosak az 
ottani magyarok életében a nemzeti 
ünnepek, a történelmi gyökerek. Milyen 
megható és felemelő érzés együtt éne-
kelni a többiekkel a magyar himnuszt és 
emlékezni Kossuthra, Széchenyire, Pető-
fire. Azokra, akik mertek nagyot álmodni 
és összefogásban megvalósítani azt.”

Kis József: ,,Petőfi nemzeti színt terem-
tett: a piros-fehér-zöldet. Azt, ami a mai 
napig a magyarságot jelképezi számunk-
ra. A forradalmi események elindítói és a 
szabadságért harcoló katonák tudták, mit 
jelentenek ezek a színek. A piros az erőt, a 
zöld a hűséget, a fehér a reményt.” 

Tóth Viktor
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aKTUáLIsVálasztunk
A rendszerváltás utáni hetedik országgyűlési választást április 6-án tartják meg. Az új választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény és Magyarország Alaptörvényének rendelkezései szerint számos pontban megváltozott a választás rendszere, menete.

Az egyik jelentős módosulás, hogy az április 6-ai vá-
lasztás egyfordulós lesz. Ha egy választókerületben egy 
egyéni jelölt nem éri el az 50%-ot, akkor is kiosztják a 
mandátumot, nem lesz második forduló.

A másik módosítás, hogy megszűnt a kopogtató-
cédula, helyette a választópolgárok ajánlóív aláírásával 
ajánlhattak egyéni jelöltet. Egy képviselőjelölt állításá-
hoz most már csak 500 aláírásra volt szükség a korábbi 
750 kopogtatócédula helyett. Országos listát az a párt 
állíthatott, akinek 27 körzetben, de legalább 9 megyé-
ben és a fővárosban van egyéni jelöltje. 

A szavazás során a szavazóhelyiségben két szava-
zólapot kapnak a szavazók. Az egyiken az egyéni jelölt-
re, a másikon pedig listára adhatják le voksukat. 

Arról, hogy az állampolgár melyik szavazókörhöz 
tartozik, illetve hol adhatja le szavazatát, arról február 
17-ig levél formájában értesítették a lakosokat. Annak 
érdekében, hogy minden magyar állampolgár élni tudjon 
a szavazati jogával, számos intézkedést határoztak meg.

„Most is igényelhető mozgóurna a szavazóköri név-
jegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, 
fogyatékossága, vagy fogvatartása miatt gátolt válasz-
tópolgároknak. Az ehhez szükséges kérelmet április 4-én 
16 óráig kell eljuttatni a lakóhely szerinti helyi választási 
irodához. Azonban, ha valaki például megsérül a szava-
zás napján és nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, az 
április 6-án legkésőbb 15 óráig küldheti el mozgóurna 
iránti kérelmét a szavazatszámláló bizottsághoz. Április 
4-én 16 óráig kell jelezni a választási iroda felé, ha a fo-
gyatékkal élő állampolgár a szavazás során Braille-írással 
készült értesítőt, vagy könnyített formában megírt tájé-
koztatóanyagot kér, vagy Braille-írással ellátott szavazó-
sablonon kíván szavazni a szavazóhelyiségben, valamint, 
ha akadálymentes szavazóhelyiségben szeretné leadni 
voksát” – mondta el dr. Jakab Orsolya, az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetője.

Akadálymentes szavazóhelyiség Mezőkövesden 
a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „B” 

épülete, az Egri úti Tagóvoda, a Szent Imre Tagiskola 
és a Bárdos Lajos Tagiskola.

„A magyarországi lakcímmel rendelkező, szavazás-
kor külföldön tartózkodó választópolgár a kérelmében 
foglalt külképviseleten szavazhat. Az erről szóló kérelem-
nek legkésőbb március 29-én 16 óráig kell megérkeznie 
a lakhely szerinti választási irodába. Azok a választópol-
gárok, akik a szavazás napján Magyarországon, de nem 
lakhelyükön, hanem más településen tartózkodnak, azok 
április 4-én 16 óráig kérelmezhetik átjelentkezésüket az 
adott település szavazóköri névjegyzékébe. Ez esetben 
fontos változás, hogy a szavazónak nem az aktuális tele-
pülés jelöltjeire, hanem az állandó lakhelyének jelöltjeire 
kell szavaznia. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmeket személyesen, levélben, ügyfélkapun, vagy a 
www.valasztas.hu honlapon is be lehet nyújtani a helyi 
választási irodákba. Utóbbi honlap rengeteg információ-
val szolgál a választásokkal kapcsolatban az érdeklődők 
részére” – tette hozzá dr. Jakab Orsolya. 

Fiataljaink 
őrizzék értékeinket
Fotó-, video-, tánc- és hímzésszakkörök keretében ismerkedhetnek meg az általános isko-
lába járó és középiskolás gyerekek, fiatalok a matyó kultúra értékeivel, elődeink által ránk 
hagyott páratlan és felbecsülhetetlen kulturális, építészeti értékeit. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
„Őrizzük meg Matyóföld kincseit!” cím-
mel nyújtott be pályázatot, amelynek az 
volt a célja, hogy a mai fiatalokat, gye-
rekeket megismertessék Mezőkövesd, 
a matyóság értékeivel, kultúrájával. A 
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0092 számú 
projekt másik célja, hogy a benne részt-
vevő diákok hozzájáruljanak munkás-
ságukkal a matyó hagyományok archi-
válásához, kultúránk átörökítéséhez. A 
projekt 2013 őszén indult el és 2015 má-
jusában fejeződik be. „Mintegy 20 millió 
forintot nyert önkormányzatunk erre 
a programra, amely mind az eszközök, 
mind a humánerőforrás költségeit fedezi. 

A projektnek négy eleme van. Egyik a fotó, a 
másik a videó, a harmadik eleme a néptánc, 
a negyedik pedig a hímzés. E négy témában 
szerveztünk általános és középfokú iskolás 
diákok számára délutáni szakköröket” – 
mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester.

A Korpás Károly által irányított fotó- 
és videoszakkörösök (hetente egy, néha 
két alkalommal) digitálisan örökítik meg 
Mezőkövesd és a matyóság kincseit. A Vá-
mos Margit népi iparművész által vezetett 
hímzőkörösök (hétfőnként és pénteken-
ként) a matyó motívumok rajzolásával és 
hímzésével ismerkedhetnek meg, míg a 
Juhász László és Varró Petra által tanított 
fiatalok pedig a néptánc alapjait tanulhat-

ják meg. A szakkörök két korcsoportra 
vannak osztva: külön általános és közép-
iskolás diákokna, csoportoként 10-12 
fővel, így összesen mintegy 80-90 tanuló 
vesz részt a projektben. Januárban in-
dult útjának a fotószakkör. „Az elmélet 
után már a gyakorlatnál tartunk. Részt 
vettünk a Közösségi Ház kiállítás-meg-
nyitóin, a Takács István Gyűjtemény-
ben is fényképeztünk. Emellett jártunk a 
Matyó Múzeumban, a Mezőgazdasági 
Gépmúzeumban is, ott is megörökítettük 
a viseleteket, a gépeket. Hátra van még a 
templomok, a főtér, a Hadas és az ott talál-
ható tájházak fotózása” – mondta el Kor-
pás Károly szakkörvezető.

M. Zs.

A szakkörök anyagait archiválják a 
város, az önkormányzat számára, 
hogy ezzel is hozzájáruljanak a matyó 
kultúra továbbéltetéséhez. A projekt 
kiállítással zárul 2015 tavaszán

Bódi K.
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kilencvenedik születésnapját ünnepelte március elején a mezőkövesdi pap Józsefné, Ócsai 
Mihályné és herkely Imre lajosné. Városunk szépkorú lakosait a jeles évforduló alkalmából 
dr. Fekete zoltán polgármester köszöntötte fel.

Városunk első embere elsőként Pap 
Józsefnét látogatta meg március 4-én, 
míg Ócsai Mihálynét és Herkely Imre 
Lajosnét március 10-én köszöntötte. Dr. 
Fekete Zoltán virágcsokorral, tortával, 
valamint emléklappal kedveskedett tele-
pülésünk szépkorú lakosainak. Emellett 
a városvezető felolvasta és átadta Orbán 
Viktor miniszterelnök jókívánságait tar-
talmazó oklevelét is.

Pap Józsefné 1924. március 4-én 
született és évtizedeken át a kereskede-
lemben, az Áfész-nál dolgozott. Ócsai 

Mihályné március 9-én töltötte be a 
90. életévét és hosszú időn keresztül 
az egykori Tanácsháza alkalmazásában 
állt, míg Herkely Lajos Imréné egy nap-
pal később született és általános iskolai 
pedagógusként tevékenykedett egészen 
nyugdíjazásáig. Az ünnepeltek koruk-
hoz képest nagyon jó egészségi és szel-
lemi állapotnak örvendenek, és mind-
hárman örömmel, illetve szeretettel 
emlékeztek vissza a mindennapokra, 
a munkahelyükre és gyermekkorukra. 
Városunk szépkorú lakosai napjaink-

ban is aktívan tevékenykednek, a házi-
munka mellett a jó idő beköszöntével 
kertészkedéssel töltik az idejüket. A 
köszöntés után családi körben ünne-
pelték meg a jeles napot.

Pap Józsefnének egy gyermeke és 
két unokája, míg Ócsai Mihálynénak két 
gyermek mellett négy unokája és hat déd-
unokája született. Herkely Lajos Imréné 
szintén nagy családdal büszkélkedhet, 
hiszen többek között két gyermeke, négy 
unokája és négy dédunokája társaságában 
töltötte a születésnapját.

jubilál a Magyar Máltai szeretetszolgálat
huszonöt éves fennállását ünnepli ebben az esztendőben a Magyar Máltai szeretetszolgálat. a 
jeles jubileum alkalmából hálaadó szentmisét tartottak a Jézus szíve templomban március 4-én.
Az ünnepi szentmisén a Máltai Szere-
tetszolgálat mezőkövesdi csoportjá-
nak vezetői és tagjai mellett jelen volt 
többek között dr. Kis Imre, a szervezet 
Észak-Magyarországi Régiójának ve-
zetője, dr. Fekete Zoltán polgármester, 
Vámos Zoltán alpolgármester, valamint 
a képviselő-testület több tagja.

A szentmisét Berkes László, a Jézus 
Szíve templom plébánosa celebrálta, aki 
prédikációjában egyebek mellett kiemelte 
a szeretet gyakorlása mellett az adakozás, 
valamint az öntetlen támogatás fontossá-
gát. Hangsúlyozta, hogy a negyedévszáza-

dos jubileumát ünneplő Máltai Szeretet-
szolgálat a hit védelme mellett a szegények 
szolgálatát tekinti a legfontosabb feladatá-
nak. Berkes László elmondta, nagyon fon-
tos, hogy mindig nyitott szemmel járjunk 
és meglássuk, ki szorul segítségre, támo-
gatásra, továbbá segítsünk a bajbajutotta-
kon. A plébános példaként állította Szent 
Mártont, aki télvíz idején kettévágta a saját 
köpenyét és a felét felajánlotta egy rászo-
rulónak, s mint később kiderült, Jézussal 
osztotta meg a ruhadarabot.

táMoGatJák a rászorulÓkat Az ünnepi 
szentmisét követően Balogh Csaba, a Mál-
tai Szeretetszolgálat mezőkövesdi csoport-
jának vezetője köszöntötte a jelenlévőket, 
aki kiemelte a kövesdi csoport tevékenysé-
gének jelentőségét. Elmondta, hogy kará-
csony előtt több mint százan vettek részt 
az élelmiszergyűjtésben és összességében 
több mint három tonna élelmet sikerült 
gyűjteniük, ennek köszönhetően nagyon 
sok rászoruló ünnepét tudták szebbé ten-
ni, majd mindenkinek megköszönte a tá-
mogatását és munkáját.

Ezt követően dr. Kis Imre, a szervezet 
Észak-Magyarországi Régiójának vezető-

je osztotta meg ünnepi gondolatait, aki 
Kozma Imrének, a szervezet alapító elnö-
kének üdvözletével és jókívánságaival ér-
kezett Mezőkövesdre. Beszédében kitért 
a Máltai Lovagrend céljai mellett az evan-
gélium fontosságára, valamint a jótékony-
kodás szerepére. „A régióban működő 
több mint 20 csoport közül a mezőkövesdi 
az egyik legjobb, legaktívabb és leghatéko-
nyabb szervezet. Szeretném megköszön-
ni mindenkinek az áldozatos munkáját, 
továbbá külön köszönöm a mezőkövesdi 
önkormányzat segítségét, miután a város 
jelentős mértékben támogatja a szeretet-
szolgálat munkáját” – emelte ki dr. Kiss 
Imre régióvezető. Gondolatait azzal zár-
ta, Isten akarata az, hogy odaforduljunk 
a szegényekhez és meglássuk bennük Is-
tent.

ÜNNEpI MŰsor Ezt követően a jelenlévők 
megtekinthettek egy kisfilmet a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat tevékenységéről. 
Az ünnepséget a Mezőkövesdi Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény művészta-
nárainak és növendékeinek zenés, hang-
szeres, valamint a Szent László Kamara-
kórusnak énekes műsora zárta.

szépkorúak köszöntése

Pap Józsefné Ócsai Mihályné Herkely Imre Lajosné

B. k.

Bódi k.

Balogh Csaba, a Máltai Szeretetszolgálat 
mezőkövesdi csoportjának vezetője
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A Matyó Múzeum  és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 
tisztelettel meghívja Önt

2014. április 3-án (csütörtök) 16 órától
ERDÉLYEN INNEN – ALFÖLDÖN TÚL

A Fekete-Körös völgye a századfordulón 
című időszaki kiállításának megnyitójára.

A vendégeket köszönti: 
Tállai András országgyűlési képviselő,

a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára

A kiállítást megnyitja: 
Dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója

A tárlatot bemutatja: 
Gebauer Hanga, Granasztói Péter, Katona Edit 

muzeológusok, Néprajzi Múzeum

Közreműködik: Mátyás Mónika Lili
A kiállítás 2014. június 15-ig látogatható.

Matyó Múzeum Mezőkövesd, Szent László tér 8.
A kiállítás megvalósulását támogatta:

Az öröm, mely szíveket melenget, 
boldoggá tesz és együvé kovácsol
A közösség az, mi létünk alapja, melyben társakra találunk, kibontakoztathatjuk a bennünk rejlő adottságainkat, boldoggá 
téve önmagunkat és embertársainkat egyaránt. 

Ennek szép példája valósulhatott meg 2014. február 27-én, a Mozgássérültek Mezőkö-
vesdi Egyesülete „Együtt-Egymásért” Reuma Klub farsangi összejövetelén.

E rohanó világunkban kötelességünk odafigyelni embertársainkra, fiatalra és idősre 
egyaránt. Kell, hogy a nyugdíjas ember is érezze, szükség van tapasztalatai és bölcs taná-
csai átadására. Egy kedves szó, egy mosoly, egy közösséghez tartozás csodákra képes. Új 
értelmet adhat, megmenthet elszigetelten élő embereket, életet formálhat és gyógyír 
lehet minden ember számára. (...)

Városunkban számos lehetőség nyílik arra, hogy ezen társadalmi elvárásnak 
eleget tegyünk. Kiváló klubok és egyesületek működnek, (…) melyeken belül olyan 
tevékenységeket végezhetünk, mely a szívünkből jön s velünk született adottság. Így 
történt ezen a farsangi összejövetelen is. A példaértékű kulturális műsor, a jelmezbe 
öltözött emberek szórakoztató előadásai, tánc, öröm és kacagás, továbbá egymás 
jobb megismerése valósulhatott meg e délután folyamán. A Matyó Nagymama Klub 
táncbemutatóval szórakoztatta a jelenlévőket. A Közalkalmazottak és Köztisztviselők 
Nyugdíjas Klubja dalban szólaltatta meg a nyugdíjas ember örömét és problémáit, 
mely fergeteges sikert aratott. A házigazda Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 
„Együtt-Egymásért” Reuma Klub az egészséges életmód fontosságára, a megelőzésre 
hívta fel a figyelmet, melyet transzparensek felvonultatásával szemléltetett.

Kiemelkedően magas taglétszámmal rendelkeznek, ugyanakkor számos közös tevé-
kenység áll a tagok rendelkezésére.
Kedden 16 óra 30 – Csikung – Bartók András

18 óra – Meridián torna – Bartha Istvánné
Szerdán 16 óra 30 – Csikung – Bartók András
Csütörtökön 16 óra 30 – Szemtorna – Bartókné Bojtor Judit

18 óra – Kondícionáló torna – Bartha Istvánné
vezetésével. A hónap első csütörtökén pedig Természetgyógyász Klub működik – 
Bartókné Bojtor Judit és Karácsonyné Éva vezetésével.

Köszönet az önkormányzatnak, aki a helyiséget biztosítja, a klubok és egyesüle-
tek vezetőinek, a tevékenységek vezetőinek és minden résztvevőnek, akik figyelnek 
önmagukra, s legfőbb kincsük az egészség. Szem előtt tartva az ősi mondást:

„Ha nincs időd az egészségre,
lesz időd a betegségre!”

Köszönet mindazoknak, akik e farsangi délután sikerességét elősegítették!
Bartha Istvánné

óvodapedagógus

A MEZŐKÖVESDI KISTÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT  IDŐSEK KLUBJA
Mezőkövesd, Mátyás király út 90. sz udvarán

Az Idősek Klubja teljesen felújított környezetben várja azokat az egyedülállókat 
és házastársakat, akik hasonló korú és sorsú emberek társaságában szívesen 
töltenék idejüket. Magányukat, illetve kikapcsolódásukat társaságban, jó 
hangulatban, egész napos változatos programokkal, tölthetik el gondozói 
segítséggel. (Igény szerint, a mindennapos tisztálkodásra is van lehetőség.)

Kedves Hozzátartozók!
Szeretnék, ha idős szüleik nem magányosan, hanem társaságban hasznosan 
töltenék napjaikat? Akkor ez a felhívás Önöknek is szól!

Intézményünk programjai: névnapok, születésnapok, társadalmi 
ünnepekről való megemlékezések, kirándulások, farsangi mulatság, húsvéti 
ünnepség, majális, szüreti mulatság, karácsonyi ünnepség, TV nézés, 
zenehallgatás, hitélet gyakorlása (minden hónap első péntekén szentmise).

A szolgáltatást az intézmény napi 8 órában látja el, szombat-vasárnap és 
ünnepnap kivételével. A klub tagokat az intézmény autóval szállítja lakásuktól 
az Idősek Klubjába, illetve vissza.

További információval kollégáink szívesen állnak rendelkezésére 
a Mátyás király út 90. sz. alatt. Tel: 06 49/313-825

LÁTOGATÁS A ZSÓRYBAN Egészségturisztikai study 
tour csoport látogatott el a Zsóry Gyógy- és Strandfür-
dőbe februárban. A fürdőbe érkező mintegy 15 fős cso-
port részvevői külföldi tour operátorok, utazási irodák 
képviselői voltak, akiket Bán Andrea, a fürdő marketing 
vezetője vezetett körbe. A csoport az úgynevezett 55+ 
szegmenssel foglalkozik, ezen belül is Budapest és 
Észak-Magyarország egészségturisztikai kínálatát mér-
ték fel. A vendégek megtekinthették a gyógyrészleget, 
a gyógykezelések helyszíneit, a gyógymedencéket, a 
szauna- és wellness részleget, majd kipróbálhatták a 
Zsóry-által nyújtott szolgáltatásokat. 
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szIréna

Ünnepi állománygyűlést szer-
veztek a Mezőkövesdi hivatá-
sos tűzoltóparancsnokságon 
március 11-én. a résztvevők 
beszámolót hallhattak a 2013-
as esztendő tevékenységéről és 
legfontosabb eseményeiről.

A nagyszabású összejövetelen a Mezőkö-
vesdi Tűzoltóparancsnokság vezetősége és 
állománya mellett többek között dr. Fekete 
Zoltán polgármester, Szerencsi Árpád, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezető-
je, Köteles János, a Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesület vezetője, valamint a Mezőkö-
vesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksághoz 
tartozó önkéntestűzoltó-egyesületek kép-
viselői vettek részt.

Elsőként Koroknai Péter, a Mezőköves-
di Hivatásos Tűzoltóparancsnokság veze-
tője értékelte az elmúlt évet. Ismertette a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatósághoz tartozó 
tűzoltóság szerkezeti felépítését és a helyi 
speciális adottságokat, majd bemutatta a 
rendelkezésükre álló gépjármű és műszaki 
eszközparkot. A beszámolót a tavaly vég-
rehajtott fejlesztések és eszközbeszerzések 
után a parancsokság elmúlt éves tevékeny-
ségének ismertetésével folytatta.

tÖBB száz rIasztás A lánglovagok 190 
tűzeset mellett 189 alkalommal hajtottak 
végre műszaki mentést, emellett 33-szor 
nyújtottak segítséget az illetékességi te-
rületen kívül 2013-ban. Koroknai Péter 

elmondta, hogy a társasházak gázveze-
tékeit, berendezéseit és csatlakozóit el-
lenőrizték, viszont idén már a lakóházak 
gázhálózatát is ellenőrizni fogják. 

Jelentős esemény volt szeptember-
ben, hogy a sürgősségi beavatkozás érde-
kében megalakult tizenhat járási mentő-
csoport, köztük a Matyó mentőcsoport. 

Változások Ezt követően Dócs Róbert 
tűzoltó alezredes, a Tiszaújvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 
értékelte az elmúlt évet. Kiemelte, hogy 
a 2012-ben átalakult katasztrófavédelmi 
rendszeren belül a tűzoltók számára a ta-
valyi esztendő volt az első teljes év a mű-
ködés tekintetében. Hozzátette, hogy a 
tűzoltóságok a korábbiakhoz képest más 
jellegű feladatokat is ellátnak és jelentő-
sen bővültek a jog-, illetve a hatásköreik 
is. A szerkezeti felépítés változott, mivel 
a parancsnokok munkáját katasztrófa-
védelmi megbízottak segítik. A tűzvé-
delmi, gázhálózati ellenőrzések mellett 
a hulladékszállítással kapcsolatban is fel-
adatokat kaptak a lánglovagok. További 
változás a korábbiakhoz képest, hogy a 
tűzoltóknak polgárvédelmi feladatokat 

is el kell látniuk a jövőben, így pl. árvíz, 
vagy lakástűz esetén segíteniük kell a fe-
dél nélkül maradt lakók elhelyezésében.

JÓ hElYzEtBEN A tűzoltó alezredes kiemel-
te, hogy a Mezőkövesdi Tűzoltó-parancs-
nokság több szempontból is jó helyzetben 
van. Nagy előny a szervezet vezetőinek 
több mint 20 éves tapasztalata mellett, 
hogy a kövesdi parancsnokság telephelye, 
gépparkjának felszereltsége és műszaki 
állapota is magas színvonalú. Elmondta, a 
kitűnő tárgyi feltételek nagyrészt az önkor-
mányzatnak köszönhetőek, hiszen amíg 
az önkormányzat fenntartásába tartozott 
a tűzoltóság, példaértékű kapcsolatban 
álltak egymással, ráadásul a jó együttmű-
ködés megmaradt az átszervezés után is. 
Dócs Róbert felhívta a figyelmet az ön-
kéntes tűzoltók munkájának megbecsü-
lésére és támogatására. A kirendeltség-
vezető beszédének végén mindenkinek 
megköszönte a munkáját, majd egy mi-
nősítési tanúsítványt adott át Koroknai 
Péternek, amely szerint a Mezőkövesdi 
Tűzoltó-parancsnokság minden tekin-
tetben megfelelt az előírásoknak és kö-
vetelményeknek a tavalyi évben. 

A mesében a harmadik próbatétel után elnyeri 
jutalmát a versengő – az életben is!
Ez év február 24-én a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
bűnügyi osztálya által végrehajtott nyomozóportya során a 
rendőrök Mezőkövesd, Damjanich úton figyeltek fel O. Anna 
35 éves mezőkövesdi lakosú személyre és társára, S. István 
Jánosra, akik több zsákkal megrakodva toltak egy kerékpárt. 
Előállításuk és elszámoltatásuk során kiderült, hogy melyik 
családi házból tulajdonították el a kerékpárt és a zsákok 
tartalmát (ruhaneműket és különböző használati tárgyakat 
60.000 Ft körüli értékben). Az ügyben S. István Jánost őrizet-
be vették, s a bíróság előzetes letartóztatását rendelte el.

Két napra rá, 26-án az éjszakai órákban a nyomozók 
ismét portyaszolgálatot tartottak, s az Éva utcában tetten 
érték O. Annát, amint a nála lévő kerékpárra helyezve egy 
fehér színű ruhaszárító állvánnyal egyensúlyozva halad 
hazafelé. Elszámoltatása során kiderült, hogy a ruhaszá-

rító állványt egy Margit úti családi ház udvaráról tulajdo-
nította el. Az elkövetőt az sem tartotta vissza, hogy kb. 6 
hónapos terhes, és már két alkalommal lebukott.

Harmadjára március 12-én, 1 óra előtt lendült ismét 
akcióba. Ekkor az egyik Harsányi Kálmán úti társasház la-
kója figyelt fel furcsa, szokatlan zajra. A szemfüles lakó nem 
volt rest, és kifigyelte, amint egy ismeretlen állapotos nő a 
társasház egyik tárolóhelyiségébe a rácsos ajtó fölött lévő 
(kb. 2,5 méter magasságban) 30 cm-es résen bemászott, és 
onnan különböző tárgyakat pakolt ki (ruhaneműk, befőttek, 
háztartási, használati tárgyak), eltulajdonítási szándékkal. A 
cselekményt észlelő – egyben az ügy sértettje is –, távozásra 
szólította fel O. Annát, aki 1 üveg befőttel a kezében távozott 
a helyszínről. Az ügyben végzett nyomozás során megállapí-
tották, hogy a bűncselekmény elkövetésével megalapozot-
tan gyanúsítható személy a már előzően tetten ért O. Anna, 

s immár harmadik körútja alkalmával kb. 100.000 Ft értéket 
pakolt össze. A bűnügyi osztály nyomozói azt is megállapítot-
ták, hogy a várandós nő Mezőkövesd városban kilenc rendbeli 
lopás bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható. Házkutatás 
során további sértettek sérelmére elkövetett lopásból szár-
mazó tárgyak is feltalálásra és lefoglalásra kerültek, melyek 
eltulajdonítása a már fentebb ismertetett hasonló módon 
történt (családi ház udvaráról ruhalopás).

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság őrizetbe vette a 
kismamát (akinek édesanyja neveli korábban született 
kiskorú, valamint fiatalkorú gyermekét), és a Mezőkö-
vesdi Járás Bíróság 30 napos előzetes letartóztatását 
rendelte el. Amennyiben a tárgyaláson bizonyítást nyer 
O. Anna bűnössége, akár 3 évig terjedő szabadságvesz-
téssel is büntethető tettéért.    

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság (J)

Beszámoló a tavalyi évről

B. k.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
március 23–29-ig

GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/a)

március 30 – április 5-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

április 6–12-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban március 3. és 16. között 13 
halálesetet anyakönyveztek. Ezek közül 
az alábbi személy hozzátartozói járultak 
hozzá nevének közléséhez:

haláleset
Demeter Sándor 57 éves

mezőkövesdi lakos.

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

március 29. 
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

április 5. 
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

április 12.
Dr. Roszkos László, 
Gróf Zichy u. 10/a.

Hívogató

Március 31. hétfő
17 órától Matyó Kertbarátok Klubja 
– téma: Régi magyar gyümölcsészet, 

vendég: Ilonczai Zoltán ökológus 
a  Közösségi Házban

április 2. szerda
11 órától A közkinccsé váló „Matyó 

Királynő” című monumentális TAKÁCS 
ISTVÁN alkotás ünnepélyes átadása
a GALÉRIA földszinti dísztermében

április 2. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Városi 

Könyvtárban. Téma: Homérosz munkássága

április 3. csütörtök
16 órától „Erdélyen innen –Alföldön túl” 
A Fekete-Körös völgye a századfordulón 

című időszaki kiállítás megnyitója 
a Matyó Múzeumban

április 4. péntek
17 órától „10 éves Fundamentum Óvoda 
és Iskola” programsorozat – téma: A szere-

lem és szexualitás biokémiája, előadó: 
Dr. Gloviczki Eszter a Közösségi Házban

április 7. hétfő
17 órától Matyó Kertbarátok Klubja – húsvé-
ti dekorációk készítése a Közösségi Házban

április 9. szerda
17 órától „10 éves Fundamentum Óvo-

da és Iskola” programsorozat – téma: 
„Az alkotás öröme” - jubileumi kiállítás 
megnyitója a  Fundamentum Óvoda 
és Iskola díjnyertes képzőművészeti 

alkotásaiból a Közösségi Házban

április 10. csütörtök
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

április 12. szombat 
8 órától Vass Lajos népzenei verseny 

országos középdöntő a Közösségi Házban

Stopper

április 12. szombat
16 órától Mezőkövesd Zsóry – 

MVM-Paks NB I-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

április 12. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – Orosháza FKSE 

NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

szent lászló egyházközség
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: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az első 
péntek kivételével): Gitáros énekkar a hittanteremben
Április 1-2-3 (kedd-szerda-csütörtök): 
Nagyböjti lelkigyakorlat
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba. Minden hónap első vasárnap-
ján és ünnepek alkalmával: liturgikus szolgálat.

egrI görög katolIkus 
szerVezőlelkészség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 16 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: április 27.

jézus szíVe 
egyházközség
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 óra, 18 óra
Vasárnap: 7 óra, 9 óra, 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 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

reforMátus 
egyházközség
Keddenként 10 óra: Baba-Mama klub
Szerdánként 18 óra: Bibliaóra
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Harangszó

Az 50 éves jubileumát ünneplő mező-
kövesdi zeneiskola következő „Régi 
növendék hangversenye” 2014. áp-
rilis 11-én, pénteken 18 órakor kerül 
megrendezésre a zeneiskola hang-
versenytermében.
Fellépnek: Bokor Ildikó és Molnár Móni-
ka, valamint volt tanáraik: Drotár Gabri-
ella és dr. Heéger Lászlóné.
A művésztanárok előadásában zongo-
raművek csendülnek fel. 
A belépés díjtalan, de a koncert alkal-
mával szívesen fogadunk adományokat 
alapítványunk javára, melyekkel jubile-
umi rendezvényeinket támogathatják.

Meghívó

KÖSZÖNET
A Honvédelmi és Rendvédelmi Szervek 

Mezőkövesdi Nyugdíjas Klubja 
köszöni mindazoknak a támogatását, 

akik adójuk 1%-át egyesületünk javára 
ajánlották fel. A kapott összeget működési 
és rendezvényeink költségeire fordítottuk.

Kérjük, hogy a jövőben is támogassák 
szervezetünket!

Adószámunk: 19065911-1-05
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Közhírré TéTeTIK

FIGYELEM
164/2008 (XII.20.) FVM rendelet szerint „az ebtartó köteles bejelenteni minden 
3 hónaposnál idősebb ebet, illetve köteles veszettség ellen beoltatni a három 
hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon 
belül, ezt követően évenként. 

2013. január 1-jétől a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése szerint:
„Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochippel) 
megjelölt eb oltható.”
A147/2004. (X. I.) FVM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint:
„Kedvtelésből tartott állatok részére szervezett – összevezetéssel történő – tömeges 
mikrochip-behelyezés tilos."

AZ EBEK KÖTELEZŐ VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA
Összevezetett formában, Állatorvosi Rendelőkben, az állat tartási helyén 

végeztethető el az alábbiak szerint:
Összevezetett

Rendelőkben

Ebtartási helyén

Dr. Dobos Gyula 0620/9734615
Április 1. kedd 9–11 óra
Április 4. péntek 9–12 óra

Mezőkövesd
Vásártéri Parkoló
Cseresznye u. – Vashíd

Állatorvosi Rendelő, 
Mezőkövesd, Ady E. u. 21.
Rendel: Dr. Jacsó Attila
Nyitva: H,Sz,P.:16–18; Szo.: 9–11
Tel.: 0649/312-033, 0620/984-2167

Állatorvosi Rendelő,
Mezőkövesd, Rákóczi u. 13.
Rendel: Dr. Ujvári Árpád
Nyitva: H-P.: 8–11, 15–17; Szo.: 8–11
Tel.: 0649/311-680, 0630/228-4704

Állatorvosi Rendelő, 
Mezőkövesd, Rákóczi u. 13.
Rendel: Dr. Ujvári Árpád
Nyitva: H–P.: 8–11, 15–17; Szo.: 8–11 
Tel.: 0649/311-680, 0630/228-4704

Állatorvosi Rendelő, 
Mezőkövesd, Ady E. u. 21.
Rendel: Dr. Csirmaz Anita
Nyitva: K,Cs.: 17–19
Tel.: 0649/312-033, 0670/378-3431

Dr. Dobos Gyula, 06 20/973-4615
Dr. Jacsó Attila, 06 20/984-2167
Dr. Pap József, 06 20/911-6600

Dr. Ujvári Árpád, 06 30/228-4704
Dr. Csirmaz Anita, 06 70/378-3431

Az eboltás díja: 3500 ft (háznál oltás esetén: + kiszállási díj)

A Kisállat Egészségügyi Könyvben ellenőrizze az utolsó oltás időpontját és 
az egy év lejárta előtt azt végeztesse el!

A  Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft., a Takács István 

Kulturális Alapítvány és a Matyó 
Népművészeti Egyesület

tisztelettel meghívja 

Önt és Kedves Családját

2014. április 2-án 
(szerdán) 11 órára, 
a közkinccsé váló,

„Matyó Királynő” 
című monumentális 

TAKÁCS ISTVÁN
alkotás  

ünnepélyes átadására, 
a GALÉRIA földszinti dísztermébe. 
(Mezőkövesd, Szent László tér 23.)

Köszöntőt mond: 
Tállai András 
országgyűlési képviselő, 
a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára

Az adományozókat köszönti: 
Dr. Fekete Zoltán, 
Mezőkövesd Város polgármestere

Meghívó

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
elektronikus ajtóék és személyi riasztó beszerzése

A nagy arányú érdeklődésre való tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának kezdeményezésére, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
közreműködésével lehetőség van technikai védelmi eszközök – elektronikus 
ajtóék és személyi riasztó – kedvező áron történő beszerzésére. 

Elektronikus ajtóék beszerzési ára:   1.300 Ft / db
Személyi riasztó beszerzési ára:                          300 Ft / db
Bővebb információ, ill. a termékek állampolgárok részére való biztosítása érdekében 
kérem, keresse a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját, 
Derekas Orsolya r. főhadnagy személyében a 06-46/505440-es telefonszám 5861-
es mellékén!   

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Kéményseprő-ipari feladatok ellátásának 2014.  II. negyedévi 
részletes sormunkaterve (május, június)

(Ez a terv a Lakásszövetkezet kezelésében álló ingatlanokra nem vonatkozik.)

május 12. Katalin u. 63-tól végig, Vilma u. páratlan oldal 75-ig
május 15. Vilma u. páros oldal végig
május 16. Dorottya u., Mária u. páratlan oldal 65-ig
május 17. Dr. Papp Zoltán u. 15-től végig, Deák Ferenc u.
május 19. Mária u. páratlan oldal 67–107-ig, páros oldal 112-től visszafelé 62-ig
május 20. Mária u. páros oldal 60-tól visszafelé végig, 
Magdolna u. páratlan oldal 39-ig
május 23. Magdolna u. páratlan oldal 41–105-ig, 
páros oldal 104-től visszafelé 78-ig, Sárkány u. 44-ig
május 29. Sárkány u. 45-től végig, Nagy Pál u. 29-ig
május 30. Nagy Pál u. 30-tól végig, Liliom u.
június 5. Magdolna u. páros oldal 76-tól visszafelé végig, 
Anikó u. 9-ig, Bajcsy-Zs. Endre u., Pipacs utca 7-ig
június 6. Anikó u., Gizella u., Olga u., Ágnes u., Ildikó u. Jegenyesor páratlan 
oldal 19-ig, Pipacs u., Tulipán u., Nefelejcs u.,  Mátyás u. páratlan oldal 67 sz.-ig
június 11. Jegenyesor páratlan oldal 21–131-ig
június 12. Mátyás u. páratlan oldal 69–101-ig, páros oldal 6–48-ig
június 13. Mátyás u. páros oldal 50-től végig, Mák u., Muskátli u. 15-ig
június 17. Jegenyesor páratlan oldal 133–151-ig, 
páros oldal 120-tól visszafelé 52-ig, Muskátli u.
június 18. Jegenyesor páros oldal 50-től visszafelé végig, Ady Endre u. páratlan 
oldal 41-ig, Juharfa u., Szegfű u. Viola u., Berkenye köz, Bogáncs köz
június 19. Ady Endre u. páratlan oldal 43–109-ig, páros oldal 126-tól visszafelé 
94 -ig, Fűzfa utca, Fűzfa tér, Alkotmány u. páratlan oldal 65-ig
június 20. Ady Endre u. páros oldal 90-től végig, 
Alkotmány u. páratlan oldal 67–119-ig, páros oldal 2–6-ig
június 23. Rákóczi u. 52-ig, Alkotmány u. páros oldal 8–92-ig
június 24. Rákóczi u. 53-tól végig, Bocskai u., Bezerédi u., 
Alkotmány u. páros oldal 94-től végig, Rezeda u. 36-ig
június 25. Rezeda u. 38-tól végig, Arany János u.
június 30. Orgona u., Martos F. u.

KIEGÉSZíTÉS A Mezőkövesdi Újság előző, 5. számában található „Folytatódik 
a restaurálás” című cikkben megjelent, hogy Tóth András árnyékolástechnikai 
vállalkozó készítette el a lepelemelő szerkezetet. A szakember Figeczki Tiborral 
közösen végezte el az említett munkát, valamint a szerkezet beépítését.
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TÁJÉKOZTATÁS
Matyó Húsvéttal kapcsolatos forgalmirend-változásról
A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 2014. április 20-21. között ismét 
megrendezi a Matyó Húsvétot, a Vidékfejlesztési Minisztérium és Mezőkövesd 
Város Önkormányzatának támogatásával.

A program húsvét vasárnap és hétfőn a Hadas városrészben zajlik, újdonság viszont 
az előző évekhez képest, hogy a színpad az Eötvös úti parkolóban kerül felállításra.

A korábbi évektől eltérően a terület teljes zárására lesz szükség (a 
gépjárműforgalom elől) a látogatók biztonságának érdekében, az 
alábbiak szerint:
– Eötvös úti parkoló középső része ápr. 16-án 22 órától ápr. 22-én 

16 óráig lezárva
– Eötvös úti parkoló többi része ápr. 20-án 6 órától ápr. 21-én 20 óráig lezárva
– Eötvös út főutca – Hársfa u. közti szakasza ápr. 20-21-én 6–20 óra 

között lezárva
– Hadas városrész (Kisjankó Bori, Mogyoróköz első szakasza, 

ahol tájházak találhatók) ápr. 20-21-én 6–20 óra között lezárva (a korábbi 
éveknek megfelelően)

Ápr. 20-21-én 6–20 óra között a főutca (Matyótáj Áruház) felől gépkocsival 
nem lesz megközelíthető sem az Eötvös út, sem a Hársfa út, sem a Diófa út. 
Ebben az időszakban kizárólag a déli irányból (Gépmúzeum felől, ill. a Fűzfa út 
felől) közelíthetők meg ezen utcák.

Az Eötvös út Hársfa u. és Pizza Néró közti szakaszára a pizzafutár autó, 
valamint a lakók természetesen behajthatnak gépkocsival is, azonban a 
lakcímkártyát kötelező felmutatni a zárási ponton! Az Eötvös út érintett szakaszát 
elhagyni is kizárólag a déli irányban a József Attila u., Gépmúzeum felé lehet.

Szabadtéri rendezvény jellegéből adódóan várhatóan zajjal és nagyszámú 
érdeklődő közönséggel jár az esemény. Kérjük az érintett lakók megértését, 
türelmét a húsvéti ünnepek alatt!

Reméljük, hogy a rendezvény mindannyiunk
 örömére és szórakozására szolgál majd!

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület elnöksége
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sporTKaLaUz laBDarúGás pont nélkül maradt városunk felnőtt csapata a legutóbbi két baj-
noki mérkőzésen. Együttesünk a szintén alsóházban tanyázó újpest, illetve a 
puskás akadémia gárdájától szenvedett vereséget.

Mezőkövesd zsóry 
– Újpest fC 0-1 (0-0)
Az OTP Bank Liga 20. játéknapján meg-
rendezett találkozó mindkét fél számára 
nagyon fontos volt, hiszen a két csapatot 
három pont választotta el egymástól. 
Labdarúgóink 19 ponttal a 13. helyről, 
míg a fővárosiak 22 egységgel a 11. po-
zícióból várhatták az alsóházi rangadót 
március 16-án.

A látogatók a sípszó után azonnal 
magukhoz ragadták az irányítást, de az 
első lehetőséget Balajti 16 méteres ravasz 
lövése jelentette, melyet Dmitrovic szép 
vetődéssel hárított a 14. percben. Az első 
veszélyes újpesti akcióra a játékrész felé-
éig kellett várni, amikor is Kosovic közeli 
fejesét Horváth szögletre tenyerelte. A 
látogatók a folytatásban is lendületesen 
játszottak, de nem tudtak nagy helyzetet 
kidolgozni a kövesdi kapu előtt.

GÓl a VÉGÉN Fordulás után az első veszé-
lyes lehetőségre a 63. percig kellett várni, 
ekkor Harsányi 17 méterről megeresztett 
kísérletét hatástalanította Dmitrovic. Az 
ellentámadás végén megítélt szabadrúgás 

után Heris fejese kerülte el kevéssel Hor-
váth ketrecét. Ezt követően együttesünk 
kétszer is közel járt a gólszerzéshez. Előbb 
Vasilijevic félresikerült „felszabadítása” 
után Dmitrovicnak kellett nagyot nyújtóz-
nia a 80. percben, majd hat minutummal 
később ismét a fővárosiak hálóőre muta-
tott be nagy bravúrt Bognár közeli lövése 
után. A kihagyott helyzetek megbosszulták 
magukat, ugyanis az újpestiek Balogh 88. 
percben szerzett fejes góljával mindhárom 
pontot elvitték Mezőkövesdről.

puskás akadémia 
– Mezőkövesd zsóry 4-0 (1-0)
A pontvadászat 21. játéknapján újabb al-
sóházi rangadó várt Véber György együt-
tesére a 21 ponttal 12. helyezett Puskás 
Akadémia vendégeként március 22-én. 

A mérkőzés első félidejében óvatosan 
futballoztak a csapatok, majd a 16. perc-
ben Bognár remek visszagurítását követő-
en Harsányi lövését blokkolták a védők. A 
záró negyedóra kezdetén ismét egy Bognár-
Harsányi összjáték végén, a támadó senkitől 
sem zavartatva a kapu fölé lőtt a 16-osról. 
A hajrában előbb Tischler került helyzetbe, 

majd Bognár szöglete után Harsányi bólin-
tott a kapus kezébe a 44. percben. A kima-
radt kövesdi lehetőség után Czvitkovics bal 
oldali sarokrúgását Lencse váltotta gólra.

hazaI GÓlok Fordulás után hét perccel 
Tischler lövését vágta ki a gólvonalról 
Búrány, majd négy perccel később Hor-
váth tisztázott Denkovics elől. A hazaiak 
fölénye a 63. percben góllá érett, amikor 
is Czvitkovics passza után Tischlert gurí-
tott higgadtan a hálóba. Újabb négy perc 
elteltével Lencse tekert szép mozdulattal 
a kapuba mintegy 14 méterről. Három 
minutummal a lefújás előtt egy szép hazai 
akció végén Vermes húzta vissza utolsó 
emberként Czvitkovicsot. A játékvezető 
kiállította a kövesdi védőt és büntetőt ítélt, 
amit Lencse magabiztosan értékesített.

kIÉlEzEtt alsÓház Együttesünk a két vere-
ség ellenére őrzi 13. helyét a tabellán 19 pont-
tal. Az alsóház mezőnye rendkívül kiegyen-
súlyozott, miután a csapatunk mögött lévő 
MTK, valamint a Paks szintén 19 egységet 
gyűjtött. A sereghajtó Kaposvár 12 egységgel 
áll az utolsó helyen.

a hajrában úszott el a pont

kÉzIlaBDa Nagyot lépett a bennmaradás felé a Mezőkövesdi kC felnőtt csapata az alsóházi 
rájátszás nyitófordulójában. skaliczki lászló tanítványai a Cegléd együttesét fektették két 
vállra hazai környezetben.

Mezőkövesdi kC 
– Ceglédi kkse 27-22 (14-11)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság legfonto-
sabb szakaszához érkeztek a 7–12. helyen 
álló csapatok, ugyanis megkezdődött a 
harc a kiesés elkerüléséért. Együttesünk 
elsőként a rájátszást legtöbb ponttal meg-
kezdő Pest megyei gárdát látta vendégül 
hazai pályán március 22-én.

Kézilabdázóink a kezdő sípszó után 
azonnal nekiestek Bíróéknak, akik a 7. 
percben Trivkovics találata után már 4-1-
es hátrányban voltak. Az MKC a folyta-
tásban is lendületesen játszott és Benisék 
magabiztosan őrizték a találkozó elején 
megszerzett előnyüket. A játékrész záró 
harmadában a ceglédiek 12-8 után há-
romszor is bevették a remek formában 
védő Kovács kapuját, viszont az első 30 
percet két hazai találat zárta.

NaGY kÜzDElEM Fordulás után állandó-
sult a két-három gólos különbség, viszont 
húsz perccel a találkozó vége előtt mind-
össze egyetlen találatra olvadt az MKC 
előnye. Emellett Trivkovics megkapta 
a harmadik kétperces büntetését is, de 
csapatunk a nehézségek ellenére gyor-
san talpra állt. A kiváló védekezés, vala-
mint Kovács bravúrjai mellett Csuzicsék 
elöl gólerősen játszottak, ennek eredmé-
nyeként a 48. percben 23-18-ra vezetett 
együttesünk. A záró 10 perc kezdetén a 
ceglédi Antal, míg a lefújás előtt Pavlovics 
is piros lapot kapott, de csapatunk sikeré-
hez a hajrában már nem férhetett kétség.

Együttesünk győzelmével a 9. he-
lyet foglalja el az alsóházban 13 pont-
tal. A kieső helyeken tanyázó PLER, 
illetve Győr 7 és 6 ponttal várhatja a 
következő fordulót. 

Az MKC további programja a rájátszásban:
március 28. (péntek) 18 óra: 
Váci KSE – Mezőkövesdi KC

április 9. (szerda) 18 óra: 
Orosháza FKSE – Mezőkövesdi KC 

április 12. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Orosháza FKSE

április  23. (szerda) 18 óra: 
PLER Budapest – Mezőkövesdi KC 

április  27. (vasárnap) 17 óra: 
Mezőkövesdi KC – ETO SZESE-Győr

május 2. (péntek) 18 óra: 
Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi KC 

május 10. (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Váci KSE
május 17. (szombat) 18 óra: 

Mezőkövesdi KC – PLER Budapest
május 24. (szombat) 18 óra: 

ETO SZESE-Győr – Mezőkövesdi KC 

egy lépéssel közelebb a célhoz

Bódi krisztián

bokri
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A sportcentrum I. ütemében megépült a 
kiszolgáló-létesítmény, amelyben két, ön-
magában is üzemeltethető fallabdapálya 
készült el. Ehhez kapcsolódóan külön 
női-, férfiöltöző-, valamint vizesblokkok 
épültek, úgy hogy az akadálymentesítés 
szempontjait is figyelembe vették.

Az épületgépészeti munkálatokat az 
energiahatékonyság elvét követve végez-
ték el, ugyanis a meleg víz előállítása rész-
ben napkollektorok segítségével történik. 
Emellett elhelyeztek az épületben egy 
korszerű szabályozó automatikával ellá-
tott kondenzációs kazánt, valamint sza-
bályozható hővisszanyerő gépi szellőzést 
is kiépítettek.

A projekt keretében elkészültek az 
épületet kiszolgáló közműcsatlakozások, 
a kiszolgáló út, valamint egy 30 férőhelyes 
parkolót alakítottak ki. A kerítés építését 
is megkezdték, melyet majd a II. ütemben 
fognak befejezni.

CÉlEGYENEsBEN A beruházás átadó 
ünnepségén elsőként dr. Fekete Zoltán 
polgármester köszöntötte a megjelente-
ket, ismertette a beruházás menetét és 
kiemelte a sportcentrum létesítésének 
célját. „A sportcentrum nemcsak a ver-
senysport, hanem a szabadidő kellemes 
és hasznos eltöltése érdekében épült meg. 
Azt szeretnénk, ha a mezőkövesdi embe-
rek minél nagyobb számban döntenének 
az egészséges és tartalmas időtöltés mel-

lett. Olyan lehetőségeket biztosítunk itt, 
ami eddig nem volt a városban. Ilyen a 
két fallabdapálya, de ilyenek lesznek az 
idén megépülő teniszpályák, a futópálya 
és a többfunkciós sportpályák. Ép 
testben ép lélek. Mi ezt nem 
csak mondjuk, hanem lehe-
tőségeinkhez képest teszünk 
is érte”– emelte ki dr. Fekete 
Zoltán polgármester.

Ezután településünk veze-
tője mindenkinek megköszönte 
a munkáját, aki részt vett a létesít-
mény építésében, majd zárszóként el-
mondta, reméli, hogy az új létesítmény 
az egyik legnépszerűbb sportolási hellyé 
válik Mezőkövesden. 

szÍNVoNalas kIkapCsolÓDás Ezt kö-
vetően Tállai András, a Belügyminisz-
térium önkormányzati államtitkára 
mondott köszöntőt, aki kiemelte, hogy 
a beruházás egy újabb fontos állomás 
Mezőkövesd életében. Kiemelte, a fej-
lesztés a városban és a térségben élők 
szabadidős programjainak lehetőségeit 
bővíti 21. századi színvonalon. „Nagyon 
fontos, hogy az emberek az ország minél 
több településén kapjanak olyan szolgál-
tatásokat, ami miatt úgy érezhetik, érde-
mes ott élni. Ahhoz, hogy ez kialakuljon, 
először is munkahelyekre van szükség. 
Nagyon érdekes a város munkaügyi sta-
tisztikája, mert annak ellenére, hogy 

az elmúlt években nem érkezett nagy-
vállalat Mezőkövesdre, mégis jelentős 
mértékben csökkent a munkanélküliség, 
amely 10% alatt van és ez megegyezik 

az országos átlaggal. Ez annak 
köszönhető, hogy a városban 

működő cégek, illetve üze-
mek túl vannak a válságon, 
erős alapokon állnak és tud-
ják bővíteni a termelésüket, 

ezzel együtt új munkahelyek 
létesülnek. Erről azért beszélek, 

mert a dolgozó embereknek pihe-
nésre és feltöltődésre van szükségük. Me-
zőkövesd ma már minőségi lehetőségeket 
tud kínálni a munkaidőn túli tevékeny-
ségre, hiszen csak az élsportot tekintve, a 
kézilabda és a labdarúgás országos szin-
ten is elismerést vívtak ki maguknak. Ez 
az épület, illetve fejlesztés is tökéletesen 
beleillik a városképbe, hiszen olyan szol-
gáltatásokat kínál, melyek az emberek 
szórakozását és kikapcsolódását segítik” 
– hangsúlyozta Tállai András.

szalaGátVáGás Az esemény fénypontja-
ként Tállai András államtitkár, dr. Fekete 
Zoltán polgármester és Vincziczki Csaba, a 
Kelet-ÚT Kft. ügyvezető-igazgatója, a KKT 
Konzorcium vezetője közös szalagátvágás-
sal adta át a Sportcentrum épületét. Ezt 
követően dr. Medvegy János pápai prelátus, 
a Szent László templom plébánosa áldotta 
meg a beruházást.

új helyre költöznek 
a Mezőkövesd zsóry ökölvívó-
szakosztályának sportolói március 
végén. a bokszolók a Madách út 
végén található, edzőközponttá 
átalakított önkormányzati ingat-
lanba teszik át székhelyüket.

ökölvívó- 
felkészülés

Városunk ökölvívói évtizedek óta folyamatosan szállítják a kiemelkedő eredményeket a kü-
lönböző régiós, országos és nemzetközi versenyekről. A kövesdi sportolók hosszú évek óta a 
Városi Sportpálya területén található kiszolgáló épületben készültek fel a megméretésekre. 
Településünk önkormányzata a Start közmunkaprogram keretében felújíttatta a Madách úti 
ingatlant, ahol korábban az eltérő tantervű iskola működött. 

„Az ökölvívók komoly sikereket értek el, hiszen többek között Balog Vilmos személyében egy 
olimpiát megjárt bokszolóval büszkélkedhetnek és napjainkban is sok sportolót nevelnek, akik ki-
váló eredményekkel öregbítik Mezőkövesd hírnevét. Tóth József, az ökölvívók edzője évtizedek óta 
áldozatos és példaértékű munkát végez. Az önkormányzat a magas színvonalú szakmai munkából 
és a kimagasló eredményekből kiindulva döntött az ingatlan felújítása, valamint az ökölvívók méltó 
körülmények közé történő elhelyezése mellett” – emelte ki dr. Fekete Zoltán polgármester.

A Start közmunkaprogram keretében teljes belső felújítást hajtottak végre az ökölvívók 
új edzőközpontjában. A helyiségek festése és a padló felújítása mellett megújult a mel-
lékhelyiség és a szakemberek egy új vizesblokkot is kialakítottak. Ezen kívül az ökölvívók 
felkészülését szolgáló speciális berendezéseket is felszereltek az épületben.

Befejeződtek a hadnagy úti 
sportcentrum I. ütemének kiv-
itelezési munkálatai. a létesít-

mény átadó ünnepségét 
március 21-én rendezték meg.

Új sportcentrum
városunkban

„az ember-
eknek

szükségük van 
pihenésre és 

feltöltődésre”

Bódi krisztián

bokri



Írország Hercegnője Mezőkövesdre látogat!
Catherine Gallagher's Queen of the Dance szuperprodukciója 

a mezőkövesdi Közösségi Ház Színpadán

Valójában nem egy égi jelenségre, de mindenképpen elsöprő erejű 
élményre számíthat az, aki megnézi a Catherine Gallagher vezette ír 
sztepptánc produkciót!

A Queen of the Dance az ír sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből álló társulat. Szólótáncosa és koreográfusa 
az ír nemzeti bajnok és többszörös világbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű Riverdance együt-
tesnek és megannyi vezető társulatnak, akik eme jeles műfajban szórakoztatják a közönséget.

Fantasztikus, hogy egy ilyen tehetség áll a szuperprodukció élén, ami már csak amiatt is kivételes, mert a vilá-
gon egyedüliként koreografál és vezet nőként ír sztepp tánctársulatot. A nőiesség, 
annak minden emocionális többletével, kreativitásával, finomságával, ugyan-
akkor kirobbanó lendületességével meg is mutatkozik az előadásban, mely 
egyszerre tartalmaz autentikus ír elemeket és Catherine izgalmas, újsze-
rű, modernebb zenei alapokra helyezett koreográfiáját. A Queen of the 
Dance egy új különleges színfolt az ír tánc és a táncművészet világában, 
amelyet frenetikus, élőzenekaros dallamok kísérnek. Catherine, akit min-
den idők legfiatalabb ír sztepp táncosaként tüntették ki az Írország Nemze-
ti Bajnoka címmel, dinamikus, szenzációs és lélegzetállító szólókat táncol.

Jöjjön el, nézze meg Catherine Gallagher és a műfaj legtehetségesebb táncosaiból álló együttes pro-
dukcióját és ajándékozza meg magát egy életre szóló élménnyel, melyet a szervezők garantálnak!

az előadás időpontja: 
2014. április 10. (csütörtök) 19 óra

Jegyek korlátozott számban kaphatóak.
A helyszínen: Közösségi Ház titkárságán 

(Mezőkövesd, Szent László tér 24.)
Információ: 49/500-135, 411-873,

valamint az IRISHDANCE.HU weboldalon és az 
INTERTICKET országos üzlethálózatában.

Egy idézet a Boston 
Herald kritikájából: „Soha nem 

láttam a legendás Michael Flatleyt 
táncolni, de miután láttam táncolni 
Catherine Gallaghert, nem is sajná-

lom, hogy Flatley nem volt ott."

Fotó és 
né

pm
űv

és
ze

t

Április 5-ig tekinthető meg a Pap István fotó-
művész és Kókáné Pásztor Éva szűcs,
népi hímző munkáiból március 6-án megnyílt 
tárlat a Rózsa Étterem kiállítótermében. 

A vattai Pap István viszonylag későn is-
merkedett meg komolyabban a fotózással, 
immár hat éve ez legkedvesebb szabadidős 
tevékenysége. Kezdetben leginkább szo-
ciofotókat készített, de időközben a fotózás 
egyéb műfajaihoz is közelebb került. Ezen 
a kiállításon is a nagyobb hangsúlyt a szo-
ciofotói kapják, de emellett a „Kézművesek, 
népművészek Dél-Borsodban” című kiad-
ványt díszítő képeiből is látható néhány.

A tárlat másik kiállítója a Vattán élő Kókáné Pásztor 
Éva szűcs és népi hímző, népi iparművész. Mintegy 
három évtized elteltével azon kevesek közé tarto-
zik, akik még aktívan művelik ezt a lassan már-
már feledésbe merülő tevékenységet. A mostani 
kiállításon például mezőkövesdi szűcshímzéssel 
készített mellényekkel, jászsági hímzéssel díszített 
fejfedővel, valamint fekete mezőkeresztesi szűcs-
hímzésű kesztyűvel mutatkozott be. 


