
mezőkövesdi újság 2014/7    1

2014. április 10.
XXVI. évf. 7. szám
Városunk lapja

aktuálIs tállai andrás elsöprő győzelme
mozaIk Foltvarrók – immár 15 éve városunkban
sportkalauz Élcsapat bukott mezőkövesden

orbán Viktor 
miniszterelnök Mezőkövesden
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lanD arT 

tárlat
egy különleges

„számomra 
nagyon fontosak 

ezek a műtárgyak, 
egész életemben 

elkísértek” – mondta 
el Jéger károly. 

Értékes 

gazdagodott 
városunk

gyűjteménnyel

A városvezető kiemelte, óriási megtiszteltetés a prelátus úr felajánlása, hiszen az élete során 
összegyűjtött kincseket hagyta Mezőkövesdre. Hozzátette, hogy ez nagy felelősséget is jelent 
a számukra, ugyanis a páratlan gyűjteménynek méltó helyet kell találni, ahol mindenki láthat-
ja majd. „Prelátus úr felajánlása több szempontból is példamutató, hiszen nyugdíjazása után 
sem hagyta el a várost és cselekedete bizonyítja, hogy gondol a jövőre. Nagyon bízom benne, a 
Jóisten erőt ad neki ahhoz, hogy még hosszú évekig köztünk lehessen. Szeretném megköszönni 
Jéger Károlynak a felajánlását, valamint Laczkó Pető Mihálynak a gyűjtemény dokumentá-
lásában végzett áldozatos munkáját” – emelte ki dr. Fekete Zoltán.

FElBECsÜlHEtEtlEN ÉrtÉk   Az ünnepségen részt vett Laczkó Pető Mihály, a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola művésztanára, aki kiemelte, hogy a 
gyűjtemény rendkívül gazdag, hiszen a 19. századi műkincsektől egészen a napjainkban 
készített tárgyakig találhatunk benne különleges alkotásokat. „A teljesség igénye nélkül sz-
eretném megemlíteni Molnár C. Pál és Prokop Péter munkáját, és van egy rendkívül értékes 
Takács István-alkotás is a hagyatékban. Emellett számos egyházművészeti munka, grafika, 
festmény, dombormű, illetve korpusz található a gyűjteményben, melyek felbecsülhetetlen ér-
téket jelentenek. Gondoljunk bele egy kicsit, milyen mély érzelmi kötődés fűzheti a városhoz, ha 
ezt az óriási kincset Mezőkövesd számára ajánlotta fel!” – hangsúlyozta Laczkó Pető Mihály.

„Gazdagító Programpárok – 
Land Art” címmel nyílt 
kiállítás a Közösségi 
Házban, mely április 24-éig 
tekinthető meg.

A LAND ART művészeti irányzat a kisebb 
megkötések ellenére lényegében korlát-
lan teret adott a diákoknak az alkotások 
elkészítéséhez, mindössze arra kellett 
figyelniük, hogy kerüljék a megszokott 
sémákat.

MEGNYITÓ A kiállítás 
megnyitóján elsőként 
Juhász Jánosné, a 
Szent László Gimná-
zium és Közgazdasági 

Szakközépiskola igazgatója köszöntötte 
a résztvevőket. „Én bízom benne, hogy 
sok tapasztalatot és élményt szereztetek, 
amikor közösen dolgoztatok. Nagyon 
remélem, hogy a jövőben is lesz lehetőség 
hasonló programokra” – hangsúlyozta az 
intézményvezető. A diákok elsősorban fotókat, valamint 
festményeket készítettek. A tárlatot Jacsó Balázs nyitotta 
meg, aki kiemelte: „A fényképek elkészítésével az volt a cé-

lunk, hogy dokumentáljuk azokat a 
természetben elkészített alkotásokat, 
amelyek a LAND ART műfajának 
megfelelően nem örök életűek, 
hanem a természet szeszélyeinek 
hatására rövid idő alatt megsem-
misülnek, vagy megváltoznak. A 
kreativitás mellett nagyon fontos volt 
a merészség, ugyanis nem klasszikus 

tanulmányrajzok készítése volt a cél, hanem az, hogy a 
látvány képkialakítását próbálják meg a saját egyénisé-
güknek megfelelően megvalósítani.”

B. k.

A tárlat a MATEHETSZ, a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége – Nemzeti Tehetség 
Program keretében valósult meg. A projekt-
ben a gimnázium tíz fiatal, valamint három 
(felsőoktatásban tanuló) mentor vett részt.

Felbecsülhetetlen 
eszmei értékű hagya-
tékot kapott városunk 
Jéger károly pápai pre-
látustól, a szent lászló 
templom nyugalmazott 
plébánosától. az átadás-
ról szóló szerződést Jéger 
károly pápai prelátus és 
dr. Fekete zoltán pol-
gármester március 27-én 
írta alá a közös Önko-
rmányzati Hivatalban.

B. K.

Az egyedülálló ajándék része Prokop 
Péter „Aki hallgat az én szómra” című 
(balra fent), valamint Takács István 
Fokászkodó című olajfestménye (fent)
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Címlapfotó: Gál Péter

Az ünnepség elején a meghívottak, a hívők a Jézus 
Szíve templomtól átsétáltak a Jegenyesor végén lévő 
téren elhelyezett kereszthez, ahol dr. Berkes László 
plébános a kereszt funkciójáról, reno-
válásáról beszélt. „A barokk korban 
volt nagy szokás, hogy a hívők 
keresztet állítottak az út szélén, 
kereszteződésekben, a települések 
bejáratánál, annak céljából, hogy 
aki arra a településre érkezik, elmegy 
a kereszt előtt, az keresztet vet magára, csillapítva 
ezzel haragját, illetve figyelmeztette az embereket, hogy 
Krisztus az ő vezetőjük, az ő életüknek az irányítója, az 
ő törvényei szerint kell járni” – ismertette az építmény 
funkcióját dr. Berkes László plébános.

A keresztet korábban már a város több pontján is 
elhelyezték, legutóbb bozót és egyenetlen talaj övezte 
az építményt. Mostani méltó helyén megmaradt a 
funkciója és hangsúlyosabb lett a szerepe, a látványa, 
amely hivalkodás nélkül, mégis magára vonja az em-
berek, a hívők figyelmét. „A felújítás során az alapot 
Vámos István és munkatársai készítették el, a kereszt 
szétszedését, összerakását, az új elemek kifaragását, 
valamint az INRI táblának és a Corpusnak a felújí-
tását Kiss István és kőfaragó munkatársai végezték 
el. A posztamens virágdíszét Kovács István miskolci 
szobrászművész készítette el a régi minta alapján. A 
renoválásban részt vett dolgozók mellett köszönet 
illeti az adakozókat, hiszen ők is nagy mértékben 
hozzájárultak ahhoz, hogy mintegy félmillió 
forint értékben fel tudtuk újítani és új helyre 
tudtuk költöztetni ezt a keresztet” – mondta 
el a plébános. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester el-
mondta, a Jézus Szíve Egyházközség, a hí-
vők és a szakemberek révén méltó helyérre 
került a helyreállított kereszt, a mellette 
lévő parkterületet közmunkások bevoná-
sával alakították ki.

Az eseményen részt vett 
Tállai András, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati 
államtitkára is. A beszédek 
után a plébános megáldotta 
és megszentelte a megújult 
keresztet. Az esemény zárá-
saként közös imádkozás után 
a hívők virágokat helyeztek el az 
emlék lábánál. 

molnár zsanett

átadták, megáldották és megszentelték 

a Jegenyesor elején

található keresztet március 23-án.

keresztáldás
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Városunk önkormányzata évekkel ezelőtt kezdte el a járdafelújítási programot, 
melynek köszönhetően a Mátyás király út belvárosi szakasza lényegesen korsze-
rűbb lett és teljesen új arculatot kapott.

Az önkormányzat idén két területen folytatja a programot. A járda megújul 
egyrészt a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola előtti sza-
kaszon egészen a Bogácsi útig, valamint a László Károly úttól a Mártírok útjáig. 
A kivitelező cég a Szent László Gimnázium előtti területen és a László Károly úti 
Tagóvoda előtt megkezdte a munkálatokat a közelmúltban. A szakemberek a 
járda térkövezése mellett kiemelt szegélyt építenek.

TÖBB MILLIÓS FEJLESZTÉS Az önkormányzat a korábbi ütemekhez hasonlóan 
saját forrásból finanszírozza a beruházást, melynek összege bruttó 10 millió Ft. 
A fejlesztés befejezését követően a Mátyás király úti járdaszakasz a Bogácsi úttól 
egészen a buszállomásig térkőborítású lesz.

városháza

megszűnt mezőkövesd adósságállománya. az erről szóló 
adósságátvállaló levelet március 26-án a képviselő-testü-
leti ülés elején adta át dr. Fekete zoltánnak  tállai andrás, 
a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Emel-
lett szervezetek, intézmények beszámolójáról, díjválto-
zásokról tárgyalt a grémium a hónap utolsó szerdáján. 

képviselő-testületi ülés  
Az ülés egy rendkívüli eseménnyel 
kezdődött, ugyanis Tállai András, a 
Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára, térségünk országgyűlési 
képviselője átadta azt a dokumentu-
mot dr. Fekete Zoltán polgármesternek, 
amely arról tanúskodik, hogy a kormány 
átvállalta Mezőkövesd adósságát, így a 
település adósságállománya megszűnt.

Az ülés másik jelentős témája a Me-
zőkövesdi Rendőrkapitányság 2013. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadá-
sa volt, amelyből kiderült, hogy javult 
a város közbiztonsága, pozitív irány-
ba mozdultak el a bűnügyi mutatók. 
A rendőrkapitányság beszámolója mel-
lett a testület elfogadta a Mezőkövesd 

Város Önkormányzatának 2014. évi 
közbeszerzési tervét, a Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2013. évi munkájáról, illetve 
a helyi gyermekvédelmi feladatok el-
látásáról szóló beszámolót is. Emellett 
megállapították a 2014. évben az önkor-
mányzati intézményekben tervezett ál-
lagjavítási, és karbantartási munkákat. 

A Bayer Róbert Kollégium esetében 
a kijelölt lakószobák, közös használati 
helyiségek, folyosók festése, a konyha, 
valamint a társintézményekben talál-
ható tálaló, melegítő konyhák tisztasági 
festése valósul majd meg a nyári szü-
netben. A Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskolában és a 

Bárdos Lajos Tagiskolában is a kijelölt 
termek és helyiségek festése történik 
majd meg a karbantartás keretében. A 
Mező Ferenc Tagiskolában és a zeneis-
kolában a tantermek festése mellett a 
vizesblokkok felújítása is megtörténik, 
valamint a zeneiskolában az udvart is 
rendezni fogják. A Szent Imre Tagisko-
lában, a László Károly úti Tagóvodában 
a kijelölt helyiségek tisztasági meszelé-
sét végzik majd el.

A grémium meghallgatta az idei 
Utazás 2014. kiállításon való szerep-
lésünkről szóló tájékoztatót, valamint 
jóváhagyta a Város Napja, a Matyó 
fesztivál programjait. 

Bódi krisztián

Tovább szépül 
a főutca
Folytatódik a járdafelújítás Mezőkövesden. A beru-
házás újabb ütemében két járdaszakaszt látnak el új 
térkőborítással a Mátyás király úton.

készül a futópálya
megújul a szent lászló Gimnázium és 
közgazdasági szakközépiskola udvara, 
ugyanis egy 250 m-es rekortán borítású 
futópálya létesül.

Városunk önkormányzata saját forrásból valósítja meg 
a nagyszabású beruházást, melynek munkálatai február 
végén kezdődtek meg. A pálya mintegy bruttó 32 millió 
Ft-ból épül meg.

A kivitelező cég elkészítette az alépítményt, így a pá-
lya alapjának betonozása és aszfaltozása befejeződött. A 
minden igényt kielégítő, műanyag borítású atlétikai pálya 
borítását április első napjaiban készítik el, míg a teljes be-
ruházás április közepén fejeződik be.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Mező Fe-
renc Tagiskola udvarának fejlesztésére is, ahol szintén egy 
rekortán futópályája készül ebben az évben.

B. K.
B. k.
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Az április 6-án lezajlott voksoláson a vá-
lasztásra jogosult állampolgárok reggel 
6 óra és 19 óra között járulhattak az ur-
nához. A választás eredményei országos 
szinten elsöprő FIDESZ-KDNP sikert 
hoztak, ugyanis a választásra jogosult ál-
lampolgárok döntő többsége a kormány-
párti koalíciót támogatta. A választási 
eredmények a Nemzeti Választási Iroda 
(NVI) adatait figyelembe véve, 98,97%-os 
feldolgozása mellett (forrás: Nemzeti Vá-
lasztási Iroda) a kormánykoalíció jelöltjei 
96 egyéni választókerületben győztek, míg 
az MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP alkotta 
„kormányváltó erők” mindössze 10 kerü-
letben végeztek az első helyen. 

Az adatok 98,97 százalékos feldolgo-
zottságánál az országos pártlistákra és a 
nemzetiségi listákra összesen 4.807.450 
érvényes szavazatot adtak le. Az országos 
listán a FIDESZ-KDNP további 37 man-
dátumot szerzett, míg a MSZP-EGYÜTT-
DK-PM-MLP 28, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom 23, az LMP pedig 5 képviselőt 
juttatott be a Parlamentbe. Ez azt jelen-
ti, hogy jelen állás szerint a kormánypárti 
koalíció 133, a baloldali összefogás 38, a 
Jobbik 23 és az LMP 5 főt delegálhat a 199 
tagú országgyűlésbe.

a parlamentbe bejutó pártok 
eredményei a pártlista alapján: 
(Feldolgozottság 99,2%)

1. FIDESZ-KDNP 
(44,37 százalék, 2.132.996 szavazat)

2. MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
(25,88 százalék, 1.244.261 szavazat)

3. JOBBIK 
(20,46 százalék, 983.476 szavazat)

4. LMP 
(5,24 százalék, 251.928 szavazat)

BorsoD Is „NaraNCsos” lEtt Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében ösz-
szesen 7 választókerületben, azon be-
lül 103 szavazókörben szavazhattak 
az állampolgárok, és Miskolc 2. számú 
választókerületét leszámítva minden-
hol kormánypárti győztest hirdettek. A 
megyében összesen 538 889 fő jogosult 
szavazásra, akik közül 308 718-an vok-
soltak érvényesen.

aktuálisTovább a megkezdett úton
Ismét tállai andrásnak szavaztak bizalmat a választók Borsod-abaúj-zemplén megye 7-es számú 
választókerületében, így a térség országgyűlési képviselője immár az 5. ciklusát kezdheti meg a 
parlamentben. a 2014-es országgyűlési választás a Fidesz-kDNp fölényes győzelmével zárult.

Az egyéni jelöltek közül Csö-
bör Katalin, Riz Gábor, Hörcsik 
Richárd, Mengyi Roland, De-
meter Zoltán és Tállai And-
rás (mind FIDESZ-KDNP) 
és dr. Varga László (MSZP-
EGYÜTT-DK-PM-MLP) jutott 
be a Parlamentbe.

tarolt a FIDEsz-kDNp A választási rend-
szer átalakítása miatt a BAZ. Megyei 7-es 
számú választókerületében 54 települé-
sen összesen 76 820 állampolgár voksol-
hatott az egyéni jelöltekre és a pártlistára. 
99,02%-os feldolgozottság mellett a Nem-
zeti Választási Iroda (NVI) tájékoztató 
adatai a következők BORSOD–ABAÚJ–
ZEMPLÉN megye 7. számú egyéni vá-
lasztókerület (Mezőkövesd) tekintetében.

A szavazókörben megjelent válasz-
tópolgárok száma 45.985 (59.86 %), ur-
nában és beérkezett borítékokban lévő 
szavazólapok száma 45.970 volt. A sza-
vazólapok közül 634-et érvénytelennek 
minősítettek.

Az egyéni jelöltek közül Tállai András 
(FIDESZ-KDNP) 21.466 érvényes szavaza-
tot kapott (47,35%). A második legtöbb sza-
vazatot (12.379, 27.31 %) dr. Bóta Mihály, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom képvi-
selő-jelöltje kapta, Nyeste László, az MSZP-
EGYÜTT-DK-PM-MLP jelöltje 8587 (18.94 
%) és az LMP színeiben induló Vajda Béla 
848 (1, 87%) voksot gyűjtött össze.

maGas rÉszVÉtEl kÖVEsDEN Városunk-
ban összesen 16 szavazóhelyiségben ad-
hatták le voksaikat az állampolgárok. Az 
országos átlaghoz képest lényegesen na-
gyobb volt a részvétel aránya, hiszen Mező-
kövesden 13 525 állampolgár közül össze-
sen 9199-en voksoltak és ez 68%-os arányt 
jelent. Az egyéni jelöltekre leadott szava-
zatok alapján Tállai András 4418 (48,02%) 
szavazatot kapott, míg dr. Bóta Mihályra 
2049-en (22,27%), Nyeste Lászlóra 1864-en 
(20,26%) és az LMP színeiben induló Vajda 
Bélára 151-en (1, 64%) adták le a voksukat.

A listára leadott 8387 szavazat közül 
a FIDESZ-KDNP 3756 (44,78%), a Job-
bik Magyarországért Mozgalom 2562 
(30,54%) és az MSZP-EGYÜTT-DK-
PM-MLP 1763 (21,02%) szavazatot tud-
hat magáénak. A negyedik parlamentbe 
bejutott párt, az LMP listájára 283 (3,3%) 

szavazat érkezett. A szavazás 
csaknem 100%-os feldolgozott-
sága alapján eldőlt, hogy ismét 
Tállai András képviselheti a tér-
séget a Parlamentben, miután a 
voksok majdnem felét sikerült 
megszereznie a BAZ. Megyei 
07. számú választókerületben. A 

mozgóurna, az átjelentkezés és a külkép-
viseleti szavazás lehetőségével összesen 
1927 állampolgár élhetett, akiknek a vok-
sait a 12-es szavazókörben (László Károly 
úti Tagóvoda) számolják össze.

Az országgyűlési választások eredményei 
azt jelentik, hogy a FIDESZ-KDNP ala-
kíthat ismét kormányt és folytathatja a 
négy évvel ezelőtt megkezdett munkáját. 
A kormánypárt tagjaként Tállai András 
is tovább dolgozhat a térség előrelépésé-
ért, aki győzelmével 16 éves eredményes 
képviselői időszakát hosszabbította meg 
újabb négy évvel.

NÉpVIsElEtBEN szaVaztak Egy 
matyó népviseletbe öltözött pár 
tagjai járultak az urnák elé az or-
szággyűlési választás napján Matyó-
föld fővárosában. A Mezőkövesdi 
Néptáncegyüttes tagjai korán ébred-
tek április 6-án, hiszen már reggel 7 
órakor megjelentek a lakhelyüknek 
megfelelő szavazókörben. A gyönyö-
rű viseletben megjelenő pár tagjai 
közül elsőként az ifjú hölgy adta le a 
voksát, a Városi Könyvtárban kiala-
kított szavazóhelyiségben. Ezt köve-
tően a matyó pár fiú tagja szavazott 
a Szent Imre Tagiskolában.

Bódi krisztián

Tállai András
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orbán Viktor miniszterelnök 
Mezőkövesden
több ezren hallgatták meg orbán Viktort a városunkban tartott politikai nagygyűlésen. a Jézus 
szíve templom melletti színpadon magyarország miniszterelnökén kívül beszédet mondott tállai 
andrás államtitkár és dr. Fekete zoltán polgármester április 2-án.

A rendezvény a Pro Urbe díjas Mezőkö-
vesdi Városi Fúvószenekar előadásával 
kezdődött, majd dr. Fekete Zoltán pol-
gármester beszéde következett.

„Nekünk számít a jövő, ugyanis azt 
szeretnénk, ha unokáink, utódaink is ma-
tyóként, magyarként élhetnének a saját 
földünkön. Ennek a célnak eléréséhez a 
FIDESZ-KDNP politikai ereje szükséges. 
Azzal kezdtem, hogy Mátyás király vá-
rosi rangot adott Mezőkövesdnek. Azzal 
folytatom, hogy az Orbán Viktor vezette 
nemzeti ügyek kormánya megteremtet-
te azokat a feltételeket, amely segítséget 
nyújt ahhoz, hogy építhessük városun-
kat, egy nyugodt és szép európai kisvá-
rost. Nem lehet elégszer megköszönni ezt 
a segítséget. Az elmúlt négy évben csak 
Mezőkövesen több mint 13 milliárd fo-
rint érkezett kormányzati támogatásként 
különböző fejlesztésekhez, ami óriási ösz-
szeg” – emelte ki dr. Fekete Zoltán.

Térségünk számos tehetséget adott 
már nemzetünknek, köztük Nemcsák 
Károly színművészt, színházigazgatót, 
aki a Bükk lábánál született és mond-
hatni, hazajár Mezőkövesdre. Nemcsák 
Károly egyebek mellett elmondta, bár 
elsodorta az élet a szülőföldjétől, ettől 
függetlenül szívén viseli a térség sor-
sát és jövőjét. Hozzátette, hisz benne 
és tudja, hogy jó úton indult el az or-
szág és büszkén vállalhatjuk azt, amit 
az elmúlt években elért.

44 mIllIárD a tÉrsÉGNEk Ezt követően 
Tállai András országgyűlési képviselő 
osztotta meg gondolatait, aki már 16 
éve dolgozik a Parlamentben Mezőkö-
vesd és környéke fejlődéséért. Az első 
polgári kormány pénzügyi államtitká-
ra, majd 8 éven át Mezőkövesd polgár-
mestere, 2010-től pedig a 2. Orbán-kor-
mány tagjaként a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára. Vezető 
szerepet vállalt a hazai önkormányza-
ti rendszer teljes, a rendszerváltás óta 
példa nélküli megújításában.

„Dél-borsod minden települése ko-
moly, az eddigiekhez nem mérhető 
eredményeket tud felmutatni az elmúlt 
négy évet tekintve. A szép eredmények 

a kormány vidéket támogató politi-
kájának köszönhetőek. Harmincöt te-
lepülésen 4,2 milliárd Ft-ból újultak 
meg oktatási intézmények és iskolák, 
míg 28 településen orvosi rendelők és 
egészségügyi intézmények újultak meg 
2,7 milliárd Ft-ból. Huszonöt települé-
sen térfigyelőrendszerek, közbiztonsági 
központok épültek összesen 181 millió 
Ft-ból. Mezőkövesden 20 rendőrrel több 
teljesít szolgálatot, a térségben csökkent 
a bűnözés és a bűnözök száma is. 31 km-
es szakaszon települési összekötőutakat 
újítottak meg, míg a közeljövőben 10 te-
lepülésen további 32 km új kül- és belte-
rületi útszakasz újul meg. A kormány 37 
önkormányzattól, csaknem 5,9 milliárd 
Ft-ot adósságot vállalt át és 17 település 
683 milliós fejlesztési támogatásban ré-
szesült. A választókörzet egésze 44 milli-
árd értékteremtő támogatást kapott” – 
hangsúlyozta Tállai András államtitkár, 
országgyűlési képviselő.

JÓ ÜzlEt a VárosNak A térség országgyű-
lési képviselője után Orbán Viktor, Magyar-
ország miniszterelnöke lépett színpadra.

„El kell mondjam Önöknek, hogy egy 
jó barátot, hűséges bajtársat és elszánt 
harcost kaptam Tállai András szemé-
lyében. Nem azért mondom, mintha az 
önök képviselője könnyű ember lenne. 
Tállai András nem csak ezért nehéz em-
ber, hanem mert keményen harcol az itt 
élők érdekéért. Most éppen 2 éve a reptér 

miatt „eszi az életemet”, mégpedig azért, 
hogy miként lehetne valamit kezdeni a 
reptérrel, ha egyedül nem megy. Mivel 
egyedül nem sikerült, igyekszünk találni 
valami állami és önkormányzati közös 
formát, vállalkozást, befektetést, melynek 
keretében lehetne hasznosítani. Én meg 
is ígértem neki, hogy a választás után 
beszélhetünk majd a dologról. Számve-
tést tartottuk, de én Mezőkövesd szem-
pontjából csak egyetlen számsort szeret-
nék önöknek elmondani, amit szerényen, 
kellő tisztelettel, de azért büszkén emlí-
tek. Önöknek 2010-ben 4 milliárd Ft-nyi 
adósságuk volt, ekkora összeg nyomasztot-
ta a várost, azonban ezt az adósságot mi 
elvittük innen és a várost kiváltottuk. Azt 
is megnéztem, hogy az elmúlt négy eszten-
dő alatt, különböző formákban, mennyi 
forrás, magyarul pénz érkezett Mezőkö-
vesdre. A számítások bizonyítják, hogy 7,8 
milliárd Ft, ha ezt a két adatot összeadom, 
Önök mintegy 12 milliárd forinttal jártak 
jól a kormánnyal. Azt kívánom, hogy ennél 
rosszabb üzletet sose kössenek”–  emelte ki 
Orbán Viktor miniszterelnök.

A miniszterelnök látogatását Mozerné 
Horga Stefániának, a Mezőkövesdi Ze-
neiskola magánének művésztanárának, 
Pecsmány Péternek, valamint Kiss Katá-
nak, a Kiss Kata zenekar tagjának énekes 
előadása színesítette. A rendezvény a 
Matyó Néptáncegyüttes tagjainak elő-
adásával zárult.

aktuális

Orbán Viktor és Tállai András a politikai nagygyűlésen (fotó: GP)

Bódi krisztián
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Helyismereti előadássorozatok
Szakrális kisemlékek Mezőkövesden

A mezőkövesdi 
szakrális kisem-
lékekről tartott 
előadást Agócsné 
Halász Andrea 
március 19-én 
a Városi
Könyvtárban.

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Városi Könyvtára 6 előadásból álló ismeretterjesztő 
sorozatot indított. Első alkalommal a Matyó Múzeum vezetője mutatta be Mezőkövesd szakrális kis-
emlékeit. Az előadás arra a gyűjteményre épült, amelyet 2008-ban időszaki kiállítás keretében már 
bemutattak. „A szakrális kisemlékek olyan objektumok, amelyeket az itt élők állíttattak annak ér-
dekében, hogy ne érje a települést vihar, vagy ne pusztuljon el az állatállomány. Ilyen objektumok 
az út menti keresztek, a különböző szobrok, a Mária szobor, a Szent Család szobra. Hazánkban 
ebben a témában az 1980-90-es években kezdték el a kutatást. A mezőkövesdi kisemlékeket 2008 
óta gyűjtjük folyamatosan” – mondta el Agócsné Halász Andrea. Előadásában részletes kitért az 
1900-as évek elején állíttatott Márton keresztre, amely a Szomolyai úton található. Az évtize-
dek alatt hányattatott sorsa volt: ledöntötték, lelopták róla a Corpus testet, ezért a család a saját 
birtokukon állíttatta fel újra. Emellett a múzeum vezetője sorra vette Mezőkövesd legfontosabb 
szakrális emlékeit, például a város külterületén található kereszteket, vagy a Jézus Szíve temp-
lommal szemben lévő téren található szobrot. A Matyó Múzeum vezetője azt is elmondta, hogy 
a múzeum vár olyan írásos emlékeket, feljegyzéseket, esetleg fényképeket, amelyek mezőkö-
vesdi szakrális emlékhez, építményhez, kereszthez kötődnek.

Erzsébet kártya 
a Zsóryban
A Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben is igénybe 
vehető, felhasználható az Erzsébet kártya.
A mezőkövesdi fürdőben március 3-tól élhetnek a nyugdíjas ven-
dégek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által meghirdetett 
„Fürdőjegy nyugdíjasok részére Erzsébet kártyán” elnevezésű 
pályázat kapcsán igénybe vehető kedvezménnyel. Ebben több 
fürdő mellett a kövesdi Zsóry Gyógy- és Strandfürdő is részt vesz. 
Ezen lehetőség révén a mezőkövesdi idősek 800 forintért, a más 
településről érkező nyugdíjas vendégek pedig 1400 forintért vá-
sárolhatják meg a belépőjegyet. Lehetőség van arra is, hogy a 
kártya által biztosított kvótát elővételben egyszerre levásárolják 
és egy éven belül felhasználják. 

„A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján várhatóan né-
hány százalékos, akár 5-6%-os látogatószám növekedést ered-
ményez ez a lehetőség. A tavalyi első negyedévhez képest már 
most is tapasztalható látogatószám-növekedés, de ebben benne 
van az Erzsébet kártya által nyújtott kedvező belépőjegy mellett 
a VizesKeddj! akció és a wellness részlegben nyújtott százalékos 
kedvezmény is” – mondta el Vámos Zoltán fürdővezető. 

A nyugdíjasok az Erzsébet kártya által biztosított kvótát 
csak a fürdő alapszolgáltatására, a belépőjegyre fordíthatják. A 
különböző extra szolgáltatásokért (például szauna, masszázs) 
ugyanúgy pluszjegyet kell váltani. 

A Magyar Foltvarró Céh 1989-tól működik 
bejegyzett egyesületként, jelenleg 8 régióban 
60 csoport tevékenykedik, amelynek alapító-
ja, elnöke Dolányi Anna. Az immár 25 éves 
mozgalomhoz 15 éve csatlakoztak a mezőkö-
vesdiek Bertháné Csirmaz Éva vezetésével. 
Azóta szebbnél szebb munkák kerültek ki a 
klubtagok kezei közül. Az elmúlt 15 év során 
számos kiállítást, nyílt napot, kézműves-fog-
lalkozást, Foltvarró Húsvétot, országos nyári 
tábort szerveztek. 

E két jubileum kapcsán országos pályá-
zatot hirdetett a Matyóföldi Foltvarró Klub. 
A tárlat elején Bertháné Csirmaz Éva, a há-
zigazda klub elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, illetve mutatta be a „Ki mit tud varrni 
farmerből?” című kiírás, pályázat tartalmát. 
Ennek célja az volt, hogy a régi farmerből va-
lami újat alkossanak. Az elkészített textília fő 
alapanyagaként farmert kellett használni, de 
egyéb anyagokkal, díszekkel szépíthették a 
pályamunkákat. 72 alkotó több mint 140 far-
merből készített táskája, ágyterítője és egyéb 
darabjai látható a kiállításon. 

A civil szervezet vezetőjének gondolatai 
után Tállai András, a Belügyminisztérium ön-
kormányzati államtitkára mondott köszöntőt, 

méltatta a foltvarró klubot. „Az elmúlt másfél 
évtizedben, mióta megalakult a mezőkövesdi 
Foltvarró Klub, gyakran kapok meghívást kiál-
lítás-megnyitóra, rendezvényre. Mindig azon 
gondolkodom, hogy mit mondhat egy férfi egy 
ilyen helyen, ahol a hölgyek kiemelkedő krea-
tivitásukról, képességeikről adnak tanúbizony-
ságot. Két gondolat jutott az eszembe. Egyrészt 
a csodálat, ami idehozott, másik pedig az 
irigység, mert nem tudom, hogy mi, férfiak létre 
tudnánk-e hozni ilyen műveket. Nagy kreativi-
tásra van szükség egy új dolog létrehozásához, 
így a foltvarráshoz is. Számomra a foltvarrás 
a csodálatos kézügyességet és a színek hihetet-
len harmóniáját jelenti. Nagyon örülök, hogy 
megszervezte ezt az országos programot a Ma-
tyóföldi Foltvarró Klub, és hogy a 15 év alatt 
Mezőkövesd büszkeségévé nőtte ki magát” – 
mondta el Tállai András.  

A köszöntő gondolatok után Dolányi 
Anna, a Magyar Foltvarró Céh megalapítója 
nyitotta meg a kiállítást, gratulált a megszüle-
tett alkotásokhoz, valamint egy könyvet aján-
dékozott a jubiláló mezőkövesdi klubnak. 

A pályamunkák közül a legjobbakat ér-
tékelték és jutalmazták is, erre egy négyta-
gú, független bizottságot kértek fel. 

A díjazottak mellett Bertháné Csirmaz Éva 
egy szál virággal köszönte meg a klubtag-
oknak az elmúlt másfél évtizedben végzett 
lelkes munkájukat. A tárlat megnyitóját az 
Eszterlánc Gyermek Tánccsoport és a Kuj-
torgó Tánccsoport táncos produkcióival 
színesítette. 

ki mit tud varrni farmerből?  
Ezzel a címmel hirdetett országos pályázatot a matyóföldi Foltvarró klub. a farmerből patchwork 
technikával készült darabokból március 22-én nyílt kiállítás a közösségi Házban. 

A kiállítást április 5-ig tekinthették meg az érdek-
lődők a Közösségi Ház emeleti kiállítótermében 

molnár zs.

Zsani

N. E.
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Immár 43. alkalommal 
rendezte meg a szent 
lászló Gimnázium és 
közgazdasági szakkö-
zépiskola a Hancsók 
kálmán megyei mate-
matika Versenyt márci-
us 21-én és 22-én. Hancsók kálmán 

Matematika Verseny 
A megnyitón Juhász Jánosné 
igazgatónő köszöntötte a meg-
jelenteket, köztük testvérváro-
sunk, Kézdivásárhely csapatát, 
majd Vámos Zoltán alpolgár-
mester mondta el a versennyel 
kapcsolatos gondolatait. A meg-
nyitó végén Fehérvári Dénes 
tanár ismertette a megméretés 
menetét. A számok megyei 
rangadóján jelen volt Hancsók 
Ildikó, a verseny névadójának 
lánya is. Az eseményt zenés és 
verses előadás színesítette az is-
kola növendékeinek jóvoltából.

Ez alkalommal hét iskola diák-
jai mérték össze tudásukat, a 
házigazda gimnázium mellett 
miskolci középiskolák, vala-
mint két kézdivásárhelyi intéz-
mény tanulói is kitöltötték az 
írásbeli feladatlapot. A verseny 
(évfolyamonként különböző) 
feladatsorait az elmúlt évekhez 
hasonlóan Szlovák Sándorné, a 
gimnázium nyugalmazott pe-
dagógusa állította össze.

Az előző évekhez hasonló-
an alakult az iskolák sorrendje. 
„Az első helyezést a miskol-

ci Herman Ottó Gimnázium 
növendékei érték el, mögötte 
a Fráter György Katolikus 
Gimnázium és a Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium lett holt-
versenyben a második, a mező-
kövesdi csapat pedig a negye-
dik helyet érte el. A házigazda 
iskola csapatából Gaál Bence 
és Reményi Balázs bejutott a 
szóbeli fordulóba és ott harma-
dik helyezést értek el” – ismer-
tette a verseny eredményeit 
Fehérvári Dénes pedagógus, 
a matematikai munkaközös-

ség vezetője. Évfolyamonként 
az első három tanuló értékes 
könyvjutalomban és oklevél-
ben részesült, a győztes csapat 
még egy serleget is kapott. 

A gimnáziumot a 9. évfo-
lyamon Fülöp Kinga, Besenyei 
István, a 10. évfolyamon 
Csirmaz Zalán, Parlagi Márk, 
a 11. osztályosok között Kis 
Dávid, Ádám Szabolcs, a 12. 
évfolyamon pedig Reményi 
Balázs és Gaál Bence képvi-
selte. Csézi Gergely versenyen 
kívül vett részt.

Harmincöt mázsa szemét
szemétgyűjtést szervezett a mezőkövesdi matyó agrártermelő zrt. Vadásztársasága. a tagok a 
város északi külterületén tisztították meg a környezetet az eldobált hulladéktól március 29-én.

Az illegális szemétlerakás országos szin-
ten komoly problémát jelent. A települé-
sek külterületein felelőtlenül elhelyezett 
hulladék a tájkép csúfításán túl, erősen 
szennyező hatást fejt ki élőhelyünkre és 
környezetünkre. A mezőkövesdi vadász-
társaság az elmúlt évekhez hasonlóan 
szemétgyűjtést szervezett. „Az akció ke-
retében három területen gyűjtöttük össze 
a szemetet: a mezőkövesdi Hoór-Völgye 
víztározó fölött található fás részről, a 
víztározó leeresztő csatornája mellől, 
valamint a Szomolyai úti egykori bánya 
területéről és környezetéből” – emelte ki 
Sebe Imre, a vadásztársaság tagja.

tÖrmElÉktŐl a HáztartásI CIkkEkIG 
A szervezet tagjai a nemes kezdemé-
nyezésnek köszönhetően fél nap alatt 
mintegy 35 mázsa hulladéktól tisztítot-
ták meg városunk külterületét. A matyó 
vadászok a takarítás során a legkülön-
félébb dolgokkal találkoztak: az építé-
si törmelékektől kezdve az elhasznált 

gumiabroncsokon, a tévékészülékeken, a 
szétszedett elektromos berendezéseken, 
valamint összetört ablakokon át a háztar-
tási és műszaki cikkekig bezárólag.

A vadásztársaság tagjai a példamutató 
akcióval időt, illetve energiát nem sajnálva 
azért dolgoztak, hogy városunk környeze-
te, továbbá a különböző vadon élő állatok 
élőhelye mentesüljön a felelőtlen emberek 
által kidobott hulladéktól. 

A lakóhely és a környezet tisztán tar-
tása alapvető és közös feladatunk. Egy 
pillanatra sem szabad elfelednünk, hogy 
óvnunk, védenünk kell földünk termé-
szeti kincseit, hiszen úgy kell átadnunk 
gyermekeinknek, ahogy azt szüleinktől és 
nagyszüleinktől kaptuk!

lakossáGI BEJElENtÉs Abban az esetben, 
ha Mezőkövesden, vagy a város külterületén 
illegális szemetelést, hulladékelhelyezést 
észlelnek, bejelentést tehetnek a Mező-
kövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B 
épületében található Városfejlesztési és Vá-

rosüzemeltetési Irodán. Ha ilyen esetet 
tapasztalnak, lehetőleg jegyezzék meg a 
gépjármű típusát, rendszámát, vagy kü-
lönleges ismertetőjelét az eredményes 
intézkedés érdekében. A bejelentést sze-
mélyesen a Mátyás király út 112. alatt, 
telefonon a 49/ 511-511-es számon, vagy 
a vufo@mezokovesd.hu e-mail címen 
tehetik meg. A Városüzemeltetési Iroda 
közvetlen telefonszámait megtalálhatják 
városunk honlapján, a mezokovesd.hu 
önkormányzat aloldalán.

mozaik

Bódi k.

B. krisztián

A vadásztársaság tagjai példamutató akciójukkal 
környezetünk védelmére hívták fel a figyelmet
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mozaik

Folytatódott 
a koncertsorozat
Három művésztanár fellépésével folyta-
tódott a „régi növendékek” koncertsoro-
zat a mezőkövesdi alapfokú művészetok-
tatási Intézmény hangversenytermében.

A Városi Zeneiskola megalapításának 50 
éves évfordulója alkalmából életre hí-
vott hangversenysorozat újabb állomá-
sán Mozerné Horga Stefánia, Ambrusz 
Angelika és Mozer Attila lépett szín-
padra március 21-én.

A koncert bevezetéseként Mozerné 
Horga Stefánia, a Művészetoktatási Intéz-
mény vezetője köszöntötte a jelenlévőket. 
Elsőként Ambrusz Angelika művésztanár 
mutatkozott be, aki már óvodás korától 
zenei képzésben részesült Nyíregyházán. 
Az általános iskola befejezését követően 
tanulmányait előbb a Nyíregyházi Mű-
vészeti Szakközépiskolában, majd a Nyír-
egyházi Főiskolán folytatta. Városunk 
nem volt ismeretlen a számára, ugyanis 

két évvel ezelőtt Chopin-estet tartott Me-
zőkövesden. Ambrusz Angelika az első 
évét tölti az intézményben.

Mozerné Horga Stefánia tanulmá-
nyait Nagyváradon kezdte, ahol 1980-tól 
tíz éven keresztül a városi Bazilika szó-
listájaként tevékenykedett. Ezt követően 
a szegedi kórus tagja és két évig a szegedi 
dóm szólistája volt. Mozerné Horga Ste-
fánia 1993-tól dolgozik Mezőkövesden. 
Öt évvel később magánének tanári dip-
lomát szerzett Miskolcon, majd 2005-
ben kinevezték a mezőkövesdi oktatási 
intézmény vezetőjének.

Mozer Attila több hangszert is kipró-
bált, ugyanis a hegedű és zongora után 
harsonán kezdett el tanulni. Az alapok el-

sajátítása után a Miskolci Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskolában, majd a 
megyeszékhely egyetemének zeneművé-
szeti karán folytatta tanulmányait, ahol 
2009-ban diplomázott. Három évvel ké-
sőbb az Egyházmegyei Főiskolát, míg 
2013-ban a mesterkurzust végezte el.

Az est folyamán ének-, harsona- és 
zongoraművek csendültek fel. Az elő-
adók többek között Chopin, Kodály, 
Borodin és Schubert munkásságának 
egy-egy kis szeletét mutatták be a ze-
neszerető közönségnek. A hangverseny 
keretében fellépőket Tóth Sándor mű-
vésztanár kísérte zongorán, aki Ambrusz 
Angelikához hasonlóan ősz óta dolgozik 
az oktatási intézményben.

Wass albert – a funtineli boszorkány című 
két felvonásos drámáját mutatták be me-
zőkövesden. a közösségi Ház 2013/2014-es 
színházi évad felnőtt bérletes sorozatának 
újabb darabját a Főnix művészeti műhely 
tagjai vitték színpadra.

A regény főszereplője, Nuca, 
fokozatosan ébredt rá arra a 
különös képességére, misze-
rint az emberek szeme közé 
nézve, egyszerre meglátja a 
múltat és a jövőt. Nuca nagyon 
sokáig csak az erdők és hegyek 
törvényét, azaz a természet 
szavát ismerte, de ez a külön-
leges képesség megváltoztatta 
és megerősítette. Az áldott tu-

lajdonság mellett azonban egy 
átokkal is szembesült, ugyanis 
az a személy, akit megölelt, 
illetve az ágyába fogadott, 
hamarosan meghalt. A mese-
szerű történetben olyan kivá-
ló művészek léptek színpadra, 
mint Facskó Marica, Zsitva 
József, Durkó Zoltán, Pásztor 
Zsolt, Tarr György, vagy Cser 
Sándor.

áldás és átok

Ülésezett a Mérték Kör
Az újonnan alakult amatőr hagyományőrző csoport, az értéktárba való jelölés, 
valamint a Takács István Gyűjtemény volt a három fő témája a Mérték Kör már-
cius 18-ai összejövetelének. 

Berecz Lászlóné, a Matyó Népművészeti Egyesület elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, majd pedig ismertette, hogyan zajlik a Mezőkövesdi, Megyei, illetve 
Nemzeti Értéktárba történő jelölés. Berecz Lászlóné mindenkit arra ösztönzött, 
hogy gondolkodjon el, hogy milyen gasztronómiai, földrajzi, néprajzi különle-
gességet ismer, amit méltónak talál arra, hogy felkerülhessen az értéktárba és 
tegyék meg javaslataikat. Az újonnan alakult amatőr hagyományőrző közösségről 
megtudtuk, hogy 30-40 fős csoportjuk vasárnaponként tartja összejöveteleit, ahol 
népdalokat, tánclépéseket tanulnak, mezőkövesdi történeteket hallgatnak. Laczkó 
Pető Mihály művésztanár a híres matyó freskófestő, Takács István munkásságát, vala-
mint a Városi Galériában található állandó életműkiállítást mutatta be.

Bódi k.

B. k.

B. K.
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kultúra

19 év távlatából…

kiss József tanár úr 19 éve ment nyugdíjba a Bárdos 
iskolából. pedagógiai gondolkodását, néprajzi tevé-
kenységét ma is tovább folytatja. Értékes gondolatai-
ból, hitvallásából felidézek néhányat.

Azt tapasztalta: nagy akarással, hozzáér-
téssel sok minden megoldható a pedagó-
gus munkában. Fontos volt számára az 
a kérdés: képes-e a matyó népdalokkal, 
néphagyományok ismeretével magával 
ragadni a gyermekeket. Kedvet kellett te-
remteni az egyes témákhoz, mert a kedv 
adta a lelket. (Lélek nélkül semmit sem 
ér a sablonos pedagógiai munka.) Azt 
kellett megérteni, nagy érték a gyermeki 
lélek. Ha ez sikerült, akkor szólt gyönyö-
rűen az ének, akkor játszották hitelesen a 
matyó hagyományokat. Így működhetett 
több évtizedig 80 tagú énekkar a Bárdos 
iskolában. A gyermekdalokban, matyó 
népdalokban sok életerő lakik, mert év-
ezredek összesűrített lelke van azokban. 
Ezek éltetéséhez meg volt az indító le-
hetőség, egy körjáték, egy népdal, amely 
segített az élmények átadásában. A tradí-
ció nem a hamu őrzését, hanem a szikra 
lángra lobbantását jelentette. 

Szépapáinkat megérintette a tűz, be-
lenőttek a néphagyomány világába, amely 

egész személyiségüket áthatotta. Gazdag 
matyó hagyományunk nagy lehetőséget 
biztosít a sok szép élmény megéléséhez. 

A globalista szemléletű intézkedések 
gátolják a pedagógiai munkát. Az érzelmi 
kultúra színvonalát kellene magasabbra 
emelni. Jó lenne, ha minél több pedagó-
gus képes lenne arra, hogy az érzelmeket 
hordozó témák mondanivalóját ne csak 
a gyermekek füléig, hanem a szívükig is 
eljuttassák. A gyermekjátékok, matyó 
eszközök, tárgyak készítéséhez, anyag-
beszerzéshez csekély anyagi segítséget 
kérnek a kollégák. 

Tapasztalatait, módszertani aján-
lásait szerette volna átadni a peda-
gógiai vezetésnek, de próbálkozásait 
nem kísérte siker.

Iskolákat, intézményeket (Szent-
istvánt és Tardot is) saját kiadványaiból 
50 darab könyvvel ajándékozta meg, 
melyek nagy lehetőséget biztosítanak az 
érzelmi nevelésre, a matyó gyermekek 
szívének megérintésére. 

Az ifjúságot 40-50 éves archív hangzó 
anyaggal (CD) akarja megajándékoz-
ni, amely feldolgozás alatt áll, és kb. 
100 témát tartalmaz. (Gyermekjáték-
ok, mondókák, köszöntők, körjátékok, 
gyermekdalok, népdalok, dalcsokrok, 
vallásos énekek, elbeszélések, summás 
történetek stb.) Az adatközlők legtöbbje 
már eltávozott közülünk. 

Mivel tanár úr Budapesten lakik, és 
egészségi állapotával problémák vannak, a 
könyvek eljuttatásában segítségére voltam.

Csirmazné Cservenyák Ilona

BEMuTATÓ A Békéscsabai Országos Textiles Konferencia pályázatán kiváló 
eredménnyel szerepelt az idén is a Matyó Népművészeti Egyesület fenntartá-
sában működő Borsóka Hímzőkör. A hímző asszonyok Zeleiné Pap Bernadett 
népi iparművész tervei alapján készült gyapjú hímzéseikkel Bronz oklevél díj-
ban részesültek, mellyel tovább öregbítették hímzőkultúránk hírnevét.

HíMZÉS Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében március 29-30-án megrendezett 
Országos Táncháztalálkozón óriási érdeklődés kísérte a Matyó Népművészeti 
Egyesület mesterségbemutatóit. Sok-sok gyerek ki is próbálta a matyó minták 
hímzését és színezését. A Matyó Néptáncegyüttes a szombat esti Martin Gála 
programjában a Leányvásár című új koreográfiájával lepte meg a közönséget.

Soroljuk be a Matyórojt cseppkövet
az UNESCO Szellemi 
Örökségek Reprezentatív Listájába...
No, tisztázzuk itt az elején, hogy ezt nem lehet a 
Szellemi Örökségek Reprezentatív Listájába be-
sorolni. Hisz ez nem emberi munka terméke. A 
képen látható cseppkő a természet sok-sok ezer 
éves terméke, de az emberi gondolkodás, a népi 
viselet és elnevezés a két dolgot eggyé tette.

A fiatal matyó menyecskék kb. 150 éve 
rojtos kendőjén a lefelé készített rojt és a 
Matyórojt cseppkő rojtjai hasonló formát mu-
tatnak. A cseppkövön kialakult cseppkövek 
matyórojtja igen találó elnevezés. Ez a barlang 
egyik legismertebb cseppköve. Látogassák 
meg a Matyó Múzeumot is, ott tekintsék meg 
a matyó asszonyon lévő rojtos kendőt is! Ki-
ránduljanak el az Aggteleki-hegységbe, ahol 
a Baradla-barlangban tett kirándulásukon 
gyönyörködjenek a természet remekművében, 
a legtöbbet fényképezett cseppkőben, mely 
hirdeti sok-sok évezrede a matyó viseletet.

Ha többet akarnak tudni a cseppkőről, ak-
kor a Mezőkövesdi Újság 2010. évi 6. számában 
ezt megtalálják. De az Aggteleki-hegyvidék 
turisztikai könyve is sok ismeretet ad.

Répászky Zoltán
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
április 6–12-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

április 13–19-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.)
április 20–26-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban március 17. és 30. között 
2 házasságkötést és 15 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbi 
személy hozzátartozói járultak hozzá 
nevének közléséhez:

Haláleset
Pap Imre 84 éves

mezőkövesdi lakos.

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

április 19.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

április 26.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Hívogató

április 13. vasárnap 
16 órától Egervölgyi egyházmegye női 

szolgálattevők virágvasárnapi 
konferenciája a Közösségi Házban

április 13. vasárnap
15 órától Városi Keresztút a Szent László 

templomtól a Jézus Szíve templomig

április 16. szerda
17 órától Helytörténeti előadássorozat 

2. előadása a Városi Könyvtárban.  
Répászky Zoltán: A mezőkövesdi 

gimnázium kápolnája

április 17. csütörtök
18 órától Ray Cooney: Délután a 

legjobb, avagy a miniszter félrelép – 
komédia két részben a Fogi Színház 

előadásában

április 22-től május 1-jéig
CIVILEK HETE több helyszínen

április 23. szerda
17 órától Kultúr-Mozgó Filmklub: Sze-

relmem, Hiroshima a Városi könyvtárban

április 24. csütörtök
15 órától A magyar nyelv ereje és szép-
sége című előadás a Magyar nyelv hete 
alkalmából – előadó dr. Gyárfás Ágnes 

bölcsész tanár a Közösségi Házban

április 27. vasárnap
10–16 óráig Tájházak Napja 

a Hadas városrész alkotóházaiban

Stopper

április 20. vasárnap
18 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry – 

DVTK NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

április 27. vasárnap
17 órától Mezőkövesdi KC – Győr 
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 hónap második és negyedik csütör-
tökén, 16 óra: Szentmise a Reumakórházban
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az 
első péntek kivételével): gitáros énekkar a 
hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Április 17. Nagycsütörtök 17 óra: szentmise
Április 18. Nagypéntek 17 óra: szentmise 
Április 19. Nagyszombat 19 óra 30: Húsvéti 
Vigília szertartása, utána Feltámadási körmenet 
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

A Mezőkövesdi Esperesi Kerület, 
az 1000 éves Egri Főegyházmegyére emlékező

„Dicsérjétek az urat!”
 XI. ünnepi kórustalálkozója 

2014. április 27-én, vasárnap 14.30-kor
a Szent László Templomban.

Meghívó
„Régi növendék koncert” 
Kriston Anita emlékére.

Jacsó Erika fuvolaestje 
2014. április 16. szerda 18 óra.

Közreműködnek: Takács-Horváth Erzsébet, 
Drotár Gabriella, Nyikes Nikoletta, 

Lázár Gáspár és Bodnár Balázs

Zongorán kísér: Tóth Sándor

A belépés díjtalan, de szívesen fogadunk 
adományokat iskolánk alapítványa javára.

A mezőkövesdi zeneiskola 
50 éves jubileumi gálaestje 

2014. április 25-én, pénteken 
17 órakor a Közösségi Házban.

Belépőjegyeket a zeneiskolában lehet igényelni.

Tisztelt Tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi közgyűlések 
miatt a kedden és csütörtökön megtartandó elnöki 
fogadóóra időpontja változhat. Kérjük Önöket, 
hogy személyes megkeresésük előtt időpontot 
egyeztetni szíveskedjenek a 06-49/312-456-os 
telefonszámon.

Megértésüket megköszönve tisztelettel:
Póta László, elnök
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közhírré tétetik

TÁJÉKOZTATÁS
A 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 nagy számú 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

Tájékoztatás 
a KÖZÉPSŐ VÁROSRÉSZ szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarékpénztári 

szerződést kötött személyek támogatási igénybevételének feltételeiről

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2010. február 24. napján tartott ülésén 
módosította  Mezőkövesd Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló 4/2007. (III.1). sz. ÖK rendeletét  a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében 
a lakástakarékpénztári szerződést kötött mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve 
egyéb belterület – tulajdonos támogatására vonatkozóan.

Az önkormányzati rendelet szerint a szennyvízberuházás megvalósítása 
érdekében a lakástakarékpénztári szerződést kötött személy a támogatás 
igénybevételére jogosult,  feltéve, hogy a családban az egy főre eső, havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum nyolcszorosát 
(2014. évben nettó 228.000 forintot/hó).

A  támogatás mértéke: 
–  Mezőkövesd város középső városrészén 2013. évben megvalósult szennyvízberuházás 
kapcsán megkötött lakástakarékpénztári szerződések esetében a szerződés lejártáig 
410.-Ft/hó/lakóingatlan.

A támogatás egyedi kérelem alapján kerül elbírálásra annak 
a lakástakarékpénztári szerződést kötő ügyfélnek, aki 

2014. április 30. napjáig kérelmét visszajuttatja
 hivatalunknak és jogosultsága megállapításra kerül. 

A kérelemnyomtatvány elérhető Mezőkövesd város honlapján (http://www.
mezokovesd.hu     E-Ügyfélszolgálat     Letölthető nyomtatványok     Szociális 
ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok), a Polgármesteri Hivatal „B” épület 
földszintjén, illetve a Viziközmű Társulat irodáján (Közösségi Ház földszint). 

Felmerülő kérdéseivel, kérjük, keresse a 49/511-555 önkormányzati telefonszámot, 
vagy a Társulat irodáját (telefon: 49/500-358)! Dr. Fekete Zoltán 

polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a húsvéti ünnepek alatt  
társaságunk  az  alábbiak szerint végzi a  lakossági  hulladékgyűjtést: 

Mezőkövesd városban 2014. április 21-én (hétfő) esedékes hulladékgyűjtést 
2014. április 22-én (kedd) végezzük párhuzamosan az ezen a napon 
esedékes járatokkal. 

Kérjük, hogy a szemétgyűjtő edényeket reggel 7 órára ezeken a napokon kihelyezni 
szíveskedjenek! 

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, hogy a  mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2014. április 21-én  zárva tart, a hulladék átvétele szünetel.  

Mezőkövesdi VG Zrt.

Tájékoztató az ünnepi hulladékszállítás rendjéről!

FELHíVÁS
Jelentkezés a „Tiszta udvar – rendes ház” városszépítő versenyre 

Mezőkövesd Város Képviselő- testülete 87/2013 (III. 27.) önkormányzati határozata 
alapján  meghirdeti a „Tiszta udvar – rendes ház” elnevezésű városszépítő versenyt.

A felhívás az önkormányzat ciklusprogramjában meghatározott célt – 
nevezetesen a virágosítás, parkosítás lakott területre való kiterjesztését – 
hivatott  megvalósítani.  

A korábbiakhoz hasonló módon kívánjuk megkeresni az egyes körzetekben 
a legszebb udvarokat és a gondozott házakat, portákat. Javaslatokat a területi 
képviselők mellett az építési hatósági feladatokat ellátó munkatárs tehet, illetve 
jelentkezhetnek rá a lakosok.

A szempontok, amelyek alapján 
a bíráló bizottság értékeli a  portákat:
ház ápoltsága: (homlokzat, tető és kémény esztétikai állapota, nyílászárók 
állapota, lábazat, stílusösszhang)
udvar: (arányos beültetettség, zöldfelület változatossága/harmóniája, 
ötletesség, kiegészítők, összhang) 
telek virágosítottsága: (hagyományos virágok alkalmazása, díszértékkel bíró 
fák/cserjék alkalmazása, virág mint az épület/ház dísze, ötletesség, összhang)
közterületi rész rendezettsége: (járda állapota, gyalogos közlekedés 
akadálymentessége, gyep/fű ápoltsága, átereszek/árkok ápoltsága)

Jelentkezési határidő: 2014. május 31.
Jelentkezni személyesen a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” 
épületében Guba Viktória munkatársnál vagy telefonon az 511-532-es vagy a 
0630/446-0825-ös telefonszámon lehet.
Az eredményhirdetésre a 2014. októberi Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A 
legszebb porták gazdáit  „Tiszta udvar – rendes ház” feliratú táblával (a tárgyév 
feltüntetésével) és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási  ZRT. által felajánlott  6.000 
Ft-os ajándékutalványokkal jutalmazzuk.

(x)
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közhírré tétetikFELHíVÁS! VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál 
egyaránt halálos kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét 
– a rókák veszettség elleni vakcinázását – Európában évek 
óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban 
is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a 
nyugati határövezetben, az osztrák határtól számított kb. 
25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétekvakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az ember számára 
bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, 
amely kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna 
színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, szétrágja a 
kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről 
történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra 
ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelyezett 
csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚLNI! 
Semmi esetre sem szabad felvágni, vagy széttörni, mert a 
vakcinavírus a bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. 
Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi biztonsági 
előírásokat kell alkalmazni:

a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a 
jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányában 
70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő 
beszerezhető a gyógyszertárakban. 

A jódtartalmú fertőtlenítőszer használata során 
keletkezett barnás folt szappanos lemosással 
eltávolítható. Ilyen jellegű érintkezés estén védőoltásra 
nincs szükség.

b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára 
kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL FORDuLNI! 

7. A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított 
tizennégy napig az ebeket megkötve, vagy zárva kell 
tartani (ebzárlat), és csak pórázon szabad közterületre 
vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen  TILOS A 
LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban 
a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló 
ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára 
kihelyezett csalétkeket.
8. Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, 
vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetlenül, 
és haladéktalanul ÉRTESíTSE A LEGKÖZELEBBI 
ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY 
VADÁSZTÁRSASÁGOT.
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök körzetében élő 
állatorvosok és orvosok szolgálnak.

A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2014. április 9–14-ig.

     
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Megalakult a Mezőkövesdi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Intézményi Tanácsa 2013. november 
27-én 4 fő tagsággal.
Az intézményi tanács célja és feladatai:
Az Intézményi Tanács működésének célja a helyi 
közösségek érdekeinek képviselete az iskolában.
Az Intézményi Tanács feladatai a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 121. §-a alapján:
– Véleményt nyilvánít a pedagógiai program, az iskola 
szervezeti és működési szabályzata, a házirend, az 
iskolai munkaterv elfogadása.
– Véleményt nyilváníthat az iskola működésével 
kapcsolatos valamennyi kérdésben.

Az iskola vezetőjének félévenkénti beszámolója alapján 
megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára az 
iskola működésével kapcsolatos álláspontját.

Az Intézményi Tanács rendes ülését 2014. március 25-
én tartotta, melyben megtárgyalta az iskola 2013/14-
es tanév I. féléves beszámolóját.

A beszámoló részletesen bemutatta az iskolai 
nevelés-oktatás minden területét. A tanács a 
beszámolót elfogadta és köszönetét fejezte ki az oktató 
nevelő munka magas színvonaláért.

Csiger Lajos
elnök

FELHíVÁS Az idei Matyóföldi Folklórfesztivál augusztus 1–3. között kerül 
megrendezésre, melynek fő attrakciója egy nagyszabású lakodalmi menet és 
lakodalmas táncok  lesznek. Kérjük azokat a matyóföldieket, akik aktív közreműködői 
szeretnének lenni e programoknak, 2014. április 27-én vasárnap 16 órakor 
vegyenek részt az egyeztető megbeszélésen és próbán a Népi Művészetek Háza 
tánctermében! Különösen számítunk az egykori néptáncosokra, gyermek szereplőkre 
és azokra, akik saját népviselettel rendelkeznek!

Info: Matyó Népművészeti Egyesület
Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. tel: 49/411-686, 30/228-7119

MEGOLDÁS AZ ISKOLAOTTHON!
Újra itt a tavasz! És ahogy minden évben megújul a természet, úgy jön el minden évben a 
nagycsoportos ovisok és szüleik számára az iskolába való beiratkozás ideje. A beiratkozás időpontja 
április 28–30. között lesz a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos Lajos 
Tagiskolájában. A Mezőkövesdi Általános Iskola tagiskoláiban e tanévtől, hasonlóan az ország 
többi általános iskolájához, délután 16 óráig tart a nevelés-oktatás, vagyis a tanulók egész napos 
foglalkoztatásban részesülnek. Ez az oktatási forma Európa számos országában hagyományosnak 
mondható és nem idegen a magyar közoktatás rendszerétől sem. Iskolánkban arra törekszünk, hogy 
a neveléssel-oktatással eltöltött időt a tanulók számára változatos tartalommal töltsük meg. Bár 
a napközi segítséget nyújt a szülőknek a gyermek biztonságos elhelyezéséhez és biztosítja a házi 
feladat elkészítéséhez szükséges körülményeket, mi korszerűbb megoldást kínálunk.

Az iskolaotthonos oktatási-nevelési forma megoldást nyújt az óvoda és az iskola 
közötti átmenet problémáinak enyhítésére. Ez a szervezési mód sok felvetődő kérdésre biztosít 
megnyugtató választ.

Mik az előnyei ennek az oktatási formának?
– Az iskolaotthon esetében a gyermek egész napos nevelése történik.
– Kéttanítós rendszert biztosítunk, a tantárgyakat egymás között megosztva tanítjuk.
– A házi feladatot az adott tantárgyból a tárgyat tanító pedagógus végezteti. 
– A délelőtt és a délután folyamán is tanítási órákat tartunk, s közötte a szabadidő

eltöltésének számtalan lehetősége biztosított.
– Sok mese, játék, testmozgás.
– A tanulás és a szabadidő váltakoznak, szem előtt tartva ezzel a gyermekek terhelhetőségét.
– Mindkét tanító megfigyelheti a gyermekeket szabadidőben a társaik között.
– A tehetséggondozás és felzárkóztatás változatos formáit alkalmazzuk.
– Lehetőség van beszélgetőkörök szervezésére, nem szorít annyira az idő.
– Speciális idősávokat alakítunk ki, az órarend eltér a hagyományos formáktól.

A 2014/15-ös tanévben a Bárdos Lajos és a Szent Imre Tagiskola induló első osztályaiban kerül 
bevezetésre az iskolaotthonos rendszer. Ezzel az új, modern oktatási formával kívánunk megfelelni a 
kor kihívásainak és biztosítani a gyermekek korszerű nevelését-oktatását! További információ kérhető 
az iskola igazgatójánál a 49-412-832-es telefonszámon vagy a leendő első osztályos tanítópároktól, 
név szerint Hudák Zsoltnétól és Vaszilyné Márton Borbálától, Sugárné Répászky Judittól és Antalné 
Varga Katalintól, valamint Pető Edittől és Csoma Gusztávnétól. Akik a Mező Ferenc Tagiskolában 
alkalmazott Jenaplan módszerről szeretnének többet megtudni, azok Bánné Jacsó Mártától 
és Jacsó Andrásnétól kaphatnak információt. A beiratkozásról bővebb információkat a www.
maamipsz.hu honlapon találhatnak a kedves szülők!
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sportkalauz laBDarúGás Fontos győzelmet aratott városunk felnőtt csapata az otp Bank 
ligában. labdarúgóink négy nyeretlen mérkőzés után a nagy múltú és jó formá-
ban lévő fővárosi gárdát fektették két vállra hazai környezetben.

Mezőkövesd zsóry 
– Budapest Honvéd 1-0 (1-0)
A bajnokság 22. fordulójában a 4. helyezett 
Honvéd együttesét látták vendégül a 13. 
helyen álló Bognárék március 28-án.

A találkozó elején a látogatók játszottak 
aktívabban, de Bonazzoli és Job kimaradt 
helyzetét követően csapatunk szerezte meg 
a vezetést. Bognár villámgyorsan elvégzett 
szabadrúgása után Menougong lépett ki a 
leshatárról és rövid labdavezetést követően 
a kapujából kifutó Kemenes mellett a jobb 
alsó sarokba gurított a 27. percben. Három 
minutummal később a kispesti Holender 
16 méterről elvégzett szabadrúgását Hor-
váth öklözte ki szép mozdulattal, majd a 
félidő vége előtt két perccel Bognár lőtt ke-
véssel a kapu fölé az ötös sarkáról.

kIállÍtás És kapuFák Nagy iramban kez-
dődött a második játékrész és az első ve-
szélyes helyzetre mindössze négy percet 
kellett várni, amikor is Harsányi kísérletét 
hatástalanította Kemenes. Ezt követően a 
fővárosiak játszottak fölényben, de a piros-
feketék erejéből csak távoli lövésekre futot-
ta. A 65. percben Harsányi dönthette volna 
el a találkozót, azonban a kísérletét meg-
fogta Kemenes. A vendégek húsz perccel a 
mérkőzés vége előtt megfogyatkoztak, mi-
után Alcibiade megkapta a második sárga 
lapját. A létszámhátrány ellenére nem adta 
fel a Honvéd és a csereként beállt Lupoli 
révén kétszer is eltalálták a kapufát az utol-
só negyedórában, miközben a látogatók 
hálóőre Bognár, majd Fótyik ziccerénél is 
óriási bravúrral védett.

Együttesünk a sikernek köszönhetően 
megerősítette 13. helyét a tabellán 22 
ponttal. A Paks 20, az MTK 19, a sereg-
hajtó Kaposvár pedig 13 pontot szer-
zett. A tabellát a DVSC-TEVA vezeti 
48 egységgel.

élcsapat bukott Mezőkövesden

kÉzIlaBDa Értékes döntetlent ért el városunk felnőtt csapata a rá-
játszásban. Együttesünk a pontszerzésnek köszönhetően tovább 
erősítette pozícióját az alsóház élmezőnyében.

nem jöttek haza üres kézzel
Váci kse 
– Mezőkövesdi kC 24-24 (13-10)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság alsóházi 
rájátszásának 2. fordulójában a 10. helyen 
álló dunaparti gárdához látogattak Benisék 
március 28-án. Az összecsapás elején a ha-
zaiak játszottak pontosabban és a 8. percben 
4-2-re vezettek. A játék képe a folytatásban 
sem változott, Lendvayék a feszült hangula-
tú, küzdelmes találkozó derekán négygólos, 
9-5-ös előnyt harcoltak ki. Csuzicsék a já-
tékrész hajrája előtt egy találatnyira felzár-
kóztak, de Rosta István csapata megnyug-
tató előnnyel vonult pihenőre.

HEktIkus JátÉk Benisék a második já-
tékrész elején megfordították az állást, 
és a félidő felénél már 20-17-es veze-
tésnek örülhettek. Ezt követően erősen 
hullámzott a játék, ami az eredményben 
is visszatükröződött. Az utolsó perc 
24-23-as hazai előnynél kezdődött, de 
együttesünk Dukic révén válaszolt, így 
az MKC értékes pontot zsebelt be a ri-
vális otthonában.

Dobóék a döntetlennel őrzik 9. he-
lyüket az alsóházban 14 ponttal. Két for-
duló után a PLER 9 ponttal, míg a Győr 6 
egységgel áll kieső helyen.

Két szép győzelemnél és négy értékes döntetlennél nem 
futotta többre a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete elleni leg-
utóbbi mérkőzésen az NB II-es sakkbajnokság 9. fordulójá-
ban. A fennmaradó 6 táblán – bár törvényszerűen nem kel-
lett így lennie – az ellenfélnél érvényesült a kicsivel nagyobb 
tudás vagy tapasztalat, esetleg a pihentebb, vagy éppen 
pszichésen jobb állapot. Ilyen a sakk, a világ legjobb játéka. 
Győzött: Mede István és Éberth Zoltán
Döntetlen: Hegedűs Rafael, Tóth László, Csontos 
Dominik és Pap Kristóf
Játszottak még: Sallai János, Barabás Tibor, Zelei Zoltán, 
Hunkó György, Hajnal Gyula és Hajdú Sándor
A következő fordulóra április 13-án kerül sor, az ellenfél 
a bajnokjelölt Dunaharaszti MTK lesz, idehaza.

Két ezüstérmet szereztek a mezőkövesdi sportolók a IV. 
Kazincbarcika Open Cup Shotokan Karate Bajnokságon.

A negyedik alkalommal lebonyolított régiós 
versenyen mintegy 20 egyesület majdnem 200 ifjú 
sportolója vett részt március 22-én. A szervezők fiú-
lány, valamint férfi-női kategóriában, kata és kumite 
számokban egyéni, illetve csapatversenyben hirdet-
tek eredményt. A magas színvonalú megméretésen 
a Mezőkövesdi Shotokan Karate Egyesületet három 
tehetséges karatéka képviselte, akik közül ketten 
dobogós helyezést értek el. Koós József tanítványai 
közül Pinczés Zsombor ugyan kiesett, de a 6-7 évesek 

Szomorú valóság...

kategóriájában Nagy Kristóf, míg a 8-9 évesek között 
Bodzási Tamás egyaránt ezüstérmet szerzett. „Öröm-
teli, hogy a gyerekek nagy akarással és kitartással 
készülnek az edzéseken, aminek meg is van az eredmé-
nye. A gyerekek szereplésével elégedett vagyok, hiszen 
kiváló eredményeket értek el az országos színvonalú 
versenyen” – mondta Koós József edző.

A Mezőkövesdi Shotokan Karate Egyesület tagjai 
kedden és pénteken edzenek a Szent Imre Tagiskola tor-
natermében 16.30-tól-18 óráig. A foglalkozásokra inden 
érdeklődőt szeretettel várnak, akik kedvet éreznek ahhoz, 
hogy belekóstoljon a karate világába.

Ezüstös kövesdi karatékák

bokri

Dr. T. B.bokri

Bódi krisztián

Bodzási Tamás és Nagy Kristóf

Csapatunk George góljával szerezte meg 
első tavaszi győzelmét
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április

21.
hétfő

április

20–21.
mindkét

nap

április

20.
vasárnap

április

19.
szombat

Ismerje meg az UNESCO szellemi világörökség részét képező matyó hagyományokat!

2014. április 20–21.

Információ:  tel: 49/500-285, matyofold@gmail.com, www.mezokovesd.hu

Támogatóink:  A rendezvény a Hungaricum Bizottság támogatásával valósult meg.

Szent László templomban: 
19.30 Nagyszombati szertartás,  
majd feltámadási körmenet 

Hadas városrészben:
Népi játékok udv  Tojásfestő bemutató és kézműv
Ó Népművészeti termékek kínálata, kirakodó v
Mesterség bemutatók az alkotóházakban

Matyó Portán (Mártírok u. 19-21.): 
pipícs sütés, csokitojás díszítés, tojásfestés, népviseletbe öltöztetés 

Hadas városrészben:
8.30  Traktorról locsolás edzővízzel
10.00 Húsvéti ételek szentelése és kóstolása
10.15-17.00 A Matyó Néptáncegyüttes, 
valamint más térségi hagyományőrző csoportok, 
népdalkörök műsora a színpadon
11.00, 12.15, 13.30, 14.30 Matyó locsolkodás

Gépmúzeumban: húsvéti állatudvar (ingyenes),
 V. Mezőkövesdi Kovácstalálkozó és Verseny (múzeumi belépővel), 
régiségvásár (a múzeummal szemközti játszótéren)

A belépés és a parkolás mindkét nap INGYENES.

Vasárnap és hétfőn a Zsóry-fürdő és a Hadas városrész között KISVONAT közlekedik.

A szervezők a program- és időpontváltoztatás jogát fenntartják.

Hadas városrészben:
10.30 Galagonya Bábszínház A szorgalmas és a rest leány
című előadása a Táncpajtában
13.00-17.00 Hagyományőrző csoportok, 
népdalkörök műsora a színpadon
17.30-19.00 HOLDVIOLA élő koncert


