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alkalommal 
rendezték meg 

a Matyó húsvétot. 
április 19–21. 

között több mint 
15 ezren látogattak 

ki a hadas város-
részbe.

Nagyszombati szertartással és feltámadási körmenettel 
vette kezdetét a Matyó Húsvét a Szent László templomban, 

amelyen több mint száz hívő vett részt.

Hétfőn reggel a legények 
traktorról edzővízzel 
locsolták a lányokat. 
10 órától pedig az új 
helyszínre költöztetett 
színpadon Lipcsák János 
atya megáldotta a húsvéti 
ételeket. A vendégeket 
egész nap a mezőkövesdi 
néptánccsoportok és ha-
gyományőrzők, valamint 
a térségi táncosok, nép-
dalkörök szórakoztatták. 

A Matyó Néptáncegyüttes 
legényei hagyományosan vödörből 
locsolkodtak, a lányok pedig ezúttal 
valóban csurom vizesek lettek.

Húsvét vasárnap a mezőkövesdi és környékbeli 
hagyományőrző csoportok, népdalkörök, valamint 
tánccsoportok váltották egymást a színpadon. Az estét a 
Holdviola együttes élő koncertje zárta, amely keretében a 
„Fölszállott a páva” című tehetségkutató műsor döntőse, 
a Szinvavölgyi Néptáncműhely is fellépett. 

13.
Vasárnap és hétfőn 
egész nap népijáték-ud-
varral, fa körhintával, 
tojásfestéssel, plüssnyu-
szi-varrással, mesterség-
bemutatókkal, valamint 
kirakodóvásárral várták 
a Hadas városrészbe 
érkező vendégeket.

A Matyó Portán 
pipícset ehettek, 
csokitojást díszíthettek, 
tojást festhettek, illetve 
népviseletbe öltözhet-
tek az érdeklődők. 

a Mezőgazdasági Gépmúze-
umban idén is állatsimogató-

val várták a gyerekeket
Immár 5. alkalommal rendezték 
meg a Mezőkövesdi Kovácstalál-
kozót és Versenyt. 15 résztvevő  
közül a zsűri a legjobbnak Szekeres 
Antalt választotta, aki Hortobágy-
Halastavakról érkezett. Tisztelet-
beli kovácsnak Jéger Károly pápai 
prelátust választották. A tavalyi 
húsvéti árverezésen összegyűlt 
forrásból felújított Vlagyimirec DT 
14 típusú traktort is bemutatták. 
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Téged – akit megostoroznak
Téged – akit gúnyoltak
Téged – akit töviskoszorúval megkoronáztak
Téged – akit keresztre feszítettek
Te        – aki elhoztad Isten üzenetét
Akinek szívébe lándzsát döftek
Hányan szólnak hozzád:
adj szeretetet, mert gyulölök
adj szeretetet, mert fösvény vagyok
adj szeretetet, mert irigy vagyok
adj szeretetet, mert gazember leszek
adj szeretetet, mert útonálló leszek
adj szeretetet, mert ölni fogok
adj szeretetet, hogy szerethessek

És hányan vannak
Hányan szólnak hozzád
Azok, akik rég szívükben hordanak.

Csirmaz István, 

Egerlövőn élő, matyó költő verse

Hányan 
szólnak 
hozzád ’’
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városháza

Biztonsági eszközök időseknek 

53 ajtóéket, 23 
személyi riasz-
tót és 5 riasztós 
lakatot adtak 
át mezőkövesdi 
lakosoknak április 
23-án. az eszkö-
zökhöz a város 
önkormányzata, a 
Mezőkövesdi és a 
Megyei rendőrka-
pitányság jóvoltá-
ból kedvező áron 
juthattak hozzá az 
igénylők.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend-
őr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 
indította el a kezdeményezést és kötött 
szerződést egy budapesti biztonságtech-
nikai céggel. Így az eszközöket a megye 
több településén az igényeknek megfele-
lően, kedvezőbb áron tudják eljuttatni az 
emberekhez, főként az idősebb, egyedül-
álló állampolgárokhoz. Mezőkövesden 
márciusban indult el a program.

„Ebben az évben immár ez a har-
madik eszközátadásunk. Az első alka-
lommal 13 ajtóéket, 6 személyriasztót, 
a második turnusban 15 ajtóéket, 13 
személyriasztót és 4 riasztós lakatot 
osztottunk szét a kapitányság illetékes-
ségi területén. Ez alkalommal pedig 53 
ajtóéket, 23 személyi riasztót és 5 riasz-
tós lakatot adhattunk át 30 mezőkövesdi 
lakosnak” – mondta el Szerencsi Árpád 
rendőralezredes, a Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányság vezetője.

Annak érdekében, hogy ezen biztonság-
technikai eszközöket a lakosok töredék-
áron vásárolhassák meg, Mezőkövesd Vá-
ros Önkormányzata biztosított forrást.

Az önkormányzat idén már vásárolt 
1300 személyi jelzőt, amelyeket különbö-
ző fórumok, események keretében osz-
tott és oszt szét az idős mezőkövesdiek 
között. Emellett számos kezdeményezés 
indít el az önkormányzat és a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság közösen a kö-
vetkező hónapokban.

„Ilyen lesz például, hogy egy-két hóna-
pon belül a nagyobb tereken posztos rend-
őr, míg a város kocsival nehezen megköze-
líthető helyein, utcáin kerékpáros rendőr 
lesz szolgálatban. Azt az akciót is szeret-
nénk elindítani, hogy bizonyos szervek 
munkatársainak bevonásával – gyámügy, 
építésügyi osztály, rendőrség – időközön-
ként felkeresnénk egy-egy háztartást, an-
nak érdekében, hogy időben kiszűrhessük 

a jogsértő viselkedést, tevékenységet” – 
emelte ki dr. Fekete Zoltán polgármester.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság ter-
ve, hogy a szervhez tartozó mezőkeresztesi, 
bogácsi és bükkábrányi lakosokkal is meg-
ismertessék ezeket a figyelmeztető eszkö-
zöket. A továbbiakban is lesz lehetőség 
ezek beszerzésére. Az érintett települések 
lakosai az alább látható elérhetőségeken 
jelezhetik igényüket. 

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság: 
Zelei Istvánné 06-49/505-440/58-42 vagy 
Derekas Orsolya 58-61-es melléken
Bogács Rendőrőrs: Gáspár István r. alezredes, 
őrsparancsnok, Szabó r. őrgy 49/334-007
Mezőkeresztes Rendőrőrs: Sümeginé Bodai 
Piroska 49/331-777
Bükkábrány Rendőrőrs: Szemán Imre r. szds 
49/335-110

Szociális szolgáltatások
A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 
hallgathattak meg tájékoztatót az Idősügyi Tanács tagjai. A szervezet legutób-
bi ülését április 24-én rendezték meg a Polgármesteri Hivatalban.

Csirmazné Cservenyák Ilona, a tanács elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Zsák Terézia, a Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője mutatta be a szervezetet és ismertette működését. 
Elmondta, a szolgálat összetett feladatokat lát el, melyek közé tartozik egyebek mellett az idősek klubjának 
szervezése, a családsegítő szolgálat és a házi segítségnyújtás. Hangsúlyozta, hogy a nappali ellátást biztosító 
szolgáltatások mellett az Idősek Gondozóháza, valamint az Idősek Otthona bentlakásos formában működik, 
továbbá ismertette a közösségi pszichiátria szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.

GAZDAG KLUBÉLET Kovács Mária, a Mezőkövesdi Honvédelmi és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubjának 
vezetője tájékoztatta a jelenlévőket a szervezet működéséről és feladatairól. Elmondta, a klub tagjai rend-
szeresen részt vesznek a városi rendezvényeken, közös összejöveteleket, kirándulást szerveznek, továbbá 
gondozzák Csicseri Orosz Károlynak, városunk első rendőrkapitányának sírját. A vezető megköszönte az 
önkormányzat segítségét, ugyanis évente egy alkalommal térítésmentesen bocsájtják minden nyug-
díjas szervezet rendelkezésére az önkormányzati buszt.

Molnár zs.

Molnár zs.
Csirmazné Cservenyák Ilona és Zsák Terézia  
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Biztonsági eszközök időseknek 

sok matyó életképet felidéző mű van, de több 
vonatkozásban is páratlan az 1930-as évek végén, a ’40-es 
évek elején született Matyó királynő című festmény – 
nemcsak technikai megoldásait, méretét és kompozíciós 
jellemzőit, hanem a mű egészét tekintve.

Páratlan kincs a Matyó királynő
„Nincs még a világon ilyen alkotás, amely a 
matyó népviseletet ennyire részletgazdagon, 
ilyen szépen, ilyen tökéletes hitelességgel 
idézné meg. Magán a Takács István élet-
művön belül sincs még egy ilyen festmény. A 
mester szándékosan olyan vásznat feszített 
ki, olyan kompozíciós tervet dolgozott ki, 
amely méltóságteljesen, a szoknyát szétterít-
ve megjelenítő, gyönyörűséges viselet egészét 
ábrázolja. A képen látható fiatal lány éppen 
azért válik különleges értékként, kiemelkedő 
művészi munkaként egyedivé, mert minden 
egyes ruharészlet, minden egyes fény-árnyék 
hatás által megjelenített apró elem olyan 
festői igényességgel, olyan kidolgozottsággal 
jelenik meg, amely valóban páratlan, sehol a 
magyar művészetben hasonlót nem látunk. 
Például Huszka József, Munkácsy Mihály, 
Jankó János matyó viseletre vonatkozó al-
kotásai is szépek, de mivel ők nem mezőkö-
vesdi festőként ábrázolták a viseletet, ezért 
nyilvánvaló nem is törekedtek arra, hogy 
olyan részletességgel, pontossággal mutas-
sák be azt. Takács István mint mezőkövesdi 
festő ezért is páratlan, egyedi és felülmúl-
hatatlan, megismételhetetlen csodát hozott 

létre. Ez a mű hitelesen jeleníti meg a matyó 
viselet szín- és mintagazdagságát” – emel-
te ki Laczkó Pető Mihály, a Takács István 
Gyűjtemény szakmai vezetője.

A mester művészi nagyságát jelenti, hogy 
a 120x150-es festményen a beszűrődő fény 
segítségével megidézi, hogy egy tiszta szo-
bában vagyunk, ahová a piciny ablakokon át 
beszűrődik a fény, amely visszavetül reflex-
hatásként az egyszerű, meszelt falfelületről. 
A háttér, az alap a matyó lóca. A festmény 
színvilágában gazdag, a motívumkincsét te-
kintve egy régies mintakincs található a surc 
felületén gyönyörű jelképekkel, csodálatos 
kidolgozottsággal. Ahogy a ráncokon átfor-
duló virágmintákat térhatásúvá varázsolja, 
ez teszi páratlanná. Ezt egy semleges néző is 
az első pillanatban megláthatja.

A kendőt méltóságteljesen tartó kéz 
nyugalmat, harmóniát idéz. A megbic-
centett fej természetesen rögtön gondola-
tokat, érzelmeket sugall, egy nagyon tisz-
ta tekintetű, gyöngéd, jóságos, szerethető 
lény van előttünk a képen. Azt, hogy kit 
ábrázolhat a kép, ki lehetett a festőművész 
modellje, még kutatják, keresik. 

A ’40-es elején nagy valószínűséggel ez a 
festmény vagy a Műcsarnok, vagy a Szalon 
kiállításán szerepelt. Feltehetően, az írásos 
emlékek által adott iránymutatásból az is ki-
derül, hogy a kép Eszterházy-díjat is nyert. 

A több millió forintot érő képet azonban 
még restaurálni kellett. A Magyar Nemzeti 
Galéria restaurátora vezette a Matyó Király-
nő felújítását, mert jó állapotban volt a kép, 
de voltak rajta hajszálrepedések. A vásznát 
is megerősítették, és a repedéseket is meg-
szüntették. A restaurálás után, az adakozók 
jóvoltából újra hazatérő Matyó Királynő 
végső helyére, a Takács István Életmű Kiál-
lítás falára került.

Egy este az 50 év jegyében
Gálával ünnepelte 50 éves fennállását a mezőkövesdi Zeneiskola. Az ünnepséget 
április 25-én rendezték meg a Közösségi Házban. 

Az idei gála egy korábbi szokás folytatása, mert eleinte 
koncerteket, vidám esteket, majd jótékonysági bálokkal 
egybekötött műsorokat szervezett. A bálokat egy idő után 
farsangi, vagy tavaszköszöntő koncertek váltották fel. Az 
iskola 45 éves fennállása alkalmából bált szerveztek, amit 
a tervek szerint 5 évente mindig megrendeznek, azonban 
az intézmény vezetése úgy döntött, hogy a kerek évfor-
dulót egy tartalmas, szórakoztató műsorral, előadással és 
azt követő baráti összejövetellel ünneplik meg. 

Az eseményen elsőként Mozerné Horga Stefánia, az 
intézmény jelenlegi tagintézmény-vezetője köszöntötte 
a megjelenteket. Ezt követően pedig Tállai András állam-
titkár, országgyűlési képviselő, az est fővédnöke mondott 
köszöntőt. Az államtitkár a zeneiskola méltatása során 
kiemelte, hogy az intézményben tanult, tanuló diákok 
tudásukkal, eredményeikkel mindig emelték Mezőkövesd 
hírnevét, mindamellett, hogy rendszeresen szerepelnek 
a város kulturális rendezvényein, állami ünnepein. Tállai 
András virággal és ajándékkal köszönte meg az intézmény-
nek a sok évtizedes munkát. 

Majd dr. Fekete Zoltán polgármester az est védnö-
ke osztotta meg gondolatait az öt évtizedes iskoláról. 

Kiemelte, hogy a zenetanulás sokkal több, mint meg-
tanulni egy hangszeren játszani. Nemesíti a fiatalok 
lelkét, hozzáad a személyiségükhöz. 

A köszöntők után Mozerné Horga Stefánia színpad-
ra szólította az 50 esztendős iskola egykori igazgatóit, 
akiknek Gál János iskolaigazgató virággal köszönte 
meg munkájukat. Az intézmény első vezetője dr. Szántó 
Béláné volt, aki 1963-tól egy éven keresztül irányította 
a zeneiskolai képzést. 1964-től 29 éven át Drotár Gabri-
ella volt az iskola igazgatója. Őt Heéger Lászlóné követ-
te 1993-ban. 2005-től pedig Mozerné Horga Stefánia 
látja el a tagintézmény szakmai vezetését. 

Az este során a zeneiskola tanszakainak növendé-
kei és tanáraik léptek színpadra jelmezt viselve és szóra-
koztatták a közönséget a változatos stílusú, hangulatú 
produkcióikkal. 

„A műsorban gyerekek léptek színpadra jelmezek-
ben, illetve a komolyabb daraboknál is a korra jellemző 
ruhákba öltöztek fel. Voltak köztük vicces produkciók, 
klasszikus és könnyűzenei számok. Nagyon színes volt a 
paletta. Ebből is látszik, hogy egy zeneiskola milyen sok-
oldalúan tudja fejleszteni a gyerekeket, de természetesen 

mindennek a klasszikus zene az alapja. A növendékek mel-
lett tanár-gyerek produkció és több önálló tanári műsor-
szám is szerepelt az előadáson. Voltak ezek között nagyon 
vicces tanári produkciók, így egészen rendkívüli műsort 
láthattunk. Ilyen volt a férfi tanáraink előadásában a rock 
trap, vagy a tanárnőkből álló asszonykórus, mely az iskola 
50 éves tevékenységét énekelte el humoros  formában”  – 
mondta el Mozerné Horga Stefánia. 

Másfél éve nyitotta meg kapuit 
a Takács István Gyűjtemény

Molnár zsanett

M. Zs.

Tállai András virágcsokorral és az 50 évet 
jelképező ajándékkal köszöntötte a jubileum 

alkalmából Mozerné Horga Stefániát
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mozaik

Járóa Rózsában 

Járó Ferenc alkotásaiból nyílt kiál-
lítás a Rózsa Étteremben április 17-
én. A mezőkövesdi festő tehetségét 

nagyapjától örökölte, már gyer-
mekkorában megszerette a festé-
szetet, azonban csak a nyugdíjas 
évei után tudott komolyabban 
foglalkozni vele. Főként táj- és 
történelmi képeket fest, ezúttal 
azonban a vidéki életet, a matyó-
ságot bemutató alkotásait állította 

ki, melyeket az elmúlt két év során 
készített. A tárlat május 15-ig te-
kinthető meg.

a mezőkövesdi gimná-
zium kápolnájáról tar-

tott előadást répászky 
zoltán április 16-án, a 

városi könyvtár által 
elindított helytörténeti 

sorozat részeként. 

A
 gim

názium
 egykori 

kápolnájáról

A gimnázium 1911 októberében nyílt meg a főutcán lévő Rusznyák-féle házban. 
Majd az akkori kultuszminiszter, Gróf Zichy János ígéretének megfelelően 1913-
ban kezdték el építeni a ma is működő, gyönyörű, impozáns épületet és 1914 
nyarán már át is adták használatba. A második emeleten alakították ki a 220 m2-
es területű kápolnát, mely 3 részből állt. A szakrális tér kelet-nyugati tájolású, 
az oltár a keleti oldalon volt, mögötte félköríves szentély. Jobbra volt a karzat 
a harmóniummal, alatta a sekrestye és az 1925-ben idehozott Isteni Megváltó 
Leányai szerzetes apácák klauzúrája helyezkedett el. A kápolna festése kezdet-
ben még szegényes volt. A kápolna kialakítóinak, Bayer Róbert és Szentgyörgyi 
József hittanárnak terve szerint 1926-ban Takács István, az intézet egykori diákja, 
templomfestő a szentély falát hatalmas freskókkal tette még teljesebbé. A helyiség 
híres volt festett ablakairól. Mindemellett a kápolna funkciójáról, festményeiről, 
illetve egyéb érdekességekről is beszélt Répászky Zoltán. 

A sorozat következő részében a matyó tánchagyományokról Zelei Ferenc 
táncpedagógus tart előadást május 21-én 17 órától. 

A MINISZTER FÉLRELÉP Ray Cooney: Délután a 
legjobb, avagy a miniszter félrelép című előadását 
tekinthették meg az idei színházi évad utolsó elő-
adásaként a felnőtt bérletesek április 17-én. 

A műben olyan neves színészek szórakoztat-
ták a kövesdi közönséget, mint például Straub De-
zső, Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, Fodor Zsóka, 
Beleznay Endre. A Straub Dezső által rendezett 
darab Richard Wielly, a kormány egyik ambiciózus 
miniszterének gáláns kalandját mutatja be. E mű 
alapján készült A miniszter félrelép című film. A 
színházi változatot 20 éve nem lehetett látni szín-
padon, most a Fogi Színház felnőtt társulata vette 
fel újra repertoárjába. 

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 
a 2014-2015-ös színházi évad darabjainak kivá-
lasztásában kikéri a lakosság véleményét, ezért 
közvélemény-kutatást indított, melynek anyaga 
letölthető a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft. facebook oldaláról.

a Modern táncok VIadala Több mint ezer táncos mér-
te össze tudását április 26-án a Moderntánc Kupasorozat 
mezőkövesdi fordulóján. Immár harmadik éve annak, hogy 
településünk is helyet ad a 2007 óta töretlen sikerű rendez-
vénynek. Városunkban több mint 1000 táncos mérte össze 

tudását hip-hop, show, dance stílusban, 
illetve mazsorett tánc kategóriában. A 

versenyre az ország minden 
részéről érkeztek gyerekek, 
fiatalok, illetve felnőttek. 
A zsűri a technikát, a zene 
használatát, a designt, 
illetve a produkció össz-

hatását értékelte. Az egész 
napos rendezvényt nagysza-
bású gála zárta. 

M. zs.

mozsár

M. zsanett
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mozaikalkotások a Föld napja jegyében
több mint száz alkotással jelentkeztek a mezőkövesdi diákok a Föld napja, herman ottó című rajz-
pályázatra, melyekből a közösségi házban nyílt kiállítás. 

A mezőkövesdi Holocén Természetvédelmi Egyesület, valamint 
a Mezőkövesdi KÖZ-Kincsár Nonprofit Kft. szervezésében meg-
hirdetett pályázat április 24-ei ünnepélyes megnyitóján elsőként 
Korpás Károly köszöntötte a megjelenteket. Répászky Zoltán, a 
Holocén Természetvédelmi Egyesület elnöke a 100 évvel ezelőtt 
elhunyt Herman Ottó életéről és munkásságáról osztotta meg 
gondolatait. A természetvédelem egyik kiemelt támogatója volt,  
az ő kezdeményezésére kezdődött el a madarak és fák napjának 
megünneplése. A kutató tevékenysége a néprajz területén is ki-
emelkedő jelentőségű, egyebek között a Mezőkövesden élők jelle-
mét, népszokásait és munkásságát is behatóan tanulmányozta. 

Szilvási Barnabásné, a rajzpályázat szervezője a Föld nap-
ja mozgalom elindításáról beszélt, emellett értékelte a beér-
kezett pályamunkákat. Kiemelte, örömteli, hogy a 103 alkotó 
közül 40 alsó tagozatos diák készített rajzot, összesen 21 ta-
nuló részesült díjazásban. 

A Föld napja, Herman Ottó pályázat díjazottai:

Alsó tagozat: 
1. Simon-Szabó Dóra 4. o. – Madárpár, költés

tavasszal – Művészeti Iskola – (felkészítő tanár: 
Tóthné Gáspár Mária)

2. Dudás Norina 4. o. – Fészekrakás tavasszal
– Művészeti Iskola – (felkészítő tanár: Tóthné 
Gáspár Mária)

3. Varga Boglárka 4. o. – Vörösbegy – Művészeti
Iskola – (felkészítő tanár: Murányiné Klucsik Judit)

Különdíjasok:
Vadászi Viola, Koós Kamilla, Nagy Árven 

3. o. – Pókháló – Fundamentum Iskola, Tard – 
(felkészítő tanár: Juhász Tiborné) 

Felső tagozat:
1. Fülöp Anna 7. o. – Herman Ottó portré – 

Szent István Katolikus Iskola – (felkészítő 
tanár: Lanszkiné Donkó Márta)

1. Paczók Noémi 7. o. – Emlékezés Herman 
Ottóra – Művészeti Iskola – (felkészítő tanár: 
Tóthné Gáspár Mária)

2. Balla Viktória 6. o. – Pinty holdfénynél – Művészeti 
Iskola – (felkészítő tanár: Murányiné Klucsik Judit)

2. Barta Kincső és Koós Máté 5. o. – Sas – 
Fundamentum Iskola – (felk. tanár: Juhász Tiborné)

3. Pap Nikolett 6. o. – Őrgébics – Művészeti 
Iskola (felkészítő tanár: Murányiné Klucsik Judit)  

3. Nagy Ivett – Herman Ottó, halászatra 
emlékezve – Művészeti Iskola – (felkészítő 
tanár: Tóthné Gáspár Mária)

Különdíjasok:
Halmai Mónika 7. o. – Pók és pillangó – Mező Ferenc 

Tagiskola – (felkészítő tanár: Murányi József)
Bencsik Dalma 7. o. – Életfa – Szent István 

Katolikus Iskola - (felkészítő tanár: Lanszkiné 
Donkó Márta)

Mezei Hajnalka 8. o. – Fácán – Szent István 
Katolikus Iskola - (felk. tanár: Lanszkiné Donkó Márta)

Bollók Hanna 6. o. – Szürke gém – Fundamentum 
Iskola, Tard – (felkészítő tanár: Juhász Tiborné)

FöLD NAPjA Április 22-e a Föld napja. Ennek alkalmából az óvodásokat és az általános iskola alsó tagozatos 
diákjait várta programmal a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. A gyerekeknek a természetről, állatok-
ról, növényekről szóló rövid filmeket vetítettek le, illetve kézműves foglalkozáson is részt vehettek. Az ügyes 
kezű ovisok és kisiskolások szövetből készíthettek egy fát ábrázoló képet. A gyerekeknek a Matyóföldi Folt-
varró Klub tagjai is segítettek az anyagok méretre vágásában, kartonra történő felragasztásában, hogy végül 
kirajzolódjanak a szebbnél szebb fák. 

Színvonalas diáknap 
a Katolikus Szakképző Iskolában
A Széchenyiben április 25-én szervezték meg a 11.-es osztályok az idei diáknapot. Válto-
zatos programok biztosították több száz tanuló kulturált szórakozását, kikapcsolódását.

Már hetekkel, hónapokkal korábban elkezdődött a lázas 
készülődés annak érdekében, hogy minél több fellépő, 
sportoló, vendég szerepelhessen és minél bőségesebb 
ételválaszték álljon az érdeklődők rendelkezésére.

Idén három osztály tanulói indultak 
a nemes versengésben:
11. A osztályfőnök: Bodnár Péter
11. C osztályfőnök: Dr. Radványiné Fodor Valéria
11. I osztályfőnök: Ádám János

A rossz idő sem tántorította el az összekovácsolódott 
közösségeket a szabadtéri bevonulástól. Így szitáló eső-
ben adták elő színvonalas táncukat a C osztag tanulói, 
érkeztek a 11. A motorosai és traktoron vonultak be a 
11. I osztály képviselői. A 11. D-sek süteményekkel és 
ízletes vadmalaclevessel vendégelték meg tanáraikat 
és diáktársaikat.

Rendkívül bőséges választék állt 
a jelenlévők rendelkezésére:
zenés, táncos programok, torna,- monocikli-, mazsorett- 
bemutató, póker, csocsó, kockák párbaja, sportvetélke-
dők, tombola, ízletes ételek sokasága.

A szavazatokat 11.30-ig lehetett leadni, s délben került sor 
az ünnepélyes eredményhirdetésre a földszinti aulában.  
A 11. A osztály lett az idei diáknap győztese; de vala-
mennyi induló osztály tevékenységét elismerő szavak-
kal értékelte Csirmaz István igazgató és Lipcsák János 
atya, érseki biztos. Köszönjük valamennyi szponzorunk-
nak a támogatást. Gratulálunk minden résztvevőnek! 

Dr. Radványiné Fodor Valéria

A művek május 12-éig tekinthetők megB. k.

Az iskola győztes csapata

zsani
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sziréna
„Quis custodiet ipsos custodes?” 

(Juvenalis) „ki őrzi az őrzőket?”
katasztrófavédelmi Intézményrendszer helyi szintű 
kapacitásfejlesztése. hu11-0006-hu11-pp3-2013 projekt 
rendezvény Mezőkövesden.
A bajba jutott embertársaink segítése, 
mentése az egyik legrégebbi kötelesség 
egy közösség életében. A mezőkövesdi 
polgárok már sokszor bebizonyították 
ezen a területen is segítőkészségüket. 
A közelmúlt eseményeinek tanulsága, 
hogy ha a természet és az ember okozta 
katasztrófaveszélyek növekedésével nem 
tudunk szervezéssel és intézmények erő-
forrásainak növelésével lépést tartani, 
akkor az áldozatok és a károk fognak nö-
vekedni. Ennek érdekében egy nemzet-
közi támogatás felhasználásával erősödik 
a helyi védelem, a válsághelyzet-kezelés 
intézményrendszere lakóhelyünkön.

A Magyar Polgári Védelmi Szövet-
ség szervezésében történik városunkban 
a „Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
2009–2014.” támogatás segítségével fo-
lyó kapacitásfejlesztés és intézményközi 
együttműködési projekt megvalósítása a 
védelemben résztvevő hivatásos és civil 
szervezetek gyakorlása. A vezető partner 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság irányításával folyó nemzetközi 
együttműködés célja, hogy intézményfej-
lesztés keretében egy komplex, innovatív, 
helyi szinten működő integrált kataszt-
rófavédelmi rendszerelem jöjjön létre. A 
Finanszírozási Mechanizmus benyújtott 
sikeres pályázat fő célja a Katasztrófavé-
delem helyi szintjének erősítése, haté-
konyságának növelése és az előrejelzési 
rendszer kapacitásbővítése, valamint a 
humán erőforrás fejlesztése. A közös te-
vékenység arra irányul, hogy kidolgozzon 
egy új intézményesített helyreállítási és 
kárkezelési rendszert Magyarországon. A 
projekt fontos célja, hogy ötvözze a térbeli 
tervezést a kockázati menedzsmenttel. A 
projekt keretrendszerén belül, az ország 
teljes területét lefedő helyi katasztrófavé-
delmi őrsök kerülnek fejlesztésre. Helyi 
szinten kerül kialakításra egy informati-
kai háttértámogató rendszer az operatív 
együttműködés-végrehajtás támogatására. 

A projekt célja a katasztrófavédelem 
mint államigazgatási szerv intézmény-
rendszerének kapacitásfejlesztése. A 
Magyar Polgári Védelmi Szövetség pro-
jekt feladata a civil társadalom bevonása, 
együttműködés helyi szinten. A projekt 
megvalósítása az állampolgároknak, is-
koláknak és a civil társadalom integrált 

katasztrófavédelmi rendszerben részt 
vevő önkéntes szervezeteknek is szere-
pet biztosít, növeli beavatkozási készsé-
güket, együttműködésüket az önkéntes 
szervezetekkel. A Magyar Polgári Vé-
delmi Szövetség és területi szervezetei e 
területen meglévő sok éves tapasztalatá-
val segíti a projekt céljainak megvalósu-
lását. A feladata a Helyi szintű kiképzési 
együttműködés feladat keretében a Helyi 
Szintű Együttműködési Gyakorlások ter-
vezése, szervezése, végrehajtása a lakos-
ság biztonsága érdekében. 

A projekt első helyi szintű rendezvé-
nyére Helyi Szintű Együttműködési Gya-
korlásra kerül sor Mezőkövesden 2014. 
május 8-án 8 és 16 óra között a Hoór-
patak Gaál István úttól a Bogáncs közig 
terjedő szakaszán. A gyakorlás a patak 
közvetlen környezetében helyi vízkár el-
leni védekezés műveletek hatékonyságá-
nak növelésére irányul. A hivatásos és ci-
vil résztvevők felkészülhetnek a védelem 
területének és a létesítmények előkészí-
tésének feladataira, épületek, műtárgyak 
bevédésére, magas vízszint elleni véde-
kezésre homokzsákok segítségével, gát-
magasítás mérethiányos helyszínen, bor-
dás megtámasztás kiépítése, ellennyomó 
medence kiépítése műveletek gyakorlá-
sával. A rendezvény alatt növelhetik kép-
zettségük a gátszakadás miatt elöntött 
terület átvizsgálása, elsodort és az elön-
tött területre rekedt személyek mentése, 
épületek megtámasztása további károk 
elleni bevédése területén.

A rendezvény keretében kerül sor Közös-
ségi Szolgálat a Katasztrófavédelemben 
Diák Fórum rendezvényre 13 órától a 
Szent László Gimnáziumban. A gimná-
zium tanulói részt vesznek, katasztrófa-
védelmi közösségi szolgálat feladataiban 
hatékony segítséget jelentenek a lakosság-
védelem és tájékoztatás területén. A fórum 
lehetőséget teremt a közvetlen kapcsolatra 
és együttműködésre. A fiatalok megjelené-
se, részvétele a jövő potenciális önkéntese-
iként a rendszerben a katasztrófavédelem 
hosszú távú fejlődését erősítheti.

A rendezvényen meglátogatják a pro-
jekt norvég partnereinek Norvég Polgári 
Védelmi és Veszélyhelyzet Tervezési Igaz-
gatóság és a Norvég Vízgazdálkodási és 
Energia Igazgatóság szakemberei, hogy 
személyes jelenlétükkel erősítsék az infor-
mációk cseréjét, a tapasztalatok átadását.

A gyakorlás célja helyi szinten a hivatá-
sos kapacitás és helyi civil erők közt erősítse 
az együttműködést, a helyi civil társadalom 
kapacitásainak bevonását. A gyakorlás nö-
veli az állami önkormányzati és a civil ka-
pacitások együttes hatékonyságát települé-
sünk biztonságát, ami minden mezőkövesdi 
lakos közös érdeke. leskó György

A helyi vízkár elleni védekezési műveleteket gyakorolják 
május 8-án a Hoór-patak egy szakaszán 8–16 óráig 
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olvasóink írtáka táMop 3.1.4 program keretén belül 2014. április 7–16-ig iskolánk 
5. osztálya a matyóság hagyományaival ismerkedhetett meg.

Hónapokkal korábban kezdtük a felkészülést, így valóban változatos 
és tartalmas programot sikerült összeállítanunk. Mivel sok lehetőség 
és ötlet merült fel, és csak egy hét állt rendelkezésünkre a megvalósí-
tásra, így azokat a témákat választottuk, amelyek legközelebb álltak az 
osztály érdeklődéséhez.

Így minden nap újabb szempontból tárult elénk a múlt századi matyó 
emberek élete. Nagyon érdekes volt belépni az apró, nádfedeles házakba, 
ahol egy népes család is jól megfért. A matyó népviseletbe mi is beöltöz-
tünk, így tanultunk énekelni, táncolni. A népszokások megismerése mel-
lett a kövesdi és a tardi hímzéssel is megpróbálkoztunk. Láttunk csodaszép 
festményeket és freskókat, amelyeket Takács István készített. Sütöttünk 
pipícset és nyársaltunk is, mert kíváncsiak voltunk a régi ízekre is. Beültünk 
az évszázados iskolapadokba és kipróbáltuk a parasztok munkaeszközeit is. 
Közben sokat nevettünk, játszottunk, rajzoltunk és festettünk.

Összegyűjtött élményeinkből kiállítást készítettünk az iskola zsi-
bongójában, amelyet vidám műsorral nyitottunk meg. Jöjjenek, néz-
zék meg minél többen!

Kár, hogy ilyen gyorsan elszállt ez a hét, és így véget értek kaland-
jaink dédszüleink világában!

Témahét a Bárdosban

2400 nap a Bárdosban
3 hetet meghaladó projekt
a táMop 3.1.4 uniós pályázat 4. évében 8. osztályunk a 2400 nap a Bárdosban című projektet való-
sította meg. a 3 hetet meghaladó projekt a Bárdos lajos Iskolában eltöltött 8 évet dolgozta fel.

A délelőtt tanórákon vettünk részt, majd 
a délutánokat nagy lelkesedéssel a téma 
feldolgozásával töltöttük.

PowerPointos bemutatót készítet-
tünk az egyes évfolyamokon végzett 
munkáról. A diaképeken szerepeltek az 
alsó évfolyamok anyák napi műsorai, és a 
Mikulás délutánok fényképei. Megható-
dottan néztük újra a Hudák Zsoltné taní-
tó nénitől való búcsúzkodás felvételeit.

A felső tagozaton minden évben 
megtartottuk a Halloween partinkat, 
ahol tréfás vetélkedőket is rendeztünk. A 
rengeteg fénykép, amit akkor fotóztunk, 
sokat segített a PowerPointos bemutató-
ink elkészítéséhez.

Riportjainkban tanáraink, diáktársa-
ink mondták el véleményüket rólunk.

Tablókat terveztünk a legérdekesebb taní-
tási órákról. Itt helyett kapott többek kö-
zött biológiatanárunk, Gál János igazgató 
úr órája is, melyen nyulat boncoltunk.

Fotókkal igazoltuk, hogy egy egri 
általános iskola újonnan átadott termé-
szettudományos laborjában fizikai, ké-
miai, biológiai kísérleteket végeztünk.

Az osztálykirándulások fényképeit 
nézegetve szép emlékeket idéztünk fel.

Amikor elfáradtunk a számítógép 
előtt, tablókészítés közben tánccal frissí-
tettük fel magunkat.

A vámpírok bálja című musical finálé-
ját gyakoroltuk. Gyorsan elrepült a 3 hét.

Vidáman, jó hangulatban töltöttük 
együtt ezeket az órákat. Majd eljött 2014. 
április 11-e, egy pénteki nap. Projektünk 

zárásaként kiállítást nyitottunk meg, aho-
vá iskolánk minden tanulóját meghívtuk.

Itt nem csak a tablóinkat lehetett 
megtekinteni, de PowerPointos bemuta-
tón nézhették meg kedves vendégeink az 
elmúlt 2400 nap történéseit.

Végezetül iskolánk tornatermében fer-
geteges tánccal zártuk a 3 hetet meghaladó 
projektünket. A musical fináléja annyira 
jól sikerült, hogy a közönség vastapssal ju-
talmazta előadásunkat. Jó alkalom volt ez a 
projekt, hogy visszaemlékezzünk a Bárdos 
iskolában eltöltött szép évekre, de a záró-
műsorunk arra is lehetőséget adott, hogy 
az alsóbb évfolyamosok sokáig emlékezze-
nek ránk. Jó volt a Bárdosban!

Bárdos lajos Iskola 8. osztálya
kriston zoltánné osztályfőnök

a Bárdos iskola 5. osztálya

Az ötödikesek a Kis jankó Bori Emlékháznál

A gyerekek nemcsak nyársaltak, hanem pípicset is sütöttek

Változatosan telt a három hét

A Vámpírok bálja című musical fináléja
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olvasóink írták

Hollandiai élménybeszámoló (2. rész)
a Mezőkövesdi szent lászló Gimnázium és közgazdasági szakközépiskola nyolc diákja egy sikeres 
európai uniós pályázatnak köszönhetően hollandiában tölthetett pár napot, március 9–13-a között. 
a gyerekek élményeiket papírra vetették, a 2. és 3. nap beszámolóit az alábbiakban olvashatják. 

2. nap A keddi napunk korán kezdő-
dött, mert kilencre a helyi középisko-
lába kellett érnünk, ahol óralátogatá-
son vehettünk részt.

A magyar csapat földrajz-, törté-
nelem- és angolórára volt beosztva. 
Mind az órák menete, mind az oktatási 
rendszer érdekes volt számunkra. Míg 
itthon 45, Hollandiában 60 percesek a 
tanórák, amelyek két részből állnak: az 
első harminc percben a tanár leadja az 
anyagot, majd az óra második felében 
a gyerekek közösen dolgozva megírják 
a házi feladatot vagy a munkafüzetben 
dolgoznak. A holland diákoknak csak 
minden második óra után van szüne-
tük, és mivel a tanteremben nem lehet 
enni, mindenki a folyosókra, az aulába 
vagy az udvarra özönlik. Húsz perc 
szünet után folytatódik a tanítás.

A leginkább meglepő számunkra az 
volt, hogy bizonyos órákon (például an-
golórán) a tankönyveket az iPod váltja 
fel. A tanár a könyv kinyitása helyett az 
iPod bekapcsolására szólít fel. A diákok 
ezen keresztül adják be a leckét, és a fel-
adatokat is ezen oldják meg. Az iskolá-
ban dolgozó tanárok nagyon nyitottak 
és készségesek voltak velünk, kérdez-
tek minket Magyarországról, a magyar 
nyelvről, és amit csak tudtak, fordítot-
tak nekünk angolra az óra anyagából.

Az iskolalátogatás után Enschede belváro-
sába vittek el minket, ahol 3 órás szabad-
program következett. Az időnk nagy részét 
nézelődéssel és némi vásárlással töltöttük. 
Enschede boltjainak hatalmas a kínálata és 
a városban is könnyű tájékozódni, így ha-
mar elrepült a délután.

Este, vacsora után a prezentációinkat 
mutattuk be, melyekkel már előzőleg ké-
szültük. A tiszai árvízről, a szicíliai Etna 
kitöréséből származó problémákról és az 
angliai viharokról készítettünk előadá-
sokat. Bár életkorunkból is adódóan mi 
komolyabb hangvételű munkákat mutat-
tunk be, mint a többi ország résztvevői, 
a gyerekek teljes figyelemmel hallgatták 
meg és nagy tapssal jutalmaztak minket. 
Ez volt az első ilyen megmérettetésünk, 
hogy angol nyelven, önállóan kellett fel-
lépnünk több mint 50 ember előtt. Nagy 
kihívás volt, aminek minden percét él-
veztük. Rengeteget tanultunk, amit en-
nek a pályázatnak köszönhetünk.

Berki dóra

3. nap A hollandiai utazásunk harmadik 
napján Lelystadba indultunk busszal, hogy 
megtekintsük a Batavia nevű hajó másola-
tát. Az út Enschedéből hosszú volt, de a busz 
ablakából való kilátás mindenért kárpótolt 
bennünket. Szélmalmok és friss, zöld lege-
lők váltakozása kísérte utunkat. Lelystadba 
érkezve egy hatalmas tó fogadott bennün-
ket, ahol az előbb említett hajó állt. A hadi-

hajó megtekintése előtt, mindenkinek egy 
filmet vetítettek le az eredeti XVI. századi 
Batavia történetéről. Ezután, csapatokra 
osztottak bennünket és minden csapat 
kapott egy idegenvezetőt, aki angol nyel-
ven mutatta be a hajót. Ezáltal egyszer-
re ismertük meg a hajózás történetét és 
fejleszthettük angoltudásunkat. Miután 
bejártuk a hajót az alsó részeitől a fedélze-
tig, lehetőségünk volt szabad programra, 
amit a hajó melletti Outlet Batavia nevű 
bevásárlóudvarban töltöttünk el.

Innen Elburgba vezetett utunk, amely 
egy régi holland városka, ahol szintén 
kaptunk időt a város felfedezésére, il-
letve vásárlásra. A hosszú napunk után 
BBQ vacsora várt minket. A holland séf 
változatosabbnál változatosabb saláták-
kal és húsokkal kedveskedett, ezzel is 
emlékezetessé téve az utolsó esténket. A 
vacsora után, a német gyerekek előadták 
a prezentációjukat, amelyben bemutat-
ták országukat. Mi is sorra kerültünk 
utánuk. Az általunk rajzolt és színezett 
matyó rózsák és tulipánok osztatlan si-
kert arattak. Az angol iskola képviselője 
el is kérte tőlünk a rajzot, amit kiállíta-
nak az ottani iskolában. Megtanítottuk 
nekik a legszebb magyar szót: édesanya. 
Lelkesen próbálták kiejteni a nem is túl 
könnyű szót. Számunkra hatalmas lehe-
tőség volt a hollandiai út, melynek során 
rengeteget tanultunk és fejlődtünk.

Gallik zsófia, tóth eszter

ki Mit Tud 
kerületi döntő Egerben

A Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmények Országos Egyesülete és a Kiskőrösi EGYMI 
KI MIT TUD-ot hirdetett szegregáltan és integráltan ne-
velt tanulásban és értelmileg akadályozott, autista, látás-, 
hallás-, mozgássérült gyermekek számára. A Bárdos Lajos 
Székhelyiskola Eltérő Tantervű Tagozatát Versmondó ka-
tegóriában: Szitai Dénes 3. osztályos tanuló, rajz kategóri-
ában: Berki Dániel 4. osztályos, Dávid Gabriella és Kovács 
Molnár Ádám 7. osztályos tanulók képviselték. Felkészítő 
pedagógusok: versmondó kategória: Abuczkiné Kis Móni-
ka, rajz kategória: Tóthné Gáspár Mária.

Szitai Dénes Területi 2. helyezést, Dávid Gabriella és 
Berki Dániel 1. helyezést értek el, így továbbjutottak az 
országos döntőbe, amely június 6–7-én Kiskőrösön kerül 
majd megrendezésre. Eredményeikhez szívből gratulálunk!

abuczkiné kis Mónika

Berki Dániel rajza (balra) 
és Dávid Gabriella képe 
(lent) első helyezést ért el, 
így továbbjutottak 
az országos döntőbe 
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kultúra

kórustalálkozó 

hat kórus 
mutatkozott be 
április 27-én 
a szent lászló 
templomban. 

11 évvel ezelőtt alakult meg az 1000 éves 
Egri Főegyházmegyére emlékező Dicsér-
jétek az Urat Kórustalálkozó. Az elmúlt 
esztendőkhöz hasonlóan idén is a Me-
zőkövesdi Esperesi Kerületben működő 
egyházi kórusok vesznek részt benne. Az 
eseményt általában az Irgalmasság Va-
sárnapján, vagy az azt megelőző szom-
baton tartják meg. 

Így a mezőkövesdi Szent László Ka-
marakórus, a Jézus Szíve templom Fér-
fikara és Vegyes Kara, a Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola Gyermek Kórusa 

mellett a Mezőszemerei Sarlós Boldog-
asszony Nőikar lépett fel. 

A rendezvényre mindig meghívnak 
az esperesi kerületen kívüli kórust is. A 
2004-ben létrejött Kórustalálkozó idei 
meghívott vendégkórusa az Egri Bazilika 
Liturgikus Kórusa volt. 

Az eseményen Istent dicsőítő kórus-
művek csendültek fel. A rendezvény fő-
védnöke Ternyák Csaba egri érsek volt. 

Az esemény elején beszédet mondott 
Szabó József atya, az Egri egyházme-
gye zenei igazgatója, majd a találkozót 

Medvegy János apát, plébános, kerületi 
esperes nyitotta meg. Az eseményt pe-
dig Tóth Imre, a Szent László Egyház-
község egyháztanácsának világi elnöke 
zárta le beszédével. 

Emléklapokat és emléktárgyakat adtak 
át a rendezvény végén a résztvevőknek. 
Az esemény zárásaként a Pápai Himnuszt 
énekelték el közösen annak alkalmából, 
hogy aznap avatták szentté Rómában II. 
János Pál pápát és XXIII. János pápát.  A 
kórusok bemutatkozása után baráti talál-
kozóra is sor került. 

Dr. Pázmándy László

TE VaGY a TEnGEr

Anyám, anyám, Te vagy a tenger.
Sodorj a békességbe engem.
Hogy onnan nézhessem a napot,
És elfogadjam a holnapot.

Anyám a színek kifakultak, 
A régi vágyak elcsitultak,
A túlvilági messzeségben,
Járj a vízen, mint nagyon régen.

Anyám, anyám, Te vagy a tenger,
Ebben a sötét végtelenben, 
A visszatérő Odüsszea,
A mártíroknak legnagyobbja.

Ha bátor voltam, helyettem féltél, 
Mindent adtál, semmit sem kértél,
A mélységekben velem voltál, 
Gyónás nélkül feloldoztál.

Régen ott jársz a csillagokban, 
Mégis hallod, ha szívem dobban,
Anyám, széttörött minden álmom,
Segíts darabját megtalálnom.

Stabilan működő egyesület
Eredményes évet zárt a Matyó Népművészeti Egyesület 2013-ban. A szervezet 
éves közgyűlését április 11-én rendezték meg a Népi Művészetek Házában.
Évente egy alkalommal minden civil szervezetnek 
beszámolót kell tartania az egyesület elmúlt éves 
tevékenységéről. A közgyűlésnek a Civil törvény és 
a Polgári Törvénykönyv változásai miatt a szervezet 
közhasznú státuszáról kellett meghozni egy fontos 
döntést. Miután a közgyűlés megszavazta a terveze-
tet, elindult az a bírósági eljárás, melynek következ-
tében újra közhasznú szervezetté nyilvánítják majd a 
Matyó Népművészeti Egyesületet.

BIZTOS ANYAGI HÁTTÉR Emellett az egyesület elmúlt 
éves beszámolóját is meghallgathatta a tagság. Az 
egyik legfontosabb eredmény, hogy a szervezet az er-
kölcsi sikerek mellett anyagilag is biztos lábakon áll.

„Ez a folyamat gyakorlatilag tavaly nyáron 
indult el, amikor a város önkormányzata az egye-
sület 2014-es finanszírozásáról döntött, melynek 
értelmében a korábbiakhoz képest sokkal magasabb 
összegből gazdálkodhatunk idén. A másik fontos 
dolog, hogy az év második felében komoly sikereket 
értünk el a különböző kulturális pályázatokon, ami 
szintén hozzájárult az anyagi stabilitáshoz. Fontos 
tényező továbbá, hogy egy kormányzati döntésnek 
köszönhetően olyan széleskörű nyitás indult el a civil 
szervezetek irányába, ami hozzánk is lecsapódott” – 
emelte ki Berecz Lászlóné, a Matyó Népművészeti 
Egyesület elnöke.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) a 
Magyar Művelődési Intézeten keresztül egy kísér-
leti program megvalósítását bízta az egyesületre, 
így a Mezőkövesden működő hímzőkör mellett 
Szentistvánon és Tardon is indult egy-egy csoport. 
A civil szervezet emellett részt vett a kulturális köz-
munkaprogramban is, ami szintén jelentős lépés az 
egyesület életében.

A matyó népművészet szellemi kulturális örök-
séglistára, valamint az UNESCO reprezentatív listára 
történt felkerülése, továbbá a Hungaricum törvény 
megjelenése után a jegyzékbe történt bekerülése ki-
emelten fontos az egyesület és a város életében. Az 
EMMI a Hungaricumok jegyzéke mellé egy pályázat 
révén forrást is biztosít, amely sikeres elbírálás ese-
tén plusz bevételt jelenthet az egyesületnek. 

Berecz Lászlóné elmondta, hogy a szerve-
zet ebben az évben mintegy 40 millió Ft-ból 
gazdálkodhat. A 2014-es esztendő fontosabb 
eseményei közül is kiemelkedik az, hogy a Ma-
tyó Néptáncegyüttes egy 10 napos törökországi 
nemzetközi fesztiválon fog részt venni, amely a 
bemutatkozáson túl versenylehetőséget is jelent a 
kövesdi néptáncosok számára. A Népművészeti Egye-
sület egyebek mellett a Százrózsás Hímzőpályázatot 
is megszervezi 2014-ben, továbbá részt vesznek a 
Grazi Magyar Napokon is. Bódi K.

M. zs.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
május 4–10-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

május 11–17-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

május 18–24-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

május 10.
MUNKANAP

május 17. 
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

május 24.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban április 14. és 27. között 1 
házasságkötést és 14 halálesetet anya-
könyveztek. Ezek közül az alábbi sze-
mély hozzátartozói járultak hozzá nevé-
nek közléséhez:

haláleset:
Gáspár Mátyásné 79 éves

mezőkövesdi lakos.

Hívogató

Május 14. szerda
17 órától  Kultúr-Mozgó Filmklub: 
Oldás és kötés című film vetítése 

a Városi Könyvtárban

Május 15. csütörtök
16 órától Családok Napja a Kavicsos-tó 

és Szabadidőparkban

Május 17. szombat
10 órától 13 óráig Hangszerválasztó 

Családi Nap és nyílt zenei órák 
a zeneiskolában

Május 19. hétfő
18 órától a MASZK Egyesület „Énekes 

madár” című előadásának vetítése 
felvételről a Városi Könyvtárban

Május 21. szerda
17 órától Helytörténeti előadássorozat 

harmadik előadása a Városi Könyvtárban. 
Zelei Ferenc: A matyó tánchagyományok

Május 22–24. csütörtök–szombat
9 órától 17 óráig Virágkiállítás a Matyó 

Kertbarát Klub szervezésében a Közösségi 
Ház aulájában, szombaton 9 órától 13 óráig

Május 24. szombat
9 órától V. Matyó Pálinka Verseny és 

gyümölcsészeti előadások a Matyó Kertba-
rát Klub szervezésében a Közösségi Házban

Május 25. vasárnap
Városi Gyermeknap a Kavicsos-tó és 

Szabadidőparkban

Május 29. csütörtök
17 órától Képző-és iparművészeti 

tanszakos növendékek év végi vizsgaki-
állítása a zeneiskolában

Stopper

Május 10. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Váci KSE 

NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Május 17. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – 

PLER Budapest NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Május 18. vasárnap 
18 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry – 

Videoton FC NB I-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

szEnT lászló EGYHázközséG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 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
Május 1-jétől az esti szentmisék a nyári 
időszámítás szerint 19 órakor kezdődnek.
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az 
első péntek kivételével): gitáros énekkar a 
hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Május 11-én (vasárnap) a 11 órás mise kereté-
ben: bérmálkozás
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 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: május 25.

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

Meghívó
2014. május 17-én, szombaton 10–13 óra 
között Hangszerválasztó Családi Napot tar-
tunk a Zeneiskolában. A hangszerbemutató 
10 órakor kezdődik, utána meg lehet tekinteni és 
ki lehet próbálni a hangszereket. A nap folyamán 
nyílt zenei órákat is tartunk, melyekre az érdeklő-
dő szülőket és gyerekeket szeretettel várjuk. Ezen 
a napon beiratkozási lehetőséget is biztosítunk 
azoknak, akik eljönnek rendezvényünkre.

Várjuk leendő zeneiskolásainkat!

2014. május 29. csütörtök 17 órakor nyí-
lik a Művészeti Iskola képző- és iparmű-
vészeti tanszakos növendékeinek év végi 
vizsgakiállítása a Közösségi Házban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KöSZöNET A Szent László Kórus Egyesület 
(és az egyesületen belül működő Hang-Stúdió 
Együttes) nevében köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik támogatták működésünket 
az előző évi adó 1% befizetésekkel. Várjuk to-
vábbra is a támogatásokat azoktól, akik az igé-
nyes kórus és szólóénekes műfajokat kedvelik!

Adószámunk: 19330817-1-05
Az egyesület vezetősége 
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közhírré tétetik

HIrDETMénY
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

pályázat útján történő 
bérbeadásra hirdeti meg

a Mezőkövesd, Batthyány u. 13. 3/3. 
szám alatti, 49 m2 alapterületű, 
2 szobás komfortos bérlakást.

a pályázat benyújtásának határideje: 
2014. május 26. (hétfő),
helye: Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112.
Polgármesteri titkárság

A pályázatra vonatozó írásbeli tájékoz-
tató megtekinthető a Mezőkövesdi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal földszinti 
hirdetőtábláján, a városi honlapon – 
www.mezokovesd.hu –, illetve átvehető 
a  Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal, Mátyás király út 112. sz. em. 
28. sz. irodahelyiségében ügyfélfogadási 
időben (tel.: 49/511-536).
Mezőkövesd, 2014. május

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület
köszönetet mond a MaTYó HÚsVéT szervezésében és 

lebonyolításában való önzetlen segítségükért:
– Mezőkövesd Város Önkormányzata
– Mezőkövesdi Közkincs-tár

Nonprofit Kft.
– Matyó Népművészeti Egyesület
– Mezőkövesdi Városgazdálkodási

Zrt.
– Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület
– Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
– Lipcsák János atya
– Matyó Kertbarát Egyesület
– Varga Tamás
– MASZK Egyesület
– Török Hunor magyar 

óriásnyúl-tenyésztő
– Gráf Állványzat Kft.
– Vargáné Pap Edina, Bajzáth Jánosné, 

Varga Józsefné tojásfestők
– Matyóföldi Foltvarró Klub, 

Bertháné Csirmaz Éva
– Hadas városrész alkotóházainak

üzemeltetői
– az egyesület minden tagjának és

segítőjének, akik a szervezésben és a 
lebonyolításban részt vettek,

valamint a fellépő csoportoknak a 
színvonalas műsor biztosításáért:
– Matyó Néptáncegyüttes
– Lajtha László Néptáncegyüttes
– Mezőcsát Népi Együttes
– Matyó Népi Együttes
– Matyó Nagymama Egyesület
– Eszterlánc Gyermek Néptánccsoport
– Tobán Hagyományőrző 

Népművészeti Egyesület
– Gyöngykaláris Néptáncegyüttes,

Cseppecske gyermek táncegyüttes
– Tardi hagyományőrzők
– Móringoló Néptáncegyüttes és

Szentistváni gyermek táncegyüttes
– Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző

Egyesület
– Emőd Asszonykórus
– Emődi Pincegazdák Dalárdája
– Tibolddaróc Asszonykórus.

a rendezvény által érintett területek 
lakóinak türelmét, 

megértését köszönjük!

FElHíVás
A Zsóry Camping Kft. hasznosítás céljából meghirdeti 
a Mezőkövesd, Bazsarózsa u. 2. szám alatti telephelyén 
található ingatlanokat az alábbiak szerint: 
– Közművesített földterület kb. 2 hektár 

(a kemping város felőli részén, 
a főbejárattól balra)

– Közösségi épület kb. 60 négyzetméteres bár 
helyisége (a kemping főbejáratától jobbra)

a hasznosításra vonatkozó tervek, 
ajánlatok folyamatosan benyújthatók:
– Személyesen: Zsóry Camping recepció 

Mezőkövesd, Bazsarózsa u. 2. 
– Postán: Zsóry Camping Kft. 

3400 Mezőkövesd, Pf. 96.
– E-mailben: zsorycamping@gmail.com

Információ: 49/411-686, 30/228-7119,
zsorycamping@gmail.com

A Matyó Kertbarát Egyesület kirándulást szervez, 
melynek időpontja 2014. május 17–18.
A kirándulás helyszínei:
– Alcsúti Arborétum
– Vasi Skanzen, Szombathely
– Kám, Jeli Arborétum (rododendron virágzás)
– Herendi Porcelán Múzeum
Érdeklődni és jelentkezni: 30/936-5078
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sportkalauz laBdarúGás két vereséget szenvedett a Mezőkövesd zsóry felnőtt csapata az 
otp Bank liga legutóbbi fordulóiban. együttesünk nehéz helyzetbe került a 
bennmaradás szempontjából, miután Melczerék öt pontos hátrányból várhat-
ják a hátralévő három összecsapást.

rúgott gól nélkül
szombathelyi Haladás 
– Mezőkövesd zsóry 1-0 (0-0)
Labdarúgóink a 6. helyen álló dunántúli 
gárda vendégeként léptek pályára a baj-
nokság 26. fordulójában április 26-án.

A találkozó első percei Halmosiék me-
zőnyfölényében teltek, ennek ellenére az 5. 
percben Bognár lőtt kevéssel a kapu mellé 
18 méterről. Öt perccel később a házigazdák 
is gólhelyzetig jutottak, de a kapu előtti ka-
varodás végén Szalaiék felszabadítottak. Ezt 
követően mindkét csapat előtt adódtak lehe-
tőségek, de egyik gárda sem tudott betalálni.

radÓ-GÓl Fordulás után is nagy iramban 
futballoztak a csapatok. Labdarúgóink kö-
zül Harsányi, valamint Rajczi is ziccert hi-
bázott és ez megbosszulta magát. A játék-
rész felénél előbb Radó, majd két perccel 
később Guzmics fejesét védte ki Horváth, 
aki a 72. és 73. percben is nagy bravúrral 
őrizte meg a kaput a góltól. A 79. minu-
tumban viszont Fehér bal oldali beadását 
követően Radó közelről a hálóba fejelt, így 
a vasiak megnyerték a találkozót.

Mezőkövesd zsóry 
– Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)
A pontvadászat 27. fordulójában hazánk 
legnépszerűbb együttese látogatott váro-
sunkba május 3-án. A csapatokat teltház, 
azaz 5000 néző várta a Városi Stadion-
ban. Véber György már nem számíthatott 
Rajczi Péter, Vermes Krisztián és Farkas 
Balázs játékára, miután a klub vezetősége 
április 30-ától felmentette a munkavégzés 
alól a labdarúgókat, ellenben Sárközi Ta-
más személyében egy fiatal  játékos kapott 
helyet a kezdőcsapatban.

pontrúGás dÖntÖtt A fővárosiak ma-
gukhoz ragadták az irányítást a nagy ira-
mú mérkőzésen, de a labda elsősorban a 
két 16-os között pattogott. Labdarúgóink 
első lehetősége Bognár nevéhez fűződött, 
aki mintegy 22 méterről a keresztléc fölé 
küldte a játékszert a 26. percben. Két perc-
cel később Jenner bal oldali szabadrúgás-
ára után Busai a védőket megelőzve a há-
lóba csúsztatott, így az FTC megszerezte 
a vezetést. A fővárosiak a folytatásban is 

fölényben futballoztak, de erejükből csak 
egy lesgólra futotta a szünetig.

kÉt pIros A játék képe fordulás után 
sem változott. Együttesünk legnagyobb 
helyzete az 56. minutumban maradt ki, 
amikor is Fótyik távoli lövésébe Harsányi 
tette bele a lábát az 5-ösön, de a játékszer 
a kapu fölé perdült. A 83. percben Bog-
nár remek kiugratása után Menougong 
esett el Mateos és Pavlovics szorításá-
ban a 16-oson belül. Az esetet követően 
kisebb csetepaté alakult ki, amely után a 
játékvezető Pavlovicsot 2. sárga lappal, 
míg Menougongot piros lappal küldte 
az öltözőbe. A ráadás pillanataiban még 
Böde harcolt ki egy nagy lehetőséget, de a 
lövése elakadt az elvetődő Horváthban. 

Labdarúgóink továbbra is a 15. helyen 
állnak a tabellán 23 ponttal. Melczerék 
hátránya három fordulóval a bajnokság 
vége előtt 5 pont a bennmaradó helyen 
tanyázó Paks mögött. A sereghajtó Ka-
posvár 19 ponttal áll az utolsó helyen.

Bódi krisztián

KÉZILABDA Egy győzelem mellett kétszer kikapott a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata a bajnokság előző három fordulójában. 
Kézilabdázóink a Győr hazai legyőzése mellett Budapesten és Cegléden maradtak pont nélkül.

Két ponttal „beljebb”
PLER Budapest
– Mezőkövesdi KC 31-26 (13-14)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság alsóházi rájátszásának 5. 
mérkőzésén a kieső helyen álló fővárosi együttes fogadta 
Beniséket április 23-án. Együttesünk villámrajtot vett a 
találkozó elején és alig 10 perc alatt 5-1-re meglépett. Ez-
után magukra találtak a házigazdák, akik rövid időn belül 
beérték Dobóékat. A folytatásban fej-fej mellett haladtak 
a csapatok, de a végjátékból együttesünk jött ki jobban, 
így az MKC előnnyel vonulhatott pihenőre.

BERAGADTAK Skaliczki László tanítványai fordulás után 
sok technikai hibát vétettek és gyorsan 19-15-ös hátrány-
ba kerültek. Ezután a PLER gyakorlatilag végig kiegyen-
súlyozott teljesítményt nyújtott, ezért a hazaiak öt góllal 
megnyerték az összecsapást. A mérkőzés krónikájához 
tartozik, hogy a játékvezetők Leimetert, a hazaiak játéko-
sát az utolsó percben piros lappal kiállították.

Mezőkövesdi KC 
– ETO-SZESE Győr 38-36 (18-22)
Dobóék a bajnokság 6. mérkőzését a sereghajtó Rába-
partiakkal játszották le április 27-én. 

A találkozó elején együtt haladt a két csapat, vi-
szont a dunántúliak 3-2-es hazai vezetés után 
zsinórban négy gólt lőttek, így a 8. percben 6-3-ra 
megléptek. A mérkőzés képe ezután sem változott, 
az MKC görcsösen és szokatlanul sok hibával ját-
szott, ezért a különbség folyamatosan nőtt. A já-
tékrész derekán 14-9-re, míg öt perccel a szünet 
előtt már 20-13-ra vezettek a győriek. Kézilabdá-
zóink a hajrában összekapták magukat és három 
találatot ledolgoztak a hátrányból.

Dobóék fordulás után egy 3-0-ás rohammal nyitot-
tak, de a látogatók nem roppantak össze és a foly-
tatásban tartották 1-2 gólos előnyüket. Csapatunk 
egészen a félidő közepéig üldözte a Győrt, ekkor 
Trivkovics gólja után döntetlenre álltak a csapa-
tok (27-27). Az MKC ezután átvette a vezetést és 
a folytatásban már nem adta ki kezéből az előnyt, 
ráadásul a győri Pesic a 46.minutumban begyűjtötte 
3. kétpercesét, amiért piros lapot kapott. Az utol-
só pillanatig óriási akarattal küzdő győriek három 
perccel a meccs vége előtt még 35-34-re feljöttek, 
de csapatunk jobban bírta a nagy feszültséggel és 
sorozatos kiállításokkal tarkított hajrát.

Ceglédi KKSE
– Mezőkövesdi KC 28–27 (16–13)
Az MKC Cegléden játszotta le a 7. alsóházi összecsapá-
sát május 2-án. A hazaiak jól kezdték a találkozót és a 4. 
percben 4-1-re, majd a 11. percben 8-4-re vezettek. A 
játék képe a következő tíz minutumban sem változott, 
ennek eredményeként hét perccel a félidő zárása előtt 
12-8 állt az eredményjelzőn. Együttesünk a játékrész 
hajrájában egy 5-2-es sorozatot produkált, de Hódiék 
végül három gólos előnnyel vonultak pihenőre.

Az MKC 17-16-ra felzárkózott a második félidő 
elején, viszont ezt követően megtört kézilabdázó-
ink lendülete és Bíróék 23-19-re elléptek. Dobóék 
azonban egy pillanatig sem adták fel és az utolsó 
hat percnek 24-24-ről vágtak neki a felek. A kiéle-
zett végjáték után a hazaiak Cegléden tartották az 
értékes bajnoki pontokat.

Benisék őrzik 9. helyüket a tabellán 18 ponttal, 
a 23 pontos Orosháza mögött és az együttesünkhöz 
hasonlóan 18 egységet gyűjtő Cegléd előtt. A PLER 
16, míg a már kieső helyen tanyázó Vác és Győr 15, 
illetve 8 ponttal áll a tabellán. Az Orosháza és az 
MKC 7-7, míg a mezőny többi tagja 6 összecsapást 
játszott le a rájátszásból. bokri
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Kövesdi 
aranyérmesAz utolsó fordulóban azt a végül 4. helyezést érő 

MAFC-ot kellett volna legyőzni minél nagyobb arány-

ban a kiesés elkerüléséhez, amelytől a valóságban 9-3 

arányú vereséget szenvedett NB II-es sakkegyüttesünk.
A szervezők három kategóriában hirdették meg a megméretést, így az alsó és 
felső tagozatos tanulók mellett nyílt versenyben is avattak győztest. A többfor-
dulós rapid versenyen az alsósok között 14 sportoló indult. A legeredményeseb-
ben a füzesabonyi Bocsi Levente szerepelt, aki Illés Dávid Márk és Kiss Enikő előtt 
szerezte meg az aranyérmet. A felsősök versenyében összesen nyolc sakkozó ült 
asztalhoz, akik közül a tibolddaróci Pribéli Tamás végzett az első helyen. Az ezüst-
érmet Bíró Bálint vehette át, míg a bronzérmes Dózsa Tibor lett.

A 12 tábla felén a döntetlent tud-
ták tartani játékosaink, nyertes-
ként azonban egyik asztaltól sem 
sikerült felállni. Ebben a bajnok-
ságban 5 és fél ponttal többet (53) 
gyűjtött csapatunk, mint az előző 
idényben, a 11 fordulóban csak-
nem 5 pontos mérkőzésenkénti 
átlagot ért el, ami jó eredménynek 
számít az igen erős Erkel-csoport-
ban. Sajnos ezek a mutatók csak az 
utolsó helyhez voltak elegendőek.
Döntetlen: Mede István, Pap Já-
nos, Zelei Zoltán, Hegedűs Rafael, 
Nyíri Dániel és Hajdú Sándor.
játszottak még: Sallai János, 
Barabás Tibor, Éberth Zoltán, 
Hunkó György, Csontos Dominik 
és Pap Kristóf.

Csodák 
a sakkban sincsenek...

Dr. T. B.

Mintegy harminc sportoló vett 
részt a XI. Kis Matyó Open sakk-
versenyen. A Mezőkövesd Zsóry 
sakkszakosztályának viadalát 
a Bárdos Lajos Tagiskolában 
rendezték meg április 26-án. 

KöVESDI GYŐZTES A nyílt kategóriában hat versenyző indult. A vetélkedés vé-
gén a mezőkövesdi Póta Lajos diadalmaskodott. „Szeretném kiemelni, hogy 
a résztvevők közül hat gyermek először vett részt versenyen és nagyon 
örülök annak, hogy senki sem vallott szégyent. A dobogós helyezésekért 
mindhárom csoportban kiélezett, nagy csata zajlott és minden kategóri-
ában csak a mezőnyértékelés döntötte el a helyezések sorsát” – hangsú-
lyozta Éberth Zoltán, a verseny szervezője.

Újra bizonyítottak 
az úszó gyerekek!

a kIds kupát az országban működő katolikus 
iskolák részére rendezik meg 

minden év tavaszán kecskeméten.

A 21. alkalommal lebonyolított ese-
ményen összesen 27 iskola 239 ta-
nulója vett részt április 12-én. Az 
I–III. korcsoportosok 3 úszásnem-
ben, míg a IV–VI. korcsoportosok 
4 úszásnemben álltak rajtkőre 50 
m-es távokon április 12-én. Ezen 
felül összesen 29 váltó is megméret-
te magát az országos eseményen.

Mezőkövesdet a két katolikus is-
kola, a Szent István Iskola és a Szé-
chenyi Szakképző összesen 20 fővel 
képviselte. A gyerekek elismerésre 
méltó teljesítményt nyújtottak, ezt 
bizonyítja, hogy a Szent István in-
tézmény a megszerzett érmek alap-
ján az előkelő 4. helyen végzett a 
27 résztvevő iskola között. Három 
arany, három ezüst, három bronz 
érmet szereztek és ezen felül még 
több helyezést is magukénak mond-
hatnak, ezeken kívül még nagyon 
sok egyéni csúcs is született!

A Széchenyi Katolikus Szakképző 
Iskolát két tanuló képviselte a via-
dalon. Nekik is sikerült letenniük 
a névjegyüket! Ördög Rebeka 50 m 
mellen és 50 m pillangón egyaránt 
a 2. helyen végzett. Polgár Péter-
nek 50 m gyorson sikerült a leg-
jobb ideje közelébe úsznia. Mivel 
már csak nagyon ritkán jut ideje 
az edzésre, és most volt utoljára 
alkalma arra, hogy iskolája színeit 
képviselje, azt hiszem, ez nagyon 
jó eredménynek számít, ugyanis ő 
volt a legidősebb induló!

Végül hadd dicsérjem meg 
mind a 20 gyereket, aki részt vett 
a versenyen, hiszem, hogy mind-
annyian tudásuk legjavát adták, 
nem kis örömet szerezve nekem 
és a két kísérő tanító néninek, Lu-
cának és Eszternek! Nagyon büsz-
kék vagyunk rátok!

polgár sipeki Éva

Aranyérmesek: 
Fügedi Janka és Németh 

Anna (mell)
4x50 m-es leány gyors váltó: 

(Kis-Csabai Nóra, Bencsik 
Bianka, Udud Hajnalka, 

Németh Anna)

Ezüstérmesek:
 Németh Zsófia 

(mell), 
Németh Zsófia 
(gyors), Kardos 

Eszter (hát)

Bronzérmesek:
 Kis-Csabai Nóra 

(hát),Németh Anna 
(gyors), Kardos Eszter 

(mell)

Ezeken kívül még hét helyezést mondhatnak 
magukénak az úszópalánták

A sakkozók három kategóriában mérték 
össze tudásukat: az alsó és felső 

tagozat mellett nyílt versenyben is
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Az ajánlat 2014. május 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az elő�zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF 
szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében 
is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,  
és 4 hónapon át csupán 1288 Ft a havi díj! Az ötödik hónaptól az adott csomaghoz 
tartozó havi díjat számlázzuk.

A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj  
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 50. (a városi televízió irodájában) 
minden hónap első és harmadik keddjén 9.00-17.00 óráig
Értékesítőnk: Jakab Judit Tel.: +36 20 220 1184

Az Invitellel jó nyarad lesz
Tévé, internet, telefon együtt – 
négy hónapig akciós áron

Minden  
csomag havi

1288 Ft


