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2014. június 5.
XXVI. évf. 11. szám
Városunk lapja

Városháza Önkormányzati munkák 
Interjú Vámos zoltán fürdőigazgatóval
sportkalauz kövesdi íjászok sikerei

Örök érvényű
emlékmű
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családok 
napja

A negyedik alkalommal megtartott rendezvényen 
a legkisebbeket mazsolamuzsikával, játszósátorral 
várták, de volt kapura rúgás Szántai Leventével, 
a Mezőkövesd Zsóry labdarúgócsapat kapusával. 
Emellett kézműves-foglalkozás keretében kis ko-
ronákat készíthettek a gyerekek. 

Kismotoros, futóbiciklis, futó, görkorcsolyás 
és biciklis versenyt is rendeztek, amelyek-
ben a bölcsődéstől egészen a kisiskolásig 
sok gyerek részt vett. 

Az anyukáknak, apukáknak 
volt feleségcipelő verseny, 
május 15-én pedig az édes-
anyák a süteményeiket verse-
nyeztethették meg, melyeket 
a Szántai Levente által veze-
tett zsűri értékelt.

Városi
gyermeknap

„Az idei 
gyermeknapnak 

rekordszámú volt a 
látogatottsága az előző 

évekhez képest” – mondta 
el Kinczel Brigitta, 

a Mezőkövesdi közkincs-tár 
nonprofit kft. ügyvezető 

igazgatója. 

több százan látogattak ki az idei Városi Gyermeknapra és a Csalá-
dok napjára május 25-én, vasárnap a kavicsos-tó és szabadidőpark-
ba. a május 15-ei rossz idő miatt a kabócák és Manócskák közhasz-
nú egyesület által szervezett Családok napja elmaradt, azonban 
május 25-én délelőtt bepótolták az erre a napra szánt programokat.

Egész nap kézműves-foglalkozással, ingyenes arcfestéssel, 
lézerharccal, ugrálóvárral, trambulinnal, népi játékokkal, a 
helyi rendőrség révén motoros szimulációval és óránként 
cukoresővel várták a kicsiket. 

A Mezőkövesd Önkormányzata és a 
Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit 
Kft. közös szervezésében megvalósuló 
gyermeknap az Easydance Akrobati-
kus Rock And Roll táncosainak bemu-
tatójával kezdődött, majd a Mezőkö-
vesdi Zumba Klub tagjai léptek fel. 

A táncos, mozgásos program után kihir-
dették a „Kedvenc színházi előadásom” 
című rajzpályázat eredményét. Harma-
dik lett Bükkábrányból az első osztályos 
Kiss László, második Sályból az elsős 

Czegléni Áron, a legjobb rajzért 
járó ajándékot a sályi másodi-
kos Molnár Fruzsina kapta. 

Délután a Matyóföldi Íjász Egyesület 
és a Mezőkövesdi Kutyaiskola tartott 

bemutatót. Emellett hatalmas sikere volt 
a BubbleFlash csapatának, akik óriásbu-
borékokat készítettek. Színpadra lépett 

még a Mezőkövesdi Mazsorett Csoport, az 
Eszterlánc Gyermek Néptánccsoport, volt 

bohócműsor és a Vaga Banda gólyalábasok 
is szórakoztatták a gyerekeket.

A nap sztárvendége 
a The Voice első 
évadának nyertese, 

Pál Dénes volt
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pető margit

kÖnyV

Írott szó – gondolat
gondolat – ember

értelem – szellem...
Örökös létünk

aranykötésű
jelképe – elme

lélekfényeid
messzivilágló

szavaid
kÖnyV-e

sárgult lapok
zizzenő imája

múltunk – nyelvünk
lelkünk őrizői,

szentelt ívek oltárain
áldozati szívek

gondolatok meghittsége érint...
környezetirtó

rohanva élő
öngyilkolásban

mély bölcsességed
időtlen-álló,

kötetbe rovott
etalon-érték

soha nem málló...
szolgálsz időt,

kultúrát,
jelent és jövőt

egyaránt.
. - .

„Az idei 
gyermeknapnak 

rekordszámú volt a 
látogatottsága az előző 

évekhez képest” – mondta 
el Kinczel Brigitta, 

a Mezőkövesdi közkincs-tár 
nonprofit kft. ügyvezető 

igazgatója. 
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városháza

Folyamatosan zajlanak a kátyúzási, illetve út-
karbantartási munkálatok Mezőkövesden.
Városunk önkormányzata minden esztendőben jelen-
tős forrást biztosít saját költségvetéséből az út-, valamint 
járdakarbantartási munkálatokra, melyre ebben az évben 
összesen bruttó 25,4 millió forintot fordítanak. Az utak ká-
tyúzása a nyugati városrészben kezdődött. 

A kivitelező cég szakemberei jelenleg a Kölcsey, a Má-
ria, a Gizella, illetve az Erzsébet úton és környékén végez-
nek útkarbantartási munkát, majd az északi városrészhez 
tartozó utcák közül egyebek mellett a Zsófia és a Júlia úton 
dolgoznak. A  kátyúzási munkálatok várhatóan június vé-
gén fejeződnek be.

Május közepén megkezdődött az útburkolati 
jelek felfestése városunkban. a munkálatok 
néhány napon belül befejeződtek.

Városunk önkormányzata saját költségvetéséből bruttó 3,5 mil-
lió forintot fordít az útburkolati jelek felújítására. A kivitelező 
cég a gyalogátkelőhelyek festésével kezdte meg a rekonstrukci-
ót május 19-én. A kereszteződések, a felezővonalak, valamint 
az úttest szegélyvonalait a hétvégére ütemezték, hogy a lehető 
legkisebb mértékben akadályozzák a közlekedést.

megújultak 
a burkolati jelekkátyúznak 

a városban

Fotószakkörösök 
kiállítása 
Kiállítással zárták le az első fotószakkört május 15-
én a Közösségi Házban. A tárlaton a matyó kincse-
ket megörökítő alkotások láthatóak. 
Mezőkövesd Város Önkormányzata nyertes TÁMOP-os Őrizzük 
meg Matyóföld kincseit! című pályázata keretében a hímzés- és 
néptáncoktatás mellett video- és fotószakkört is indítottak. Ez utóbbi 
első kurzusa május 15-én lezárult. A 14 résztvevő alkotásait a Közös-
ségi Ház aulájában állították ki. 

 „Pár hónap alatt sokat és látványosan fejlődnek a szakkörösök, hi-
szen nagyon érdekes, különleges képeket készítettek” – mondta el Kor-
pás Károly, a szakkör vezetője. 

A kiállítás 46 fényképe bemutatja, hogyan látják a fiatalok Mező-
kövesdet, a matyó hímzést, a látványosságokat, a múzeumok állandó 
kiállításait. Megörökítették a Mezőgazdasági Gépmúzeum ritkasá-
gait, a Matyó Múzeum értékes kincseit, a templomainkat, a szobro-
kat, emlékműveket, épületeket. „Először tartottam a fényképezéstől, 
de ahogy telt az idő, egyre inkább belejöttem. Inkább természetfotókat 
szeretek készíteni, de szívesen fotózom az embereket, az állatokat” – 
mondta el Szabó Eszter. A projektben szereplő második szakkör már 
elindult és júliusban zárul. 

Az EP voksolás előtt összesen 8 párt állított jelölteket. A válasz-
tás lényegesen alacsonyabb részvétel mellett zajlott, mint az 
áprilisi országgyűlési, ugyanis a választásra jogosult állampol-
gárok közül összesen 2 millió 313 ezer 259 fő (28,92%) járult 
az urnák elé. A kormánypárti koalícióra 1 millió 191 ezer 163 
állampolgár adta le a voksát, ami a választók 51,49%-át jelenti. 
A Jobbikra 339 501-en szavaztak (14,68%), míg az MSZP listáját 
összesen 252 494 fő, a választópolgárok 10,92%-a támogatta. 
A 4. helyet a Demokratikus Koalíció (DK) szerezte meg 225 762 
szavazattal (9,76%), az Együtt-PM 167 012 (7,22%) ért el, míg 
az LMP éppen, hogy átlépte a mandátumszerzéshez szükséges 
5%-os küszöböt 115 957 vokssal (5,01%). A Haza Nem Eladó 12 
107 (0,52%) és az SMS 9 263 (0,4%) eredménnyel zárt.

FIDESZ-SIKEr A TérSégbEN IS Borsod-Abaúj-Zemplén 7. 
választókerületében szintén nagy fölénnyel győzött a FIDESZ-
KDNP, ugyanis a 21 057 érvényes voksból a kormánypárti 
lista 11 661 (55,37%) szavazatot kapott. A Jobbikra 4 639-en 
(22,01%), az MSZP-re 2 085-en (9,90%), a DK-ra 1 233-an 
(5,85%), az Együtt-PM-re 687-en (3,26%), az LMP-re 549-en 
(2,6%) voksoltak. A Haza Nem Eladó mozgalomra 121 (0,57%) 
és az SMS-re 82 (0,41%) szavazat érkezett.

A FIDESZ-KDNP fölényes győzelmével zárult a 
május 25-én megrendezett Európai Parlamen-
ti választás hazánkban. A FIDESZ-KDNP 12, a 
Jobbik 3, a Demokratikus Koalíció, valamint 
az MSZP 2-2, míg az Együtt-PM és az LMP 1-1 
képviselőt küldhet brüsszelbe.

Fölényes 
kormánypárti siker

B. k. B. k.

bódi K.

M. Zs.
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A Sínai-hegyen 
Istentől adott parancsok 

a valláserkölcsi élet örök érvényű 
alaptörvényei. Az embernek Isten 

és embertársai iránti kötelességeit 
összegzi. érvényessége minden 

időben megmarad, mivel Jézus azt 
mondta: „Nem megszüntetni jöttem 

a Törvényt, 
hanem beteljesíteni.”

a jövő nemzedékének
Május 17-én átadták az elkészült tízparancsolat 

emlékművet. a szobor a kavicsos-tó és szabadidőparkban, 
a jézus szíve templom mögött kapott helyet. 

Hazánk több településén, de külföldön is 
számos emléktábla látható a templomok-
ban, illetve azok közelében, amelyek arra 
hívják fel az emberek figyelmét, hogy a 
tízparancsolat betartásával, az Isten által 
adott útmutatás megfogadásával éljünk.

„A tízparancsolat nem csak egyszerű-
en egy idézendő szöveg, ezt le kell írni, kőbe 
kell vésni, könyvbe kell nyomtatni, hogy még 

erőteljesebben emlékeztessen bennünket. 
Parancsoknak mondjuk őket, de ezek nem 
parancsok, hanem kijelentő mondatként 
lehetne őket mondani. Szinte mindegyik 
mondathoz hozzá lehetne tenni azt, hogy 
»Ugye nem vagy olyan ostoba, hogy… ezt 
vagy azt teszed«. Ez a nem túl nagy em-
lékmű arra emlékeztet bennünket, embe-
reket, hogy igazán boldog életünk már itt 
a földön is csak akkor lehet, ha Isten irány-
mutatásai szerint élünk” – mondta el dr. 
Berkes László plébános. 

szIMBÓluMok Az emlékmű, amelynek 
minden egyes eleme, része szimbolikus 
jelentésű, egy titkos felajánló révén ké-
szülhetett el. Az volt a cél, hogy semati-
kusan ábrázolják Mózest, aki megkapta 
a tízparancsolatot tartalmazó kőtáblát. 
Mózes csíkos palástját ábrázolja a szobor 
félkör alakú háta. Elöl látható a két kő-
tábla, amelyet a félkör alakú betonépít-
mény tart. A bal oldali táblára három, a 
jobb oldalira pedig 7 parancs van vésve. 
A palást belsejében látható tűzvörös mo-
zaik pedig az el nem égő, de lángoló csip-
kebokrot jelképezi.

Az átadó eseményen elsőként dr. Berkes 
László plébános bemutatta az emlékmű ke-
letkezésének menetét, körülményeit, majd 
pedig Gordos Attila református lelkész és 
dr. Fekete Zoltán polgármester osztotta 

Összhang és segítség 
Új vezető a Közkincs-tár élén

Új igazgató irányítja a Mezőkövesdi Közkincs-tár 
Nonprofit Kft.-t. Az ügyvezetői 

feladatokat ezentúl Kinczel brigitta látja el

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. korábbi igazgatója, Kazárné Kalber Nikolett anyai örö-
mök elé néz a közeljövőben, ezért az intézmény élére új vezetőt választott településünk képvise-
lő-testülete. A döntés értelmében a posztot Kinczel Brigitta tölti be, akit a mezőkövesdiek a városi 
könyvtárból ismerhetnek. 

KINCZEL brIgITTA 1976-ban született Budapesten. 2 éves volt, mikor Mezőkövesdre költözött családja. A 
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola után az Eszterházy Károly Tanárképző Főisko-
lán végzett könyvtár-informatikus szakon. Ezt követően az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen könyv-
tári és informatikai menedzser szakképesítést szerzett. 1997. december 24-től dolgozik a mezőkövesdi 
Városi Könyvtárban, ahol a könyvtárosság minden folyamatával megismerkedett. Dolgozott olvasószol-
gálatosként, volt és feldolgozó munkatárs tájékoztató könyvtáros, emellett foglalkozott informatikával. 
2009. május 1-jétől a könyvtár vezetői feladatait látta el. 

„Nagyon érdekes kihívásnak tekintem, hogy több intézmény koordinálását kell ellátnom. Sok minden-
re kell odafigyelni, több dolgot kell egyszerre kézben tartani. Különösen tetszik nekem, hogy sok lehetőség 
van az emberekkel való kapcsolatra, a rendezvények megszervezésére” –  emelte ki Kinczel Brigitta. 

Az új megbízott igazgató nem tartja magát szigorú vezetőnek, azt szeretné, ha az általa vezetett 
csapat jól, összhangban működjön, egymás munkáját segítve. 

meg gondolatait. A városvezető kiemelte, 
hogy ez a tábla mindannyiunk számára egy 
tükör, melybe belenézve, feliratát olvasva 
szembenézhetünk azzal, hogyan is élünk, 
követjük-e Isten iránymutatásait.

„A Tízparancsolat emléktáblán több 
ezer éves emberi normák olvashatóak, 
amelyek a mai napig érvényesek. Úgy gon-
doltuk, hogy jól beleillik a Kavicsos-tó és 
Szabadidőpark szellemiségébe. Azért örü-
lünk ennek a felajánlásból megalkotott em-
léktáblának, mert a jövő nemzedékének ké-
szült. Ha elsétálunk itt és egy-egy parancsot 
magunkkal viszünk, akkor jobb világban 
élhetünk” – emelte ki a polgármester.

A szobor formáját dr. Berkes László 
tervezte meg, a kivitelezést pedig Kis Ist-
ván művész végezte el. A beszédek, gondo-
latok után 10 gyermek olvasott el egy-egy 
parancsot és helyezett el egy-egy rózsát a 
tábla előtt. Ezt követően közös imádság 
mellett megáldották az emlékművet.

Emlékmű örök érvényű alaptörvényekkel Molnár zsanett 

-os-
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Immár ötödik alka-
lommal szervezte meg 

a pálinkamustrát és 
Virágkiállítást a Matyó 

kertbarát egyesület. 

nedűk 
versenye

Május 22–24. között számos virágot, 
fűszernövényt, gyógyteát ismerhettek 
és vásárolhattak meg azok, akik ellá-
togattak a Közösségi Házba, a tavaszi 
virágkiállításra. 

A pálinkamustrát és a pogácsasütő 
versenyt május 24-én délelőtt Tállai And-
rás, a Belügyminisztérium önkormányza-
ti államtitkára, térségünk országgyűlési 
képviselője nyitotta meg. Az államtitkár 
beszédében kiemelte, hogy örül annak, 
hogy Mezőkövesden is évről évre meg-
szervezik ezt a mustrát, ezzel lehetőséget 
teremtve a környéken, a térségben élők 
számára, hogy bemutathassák, megmé-
rettessék a különböző gyümölcsökből 
készült italukat. A pálinka kategóriában 

88 mintát neveztek be, amelyeket orszá-
gos versenyeken gyakran résztvevő szak-
emberek bíráltak el. Arany minősítést 7, 
ezüst minősítést 16, bronz minősítést 24 
pálinka kapott. 41 nedű pedig elismerő 
oklevélben részesült. 2014 Év Matyó Pá-
linkája lett a miskolci Baráth Péter 2012-
es évi Vadmeggy pálinkája. Különdíjban 
részesült Kiss László Bükkábrányból, aki 
egy 2012-es Eperfahordóban érlelt tör-
kölyt hozott el a versenyre. 

A versenyen részt vett pálinkafajták: 
alma, birs, szilva, meggy, cseresznye, 
őszibarack, faeper, fekete szeder, kajszi-
barack, körte, borpárlat, törköly, szőlő, 
csipkebogyó, bodzavirág, sör-maláta-
komló, ágyas kajszibarack, ágyas szilva. 

A pogácsa kategóriában 13 nevezés ér-
kezett be. Ezek közül az első helyezést 
érte el, így elnyerte a 2014 Év Matyó 
Pogácsája címet Gáspár Józsefné Te-
pertős Bori mama pogácsája. Második 
díjat kapott, egyben Különdíj címet 
vehetett át Csirmazné Cservenyák Ilo-
na „Ica rolója”. 

Harmadik díjat kapott Kiss Lajosné 
„Ropogós-Kiss Sajtos pogácsája, míg 
IV. díjat Molnár Gabriella „Részeges 
Szakácsnő pogácsája” nyerte. Mind a 4 
helyezett mezőkövesdi lakos. A zsűri 
öt Kiváló munka és négy Szép Érde-
mes munka minősítést adott. A zsűri 
elnöke Vasas Pál volt (aRozetta Kft. 
egykori vezetője).

Az országos 
találkozó jegyében
éves taggyűlést szervezett a Mezőkövesdi Városszépítő és Vá-
rosvédő Egyesület május 15-én. A szervezet tagjai az elmúlt 
éves beszámolók mellett a 2014-es esztendő feladatairól 
tárgyaltak a Közösségi Házban megrendezett eseményen.

Az ülésen elsőként a 2013-as esztendő tevékenységéről szóló beszámolót 
hallgatták és tárgyalták meg a városvédők. Pető Istvánné elmondta egyebek 
mellett, hogy tavaly 220 000 Ft-ot fordítottak a Városi Temetőben található Kő-
kép felújítására. Hangsúlyozta, az emlékmű helyreállítását Baranyi Imre fogja 
elvégezni és a rekonstrukció legkésőbb június végén, vagy július elején teljes 
egészében befejeződik. A tervek szerint a Mezőkövesden megrendezésre kerülő 
XXXIII. Város- és Faluvédők Országos Találkozója és Konferenciája (július 9-étől 
12-éig) keretében adják majd át a megújult Kőképet. A szervezet pénzügyi be-
számolóját Barczi Istvánné, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette. Ezt köve-
tően a tagság megtárgyalta és elfogadta a 2013-as évről szóló beszámolókat. 
Pető Istvánné külön köszönetet mondott a támogatóknak, valamint azoknak, 
akik a városvédőknek ajánlották fel az SZJA 1%-át, melyből mintegy 60 000 Ft 
gyűlt össze. Megválasztották az új Ellenőrző Bizottságot is, melynek Abuczki 
Istvánné és Vámos Margó mellett Nagy István lett a tagja. 

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság adatgyűjtést követően megállapította, hogy 
az idős hölgy Csincséről Mezőkövesdre vonattal érkezett, azonban a további útja 
ismeretlen. Az eltűnt személy Alzheimer-kórban szenved, szellemileg zavart ál-
lapotú, ezért és idős korára való tekintettel a rendőrkapitányság személykörözést 
adott ki felkutatása érdekében, s ezzel egy időben a környező települések helyi 
médiumai is sugározták az eltűnés tényét, közzétéve a hölgy fotóját. A nyomozók 
megkeresték a kórházakat, mentőállomásokat, majd a Készenléti Rendőrségtől 
kértek helikopteres segítséget. A helikopteres keresés során a több 1000 hektáros 
terület átvizsgálása, és az ezzel egy időben történő földi keresést követően egyér-
telműen meghatározásra került a kutatás további irányvonala. Az erőfeszítéseket 
siker koronázta, 22-én délután Budapest közigazgatási területén megtalálták a 
nénit, aki koszosan, gyenge állapotban, de sértetlenül megúszta a „kalandot”. A 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság köszönetét fejezi ki a keresésben résztvevő társszervek-
nek. A példaértékű összefogást jelképezi, hogy a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. a kapitányság 
kérésére NBI-es labdarúgócsapatának edzését félbeszakítva lehetővé tette a keresésben 
résztvevő helikopter le- és felszállását. 

Május 20-án a délutáni órákban segélyhívás érkezett 
a b-A-Z. Megyei rendőr-főkapitányság ügyeletére, 
mely szerint a bejelentő 63 éves édesanyja reggel 
7–8 óra között eltűnt csincsei 
otthonából, azóta nem látta senki, a rokonság 
keresése is eredménytelen volt. 

Példaértékű összefogás

Molnár zs.

b. Krisztián
Mezőkövesdi rendőrkapitányság
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mozaik

– milyen lépéseket tettek, hogy a fürdő 
felkészülten várja a vendégeket?
– Fontos, hogy időben felkészüljünk a nyári 
időszakra. Ez egy szerteágazó feladat. A fürdő 
területe 11 hektár, ahol sok – az első benyo-
mást meghatározó esztétikai – munkát kell 
a főszezon előtt elvégeznünk. Ilyen például a 
terület rendbehozása, a kertészeti munkák, 
fűnyírás, virágosítás, a vízkarbantási munká-
latok, illetve a belső területek, a fogadóterek, 
a masszírozó hely, a pénztárak rendbetétele, 
amelyeket idén tavasszal is elvégeztünk.

Emellett a szezonra történő felkészülés 
során különböző marketingfogásokat is al-
kalmaztunk, így már tavaly ősszel különböző 
fórumokon hirdettük a fürdőt, a szolgáltatá-
sainkat. A karbantartási és marketingmunka 
mellett fontos év elején a személyzet felké-
szítése is, hiszen vannak állandó alkalma-
zottai a fürdőnek, de a nyár során vannak 
ideiglenes dolgozók is, akiket be kell tanítani 
annak érdekében, hogy minél hatékonyab-
ban lássák el feladataikat. 

– milyen akciókat terveznek a nyárra? 
– A fürdő belépőjegyeinek ára három éve vál-
tozatlan, nem vezettünk be szezonos belépőt. 
Idén várhatóan nagyon apró korrekciót, eme-
lést eszközlünk, vagy maradnak ugyanezek az 
árak. Ez attól függ, hogy az elindított beruhá-
zás adminisztratív szakasza után mikor indul el 
a tényleges építkezés. Ha elkezdődik a munka, 
akkor természetesen nem emelkednek az árak. 
Ha tolódik a beruházás, akkor úgynevezett 
infláció mértékű korrekciót vezetünk be. 

A mezőkövesdiek az elmúlt eszten-
dőkhöz hasonlóan idén is féláron tudják 
felkeresni a fürdőt. Ennek köszönhetően az 
elmúlt években és idén is egyre több mező-
kövesdi látogat ki a Zsóryba. 

Az akciók terén folytatjuk a télen meg-
kezdett 20%-os wellness akciónkat, mely 
hétköznapokra érvényes. Télen nagy siker-
nek bizonyult a VizesKeddj! kedvezmény, 
amelyet majd a szezon utáni időszakban 
vehetnek újra igénye a fürdőzők. 

– lesz idén éjszakai fürdőzés, 
illetve aqua zumba? 
– A nagy sikerre való tekintettel mind a két att-
rakció folytatását tervezzük. Az auqa zumbával 
egész nyáron, meghatározott napokon, főként 
hétvégén, napi két alkalommal várjuk a ven-
dégeket. Az éjszakai fürdőzések pedig előre 
meghirdetett időpontokban lesznek. A brazíliai 
labdarúgó világbajnokság június közepétől július 
első hétvégéjéig tart. Ezt kihasználva megpró-
bálunk olyan termékkínálattal élni, amely külön 
belépőjegy megfizetése nélkül, azaz az éjszakai 
fürdőjeggyel vehető igénybe. Ez a lehetőség a 
kiemelt meccsek napján lesz majd érvényes.

– milyen rendezvényeket szerveznek 
a nyár során?
– A többi fürdővel ellentétben nálunk nem 
május 1-jén, hanem a Matyó Húsvéttal indul a 
szezon, mert akkor nyitjuk meg a családi me-
dencét. A húsvét során nagyon sok látogatónk 
volt. A május 1-jei hosszú hétvégén a becslések 
szerint 3-4 ezer ember fordult meg a fürdőben. 

Vannak olyan rendezvények, amelye-
ket a Magyar Fürdőszövetség központilag 
szervez meg. Ilyen például a Szaunázók 
Napja vagy a Fürdőkultúra Napja. Ezeken a 
napokon a strandok különböző kedvezmény-
nyel, kombinált jeggyel, vagy akár bérlettel 
szólítják meg a látogatóközönséget, valamint 
költséghatékony programokat, fellépőket 
szerveznek ezekre az alkalmakra. 

Július első hétvégéjén, július 4–6. között 
rendezzük meg a Zsóry Fesztivált. A leg-
hangsúlyosabb programelemeket a második 
napra tervezzük, de lesz fellépő pénteken is, 
és vasárnap pedig a jól bevált Egészségnapot 
tartjuk meg. A fesztivál sztárvendége lesz az 
Irigy Hónaljmirigy és Fenyő Miklós, akik élő 
koncertet adnak este.

–  Tavaly újabb pályázatot nyertek a fürdő 
továbbfejlesztésére. mikor kezdhetik el a 
munkát?
– Ez egy majdnem nettó 800 millió forint 
értékű beruházás. A 2013. év elején megkapott 
támogatási döntés értelmében több mint 1 
milliárd forintos fejlesztést valósíthatunk meg. 
A támogatási szerződés megkötése után az ad-
minisztratív időszakban meg kellett pályáztat-
nunk például a projektmenedzsmentet, a köz-
beszerzőt. Most értünk a célegyenesbe, hiszen 
a kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési 
kiírás lényegében készen áll, amelyet elküldtük 
a törvényi előírások alapján szükséges előzetes 
minőségellenőrzési kontrollra. A terv műszaki 
kontrollja hibátlanul lement, most a jogi 
felülvizsgálata zajlik. A projekt legfőbb eleme 
az uszoda felújítása. Egy teljesen új vízgépésze-
ti rendszert alakítanak ki. Mellette pedig egy 

mini aquatikum, egy fedett élménymedence 
kialakítása is szerepel a beruházásban, amely 
gazdaságosan üzemeltethető lesz és amely 
egész évben működik. Ez a fedett élményrész-
leg csúszdaparkot, mini hullámfürdőt és egy 
úgynevezett csészefürdőt jelent. Az uszoda 
területén felső pihenőrészleget alakítanánk ki. 
Emellett a kinti terület rendezését is végrehajt-
juk a projekt keretein belül. Így a füvesítés és a 
locsolórendszer kiépítése, a kerítés lecserélése, 
felújítása is megtörténik. Illetve egy új bejáratot 
alakítunk ki az üdülőterület, az Olajfa út felől. 
A C épületet is szeretnénk felújítani, amelynek 
a földszintjén vendéglátóegységek kapnának 
helyet. Így a most vendéglátó helyiségként 
szolgáló épületek lebontásával újabb fejlesz-
tésre alkalmas terület szabadul majd fel. A 
pályázat tartalmazza egy külső játszótér, va-
lamint egy többfunkciós – foci, tenisz – pálya 
kialakítását is (melyet a fürdő nyitva tartási 
idején kívüli is igénybe lehet majd venni). 

A jelenlegi helyzet alapján augusztus 
közepén, végén kezdődhet el az építkezés, 
azonban ez nem fogja zavarni a fürdőzők 
komfortérzetét, pihenését.

– mit vár ettől a szezontól? 
– 2011-ben zajlott le az utolsó nagyobb be-
ruházás a fürdő életében, azóta azok a ven-
dégek, akik az építkezés miatt elpártoltak, 
fokozatosan visszatértek és térnek hozzánk. 
Ez a fürdő látogatottságán is érződik. A 
legfrissebb adatok szerint 2012-höz és 2013-
hoz képest idén már volt egy kismértékű 
látogatószám-növekedés, amely mintegy 1,5-
2%-os emelkedést jelent. Az első négy hónap 
eredményei visszafogott bizakodásra adnak 
okot. Legalább ugyanekkora emelkedésre 
számítok az év hátralévő időszakában is. Azt 
érzékelem, hogy újra szívesen látogatják a 
vendégek a Zsóry fürdőt, hiszen tavaly is 400 
ezernél többen választották a strandunkat. 
Arra törekszünk, hogy elérjük, illetve meg-
haladjuk a félmilliós látogatószámot.

cél a félmillió látogató
akciókkal, rendezvényekkel 
készül a nyári főszezonra
 a zsóry Gyógy- és strandfür-
dő. a következő hónap esemé-
nyeiről, terveiről, a megnyert 
pályázatról a fürdő vezetőjé-
vel, Vámos zoltánnal 
beszélgettünk.

M. zs.
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kultúra

Mintegy 30 gyer-
mek iratkozott be 

a Mezőkövesdi 
alapfokú Művé-

szetoktatási Intéz-
ménybe a május 

17-én megren-
dezett hangszer-

választó Családi 
napon.

nyílt nap 
a zeneiskolában

A különleges nyílt napot harmadik alkalommal rendezték meg 
az oktatási intézményben. Az iskola csordultig megtelt több-
ségében az iskolai tanulmányaikat ősszel kezdő gyermekekkel 
és szüleikkel. A fiatalok a nyílt nap keretében megismerhették 
és kipróbálhatták a hangszereket az iskola művésztanárainak 
segítségével, valamint betekintést nyerhettek a tanórák me-
netébe is. A beiratkozó gyerekek közül a legtöbben a fúvós 
hangszereket, valamint a zongorát és a gitárt választották, de 

az ütőshangszerek, továbbá a hegedű is nagy népszerűség-
nek örvendett. Azok a gyermekek, akik nem tudtak dönteni 
a hangszerek között, vagy nem voltak jelen az eseményen, jú-
niusban jelentkezhetnek a következő zeneiskolai tanévre. A 
felvételivel egybekötött beiratkozást június 16-án hétfőn és 
17-én kedden szervezik meg az oktatási intézményben. Az 
iskola vezetői és művésztanárai mindkét napon 13.30-tól 18 
óráig várják a gyermekeket és szüleiket. 

előadás 
a néptáncról 
Május 21-én tartották a helytörténeti sorozat 
harmadik előadását a városi könyvtárban. 

A programsorozat célja, hogy hallgatók megismerjék a ma-
tyó értékeket, Mezőkövesd jelentős építményeit, kulturális 
és egyéb örökségeit. Ezúttal Zelei Ferenc jóvoltából a matyó 
néptánchagyományokat ismerhették meg a jelenlévők. 

„Ha a matyó néptáncról beszélünk, akkor egy fent hang-
súlyos táncdialektusról van szó. Vannak benne tánctípusok, 
például a verbunk, a csárdás. Nagyon jellegzetes tánca ennek 
a vidéknek a hérészes tánc, illetve a karikázó. A matyó nép-
táncban egyediek a libbentős, bukós figurák, a szentistváni 
forgósnál pedig a forgások jellegzetesek. A tesztrészek mozgá-
sával elért mozdulat is megkülönbözteti a matyót a palóc és 
más táncoktól” – mondta el Zelei Ferenc. 

A következő előadásként a Matyó Porta mutatkozik 
be Bánné Tóth Anita jóvoltából június 18-án 17 órától a 
városi könyvtárban. 

A Rózsa Étterem és Panzió gyak-
ran ad helyet kulturális ese-
ményeknek, kiállításoknak. 

Ez alkalommal a karikatúrák vették 
birtokba a vendéglátóhely külön helyi-
ségét. Dluhopolszky László művészeti 
tanulmányait 1969-72-ben grafikai 
önképző körökben végezte, a Ferenczy 
rajzkörben Luzsicza Lajos irányításával 
foglalkozott a rajzzal, grafikával. Ezek-
ben az években a Kossuth Nyomda 
cinkográfusaként dolgozott. Első rajzai 
1969-ben jelentek meg, külföldön 
először 1972-ben, a Pardon című nyu-
gatnémet magazinban publikált. Az 

évtizedek alatt munkái láthatóak vol-
tak a Magyar Ifjúság, a Füles, az Ifjúsági 
Magazin, a Képes Sport hasábjain, a 
Rakéta Regényújságban. Volt a Ludas 
Matyi főszerkesztője.1995-96-ban az 
Esti Hírlap külső munkatársaként dol-
gozott, 1997-től a Napi Magyarország 
közli rendszeresen rajzait. 

Számos elismerésben részesült. 
Ilyen volt 1987-ben a tokiói karika-
túra rajzfesztivál Excellence díja, vagy 
az 1993-ban átvett Petőfi Sándor Saj-
tószabadság-díj, illetve az 1999-ben 
neki odaítélt Szent László Akadémia 
különdíja. 

Dluhopolszky László karikatúraművész alkotásaiból nyílt 
kiállítás a rózsa étteremben május 14-én. 

Karikatúra-kiállítás 
a rózsában 

B. krisztián

zsani

Molnár Zsanett

Dluhopolszky László karikatúra- és a tárlatot 
megnyitó Pálfy István festőművész
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olvasóink írtáksZir Fm 
a szent imre Tagiskolában 
a 2013-2014-es tanévben a diákok régi óhaját teljesítve a diákönkormányzat 
szervezésében megkezdte működését az iskolarádió, vagy ahogy mi, diákok hívjuk, 
a szIr FM (szIr = szent Imre rádió).

Az első adásra 2013. október 16-án került 
sor, mely első alkalommal igen sok mun-
kát igényelt: meg kellett alkotnunk a rádió 
jellegzetes arculatát, ki kellett választa-
nunk a megfelelő zenéket és hangokat, 
valamint a műsor menetének kitalálása 
sem minősült egyszerű feladatnak. De 
megérte a sok fáradozás és ötletelés, mert 
a kemény munka meghozta gyümölcsét: 
iskolakezdés után másfél hónappal hatal-
mas sikerrel indult el az első adás.

Azóta is megszólalnak minden héten 
kedden reggel fél 8-kor a hangfalak, és 
felcsendülnek a dallamok, amiről már 
mindenki tudja, hogy ez a SZIR FM egy 
újabb műsora. Hogy minél több diák 
betekintést nyerhessen a rádiózás vilá-
gába, ezért minden héten más-más diák 

a műsorvezető. A műsorvezetők mellett 
ne feledkezzünk meg a háttérben dolgo-
zó technikusokról sem, hiszen ők is igen 
fontos szerepet játszanak – nélkülük bi-
zony nem szólalna meg a titkos üzenet 
jellegzetes szignálja, vagy épp a diákok 
egyik kedvenc zeneszáma.

Mindenkiben felmerülhet a kérdés, 
hogy mégis miféle dolgokat tartalmaz-
hat egy általános iskola rádióműsora. 
Nos, éppúgy, mint egy rendes rádiócsa-
tornának, nekünk is vannak közérdekű 
híreink, amiben az éppen aktuális ün-
nepségeket, programokat, versenyered-
ményeket vagy sok gyerek kedvencét, 
az elkövetkezendő szünetet hirdetjük 
be. A hét folyamán lehetőség van titkos 
üzeneteket és vicceket dobni a folyosón 
elhelyezett ládákba. Személy szerint én 
ezért szeretem a legjobban. Számtalan 
érdekes, szórakoztató vagy épp szívhez 
szóló levél kerül beolvasásra, például  
szerelmes levelek vagy jó tanácsok.

Az interjú egy igen megszokott rádi-
ós műfaj, így ez nálunk sem maradhat el. 
Számos híres emberrel készítettünk már 
interjút. Megfordult már stúdiónkban dr. 
Hajdu András, a Járási Hivatal vezető he-
lyettese, Tóth Sándorné, a Móra Ferenc 
Úti Tagóvoda vezetője, Gál János, a Mező-
kövesdi Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola igazgatója, Gáspár Erzsébet, 
az igazgatóhelyettese, Juhász Jánosné, a 
Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola igazgatója, Csézy, Benis 

Bence, az MKC játékosa, Szántai Levente, 
a Mezőkövesdi Zsóry FC kapusa, számos 
szentimrés öregdiák, valamint iskolánk 
pedagógusai. Járt már nálunk az egyik ta-
nulónk nagymamája is, Kirsch Györgyné 
Erzsike néni, akivel rendhagyó módon 
emlékeztünk meg 1956-ról. Nagyon érde-
kesen és meghatóan mesélte el nekünk a 
személyesen átélt élményeit. Nemrégiben 
dr. Fekete Zoltán polgármester úr tett lá-
togatást nálunk, és megjegyezte, hogy ez 
az iskolarádió bizony egy igen jó dolog.

A műsor legizgalmasabb része a vetél-
kedő, melynek mindig van egy megadott té-
mája. Amellett, hogy rendkívül érdekfeszítő, 
megéri figyelni és nyerni, ugyanis a győztes 
osztálynak nem más a jutalma, minthogy a 
következő hét zenei anyagát kiválassza.

Nagyon hasznosnak tartom az isko-
larádiót. Összemérhetjük a tudásunkat, 
betekintést nyerhetünk a mezőkövesdi 
közismert személyek életébe, valamint a 
rádiózás kulisszatitkaiba. Végül, de nem 
utolsósorban, a SZIR FM színesebbé te-
szi az iskolai közösségi életet, ad egy okot 
arra, hogy miért ne késsünk el kedd reg-
gel az iskolából, kikapcsol, szórakoztat, 
elgondolkodtat, megmérettet, és mi, akik 
mindent megteszünk ezekért – a SZIR 
FM munkatársai –, egy kicsit minden 
adás megszerkesztésekor, minden riport 
felvételekor, minden vetélkedő összeállí-
táskor, felnőttnek érezhetjük magunkat.

lengyel luca
8. a osztályos tanuló

10 éves a Líra Zeneiskola
A DUETT Kht. 2003. szeptember 1-jén létrehozta a Líra Alapfokú Művészeti Iskolát, amely Tiszabábolna székhellyel 
a következő telephelyeken kezdte meg működését: Tiszadorogma, Ároktő, borsodivánka, Harsány. 

Az iskola 180 fő gyermeklétszámmal indult, akik 
három tanszakon kezdhették meg munkájukat: fu-
rulyán, zongorán és  szolfézs előképző szakon. 

Jelenleg a telephelyek száma 18-ra bővült, 
Heves és Bács-Kiskun megye 10 településén 
kívül Borsod megyében az alábbi falvakban, 
községekben folyik zenei oktatás: Kisgyőr, Har-
sány, Bükkaranyos, Kázsmárk, Borsodivánka, 
Tiszabábolna, Sály, Ároktő. Ezzel párhuzamosan a 
tanulók száma több mint 800-ra nőtt, és a hang-

szerkínálat is lényegesen bővült. Ma már a gyerekek 
az alábbi hangszerek közül választhatnak: zongora, 
hegedű, furulya, fuvola, klarinét, trombita, vadász-
kürt, tenorkürt, harsona, tuba, gitár, citera, szinteti-
zátor, szolfézs–zeneelmélet.

2014. április 9–12-ig háziversenyekkel és hang-
versenysorozattal ünnepelte az iskola fennállásának 
10. évfordulóját, melynek záró rendezvényére április 
12-én Borsodivánkán került sor. Az ünnepséget Bog-
dán József, Borsodivánka polgármestere nyitotta meg, 

majd az iskola igazgatónője, Bolykó Istvánné kö-
szöntötte a megjelent telephelyek polgármestereit, 
a befogadó iskolák igazgatóit, képviselőit. Értékelte 
az elmúlt évek munkáját, valamint tervei közt meg-
említette, hogy a bővülő igényekre való tekintettel 
új telephelyek indítását tervezi az iskola. A műsoron 
minden telephely képviseltette magát; majd 60 nö-
vendék mutatta be legkiemelkedőbb produkcióját. A 
nagyszámú közönség jó hangulatban, élményekkel 
gazdagon távozott. bolykó Istvánné
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Hívogató

június 7–9. szombat–hétfő
 8 óra 30-tól 19 óráig  I. Matyó Sakk 

Open a Közösségi Ház kiállítótermében

június 10. kedd 
17 órától A zeneiskola ünnepélyes 

tanévzárója a Közösségi Házban

június 11.  szerda
16 órától B-A-Z. Megyei Ünnepi  

Könyvhét a Főtéren

június 11.  szerda
17 órától Író-olvasó találkozó Jókai 

Annával a Közösségi Házban

június 13. péntek
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

június 16. hétfő
18 órától Egy MASZK előadás 

felvételének levetítése 
a Városi Könyvtárban

június 16–17. hétfő–kedd
13–18 óráig Felvételi és beiratkozás a 
2014/15-ös tanévre a Zeneiskolában

június 18. szerda
17 órától Helytörténeti előadássorozat 
4. előadása a Városi Könyvtárban. Bánné 
Tóth Anita: Bemutatkozik a Matyó porta 

június 20–22. péntek-vasárnap
VÁROS NAPJA 

a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban

június 20. péntek
17 órától „Válogatás az V. Százrózsás 
Hímzőpályázat zsűrizett munkáiból” 

című időszaki kiállítás megnyitója 
a Matyó Múzeumban

június 21. szombat 
11 órától Kozma István kiállításának 

megnyitója a Közösségi Házban

június 21. szombat 
18 órától 24 óráig Múzeumok Éjszakája 

a  Matyó Múzeumban, a Kisjankó Bori 
Házban, a Hajdu Ráfis 

Mezőgazdasági Gépmúzeumban

június 22. vasárnap
10 órától IV. Hagyományos Ételek 

Főzőversenye 
a  Kavicsos-tó és Szabadidőparkban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
június 1–7-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a.)

június 8–14-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

június 15–21-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

június 7. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

június 14.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

június 21.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

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
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az 
első péntek kivételével): gitáros énekkar a 
hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra

Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba.
 Minden hónap első vasárnapján 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: június 22.

jéZus sZÍVe egyháZkÖZség
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: 
Engesztelő szentmise
Minden hónap második és 
negyedik csütörtökén, 15 óra 30: 
Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 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

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban május 12. és 26. között 
3 házasságkötést és 9 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az aláb-
biak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez:

házasságkötés
Bán Viktor – Kiss Tünde

haláleset:
Csóka Sándor 68 éves,

Dancs Józsefné 82 éves
mezőkövesdi lakos.

Június 10-én, kedden 17 órakor kerül 
megrendezésre a Művészeti Iskola ünnepélyes 
tanévzárója a Közösségi Házban.

Június 16-án, hétfőn és 17-én, kedden 
a felvételi és beiratkozás a 2014/2015-ös 
tanévre a mezőkövesdi Művészeti Iskolába 
zeneművészet, képző- és iparművészet, 
valamint néptánc tanszakra. Ekkor kérjük 
az évzárón kézhez kapott bizonyítványokat 
visszahozni az iskolába!

A zeneművészeti ágazatban választható 
tanszakok, hangszerek: szolfézs előképző, 
barokk furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, 

Zeneiskolai hirdetmények

trombita, vadászkürt, harsona, tuba, zongora, 
hegedű, cselló, gitár, ütőhangszerek, szintetizátor-
keyboard, magánének.

A rézfúvós hangszerek esetében kisebb 
növendékeknek esetleg zsebtrombita, baby-kürt 
választása lehetséges, lányoknak is!

Várunk minden régi és új növendéket 
az 50 éves múltra visszatekintő mezőkövesdi 

Művészeti Iskolába!

Mozerné Horga Stefánia  
tagintézmény-vezető
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Tájékoztató az ünnepi 
hulladékszállítás rendjéről!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
pünkösdi ünnepek alatt társaságunk az alábbiak 
szerint végzi a lakossági hulladékgyűjtést: 

Mezőkövesd városban 2014. június 9-én 
(hétfő) esedékes hulladékgyűjtést június 
10-én és 11-én (kedd, szerda) 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. június 9-én zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel.

Mezőkövesdi VG Zrt.

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. ezúton 
is köszöni mindenkinek a szavazatokat a 2014/2015. 
felnőtt bérletes színházi évad kapcsán! A szavazás 2014. 
április 30-án lezárult, a szavazatokat megszámláltuk. 
Összesen 719 érvényes szavazat érkezett be! A nyertes 
előadásokat a következő színházi évadban láthatják!

A szavazók között kisorsoltunk 3 darab két főre 
szóló színházbérletet!

Nyertesek:
1. Mizser Sándor (Sály)
2. Tóth István (Mezőkövesd)
3. Molnár Gáborné Pacsa Ildikó (Erdőtelek)

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! A következő 
színházi évadunkra szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt!

Sajtóközlemény
Az afrikai sertéspestis (ASP) járványos betegségről, tüneteiről, közép-
európai megjelenésének kockázatáról tartott előadást sertéstartók 
részére dr. Kozaróczy gábor, a b-A-Z. Megyei Kormányhivatal 
Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi- és élelmiszer-
ellenőrző Hivatalának járási főállatorvosa 2014. május 21-én a 
mezőkövesdi Közösségi Házban.

Az afrikai sertéspestis (ASP) nagy ragályozó képességű, vírus okozta fertőző betegség, amely 
iránt Európában a házi sertés és a vaddisznó minden életkorban fogékony és a megbete-
gedett állatok szinte kivétel nélkül elpusztulnak. 

Az ASP az állat 1-2 napi betegsége után elhullásra vezető túlheveny, vagy a gyanút keltő 
tünetekkel járó és 5-10 napig tartó, de szintén elhullással végződő heveny kórformában is 
megnyilvánulhat.

Tünetek: étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz, test-
szerte vérzések a bőrön, a bőr vöröses-lilás elszíneződése, hányás, véres-habos orrfolyás, 
vércsíkos, vagy véres hasmenés, vetélés.

A betegség vírusellenes állatgyógyászati készítményekkel nem gyógyítható 
és a sertések védőoltására engedélyezett, hatékony vakcina sem áll rendelkezésre. 

Az ASP vírus az embert nem betegíti meg, ezért közegészségügyi jelentősége nincs, 
de a felelőtlen emberi magatartásnak a betegség terjesztésében döntő szerepe lehet.

Az ASP nagy gazdagsági kárt okozó fertőző betegség, mert a betegségtől addig 
mentes országokba/régiókba való behurcolását követően csak szigorú igazgatási/rendészeti 
intézkedésekkel és jelentős anyagi áldozatok árán lehet felszámolni, melynek keretében a fer-
tőzött állományokat és a velük kapcsolatba került állományok valamennyi sertését hatósági 
rendelkezésre le kell öletni.

A hazai sertéságazat fennmaradása és középtávú fejlesztése szempontjából a 
betegség behurcolásának megelőzése nagyon fontos minden érdekelt számára. 

A Kaukázus térségének országait, valamint Oroszországot és Ukrajnát követő-
en az Európai Unió tagállamai közül 2014 elején Litvániában és Lengyelország-
ban is megállapították a betegséget elhullott vaddisznókban. 

Az ASP közép-európai megjelenésének kockázata és hazánk sertésállományai-
nak veszélyeztetettsége az utóbbi egy évben jelentősen megnőtt. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy mindezek ismeretében a betegségre gyanút keltő 
tünetek előfordulását és a sertés elhullását az állattartó köteles haladéktalanul 
bejelenteni az állatorvosnak! 

Tájékoztatjuk továbbá az Állattartókat, hogy a betegség esetleges megállapí-
tását követően annak elfojtása/felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre 
leöletett sertései után az állattartó az állatok forgalmi értékének 100%-ig állami 
kártalanításra jogosult. 

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. június 19. (csütörtök)

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató 
megtekinthető a Mezőkövesdi Közös 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). Dr. Fekete Zoltán

 polgármester

Az írónőt köszönti Molnár Istvánné települési képviselő, 
az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottság elnöke.

Mezőkövesdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi- és 
Élelmiszer-ellenőrző Hivatala
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Álláshirdetés

A Városi Önkormányzat Rendelőintézete pályázatot hirdet az alábbi beosztásra

A munkakör megnevezése:  Munkaügyi előadó 
(Önálló, egyéni munkavégzés)

Végzettség:
– Minimum: érettségi
– közgazdasági és pénzügyi ismeretek, vagy középfokú, 

illetve felsőfokú HR végzettség

A munkarend: Munkavégzés helye: 3400 Mezőkövesd, Mátyás Király u. 75.

Munkaidő, munkarend: heti 40 óra, egy műszakos munkarendben. 

bérezés: közalkalmazotti bértábla szerint.

Előnyt jelent:
– Gépírási ismeretek 
– Számítógépes ismeret
– Ezen a területen szerzett munkatapasztalat

Részletes munkaügyi leírás a Rendelőintézet Igazgatóságán tekinthető meg.

Jelentkezni személyesen, vagy email-ben fényképes önéletrajzzal 
és végzettségek fénymásolatával az alábbi elérhetőségeken lehet:
Városi Önkormányzat Rendelőintézete 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 75.
Telefon: 49/505-301
Email: mezokovesd.rendelo@t-online.hu
Kapcsolattartó: Dombrádi Erika

2014. június 21. 18– 24 óráig

Matyó Múzeum:
„Volt egyszer egy Koronaszálló”
18 óra Kis éji hangjáték – zenebona kézzel-lábbal-tánccal gyerekeknek
19 óra Akár csiga, akár reszelt, levesbe mindegyikkel 

– gyúrt tészták elkészítésének fortélyai bemutatóval
21 óra Kaszinósarok – kártyajátékok, dominó, sakk, asztali foci, malom
23 óra Gyertyafényes múltidézés – rendhagyó tárlatvezetés az állandó kiállításban

Folyamatosan: múzeumpedagógiai foglalkozás kicsiknek és nagyoknak, 
óránként élő kívánságműsor tánccal fűszerezve

Hajdu ráfis János Mezőgazdasági gépmúzeum:
18 óra Torockó titkai című fotókiállítás
19 óra Baranta harcművészeti bemutató

Folyamatosan: óránként tárlatvezetés, gépindítás, fafaragás, kovácsbemuta-
tó, MASZK Egyesület műsora, kenyérlángossütés

Kisjankó bori emlékház:
18–21 óráig kukoricamorzsolás, csuhé-baba készítése

Folyamatosan: kiállítás Kisjankó Bori tárgyi emlékeiből

Városi galéria – Takács István gyűjtemény:
21 óra Különlegességek, ritkaságok Takács István életművéből címmel filmvetítés

Folyamatosan: „Egy órában egy élet” – tárlatvezetés óránként
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sportkalauzlaBdarúGás Gyirmóton játszotta le utolsó bajnoki mérkőzését a Mezőkö-
vesd zsóry első osztályú felnőtt csapata. labdarúgóink az ezüstérmes Győr 
vendégeként, vereséggel zárták a pontvadászatot.

Ötös, de nem csillagos
győri eTo Fc 
– mezőkövesd Zsóry 5-0 (2-0)
Az OTP Bank Liga 30. fordulójának mér-
kőzését a győri ETO Park felújítása miatt 
az NB II-es Gyirmót otthonában rendez-
ték meg május 31-én.

jÓ kezdÉs Az összecsapás elején együt-
tesünk játszott aktívabban, de Pogacsics 
Fótyik fejese mellett Takács távoli lövését is 
kivédte. A vendéglátók 15 perc után átvet-
ték a játék irányítását és az első félóra vége 
előtt két perccel előnyhöz jutottak, miután 
Kronaveter bal oldali szabadrúgását köve-
tően Langról pattant a játékszer a hálóba. 
Hat minutummal később ismét Kronaveter 
szabadrúgása okozott megoldhatatlan fel-
adatot, ugyanis a középpályás beívelése 
után a jól helyezkedő Wolfe senkitől sem 
zavartatva passzolt a gólvonal mögé.

kÖVesdI szÉtesÉs Fordulás után kiegyen-
lített játékot láthattak a nézők, a csapatok 
hosszú ideig csak ritkán jutottak el a kapu-
kig. A 79. percben Kronaveter távoli kísérle-
tét nagy bravúrral védte ki Horváth, viszont 
a kipattanót Trajkovic néhány lépésről a 
kapuba továbbította. A 83. minutumban 

Völgyi szabadrúgása után a teljesen egyedül 
hagyott Dordevic is feliratkozott a góllövők 
közé, majd a 88. percben Kronaveter ívelt 
mintegy 30 méterről a léc alá és ezzel beállí-
totta az 5-0-ás végeredményt.

kÉt újonC A találkozó talán legnagyobb 
pozitívuma kövesdi szempontból, hogy 
két fiatal tehetség, a mezőkövesdi nevelé-
sű Csirmaz István, valamint a nyáron iga-
zolt Szilvási Zoltán is pályára lépett csere-
ként az élvonal utolsó fordulójában.

Együttesünk a 9. vereségét szenvedte el 
a tavaszi szezonban, így Bognárék a 15. he-
lyen fejezték be a bajnokságot 24 ponttal.

neM eMelnek Az NB I-es Bizottság május 
23-ai ülésén tett javaslatot a honi első osz-
tályú pontvadászat 18 csapatosra történő 
bővítésére, amit a klubok képviselői – a Bp. 
Honvéd, az MTK, a Debrecen és a Ferenc-
város tartózkodása mellett – elfogadtak. 
Az MLSZ Elnöksége május 27-ei ülésén 
vitatta meg a javaslatot. A szervezet veze-
tői elutasították, mivel véleményük szerint 
a létszámcsökkentés mellett több érv szól, 
ugyanis kisebb létszám esetén, jelentő-
sen megnövekedne a klubok bevétele, így 

nemzetközi szinten is versenyképesebbé 
válhatnának a magyar élcsapatok. A dön-
tés értelmében a 2014/2015-ös szezonban 
is 16 együttes vehet részt az első osztályú 
pontvadászatban.

Csapat M gy D V gk P
1 DVSC-Teva 30 18 8 4 33 62
2 30 18 8 4 26 62
3 Ferencváros 30 17 6 7 14 57
4 Videoton FC 30 15 8 7 21 53
5 DVTK 30 12 11 7 7 47
6 Haladás 30 12 10 8 6 46
7 PMFC-Matias 30 12 9 9 3 45
8 MTK Budapest 30 11 7 12 6 40
9 Budapest Honvéd 30 10 6 14 -2 36

10 Kecskeméti TE 30 9 9 12 -15 36
11 MVM Paks 30 8 10 12 -3 34
12 Lombard Pápa Termál 30 9 6 15 -18 33
13 Újpest FC 30 8 8 14 -5 32
14 Puskás Akadémia 30 8 7 15 -15 31
15 30 6 6 18 -25 24
16 Kaposvári Rákóczi 30 4 7 19 -33 19

KéZILAbDA A 10. helyen végzett városunk felnőtt csapata az Nb I-ben. Együttesünk vereséggel fejezte be szereplését győrben, de 
jövőre is a legjobbak között szerepelhet.

Skaliczki marad a „kapitány”
ETO-SZESE győr – Mezőkövesdi KC 28-21 (14-12)
Az első osztályú bajnokság alsóházi rájátszásának 10. fordulójában a sereghajtó Rá-
ba-parti egylethez látogattak Trivkovicsék május 24-én. 

Az agresszívan és lendületesen kezdő Rosta-tanítványok 7 perc alatt 4-2-es 
előnyre tettek szert. Csapatunk tíz perccel a félidő vége előtt 8-8-ra módosította az 
eredményt, de a hazaiak ismét megléptek és kétgólos előnnyel vonultak a szünetre.

A győriek kiválóan folytatták a találkozót, így a 35. percben már 18-12 állt 
az eredményjelzőn. A játék képe ezután sem változott, a bátran és nagy kedvvel 
kézilabdázó Motáék fokozatosan növelni tudták a különbséget és teljesen meg-
érdemelt győzelmet arattak.

MArAD SKALICZKI Az MKC vezetősége a Győr elleni találkozó előtt megegyezett Skaliczki 
László vezetőedzővel, így a szakember 2015. június 30-áig irányítja a felnőtt gárdát. A 
játékoskeretben is történt mozgás, ugyanis Benis Bence Orosházára igazolt, míg érkező ol-
dalon Pálos Gábor Egerből, Marko Vasics pedig a szerb első ligás RK Jugovics Kacs együttesé-
től teszi át a székhelyét Mezőkövesdre. Eldőlt továbbá, hogy Darkó Trivkovics, Szepesi István, 
Grünfelder Péter, Rudolf Cuzic és Tomislav Radnic is az MKC kötelékében marad a következő 
évben. A játékoskeret kialakításáról folyamatosan zajlanak a tárgyalások.

HÁrOM „MUSKéTÁS” Három kövesdi kézilabdázó kapott elismerést május 17-
én. Előző lapszámunkban említettük, hogy az MKC – PLER Budapest össze-
csapás ünnepséggel kezdődött. Kovács Péter, az MKC fiatal reménysége 149 

találattal a 2. helyen végzett a junior bajnokság alapszakaszának góllövőlis-
táján, amiért egy aranylabdát vehetett át Marosi Istvántól, az Ózdi Kohász 
egykori világválogatott kiválóságától. A szélső mögött a szintén kövesdi Bán 
Norbert végzett a 3. helyen 133 góllal. A 10 esztendeje Mezőkövesden kézi-
labdázó, kövesdi nevelésű Molnár Ferenc egy aranyórát vehetett át Bencsik 
Istvánnénak, a Kincsek Háza vezetőjének felajánlásában. Ezt követően Fekete 
Lászlót, csapatunk bal átlövőjét búcsúztatták, aki 2007 óta erősítette a Me-
zőkövesdet. A tavaszi szezont Ózdon töltő sportember összesen 187 bajnoki 
mérkőzésen lépett pályára az MKC csapatában és több mint 900 gólt szerzett. 
A játékost dr. Fekete Zoltán polgármester, Mikulás Gábor, az MKC elnöke, vala-
mint Holdoner István, a klub társadalmi elnöke köszöntötte.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Csapat
Orosházi FKSE LINAMAR
PLER Budapest
Ceglédi KKSE
Mezőkövesdi KC
Váci KSE
SZESE Győr

J
20
20
20
20
20
20

gy
12
10
10
9
8
5

D
3
2
1
3
2
1

V
5
8
9
8

10
14

Dg
526
544
544
508
507
526

Kg
496
543
542
528
485
561

P
27
22
21
21
18
11

Az OTP bank Liga végeredménye

Az alsóház végeredménye

Bódi krisztián

bokri



14    mezőkövesdi újság 2014/11

sportkalauz íjászat Összességében szép eredményeket mondhat magának 
a Matyóföldi íjász egyesület az eddigi versenyek alapján.

a matyóföldi Íjász egyesület hírei
Jellegénél fogva télen csak zárt helyen tudtunk edzeni, gyako-
rolni. A hosszú téli szünet után végre elkezdődött a nagyon 
várt 2014-es versenyidény.

Az idei első, amin egyesületünk több tagja is részt vett, az 
február 15-én a Tiszafüreden megrendezett VIII. Országos 
Fánklövő Bajnokság volt. Ezen a kövesdi íjászaink jónak mond-
ható eredményeket értek el.

Közülünk a legfiatalabb, Rafael Amira 2. helyen végzett ap-
rónép kategóriában. Tanyi Norbert 3. helyet ért el gyerkőc ka-
tegóriában, míg ifj. Halmai László a 2. helyet szerezte meg az 
ifjoncok között. A nagy számban megjelent felnőtt versenyzők 
között íjászaink a következő helyezéseket érték el: Fehérnép ka-
tegóriában: Pap Andrea 5. Dalia kategóriában: Tanyi Károly 17., 
Halmai László 20., míg Pázmándi László a 25. helyen végzett.

Az egyesület tagjai Muhiba is ellátogattak. Itt, egy színvo-
nalasan megrendezett történelmi íjászviadalon vettek részt, 
melyet Ugrin érsek tiszteletére rendeztek áprilisban 13-án.
a iV. muhi Történelmi Íjászviadalon így szerepeltünk: 

KATEgórIA
Mini lány
Mini fiú
Ifjonc
Fehérnép
Vitéz

NéV
Rafael Amira
Tanyi Norbert (szétlövéssel)
Ifj. Halmai László
Nyitrai-Dobai Krisztina
Tanyi Károly

HELYEZéS
1.
1.
3.
9.
5.

Mini fiú kategóriában Tanyi Norbert hozta a tőle megszokott 
formát és ismét felállhatott a dobogó legfelső fokára. 

TOVÁbbI HELYEZETTEK:
gyerkőc fiú: 

Felnőtt férfi:
ifj. Gulyás László
Halmai László
Pázmándi László
Tanyi Károly
Pető Gábor
Sipeki István
Gulyás László

HELYEZéS
6.
4.
8.

16.
24.
33.
35.

Íjászaink folyamatosan készülnek a versenyekre, a hét két nap-
ján edzenek a mezőkövesdi lőtéren. Reméljük, a sok gyakorlás 
az elért eredményeken is megmutatkozik! tanyi károly 

a Matyóföldi Íjász Egyesület alelnöke

ÖKÖLVíVÁS győzelmek és vereségek egyaránt „becsúsz-
tak” a Mezőkövesd Zsóry SE ökölvívó szakosztály spor-
tolóinak a közelmúltban megrendezett versenyeken.

Nagykanizsán rendezték meg a tavaszi szezon egyik kiemelkedő verse-
nyének, az Ökölvívók Utánpótlás Olimpiájának küzdelmeit. Az országos 
megméretésen 75 egyesület 300 bokszolója lépett kötelek közé április 
16-a és 19-e között. Városunkat három serdülő és két junior verseny-
ző képviselte. Az első napon megrendezett selejtezőket Paczók Patrik, 
Nagy Dezső, valamint Mizser Marcell sikerrel vette, azonban a verseny 
második napján mindhárom kövesdi vereséget szenvedett. „Az elmúlt 
években többször is eredményesen szerepeltünk az olimpián, azonban 
idén nem sikerült jól teljesítenünk, pedig a sportolók képességei alapján 
lett volna rá esély” – summázta a történteket Tóth József edző.

SZéP SIKErEK A régióbajnokság újabb fordulójának Eger adott otthont május 
3-án. A kövesdi színeket 10 fiatal képviselte, de ketten végül ellenfél nélkül 
maradtak. A sportolók közül Balogh Dezső, Horváth Pál és Tóth Alex pontozá-
sos vereséget szenvedett, Balogh Aranka döntetlent ért el, míg Mizser Mar-
cell és Paczók Erik fölényes győzelmet aratott. Ugyanezen a napon rendezték 
meg a Dél-alföldi régió – Északi régió csapatversenyt, ahol a kövesdi Paczók 
Patrik 2-1-es sikert ért el. „Mindenkit dicséret illet a hozzáállásáért. A csapat 
legjobbja Paczók Erik volt, aki egy súlycsoporttal feljebb is bizonyította kiváló 
képességeit, de veresége ellenére nagyon jó benyomást keltett Horváth Pál is. 
Paczók Patrik sikerének értékét növeli, hogy egy tőle erősebb alkatú ellenféllel 
szemben érte el” – emelte ki Tóth József és Balogh Róbert edző.

részsiker az olimpián Ötvenkilenc kövesdi érem

ÚSZÁS Több mint 200 sportoló vett részt a Matyó-Pünkösd Kupán. 
A 14. alkalommal megrendezett nemzetközi úszóversenynek 
a Zsóry gyógy- és Strandfürdő adott otthont május 23-án.

A Mezőkövesd Zsóry SE úszószakosztályának szervezésében lebonyolított viadalon 14 sport-
egyesület 206 úszója szállt medencébe. A sportolók 10 korcsoportban és 18 versenyszámban 
mérték össze a tudásukat. Az indulók kortól függően 33 és 66 m-es számokban álltak rajt-
hoz. A megméretésen a hazai klubok mellett a romániai Marosvásárhely úszói képviseltették 
magukat. A versenyt Molnár Istvánné települési képviselő, az Oktatási, Egészségügyi és Civil 
Kapcsolatok Bizottságának elnöke, valamint Polgár Sipeki Éva, a házigazda Mezőkövesd Zsóry 
SE úszószakosztályának vezetője nyitotta meg. Az MSE-Zsóry úszószakosztályából 36 fő állt 
rajtkőre, akik összesen 19 érmet szereztek. A legeredményesebben Ördög Rebeka szerepelt, 
miután mind a négy számban aranyérmes lett, míg Farkas Lilla és Varga Zsanett 1-1 arany-
érem mellett egyaránt kétszer állhatott fel a dobogó második fokára. Kis-Csabai Nóra és Ta-
kács Virág egyaránt két ezüst- és egy bronzérmet, Fügedi Janka pedig egy ezüstérmet szerzett. 
Az érmesek mellett több úszó is kiemelkedő egyéni teljesítményt nyújtott.

Az UMEI Teknőcök csapata szintén kitett magáért, miután 28 úszó indult és összesen 40 
érmet gyűjtöttek be. Bársony Bálint és Pap Máté 4-4 aranyérmet szerzett az egyéni számok-
ban, míg Prókai Blanka és Kosztrub Dominika 3-3 aranyéremmel zárta szereplését, ráadásul 
Blanka még egy ezüst-, Dominika pedig egy bronzérmet vehetett át. Németh Zsófia, Újvári 
Éva, Besenyei Liza, Szabó Botond, Szél Kristóf, Németh Anna, valamint Takács Anita is többször 
állhatott fel a dobogóra. A 133 méteres fiú váltóban a Teknőcök végeztek az első helyen 
a Mezőkövesd Zsóry – Encs vegyes csapata és a nyírbátori sárkányok előtt, míg a lányok 
váltóját a nyírbátoriak nyerték meg, a Teknőcöket és az MSE-Zsóry úszóit megelőzve.

„Szeretném megköszönni a B-A-Z. Megyei Úszó Szövetség, a Kovács Kft., a Kiss és 
Társa Kft. és a Jacsó Kft. anyagi támogatását, valamint a Zsóry Gyógy- és Strandfür-
dő vezetőinek, munkatársainak és a szülőknek a segítségét” – hangsúlyozta Polgár 
Sipeki Éva szakosztályvezető. 

Rafael Amira Tanyi Norbert (jobbra)

bokri
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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

IN_33012163_1288_Mezokovesd_185x260.indd   1 4/11/14   10:11 AM



városnapja

20
14

Jún ius  2 0. 
péntek

17.00 „Válogatás az V. Százrózsás 
Hímzőpályázat zsűrizett munkáiból” 
című időszaki kiállítás megnyitója 
a Matyó Múzeumban

Jún ius  2 1. 
szombat

7.00 Zenés ébresztő 
a Mezőkövesdi 
Városi Fúvószenekar 
közreműködésével

9.30 Koszorúzás 
a Mátyás király 
szobornál 
– Szent László tér 

10.00 Ünnepi műsor 
a Közösségi Ház 
színháztermében

11.00 Kozma István festőművész
kiállítás-megnyitója

Kavicsos-tó és Szabadidőpark

16.30 Gyermekműsor 
17.35 Mezőkövesdi Hangstúdió Egyesület
18.15 Matyó divatbemutató
19.00 Badár Sándor műsora

20.15 Napoleon Boulevard
koncert

15.30 – 21.30 Hőlégballon-bemutató 
a Tisza Repülő Klub tagjaival (időjárásfüggő)

Jún ius  2 2. 
vasárnap 

Kavicsos-tó és Szabadidőpark 
– Gasztroszínpad

10.00 „Lábatlantyúk” 
IV. Matyó Hagyományos 

Ételek Főzőversenye – 
megnyitó 
Benke Lászlóval
11.00 Ayala humorista
12.00 Kisforrás 
Népzenei Együttes 

– Jó ebédhez szól a nóta
13.30 Matyó 

Nagymama Klub 
14.30 Ayala humorista

15.00 Csomópont 
Tehetséggondozó 

Program fellépői

Kavicsos-tó és Szabadidőpark
 – Nagyszínpad 

16.00 Főzőverseny eredményhirdetése 
19.00 Steel Orange koncert

20.00 Bikini koncert 
22.00 Tűzijáték

matyó fesztivál

Szombaton és vasárnap a programokkal párhuzamosan: 
kézműves foglalkozások, kirakodóvásár.

Információ: 49/500-135

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Szervező: Mezőkövesd Város Önkormányzata 
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koncert

15.30 – 21.30 Hőlégballon-bemutató 
a Tisza Repülő Klub tagjaival (időjárásfüggő)

Jún ius  2 2. 
vasárnap 

Kavicsos-tó és Szabadidőpark 
– Gasztroszínpad

10.00 „Lábatlantyúk” 
IV. Matyó Hagyományos 

Ételek Főzőversenye – 
megnyitó 
Benke Lászlóval
11.00 Ayala humorista
12.00 Kisforrás 
Népzenei Együttes 

– Jó ebédhez szól a nóta
13.30 Matyó 

Nagymama Klub 
14.30 Ayala humorista

15.00 Csomópont 
Tehetséggondozó 

Program fellépői

Kavicsos-tó és Szabadidőpark
 – Nagyszínpad 

16.00 Főzőverseny eredményhirdetése 
19.00 Steel Orange koncert

20.00 Bikini koncert 
22.00 Tűzijáték

matyó fesztivál

Szombaton és vasárnap a programokkal párhuzamosan: 
kézműves foglalkozások, kirakodóvásár.

Információ: 49/500-135

A programváltozás jogát fenntartjuk.

Szervező: Mezőkövesd Város Önkormányzata 


