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Az ártándi határátlépés után az Erdély kapujának nevezett Király-Hágón keresztül 
jutott el a csoport a Székelykő hármas csúcsa alatt elterülő, Európa Nostra-díjas 
Torockóra. Ezt követően Csíksomlyóra utaztak, ahol részt vettek a kegytemp-
lomban tartott szentmisén, majd megérkeztek szálláshelyükre, a kézdivásárhelyi 
Gábor Áron Műszaki Oktatási Központ Kollégiumába. Másnap a csoport neki-
vágott a Madarasi-Hargitához vezető útnak. A székelyek Szent Hegyének 1801 m 
magas csúcsát az Ivó völgyén át, a Filió-patak völgyében haladva traktorral ér-
ték el, míg a csúcsig tartó 3-4 km-es szakaszt egy keskeny ösvényen, gyalogosan 
tették meg. A zarándokok megkoszorúzták a Mezőkövesdi polgárok kopjafáját, 
amit a megemlékezés előtt fel is újítottak. A kirándulás után Székelyudvarhely 
felé vették az irányt, ahol a település neves székely fogadójában, a Gizi Csárdában 
ebédeltek. A fogadó tulajdonosa nem mindennapi figyelmességről tett tanúbi-
zonyságot, ugyanis egy tavaly megtalált fülbevalót adott vissza a tulajdonosának, 
ezzel is bizonyítva a székelyek vendégszeretetét és becsületességét. A zarándokok 
a világörökség részét képező székelyderzsi unitárius templomban zárták a napot. 
A búcsú napján a hívek elsőként Nyergestetőre látogattak, ahol dr. Fekete Zol-
tán, a Jézus Szíve Egyházközség világi elnökének vezetésével megkoszorúzták a 
mezőkövesdi kopjafát. Mind a mai napig kevesen tudják a helyről, hogy az 1848-
49-es Forradalom és Szabadságharc során egy 200 székely honvédekből álló se-
reg többször is visszaverte az orosz cár többszörös túlerőben lévő csapatait, míg 
végül egy oláh pásztor árulása miatt szenvedtek vereséget. 

NEMzEtI ÖsszEFoGás A vallási esemény iránti hatalmas érdeklődés miatt Csík-
szereda külterületétől csak gyalogosan lehetett megközelíteni az ünnepi szentmi-
sének otthont adó Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó hegy között található nyerget, 
amely a magyarság egyik leghíresebb búcsújáróhelyeként ismert. A mintegy 10 
km-es úton széles folyóként hömpölygött a tömeg, akik közül sokan népviselet-
ben és zászlókkal a kezükben sétáltak a szentmise helyszínére. A mezőkövesdi 
zarándokok öltözetét hímzett matyó motívumokkal díszí-
tett sál ékesítette. Dr. Fekete Zoltán hímzett surcban, míg a 
csoport két ifjú tagja matyó népviseletben vonult végig az 
utcákon. A matyó hívek egy Mezőkövesd táblát, egy nem-
zeti színű lobogót, valamint egy feszületet emeltek a ma-
gasba. A majdnem kétórás istentisztelet legfőbb üzenetei 
között elhangzott a nemzet és az egyház megújulásának, a 
magyar nemzet öntudatra ébredésének fontossága. Emel-
lett szó esett arról is, hogy a magyarságnak határozott, 
kötelességtudó vezetőkre és minden területet érintő nemzeti összefogásra van 
szüksége. A prédikációban elhangzott továbbá a rendszeres imádkozás fontos-
sága, ugyanis aki imádkozik, az Isten kezét fogja és aki Isten kezét fogja, az saját 
kezébe veszi a sorsát. A zarándokok az ünnepi szentmise végén egy emberként 
zendítettek rá a magyar, valamint a székely himnuszra, amit a meghatódottságtól 
nagyon sokan könnyeikkel küszködve énekeltek végig.

aDoMáNY A zarándoklat utolsó napját pünkösdi istentisztelettel kezdték a 
kövesdi hívek a kézdivásárhelyi Boldog Özséb Római Katolikus Templomban. 
Ezt követően a város főterén megkoszorúzták Gábor Áron szobrát, aki az 1848-
49-es Forradalom és Szabadságharc idején Mezőkövesd testvérvárosában öntötte 
a rézágyúkat. A csoport tagjai meglátogatták a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
tusnádfürdői gyermekotthonát, ahol 300 pár zoknit, 20 db labdát, emellett édes-
séget, valamint a Nyírzem Zrt. felajánlásának köszönhetően különböző tisztító-
és tisztálkodási termékeket adtak át az otthon lakóinak, akik egy kis ünnepséggel 
és saját maguk által gyűjtött gyógynövényekből készített teával kedveskedtek a 
látogatóknak. A hazaindulás előtti utolsó állomást a farkaslakai kirakodóvásár 
jelentette, ahol a messze földön híres lángos mellett különböző ajándéktárgya-
kat vásároltak a zarándoklat résztvevői. Az igazán fontos emlékeket és értékeket 
azonban nem a faragott szobrocskák, vagy kerámiatárgyak jelentik, hanem az az 
érzés és felismerés, ami a zarándoklat során mindenki szívében megerősödött: jó 
magyarnak lenni!

Zarándoklat Csíksomlyóra
a hagyományokhoz hűen pünkösd hétvégéjén rendezték meg a csíksomlyói búcsút június 7-én. az 

egyik legjelentősebb, nemzeti összetartozást szimbolizáló római katolikus vallási ünnepségen 
mezőkövesdi hívek is részt vettek.

„a nemzet ünnepére a világ minden részéről érkeznek honfitársak, 
ezért nekünk, matyóknak is ott kellett lennünk. a búcsú amellett, 
hogy lelkileg teljesen feltölt, megerősít minket abban, hogy a magyar 
nemzet valamennyi tagja összetartozik. Úgy gondolom, ha valaki egy-
szer eljut a csíksomlyói búcsúba, utána minden évben visszavágyik”– 
emelte ki dr. Fekete Zoltán, a jézus szíve Egyházközség világi elnöke.

A civil szervezésű négynapos zarándoklatra
 június 5-én 44-en indultak el városunkból

Nyergestetőn több 100 kopjafa őrzi – köztük a mezőkövesdi – 
a bátor székely katonák hőstettének emlékét

A nyereg egy órával az ünnepség 
előtt fantasztikus látványt 

nyújtott, hiszen már ekkor több 
százezren várták az ünnepséget

A tusnádfürdői gyerekek vidáman csillogó szemei és a felőlük 
áradó önzetlen szeretet mindenkit mélyen meghatott

Bódi krisztián
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Reggelente egy kuvikcsalád ébreszt hetek óta. Egyik hajnalban éktelen 
lármára keltem, és három kistestű baglyot találtam a kertünkben. Az egyik 
sérült lehetett, mert még Mangó, a kutyám elől sem tudott elmenekülni, 
én tettem át a hátsó udvarra. Persze, hétvégén költöztek hozzánk, így a 
pihenésre esélyem sem maradt.

Borzasztóan bosszantottak, legszívesebben elköltöztem volna... aztán 
napról napra megszoktam őket. Mára az életünk részei lettek: a hajnali 
kuvikolásuk fel sem tűnik, viszont délutánonként rendszeresen figyelem 
őket az udvaron. Felfedeztem egy kis zugot a falon, ahol be tudnak jutni a 
padlásra, és a földön gyakran találok bagolyköpetet. Nemcsak megszoktam, 
hanem egészen megkedveltem őket. 

Az ember közelében élő bagolyféleként a kuvik meglehetősen rossz 
hírnévre tett szert: sokfelé halálmadárnak is nevezik. A babona alapja, 
hogy régebben a halottas házaknál a virrasztás fényei odavonzották a 
rovarokat, azok pedig a kuvikokat. Ez elég is volt a vészes ragadványnévvel 
való megbélyegzésre, és az ártatlan madár üldözésére. Az ókori görög 
kultúrában viszont a bagolyféléket Pallasz Athéné istennő kedves 
madaraiként nagy tisztelet övezte. Szent állatokként maguk is a bölcsesség 
szimbólumai voltak, és a kor pénzérméin szerepeltek. 

Általánosítás és 
skatulyák. Az újat és 
eltérőt, a változást 
legtöbben nehezen 
tűrjük. Küzdünk 
ellene, a tőlünk 
különbözőt pedig 
nehezen fogadjuk 
el. Skatulyákat 
húzunk a furcsának 
tűnő emberekre, 
megbélyegezzük a 
megszokottól eltérőt, 
a nehézségeket, az új 
dolgokat pedig gyakran 
próbáljuk kiiktatni az 
életünkből. Pedig az 
elfogadás szemüvegén 
keresztül nézve az elsőre 
negatívnak tűnőt is 
megkedvelhetjük, sőt, 
meg is szerethetjük.

 - áp -

kuvikskatulyák 2
3
4
5
6
6
7
7
7
8

8
9
10
13
13
14
14
15
15
15
16

A civil szervezésű négynapos zarándoklatra
 június 5-én 44-en indultak el városunkból

Nyergestetőn több 100 kopjafa őrzi – köztük a mezőkövesdi – 
a bátor székely katonák hőstettének emlékét

A nyereg egy órával az ünnepség 
előtt fantasztikus látványt 

nyújtott, hiszen már ekkor több 
százezren várták az ünnepséget

A tusnádfürdői gyerekek vidáman csillogó szemei és a felőlük 
áradó önzetlen szeretet mindenkit mélyen meghatott



4    mezőkövesdi újság 2014/12

városháza

az ovifoci program támogatásáról, a közbiztonságot növelő intézkedésekről tárgyalt a képviselő-
testület május 28-án. 

Az ülés elején az Ügyrendi és Szociális 
Bizottság új tagja, Pap Szabolcs tette le 
az esküt, majd pedig elhangzott a polgár-
mesteri tájékoztató.

Ezt követően elsőként az önkormány-
zati intézmények, azaz a Mezőkövesdi 
Városgazdálkodási Zrt., a Mezőkövesdi 
Média Nonprofit Kft., a Mezőkövesdi 
Közkincs-tár Nonprofit Kft. 2013. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolóját és 
2014-es terveit fogadta el. Emellett a 
Mezőkövesdi Kistérségi Társulás elmúlt 
évről szóló összefoglalóját is elfogadták. 

FÜrDŐszEzoN A Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő nyári felkészülését is meg-
tárgyalta a testület. A fürdő 2014. már-
cius 3-tól részt vesz az Erzsébet-prog-
ramban, amely a nyugdíjasok számára 
kedvezményes belépést biztosít. Emel-
lett módosították az árjegyzéket is, 
amelynek következtében új szállásadói 
jegyet vezettek be, így a szállásadóknak 
100 db-t meghaladó jegyvásárlás esetén 
bruttó 1300 Ft-os egységáron kínál a 
fürdő felnőtt belépőjegyet. 2014. április 
7. és 11. között elvégezték az előírt kar-
bantartási munkálatokat, a vízforgatós 
medencékben teljes vízcserét hajtottak 
végre a hatósági előírások szerint. Az 
élménygyógymedence-csempék javítá-
si munkáit is elvégezték. Az elmúlt hó-
napokban átfestették a földszinti fedett 
öltözőket. Húsvétkor kinyitottak a külső 
pénztárak, a pénztárak takarítása, felké-
szítése is megtörtént. A pénztárakba 6 új 
számítógépet vásároltak. 

FEJlEsztÉsEk Napirenden volt az Ovifo-
ci program elindítása városunkban. Ennek 
keretében két műfüves pályát alakítaná-
nak ki az V. és a VI. óvodában. 2012-ben 
nyújtott be pályázatot az önkormányzat 
ennek megvalósítására. A pályázat si-
kerességéről nemrég kapott értesítést a 
városvezetés. Ezért az ehhez szükséges, 
óvodánként 2 850 000 forint önerőt a kép-
viselő-testület döntése értelmében a 2014. 
évi költségvetés terhére biztosítják. 

A grémium elfogadta a Városi Ren-
delőintézet fejlesztéséhez kapcsolódó 
eszközbeszerzést érintő közbeszerzési 
eljárás kiírását, valamint a város Víziköz-
mű-rekonstrukciós tervét is.

Emellett a törvényi változások miatt 
szükségessé vált új települési hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötését is támogatták a képviselők. 

A Mezőkövesd Város Településren-
dezési Tervét és a Helyi Építési Szabály-
zatot is módosították. Erre azért volt 
szükség, mert a Hajdu Ráfis János Mező-
gazdasági Gépmúzeum újabb területtel 
gazdagodott, és ezt az új területet be kell 
integrálni a már meglévő területhez. 

kÖzBIztoNsáGÉrt Emellett jóváhagyták 
és támogatták a közbiztonságot növelő in-
tézkedések megtételét. A Hősök terén és 
a Szent László téren a késő délutáni, esti 
órákban vannak, akik a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, a minimálisan 
elvárható magatartásformát sem tartják 
be. Ennek a helyzetnek a megváltoztatása 
érdekében az önkormányzat úgynevezett 

Ülésezett a testület 

posztos rendőrt állít a két érintett térre, akik 
minden nap felügyelik a tér közbiztonságát. 
A képviselő-testület döntése értelmében, 
2014. június 16. és szeptember 14. között 
hétfőtől csütörtökig, illetve vasárnap 18 
órától 22 óráig, pénteken és szombaton pe-
dig 18 órától hajnali 2 óráig lesznek jelen az 
érintett területen a rendőrök. Ennek a költ-
sége erre az intervallumra bruttó 2.337.000 
Ft, amelyet az önkormányzat költségvetés-
ének az általános tartalék előirányzat fel-
használásával biztosítja. 

Az ülés végén a testület törvényi vál-
tozások miatt módosította a Mezőköves-
di Művelődési Közalapítvány alapítványi 
okiratát, valamint hozzájárult ahhoz, 
hogy a Matyóföldi Íjász Egyesület ké-
relme alapján a területük előtt található, 
jelenleg egy kutyaiskola számára átadott 
telekrészt is megkapják. 

Molnár zs.

A jövőben már műfüves pályán focizhatnak a gyerekek az V. és VI. számú óvodában

Új területtel gyarapodott a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Mezőkövesdi Tankerületének Peda-
gógusnapi Ünnepségét a Közösségi Házban 
rendezték meg május 30-án. Az eseményen 
Tállai András, térségünk országgyűlési kép-
viselője köszöntötte az oktatási intézmé-
nyek vezetőit és pedagógusait. Beszédében 
kiemelte például a pedagógus-életpályamo-
dell fontosságát, valamint a tanári hivatás 
tekintélyének visszaállítását, melyhez a kor-
mány egyebek között a bérek folyamatos 
emelésével járul hozzá.

kItÜNtEtÉsEk, ElIsMErÉsEk Tállai And-
rás köszöntő gondolatai után az elmúlt 
években, illetve évtizedekben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó intézményvezetők, 
iskola- és óvodapedagógusok vehettek át 
díjakat. Az önkormányzat legrangosabb 
elismerései közül az Abkarovits Jenő díjat 
Murányiné Klucsik Juditnak, a Mezőköves-
di Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tanárának ítélték oda, a magyar művé-
szetoktatás szakmai fejlesztésében vállalt 
munkájáért.  „1983 óta élek és dolgozok Me-
zőkövesden. Itt van a családom, a munka-
helyem, itt érzem magam otthon. Jól eső ér-
zés, hogy észrevették és ezzel a rangos díjjal 
elismerték a sok éves munkámat” – mond-
ta el Murányiné Klucsik Judit. A Dr. Papp 
Zoltán díjat Rigó Attiláné, a Mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola magyar szakos tanára ve-
hette át, aki kiemelkedő szakmai tudásáért 
és lelkiismeretes munkájáért kapta meg az 
elismerést. „Ez a díj nagyon nagy elisme-
rés számomra. Eleinte nem is értettem, 
Arany János-i aggodalmak voltak ben-
nem, hogy miért pont én kaptam ezt a 
kitüntetést. Mezőkövesdnek, tanártársa-
imnak köszönetet tudok mondani, mert 
életem nagyon fontos szakaszát jelenti 
ezt a település, a gimnázium, ahol öröm 
tanítani” – mondta el Rigó Attiláné.

A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző 
Főiskolai Kara Arany oklevél kitüntetés-
ben részesítette Kovács Józsefné óvoda-
pedagógust, aki 50 esztendővel ezelőtt 
szerzett óvónői oklevelet a Kecskeméti 
Felsőfokú Óvodaképző Intézetben. Az el-
ismeréseket dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter adta át a díjazottaknak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 8 
nyugállományba vonuló iskola- és óvo-
dapedagógusnak adományozott elismerő 
oklevelet a pályafutásuk során elvégzett 
kimagasló pedagógiai munkáért, amit 
Tállai Andrástól vehettek át. Minisztéri-
umi elismerést kapott Bedőcs Lajosné, a 
tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola tanítója, Gönciné Földes Piroska, 
a mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola ta-
nítója, Kirnyák András, a mezőkeresztesi 
Kossuth Lajos Általános Iskola nyugalma-
zott igazgatója, Kiss Lászlóné, a mezőkö-
vesdi Dohány úti Tagóvoda óvónője, Kiss 
Lászlóné, a mezőkövesdi Pedagógiai Szak-
szolgálat fejlesztőpedagógusa, Lakatosné 
Csombor Csilla, a mezőkövesdi Mező Fe-
renc Tagiskola tanára, Lénárt Mihályné, a 
mezőkövesdi Egri úti Tagóvoda óvónője, 
és Szilágyi Gyuláné, a mezőkövesdi Lász-
ló Károly úti Óvoda óvónője. 

A Pedagógusok Szakszervezete Eöt-
vös József emlékéremmel jutalmazta 
Tóthné Vámos Katalint, a mezőkövesdi 
Mező Ferenc Tagiskola tanárát, valamint 
Gönciné Földes Piroskát, a mezőkövesdi 
Szent Imre Tagiskola tanítóját. 

Az Év Óvónője Korcsog Lászlóné, a 
sályi Hétszínvilág Óvoda óvodapedagó-
gusa, Tóth Józsefné, a mezőkövesdi Egri 
úti Tagóvoda óvodapedagógusa. Az Év 
Óvónőjének választották Kiss Sándornét, 
a bükkábrányi Napsugár Óvoda és Böl-
csőde vezetőjét. 

Az Év Tanítója lett Sugárné Répászky 
Judit, a mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola 
tanítója, Tamás Józsefné, a tiszabábolnai 
Vásárhelyi Pál Tagiskola tanítója, valamint 
Vaszilkóné Bóta Ilona, a mezőkeresztesi 

Kossuth Lajos Általános Iskola tanítója. 
Az Év Tanára elismerést vehette át Kósa 
Gabriella, a tibolddaróci II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola tanárnője, Mezeiné 
Hegedűs Csilla, a borsodivánkai Gárdo-
nyi Géza Tagiskola tanárnője, valamint 
Szépné László Alice, a mezőnagymihályi 
Arany János Általános Iskola tanárnője. 
Szintén az Év Tanára címet kapta 2014-
ben Zubai Szabolcsné, a mezőkövesdi 
Mező Ferenc Tagiskola tanára. 

Az Év Intézményvezetője Juhász 
Jánosné, a Mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola igazgatója lett. 

Az elismeréseket Tállai András or-
szággyűlési képviselő és dr. Fekete Zol-
tán polgármester mellett Fekete Jánosné, 
Sály polgármestere, Szalai Szabolcs, 
Bükkábrány polgármestere és Kubinyi 
József, a Pedagógusok Szakszervezet-
ének járási titkára adta át.

A Tankerület Köznevelésért díjat eb-
ben az évben Kubinyi József, a mezőköves-
di Mező Ferenc Tagiskola tanára, valamint 
Tóth Sándor, a Mezőnyárádi Szederkényi 
Anna Tagiskola vezetője, valamint Vinnai 
Anikó, a mezőkövesdi Alapfokú Művészeti 
Iskola tanára nyerte el.

szÉp ÜNNEpI Műsor Az ünnepséget a 
tankerülethez tartozó iskolák diákjainak 
verses és táncos előadása színesítette. A 
műsor keretében színpadra léptek a Me-
zőkövesdi Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény művésztanárai, akik énekes 
és hangszeres produkcióval, valamint 
egy különleges zenei számmal kedves-
kedtek a pedagógustársaiknak.

a pedagógusok ünnepe
Murányiné klucsik Judit (balra) 
kapta meg az abkarovits Jenő 

díjat, míg rigó attiláné (jobbra) 
tevékenységét dr. papp zoltán 

díjjal jutalmazták 
a Járási pedagógusnapon.

aktuális

M. zs.
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tIsztElEtaDás a világháborúkban elesett hősökről emlékeztek meg május 31-én este. Mezőkövesd 
Város Önkormányzata minden évben május végén szervezi meg a Magyar Hősök Emléknapját a 
Világháborús hősök emlékművénél, a Jézus szíve templom melletti téren.

mozaik

Főhajtás a hősök előtt 
A megemlékezés elején a település önkormányzata, 
a Fidesz Mezőkövesdi Szervezete és a Polgári Kör 
képviselői koszorút helyeztek el az emlékműnél. Az 
eseményen elsőként dr. Fekete Zoltán polgármester 
mondott beszédet, aki kiemelte, hogy a mai nemze-
déknek kötelező lerónia a tiszteletét a háborúkban 
elesett magyarokért, hiszen sokuknak már nincsenek 
rokonaik, akik gyertyát gyújtanának értük.

A polgármester beszéde után Gordos Attila refor-
mátus lelkész, illetve Lipcsák János érseki biztos osz-
totta meg gondolatait. Kiemelték, hogy a háborúban, 
csatában, forradalomban elesett őseink példaképként 
kell, hogy szolgáljanak előttünk, hiszen vérüket adták 
hazájukért, embertársaikért, az őket követő leszárma-
zottaikért, értünk.

A rendezvényen a Jézus Szíve templom kórusai 
és Takácsné Mozer Boglárka énekkel, Tóth István 
versszavalatával, Bolykó István trombitajátékával tette 
még meghatóbbá a rendezvényt. Az esemény végén 
pedig az együtt emlékezők elhelyezték virágaikat, 
gyertyájukat a háborús hősök emlékművénél.

Éves közgyűlés
küldöttgyűlést szervezett a Mezőkövesdi Víziközmű-társulat a 
közösségi Házban május 26-án. az eseményen egyebek mellett 
a 2013-as évi beszámolót és a 2014-es terveket vitatták meg a 
szervezet tagjai.

Az éves közgyűlés első napirendi 
pontjában Vigh Henrik, a mezőkö-
vesdi Városfejlesztési és Városüze-
meltetési Iroda vezetője tájékoztatta 
a résztvevőket a szennyvízberuházás 
aktuális műszaki helyzetéről. Első-
sorban a gerincvezeték lefektetése 
után zajló ingatlanbekötések állásá-
ról, valamint az LTP-szerződésekkel 
rendelkező, illetve nem rendelkező 
tulajdonosok rákötési lehetőségeiről 
hangoztak el információk.

Ezt követően a szervezet elmúlt 
éves beszámolóját hallgathatták meg 
a jelenlévők, melyből egyebek mellett 
az is kiderült, hogy állnak az ingatlan-
tulajdonosok az LTP-befizetésekkel. 
Az idei év egyik meghatározó esemé-
nye, hogy a kivitelező hamarosan be-

fejezi a csatornahálózattal kapcsolatos 
munkálatokat. „A beruházás befejezését 
követően jelentős mértékben le fognak 
csökkenni a feladataink, melyek a la-
kossági bejelentések mellett lényegében 
az LTP-befizetések hiányzó részének be-
szedésére fognak korlátozódni, illetve ha 
valakitől nem sikerül beszednünk, akkor 
azt a jegyző felé kell továbbítanunk” – 
hangsúlyozta Vámos Zoltán, a Mezőkö-
vesdi Víziközmű-társulat elnöke.

Hat ÉV GaraNCIa A lakosok kivitele-
zéssel kapcsolatos észrevételeit és pana-
szait a továbbiakban is orvosolni fogják. 
Hatév es garanciát vállalt a beruházásra, 
a Hídépítő Zrt., így a munkálatok befe-
jezését követően keletkező hibákat is ki 
fogja javítani, amit az önkormányzat je-

lez a kivitelező felé. A közgyűlés tagjai 
ezt követően az egyedi kérelmeket bí-
rálták el, végül a jelenlévők javaslatait 
és észrevételeit vitatták meg. M. zs.

M. zs.
Vámos Zoltán alpolgármester 

és dr. Fekete Zoltán polgármester az emlékműnél

A szennyvízberuházásnak 
köszönhetően 100%-ban kiépült a 
csatornahálózat városunkban. Az 
érintett területen az utak is teljes 
egészében megújulnak
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Évzáró ünnepséget rendezett a Mezőkövesdi 
alapfokú oktatási Intézmény június 10-én. 

A Közösségi Házban megszervezett 
eseményen Mozerné Horga Stefánia, az 
oktatási intézmény vezetője köszöntötte 
a jelenlévőket, majd röviden értékelte a 
hátrahagyott tanévet. Kiemelte, hogy a 
zeneiskola 50 éves jubileumára egész éves 
hangversenysorozattal emlékeztek, mely-
nek keretében régi és jelenlegi növendé-
kek léptek színpadra. A régi növendékek 
nevet viselő koncertsorozaton komoly- 
és könnyűzenei előadásokat rendeztek 
a fél évszázados intézmény tiszteletére. 
Emellett megrendezték a hagyományos 
tavaszi jótékonysági gálát, ami szintén 
nagy sikert aratott a zeneszeretők köré-
ben. Az intézményvezető elmondta, az 
iskola növendékei és tanárai összesen 
44-szer szerepeltek saját, vagy külsős ze-
nei rendezvényen, továbbá logóversenyt 
is rendeztek az iskolában, melyre számos 
színvonalas alkotás érkezett a tanárok és 
tanulók részéről egyaránt. A növendékek 
tanulmányi eredményei az elmúlt évhez 

hasonlóan idén 
is kimagaslóak 
voltak. A zenei 
t a n s z a k o s o k 
4,8-as, a kép-
ző- és iparmű-
vészek, 4,9-es, 
míg a néptán-
cosok 5-ös át-
laggal végeztek, 
így az iskola átlaga 4,9 lett a tanévben. 
A növendékek számos országos, illet-
ve nemzetközi képzőművészeti és zenei 
találkozón, valamint versenyen vettek 
részt, melyeken eredményesen szerepel-
tek. A zenei megméretéseken kimagasló 
eredményeket elérő diákok elismerésben 
részesültek az évzárón. Az iskola tanulói 
közül 17 fő hangszeres, míg 5 fő képző-
művészeti alapvizsgát tett. Ezen felül az 
iskola történetében először egy növen-
dék hangszeres zenei záróvizsgával fe-
jezte be a tanulmányait.

BúCsúzÓ MűVÉsztaNárok Az ünnepség 
végén Mozerné Horga Stefánia két mű-
vésztanárt búcsúztatott az iskolától. Az 
intézmény első embere Majoros Klárának 
és Vincze Viktóriának megköszönte az el-
múlt évben, illetve években végzett áldo-
zatos és magas színvonalú munkáját.

Az intézmény felvételivel egybe-
kötött beiratkozása, valamint az újra-
beiratkozás időpontja június 16-a és 
17-e lesz. A növendékek mindkét nap 
13-tól 18 óráig jelentkezhetnek az ok-
tatási intézményben.

színészek ligete
„színészliget Bogácson” címmel mutatták be Hajdu 
Imre legújabb könyvét Mezőkövesden. a Városi 
könyvtárban megrendezett ünnepségen dr. Hajdu 
andrás beszélgetett az íróval a kötetről június 3-án.

Az eseményen Ongainé Juhász 
Mónika, a könyvtár szakmai ve-
zetője köszöntötte a résztvevő-
ket. Hajdu Imre egyebek mellett 
ismertette a színészliget megál-
modójának, Hanák Zsoltnak az 
életútját, a Nemzet Színészeinek 
kiválasztását, valamint a Színész-
liget megszületésének történetet. 
Elmondta, a liget első fáit 2009-
ben ültették el, míg a legutóbbi 
ünnepséget idén rendezték meg. 
A faültetéseken többek között 
olyan ismert színészek vettek 

részt az elmúlt években, mint 
Avar István, Máthé Erzsi, Bodro-
gi Gyula, Sinkovits-Vitay András, 
Molnár Piroska, Haumann Péter 
vagy Sztankay István. 

A könyvbemutató zárásaként 
Béres János Kossuth-díjas furulya-
művész, zenepedagógus osztotta 
meg gondolatait a Színészliget-
tel, valamint a könyvben szereplő 
színészekkel kapcsolatban, akik 
közül hivatásának köszönhetően 
több színművésszel is személyes 
ismeretséget kötött.

MATyó pAdLó Újszerű, a város által eddig még nem használt marketing-
eszköz népszerűsíti Mezőkövesdet az egyik fő turisztikai küldőterületen, 
Budapesten. A fővárosi metró 4 frekventált, igen nagy forgalmú állomá-
sán (Deák tér, Nyugati pu., Corvin negyed, Árpád-híd) 3-3 db 120x85 cm-
es padlómatrica kelti fel a figyelmet egész június hónapban. Mivel valami 
olyan képet, motívumot kellett választani a reklámhoz, ami nagy nyüzs-
gésben, tömegben is feltűnő, így egy matyó terítőre esett a választás. A 
felirat a város weboldalát hirdeti, melyen a látogatók naprakész turisztikai 
információkat is találnak. Az egy hónapos kampányt a Tourinform iroda 
koordinálta a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület finanszírozásában. 

ÚJAbb ELISMERéS A TouRINFoRM IRodáNAK A mezőkövesdi iroda 
a Magyar Turizmus Zrt. minősítési rendszerében kiváló eredményt 
ért el 2013-ban. Az erről szóló oklevelet májusban már 7. alkalom-
mal kapta meg az iroda, munkájának elismeréseként. A minősítés 
során vizsgálják többek közt a személyi és tárgyi feltételeket, az elő-
írt nyitva tartási időt, továbbá az országos turisztikai adatbázis szá-
mára elvégzendő feladatokat. A mezőkövesdi iroda minden vizsgált 
szempontra maximális, 100%-os értékelést kapott, immár 7. éve.

Lázárné Csirmaz Henriett, irodavezető

kicsengettek a művészeti iskolában

B. k.

B. k.

dr. Hajdu András és Hajdu Imre a könyvbemutatón
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olvasóink írták „Gyökértelen fának nem nő koronája.”
(közmondás)

Három hetet meghaladó projekt 
a szent Imrében
a szent Imre tagiskola három hetet meghaladó projektet valósított meg „a család” címmel. a tevé-
kenység anyák napjától gyermeknapig tartott.

A projekt a TÁMOP 3.1.4 „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –  in-
novatív intézményekben” című pályázat 
keretében valósult meg. 

A programsorozatban változatos 
módszerekkel jártuk körül a témát. Tan-
órákon és tanórán kívül is dolgoztunk.

Az előkészítő héten megismertük 
a tervezetet, csoportokat alakítottunk, 
feladatokat vállaltunk. Magyarórára 
anyák napi verseket gyűjtöttünk, ének-
órán anyák napi dalokat énekeltünk. A 
technikaórákon ajándékot készítettünk 
anyák napjára. Matematikaórán képze-

letben vásárolni mentünk, megtanultuk, 
hogyan osszuk be a család jövedelmét. 
Történelemórán a régi matyó családok 
életéről beszélgettünk. Rajzórán címert 
terveztünk. Informatikaórán a család 
szerepéről készítettünk bemutatót. Ter-
mészetismeret-órán az öröklődéssel 
foglalkoztunk. Német- és angolórákon a 
családunk bemutatására vállalkoztunk.

Közben otthon is sokat dolgoz-
tunk. Összegyűjtöttük famíliánk régi 
fotóit, melyeket tablóra rendeztünk. 
Felkutattuk őseinket, elkészítettük a 
családfánkat.

Szüleink rendkívüli szülői értekezleten vet-
tek részt, amelyen a kamaszkorról beszél-
gettek Fügediné Rajna Ildikó pszichológus 
vezetésével. Az utolsó héten játékos sport-
vetélkedőt szerveztünk, ahol összemértük 
erőnket a többi felső tagozatos diákkal.

Befejezésül tárlatot rendeztünk az elké-
szített tablókból, ajándékokból. A kiállítás 
megnyitóján rövid műsorral kedveskedtünk 
az érdeklődőknek, bemutattuk az egész hó-
napban végzett munkánk eredményeit.

a szent Imre tagiskola
 6. a osztályos tanulói 

kispál pálné osztályfőnök

RANdEVÚ KIVáLó ZENESZERZŐNKKEL
beszél kövesdi kapcsolatairól is

A legújabb időszak világjáró zeneszerzője, sok magas 
kitüntetés birtokosa – csak a Rádió és Televízió Tár-
saságok Nemzetközi Szervezete által meghirdetett 
szerzői versenyeken tíz első díjat elnyert – Balázs 

Árpád, aki kórusművet komponált a Kiss József ének-
tanár, kórusvezető által gyűjtött „Matyó summásda-
lok”-ból, s több jelentős mezőkövesdi muzsikussal volt 
kapcsolatban élete során, hosszú idő után újra ellátogat 
Matyóföldre, s vállalta a bemutatkozást és beszélgetést 
a számára mindig nagyra értékelt, művészete alapján 
pedig igazán magasra emelt matyó közönség előtt.

Bizonyára sok mindent megtudhatunk Balázs Ár-
pádtól június 29-én 16 órakor a Zsóry bejáratával szem-
ben található Rózsa Étterem-Panzióban, a dr. Szedresi 
István mezőkövesdi öregdiákkal folytatott, zenei betétek-
kel színesített beszélgetésből (a rendezvény meghívóját 
újságunk 12. oldalán olvashatják – a szerk.). Aki már 

olvasta Balázs Árpád 2013-ban megjelentetett „Válo-
gatott ÉLETEIM” című önéletírását, és megtiszteli ér-
deklődésével gondosan, nagy szeretettel előkészített 
rendezvényünket, az sem fog unatkozni és maradandó 
élménnyel távozik, meggyőződve arról, hogy a magas 
szakmai és társadalmi testületek tagjának elismerései 
méltán kiérdemeltek. Fény derül a beszélgetés során 
kiváló zeneszerzőnk kövesdi kapcsolódási pontjaira is!

Várjuk szeretettel Mezőkövesd kultúra- és ze-
neszerető közönségét a Rózsa Étterem-Panzióba a 
Jézus Szíve ünnep után!

Mezőkövesd, a híres matyó főváros, amely a világ kulturális örökségének része lett az uNESCo döntése értelmében a matyó 
hímzés által – zenei élete és annak szereplői révén is nagy nemzetközi elismertségnek örvend népdalkincse, komolyzenei 
szereplői és cigánymuzsikusai révén.

dr. Szedresi István nyá. orvos-ezredes
 mezőkövesdi öregdiák

Gyermeknapi sportvetélkedő Rajzórán

dr. Szedresi István és balázs árpád
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mozaik

Emelkedő statisztika a balesetek terén

rENDŐrsÉG Nőtt a közlekedési balesetek száma városunkban és a 
megyében az első negyedévben. 

Elkészültek a negyedéves közlekedésbiz-
tonsági jelentések, statisztikák. A me-
gyei, illetve települési balesetek számá-
ban növekedés tapasztalható. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
és településünkön is a tavalyi év hason-
ló időszakához képest nőtt a balesetek 
száma. Ezen a téren 40%-kal több eset 
történt. Ez számokban nem jelentős, 
hiszen ebben a negyedévben Mezőkö-
vesden öttel több, összesen 16 személyi 
sérüléssel járó baleset volt. 

Az idén a mezőkövesdi illetékességi 
területén 2 halálos baleset történt az el-
múlt három hónapban. Ittas vezetés tele-
pülésünkön nem volt, a megyében azon-
ban az esetek 20-30%-a a vezető ittassága 
miatt történt. 

A hivatalos szerv a balesetek elke-
rülése érdekében újabb akciót indít. 
Az Országos Rendőr-főkapitányság, a 
Megyei Rendőr-főkapitányság a Me-
zőkövesdi Rendőrkapitányság javas-
latára egy feladattervet készített elő, 
ami azt jelenti, hogy május 16-a és au-
gusztus 31-e között fokozott ellenőr-
zést végeznek Mezőkövesd illetékes-
ségi területén. 

A gyorshajtás esetén kezdeménye-
zik a gépjármű leállítását és a hely-
színen eljárást indítanak, amely függ 
a sebesség mértékétől. Ha nem éri el 
a közigazgatási bírság határát, akkor 
helyszíni bírságot szabnak ki, ha pedig 
meghaladja azt a határt, akkor bünte-
tőponttal együtt közigazgatási bünte-
tést szab ki a hatóság. 

Az olyan helyszíneken, ahol már több 
baleset történt, fokozott rendőri jelen-
lét lesz a közeljövőben főként az ittas, 
illetve a gyorshajtók kiszűrése érdeké-
ben. A gépjárművek mellett a segéd-
motorosokat, a kerékpárosokat és a 
gyalogosokat is ellenőrzik. 

Mivel a közlekedésben a gyalogosok 
és a kerékpárosok a legvédtelenebbek, 
ezért az ellenőrzések során kiemelten 
foglalkoznak a gyalogátkelőhelyekkel, az 
azon szabálytalanul, a biciklin ülve átha-
ladókkal. Az önkormányzattal közösen 
tervezik, hogy a zebráknál a kerékpáro-
sok figyelmét felkeltő táblát helyeznek 
ki, hogy biciklivel nem, csak a járművet  
tolva lehet átkelni az út másik oldalára. 

Emellett előreláthatóan közös ellenőr-
zéseket végeznek majd a kövesdi rendőrök 
a szomszédos település szerveivel, így pél-
dául az egri, füzesabonyi, tiszaújvárosi és 
miskolci kollégáikkal. 

parázs ForrÓNYoMoN Május 24-
én 21 óra körül egy mezőkövesdi bio 
shop üzlet riasztója szakította meg a 
csendet. Az üzletbe az ablakrács fel-
feszítésével hatoltak be, s onnan 4 db 
Smoking cigarettapapírt és kb. 5000 
Ft készpénzt tulajdonítottak el. A ki-
érkező bűnügyi szolgálat technikusa 
és nyomozói a helyszíni szemle során 
minden nyomot alaposan átvizsgálva 
nyomkereső kutya bevetését tartották 
célszerűnek, ezért felvették a kapcso-
latot a Heves Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnügyi Osztályával, akik a 

borsodi kollégák segítségére siettek 
az állományukban „szolgáló” Parázs 
hívónevű németjuhásszal. A képzett 
rendőrkutya egy magánlakásig követ-
te a nyomokat, ahol K. Tamás 31 éves 
mezőkövesdi lakos épp otthonában 
tartózkodott, s szobájában megtalálták 
az eltulajdonított tárgyakat. A megille-
tődött férfi gyanúsítotti meghallgatása 
során beismerő vallomást tett.

Az üzlet tulajdonosának szerencsé-
je volt, mivel az elkövetéstől számított 
2 órán belül elfogták a tettest, így nem 
volt ideje sem felhasználni, sem elköl-
teni a lopott „szajrét”.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság K. 
Tamással szemben szabálysértési értékre 
dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás 
vétsége miatt bíróság elé állítással él. 

Mezőkövesdi 
rendőrkapitányság (J)

Tisztelt lakásszövetkezeti és Társasház Tulajdonosok!
A Lakásszövetkezet elnökeként köszönöm, hogy nagy 
számban részt vettek a társasházi közgyűléseken, valamint 
a lakásszövetkezeti részközgyűléseken. Köszönöm továbbá, 
hogy döntésükkel egzakt módon segítették végrehajtani a 
lakótömböket érintő rezsicsökkentést. Meg kívánom je-
gyezni, hogy a LOSZ (Lakásszövetkezetek Országos Szö-
vetsége) ajánlása alapján a Lakásszövetkezetek és társashá-
zak esetében a rezsicsökkentésből adódó megtakarítások 
összegét az elhasználódott objektumok állapotára való 
hivatkozással kérték, javasolták az épülettömbök felújítási 
alapjába átkönyvelni.

Lakásszövetkezetünk a javaslattal egyetértve, de azon túlme-
nően a részközgyűléseken, valamint közgyűléseken lehető-
séget biztosított arra, hogy az ingatlantulajdonosok maguk 

dönthessenek arról, hogy a rezsicsökkentésből adódó meg-
takarítást közvetlenül a tulajdonosok havi előírásuk egy al-
kalommal való csökkentésével, vagy az épülettömb felújítási 
alapjába történő átkönyvelésével valósuljon meg. 

A döntések mérlege: 15 lakótömb döntött úgy, hogy a meg-
takarítás összegét a felújítási alapba kívánja elhelyezni, és 
75 lakótömb pedig a havi üzemeltetési díj előírásának egy-
szeri csökkentésével kíván a megtakarítás összegéhez jutni. 
Minden Tisztelt Tulajdonost írásban fogunk tájékoztatni a 
fenti módosításokból adódó havi közös költség összegének 
változását illetően.

póta lászló
Egyesült Lakás-, Garázsépítő és

Fenntartó Szövetkezet Elnöke

parázs, a képzett rendőrkutya segítségével 
jutottak el a tettes otthonába

M.zs.



10    mezőkövesdi újság 2014/12

Hívogató

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 
és a Hajdu Ráfis János 

Mezőgazdasági Gépmúzeumban

Június 21–22. szombat–vasárnap
VÁROS NAPJA 

a Kavicsos tó és Szabadidőparkban

Június 23–27. hétfő–péntek
Népi Kézműves Tábor 

a Népi Művészetek Házában

Június 27. péntek
19 órától Szent László búcsú és körme-

net a Szent László templomtól

Június 29. vasárnap
10 órától Jézus Szíve Ünnep – búcsú és 

körmenet a Jézus Szíve templomtól

Június 29. vasárnap
16 órától Balázs Árpád 

bemutatkozása és 
mezőkövesdi kapcsolatai 

a Rózsa Étteremben

Június 30. hétfő
17 órától Dr. Komiszár Lajos egyetemi 

adjunktus előadása a dísznövények 
neveléséről, gondozásáról, 

szaporításáról a Közösségi Házban

Június 30. – július 4. hétfő–péntek
Képzőművészeti Tábor 

a Közösségi Házban

Július 1. kedd 
10 órától Városnéző séta 

idegenvezetéssel 
a Matyó Tourist irodától

Július 4–6. péntek–vasárnap
ZSÓRY-FESZTIVÁL a Zsóry-fürdőben

Július 6. vasárnap
10 óra 30-tól Orgonahangverseny a 

Szent László templomban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
június 15–21-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

június 22–28-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
június 29–július 5-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

június 28.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a.

július 5.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

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

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.

Harangszó

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban május 27. és június 10. 
között 9 házasságkötést és 7 halálese-
tet anyakönyveztek. Ezek közül az aláb-
biak járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés
Károly Róbert – Kis Hajnalka,

Pap Miklós – Ócsai Réka,
Petrik László – 

Bucur-Popa Krisztina Enikő,
Paczók Attila – Balogh Éva,

Lukács Gergely – Kórik Valéria.

Kedves Mezőkövesdiek! Lassan kezdődik a befőzési szezon. A munkánk 
gyümölcseit betakaríthatjuk.
Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk a kedves olvasóhoz, hogy a 
befőzési receptjeit, a befőzés főbb mozdulatainak fotójával küldje el a 
matyokertklub@gmail.com vagy a cseri67@gmail.com címre!
Nem csak a befőzésről, hanem az ételekről, süteményekről is várjuk a megadott 
címekre a fotókat és recepteket. Itt is kérés az elkészítés főbb lépéseinek 
fotózása. A színes fotókból és a receptekből kiállítást szeretnénk rendezni.

Köszönettel
Matyó kertbarát Egyesület

Felhívás

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
Június 22. (vasárnap) 11 óra: Úrnapi körmenet 
a temetőben

Június 27. (vasárnap) 19 órától a Szent László 
búcsú és körmenet keretében a felújított temp-
lombelsőt megáldja dr. Ternyák Csaba egri érsek

Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
A Szent László Kamarakórus június 27-én a Szent 
László búcsún liturgikus szolgálatot teljesít

rEFormáTus EgyHáZköZsÉg
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu
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a Matyó Múzeum, a takács István Életmű kiállítás 

és a Hajdu ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum 

nyári nyitva tartása: 

keddtől vasárnapig 9–17 óráig augusztus 31-ig

Kéményseprő-ipari feladatok ellátásának 2014. III. negyedévi részletes sormunkaterve
(Ez a terv a Lakásszövetkezet kezelésében álló ingatlanokra nem vonatkozik.)

július 1.: Tóth Árpád u., Babits Mihály u., Krúdy Gyula u., 
Bercsényi u., Esze Tamás u., Kőrisfa u. (l–48-ig)
július 2.: Balogh Ádám u., Báthory u., Morvay János u., 
Kőrisfa u. (50-től végig), Diófa u.
július 3.: Thaly Kálmán u., Vak Bottyán u., Ilona u., Hársfa u., 
Hősök tere, Bevásárló udvar
július 4.: Kisjankó Bori u., Kökény köz, Eötvös u. (14-ig)
július 14.: Abkarovits tér, Márta u., Anna köz, Patak u., 
48-as hősök útja
július 15.: Szomolyai u. páratlan oldal (1–105-ig)
július 16.: Szomolyai u. páratlan oldal (107-től végig), 
a páros oldal (128-tól visszafelé 66-ig)
július 17.: Szomolyai u. páros oldal (64-től visszafelé 
végig), Táncsics Mihály u. (16-ig)
július 18.: Táncsics Mihály u. (18-tól végig)
július 21.: Teréz u., Farkas Márton u. (19-ig), Eötvös u. 
(15–60-ig)
július 22.: Farkas Márton u., Klára u., Edit u., Éva u. (11-
ig), Eötvös u. (61-től végig), Cserfa u., Honvéd u. (6-ig)
július 23.: Honvéd u. (7-től végig), Nyárfa u. (23-ig)
július 24.: Nyárfa u. (24-től végig), Szilfa köz, Tölgyfa 
köz, László Károly u. (18-ig)
július 25.: László Károly u. (19-től végig), Patkó köz, 
Mogyoró köz, József Attila u. (3-ig)
július 28.: József Attila u. (4-től végig), Kovács köz, 
Platán köz, Bükkfa köz (14-ig)
július 29.: Bükkfa köz (15-től végig), Mártírok útja
augusztus 1.: Gyertyán köz, Gróf Bethlen István u.(35-ig)
augusztus 8.: Éva u., Margit u., Pál u. (12-ig)
augusztus 11.: Pál u. (13-tól végig), Béla u., Jolán u., 
Gróf Bethlen István u., Akácfa u. (33-ig)
augusztus 12.: Júlia u., Lenke u., Akácfa u. (34-től 
végig), Szemere Bertalan u. (16-ig)
augusztus 18.: Szemere Bertalan u. (17-től végig), 
Kossuth Lajos u.(9-ig)

augusztus 25.: Kossuth Lajos u. (10-től végig), 
Széchenyi u. (12-ig)
augusztus 26.:  Elvira u., Irén u., Zsófia u. (27-ig), 
Széchenyi u. (13-tól végig)
augusztus 27.: Zsófia u., Sára u., Takács István u., 
Hunyadi u., Lövői utca 38 sz.-ig
szeptember 3.: Lehel utca, Hoór köz, Bem apó u. (10-
ig), Lövői út (39-től végig), Cseresznye u. páratlan oldal 
(159-től visszafelé 113-ig)
szeptember 4.: Bem apó u. (11-től végig), Kürt u., 
Gergely u., György u. (8-ig), Cseresznye u. páratlan oldal 
(111-től visszafelé 27-ig)
szeptember 5.: György u., Lajos köz, Dávid u. (9-ig), 
Cseresznye u. páratlan oldal (25-től visszafelé 1-ig) 
Cseresznye u. páros oldal (2-től 62-ig)
szeptember 8.: Dávid u. (10-től végig), Imre u., 
Salamon u. (16-ig), Cseresznye u. páros oldal (64-tól 
végig), Vashíd u.
szeptember 9.: Salamon u., Varga Pál u., Szent László 
tér (16-ig), Alma u. páratlan oldal (1-től 97-ig)
szeptember 10.: Szent László tér (17-től végig), Gaál 
István u. (26-ig), Alma u. páros oldal
szeptember 11.: Gaál István u., Albert köz, Ádám u. 
(6-ig), Legelő u., Szőlő u. (32-ig)
szeptember 15.: Ádám u. (7-től végig), Dala János u., 
Gyula u., Szőlő u. (33-tól végig), Ribizli u., Barack u. (11-ig)
szeptember 16.: Károly u., Martinovics u., Madách u., 
Dr. Lukács Gáspár u., Barack u. (12-től 63-ig)
szeptember 17.: Kereszt köz, Klapka György u., 
Damjanich u. (40-ig), Barack u. (64-től végig), Körte u., 
Mikszáth Kálmán u.
szeptember 18.: Damjanich u. (41-től végig), Gróf Zichy János 
u. (24-ig), Naspolya u., Dinnye u., Kertész u., Eper u. (19-ig)
szeptember 23.: Gróf Zichy János u. (25-től végig), 
Móra Ferenc u., Sarló köz, Kiss István u. (10-ig)

szeptember 24.: Kiss István u. (11-től végig), Mihály 
u. (27-ig)
szeptember 25.: Mihály u. (28-tól végig), János u. (32-ig)
szeptember 29.: Eper u. (20-tól végig), Szamóca u., 
Köszméte u.   

Lakásszövetkezet kezelésében álló ingatlanok
augusztus 4.: Bogácsi út,  Móra Ferenc u., Gróf Zichy 
János u. (5-ig)
augusztus 5.: Gróf Zichy János u. (6-tól végig), Madách 
u. (6-ig)
augusztus 6.: Madách u. (8-tól végig), Dr. Lukács 
Gáspár u., Harsányi Kálmán u. 1.
augusztus 7.: Harsányi Kálmán u. (3-tól végig)

Zsóry üdülőterület
július 7.: Árvácska u., Bimbó u., Olajfa u., Levendula u., 
Napfürdő u. (16-ig),
július 8.: Gyöngyvirág u., Margaréta u., Bodza u., 
Napfürdő u. (17-től végig), Bokréta u., Csipke u. (15-ig)
július 9.:Csalogány u., Cserjés köz, Ostoros u., 
Napraforgó u., Nárcisz u., Csipke u. (16-tól végig), Derű 
u., Szivárvány u., Fülemüle u., Hajnal u. (12-ig)
július 10.: Százszorszép u., Boglárka u., Kisfa u., Hajnal 
u. (13-tól végig), Szarkaláb u., Bazsarózsa u., Csillag u., 
Fenyő u. (17-ig)
július 11.: Ciklámen u., Harangvirág u., Tavirózsa u., 
Fenyő u. (18-tól végig), Aranyeső u., Labdarózsa u., 
Sarkantyú u., Vasvirág u.

Felhívjuk a tisztelt tulajdonosok figyelmét, hogy 
a megadott munkanapokra, időpontegyeztetésre 
van lehetőség munkaidőben, az alábbi  
telefonszámon: 49/505-144

A terv változtatásának jogát fenntartjuk!

Saját versével köszöntjük a 60 éves Ittes József színészt:

Vallomás

Mezőkövesdről indultam,
Hosszú utat tettem meg, míg színművész lettem.
Álmodni szerettem világéletemben.
Az élet nem hagyott, hát színésznek mentem.
Szeretnék álmodni sok-ok színes álmot,
Elfeledni mindent, a való világot,
Csak álmodni mindig – mosolygást és könnyet.
Ez az én életem, nem is kérek többet.

Cs.Cs.I.
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A Matyó Népművészeti Egyesület 
szeretettel meghívja Önt és barátait

AZ V. SZáZRóZSáS
HÍMZŐpáLyáZAT éS KIáLLÍTáS

megnyitó ünnepségére

2014. június 20-án, 11 órára 
a mezőkövesdi Matyó Múzeumba

Köszöntőt mond:
dr. Fekete Zoltán

Mezőkövesd 
polgármestere

Szakmai értékelést tart:
V. Szathmári Ibolya 

etnográfus

A kiállítást megnyitja:
Tállai András 

Nemzetgazdasági Minisztérium
parlamenti államtitkára

Közreműködik:
Indre Andrea
népdalénekes

A hungarikumként elismert, matyó hímzőkultúrát feldolgozó,
legszínvonalasabb alkotások díjazásban részesülnek.

Meghívó
Támogatóink:

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma,

Hagyományok Háza,
Vidékfejlesztési Minisztérium,

Hungarikum Bizottság 
Titkársága,

Nemzeti Kulturális Alap,
Népművészeti Egyesületek 

Szövetsége,
Mezőkövesd Város 
Önkormányzata,

Szentistván Község 
Önkormányzata,

Tard Község Önkormányzata,
Matyó Múzeum,

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft.,

Póta és Társa Kft. 
– Mezőkövesd

mEgHíVó
szeretettel meghívjuk 

Önt és kedves Családját 

BaláZs árpáD  – Erkel Ferenc 
díjas, köztársasági Elnöki aranyérmes 
ZEnEsZErZő, Érdemes művész – 

bemutatkozása és mezőkövesdi kapcsolatai 
című rendezvényünkre

  
Időpont:  2014. június 29. 

(vasárnap) 16 óra    

Helyszín: Rózsa Étterem (Mezőkövesd, Zsóry-
fürdő, Napfürdő u. 3.) 

Beszélgetőtárs: Dr. szedresi István, 
nyugállományú orvos-ezredes,

      mezőkövesdi öregdiák 
köszöntőt mond: Nyulászi Ottóné, 

a Rózsa Étterem vezetője
           

a rendezvényen való 
részvétel díjtalan, 

mindenkit szeretettel várunk!
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kiváló eredményeket értek el a szent István 
katolikus általános Iskola tanulói a kIDs 
kupa mezőkövesdi tornáján. 

Labdarúgás, kézilabda és kosárlabda. Ez 
a három sportág szerepelt a programban 
a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsé-
gének (KIDS) szervezésében megren-
dezett kövesdi sportnapon. Az országos 
eseményen az I–IV. korcsoportos katoli-
kus iskolás diákok vettek részt május 31-
én. A rangos megméretésen Gödöllőtől 
Nyíregyházáig – köztük a házigazda me-
zőkövesdi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola – összesen 17 iskola mintegy 
600 sportolóval képviseltette magát.

FoNtos a sport A sportnap nyitó ünnep-
ségén Nyeste István, a Szent István Ka-
tolikus Általános Iskola igazgatója, majd 
Szlatényi György, a KIDS főtitkára köszön-
tötte a résztvevőket a Városi Sportcsarnok-
ban. Az eseményen beszédet mondott Tállai 
András, térségünk országgyűlési képviselő-
je, aki a sport fontossága mellett kihangsú-
lyozta, hogy a kormány kiemelt figyelmet 
szentel a versenysportok mellett a tömeg- és 
szabadidős sportok támogatására. Ezt köve-
tően dr. Fekete Zoltán polgármester osztot-
ta meg gondolatait, aki szintén a sportolás 
jelentőségéről és az egészségre gyakorolt 
jótékony hatásáról beszélt. Az ünnepség vé-
gén Lipcsák János atya, a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola érseki biztosa 
mondott köszöntőt, majd megáldotta az 
eseményt és a sportolókat.

A kézilabda-mérkőzéseknek a Városi 
Sportcsarnok adott otthont, míg a labda-
rúgó találkozókat a Városi Stadion kis és 
nagy műfüves játékterén rendezték meg, 
ahol 5 pályán zajlottak párhuzamosan 
az összecsapások. A kosárlabdázók két 
helyszínen, a Szent István Katolikus Ál-
talános Iskola, valamint a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola tornatermében játszottak.

araNY, EzÜst, BroNz A labdarúgók 
között 4 korcsoportban összesen 23 
fiúegyüttes küzdött a végső győzele-
mért. A Szent István Általános Iskola 
minden korosztályban kiállított egy-egy 
csapatot. A hazaiak szép eredményeket 
értek el, ugyanis a II. és III. korcsoport-
ban egyaránt aranyérmet szereztek. A 
kisebbek két győzelemmel és egy dön-
tetlennel, míg az idősebbek négy győ-
zelemmel és szintén egy döntetlennel 
érdemelték ki az első helyet. Az I. kor-
csoportosok között a kövesdiek egy-egy 
győzelem és döntetlen mellett kétszer 
maradtak alul, ennek köszönhetően 
bronzérmesek lettek, míg a IV. korcso-
portban háromszoros vereség után a 6. 
helyen fejezték be szereplésüket.

Kézilabdában a fiúk és lányok között 
a kisebb létszám miatt összevont kor-
csoportokban zajlottak a küzdelmek. A 

lányok versengésében 5, míg a fiúk tor-
náján 4 csapat indult. A kövesdi színeket 
egy lánycsapat képviselte, akik nagysze-
rűen szerepeltek, miután két győzelem 
mellett egy-egy döntetlennel, illetve ve-
reséggel zártak és ezüstérmesek lettek.

A kosarasok között a III. és IV. kor-
csoportban rendeztek versenyt és ösz-
szesen 18 csapat vett részt. Városunkat 
egy csapat, a III. korcsoportos lányok 
képviselték a megméretésen. A kövesdi 
kosarasok három vereséget szenvedtek 
az erős mezőnyt felvonultató tornán, így 
végül a 4. helyen fejezték be a szereplé-
süket. A verseny részletes eredményeit 
megtekinthetik a Szent István Katolikus 
Általános Iskola honlapján, a sztistvan-
mkovesd.sulinet.hu, vagy városunk 
honlapján, a mezokovesd.hu címen.

kövesdi érmek a kIDs kupán

A körmérkőzések az alábbiak 
szerint alakultak:
Mezőkövesdi KC 
– Bocskai István Ált. Iskola Hajdúböszörmény 14-7

Mezőkövesdi KC 
– Gézengúz UKC Kalocsa 11-7

Budapest Honvéd SE 
– Mezőkövesdi KC 15-10

Mezőkövesdi KC 
– Kiskunhalas Református Ált. Iskola 14-8
A döntő eredménye: 
Mezőkövesdi KC – Budapest Honvéd SE 8-6
A torna végeredménye:
1. Mezőkövesdi KC
2. Budapest Honvéd SE
3. Gézengúz UKC Kalocsa
4. Bocskai István Ált. Iskola Hajdúböszörmény
5. Központi Református Ált. Iskola Kiskunhalas

A torna gólkirálya: Bodó Márton Balázs – Bp. 
Honvéd SE és Pintér Szabolcs – Kiskunhalas
A torna legjobb mezőnyjátékosa: 
Csörgő Kristóf – Mezőkövesdi KC
A torna legjobb kapusa: 
Zelcsényi Miklós – Budapest Honvéd SE
Különdíjban részesültek:
Barta Levente – Mezőkövesdi KC
Szabados Márton – Budapest Honvéd SE
Iván Dominik – Gézengúz UKC Kalocsa
Berki Dániel – Bocskai István Ált. Iskola 
Hajdúböszörmény

Ezúton köszönjük Drizner Péter edzőnek az 
egész évi munkáját, valamint az MKC vezető-
ségének a támogatását.

Megnyerte a XV. Kalocsai Kézilabda utánpótlás 
Tornát a Mezőkövesdi KC u10-es csapata.

A 2014. május 23–25. között lebonyolított Kalocsai Tornán első he-
lyen végzett az MKC U10-es csapata.

„Aranyos” csapat
Az „aranycsapat” és szurkolótábora

bokri

„Nagyon-nagy megtiszteltetés számunkra, 
hogy megrendezhettük a Katolikus Iskolák 
sportversenyét. 2004 és 2006 után immár 
harmadik alkalommal adott otthont ennek a 
rangos eseménynek iskolánk. Az idén az álta-
lános iskolás korúak labdajáték versenyét bo-
nyolítottuk le. Az ország területéről 17 katoli-
kus intézményből jöttek a versenyzők összesen 
ötven csapattal, hogy összemérjék tudásukat 
kézilabdában, kosárlabdában és labdarúgás-
ban. Minden résztvevő kapott egy kulcstartót, 
amelyet iskolánk tanulói készítettek és ter-
mészetesen matyó motívummal díszítettek. 
A verseny színvonala változó, de a gyerekek 
lelkesedése kimagasló volt. Nagyon sportszerű 
viselkedéssel bizonyították, nem az eredmény 
a legfontosabb. Remélem, mindenki jó élmé-
nyekkel tért haza tőlünk! Köszönetet mondunk 
az Önkormányzatnak, a Zsóry Sportegyesület-
nek, a Sportcsarnoknak és a Gimnáziumnak, 
hogy biztosították a versenyhelyszíneket” – 
mondta el Nyeste István igazgató.
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sportkalauz Évzáró bankettet szervezett a Mezőkövesdi kC vezetősége május 28-án. 
az évértékelővel egybekötött eseményen a klub és 

a város vezetői mellett a felnőtt csapat játékosai vettek részt.

A Millennium Étteremben megrendezett 
esemény közgyűléssel kezdődött, ahol 
elsőként Mikulás Gábor, az MKC elnöke 
számolt be a 2013/2014-es bajnoki évről. 

„Egy évvel ezelőtt sikerült feljutnunk 
az élvonalba és úgy gondolom, hogy a 
klub a város segítségével meg tudott felel-
ni a magasabb osztály követelményeinek. 
Télen történt egy edzőváltás, ami fájó, de 
elengedhetetlen lépés volt a helyzetünk-
ben. Az ország egyik legjobb szakemberét 
sikerült meggyőznünk, és ennek köszön-
hetően el tudtuk érni a klub kitűzött cél-
ját, a bennmaradást” – emelte ki Miku-
lás Gábor, az MKC elnöke.

Elmondta, hogy a felnőtt csapat cél-
ja a felsőházba jutás lesz jövőre, amihez 
igyekeznek további szponzorokat találni. 
Emellett kiemelte, hogy az utánpótláscsa-
patok is eredményes évet hagytak maguk 
mögött, ráadásul a klub kötelékébe tartozó 
fiatalok száma jelentősen megemelkedett. 
Dr. Hedrik Béla ügyvéd a klub közhasz-
núsági jelentését ismertette, majd a klub 
tagsága módosította az egyesület alapsza-
bályát, így az MKC továbbra is közhasznú 
tevékenységet végezhet.

ÉVzárÓ A közgyűlés után évzáró, év-
értékelő bankettel folytatódott az ese-
mény, ahol Mikulás Gábor köszöntője 
után Skaliczki László vezetőedző érté-

kelte a felnőtt együttes bajnoki szerep-
lését. Mint ismert Dobóék a 10. helyen 
zártak 21 ponttal a Cegléd és a PLER 
Budapest mögött.

„Nem voltunk könnyű helyzetben, de 
örülök annak, hogy sikerült elérni a kitűzött 
célunkat. Különösen a tavasz első felében 
nyújtottunk jó teljesítményt, hiszen ebben a 
szakaszban több kulcsfontosságú győzelmet 
is arattunk. Április közepe után több prob-
lémával is küzdöttünk, emiatt kissé vissza-
estünk, ennek ellenére hazai pályán meg 
tudtuk őrizni a veretlenségünket a rájátszás-
ban”– hangsúlyozta Skaliczki László.

Az évzáró banketten dr. Fekete Zol-
tán polgármester szintén megosztotta 
gondolatait. Kiemelte, a csapat kiváló ta-
vaszi szerepléssel bizonyította, hogy egy 
kisvárosnak is lehet helye a sportág élvo-
nalában, ami nagy büszkeséggel töltheti 
el a sportszerető kövesdieket. Dr. Fekete 
Zoltán szívből gratulált a bennmaradás 

kivívásához, majd hozzátette, az önkor-
mányzat a jövőben is teljes mellszéles-
séggel fogja támogatni az MKC-t.

a JÖVŐ rEMÉNYsÉGEI A banketten Molnár 
Ferenc, az MKC ifjúsági és junior csapatá-
nak edzője értékelte a kövesdi utánpótlás 
csapatok bajnoki szereplését. Kiemelte 
többek között Kovács Péter, Bán Norbert, 
Kiss Roland, valamint Kovács Bence tel-
jesítményét, akik végig magas szinten ját-
szottak és ez a pályafutásuk későbbi sza-
kaszát illetően is biztató lehet. Az ifjúsági 
együttes a 11. helyen, míg a juniorok a 7. 
helyen zárták az évet.

Az NB I-es felnőtt bajnokság átszer-
vezése mellett az utánpótlás verseny-
rendszere is átalakulhat. A tervek szerint 
ugyanis megszűnik a junior bajnokság, de 
helyette az első osztályú kluboknak az NB 
II-es, vagy az NB I/B-s felnőtt bajnokság-
ban kell  csapatot indítaniuk.

Módosul az Nb I-es kézilabda-bajnokság kiírása, ősztől a SEHA Ligában indulhat a Veszprém és a Szeged. A honi kézilabda hely-
zetéről Juhász Istvánnal, az Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatójával beszélgettünk.

Május végén befejeződött a 2013/2014-es férfi első osz-
tályú kézilabda-bajnokság. Az erőviszonyok az elmúlt 
évekhez hasonlóan alakultak, hiszen a döntőt ezúttal 
is a két sztárcsapat, a Veszprém és a Szeged játszotta, 
ugyanakkor a pontvadászat sok magas színvonalú és 
küzdelmes mérkőzést hozott.

„Azt gondolom, hogy emelkedett a bajnokság szín-
vonala, hiszen az alsó- és felsőházban is izgalmas, magas 
színvonalú mérkőzéseket láthattunk. Meglátásom szerint 
a csapatok erősebb játékosállománnyal rendelkeztek és 
felkészültebbek voltak az előző évhez képest. Negatív 
tendencia viszont, hogy megnőtt a külföldi játékosok szá-
ma, ezért a magyar fiatalok jobban háttérbe szorultak” 
– mondta Juhász István.

A bajnokság színvonalát mutatja, hogy klubcsapa-
taink a nemzetközi színtéren is kimagaslóan szerepeltek, 
hiszen a Szeged EHF kupagyőztes lett és a Veszprém beju-
tott a Final Fourba a Bajnokok Ligájában. A tervek szerint 

a Veszprém és a Szeged ősszel a nemzetközi SEHA Ligá-
ban fog szerepelni, így a két sztárcsapat csak a felsőházi 
rájátszásban kapcsolódik be a honi pontvadászatba. 

„A magyar bajnokság szempontjából nem jó, hiszen 
az alsóházi csapatok nem fognak velük találkozni, viszont a 
két topcsapat szemszögéből logikus döntés született, hiszen 
hétről hétre közönségvonzó és komoly játékerőt képviselő 
csapatokkal találkozhatnak. Tudni kell, hogy az MKSZ ré-
széről a SEHA Liga-részvétel egy évre szól és a sorozattal 
kapcsolatos szakmai tapasztalatokat a bajnokság végén 
meg fogjuk vitatni” – hangsúlyozta Juhász István.

uTáNpóTLáS A kézilabda hátországának erősödése a 
magas színvonalú szakmai képzések mellett nagyban 
függ a megfelelő infrastruktúrától. Az államnak kö-
szönhetően elindított társaságiadópályázatok révén 
jelentős előrelépés történt ezen a területen. „Összesen 
316 sportcsarnokban lehet hivatalos méretű pályán kézi-

labdázni az országban. 
Örömteli, hogy további 
20 sportcsarnok épí-
tése kezdődött, vagy 
kezdődik meg a közel-
jövőben. Az igazolt já-
tékosok száma jelentő-
sen megnőtt az elmúlt 
években, így napjainkban 35 ezer fő űzi a sportágat, akik 
közül a 8–14 éves gyermekek aránya majdnem 50%-ot 
tesz ki” – mondta Juhász István.

Az utánpótlásképzés egyik fontos pillérét képezi a 
„Kézilabda az iskolában” elnevezésű fejlesztő program, 
melynek keretében a fiatalok képzése és  versenyezte-
tése is megvalósul. Az országos projektet 2013 őszén 50 
iskola bevonásával indította útjára az MKSZ, míg szep-
tembertől már 78 iskolában, mintegy 2000 gyermek 
veszi majd kezébe a labdát.

Kézilabda-helyzetkép

sikeres évet zártak

bokri

bokri

Juhász István
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Bajnoki címet szerzett a Mezőkövesd 
zsóry u21-es csapata az NB II Észak-
keleti csoportjában. labdarúgóink 
magabiztos teljesítménnyel diadal-
maskodtak a nyíregyházi Bozsik aka-
démia és a kazincbarcika előtt.Junior bajnokok

Sivák Sándor együttese kiemelkedően szere-
pelt, hiszen összesen 28 mérkőzést játszott 
a pontvadászatban és 24 győzelem mellett 
2-2-es döntetlennel, valamint vereséggel 
szerezte meg az aranyérmet. Gallikék a meg-
szerzett 74 ponton túl 161-26-os gólkülönb-
séget produkáltak és toronymagasan a leg-
jobb mutatóval zártak a pontvadászat élén. 
A csapat első számú gólvágói közül Csirmaz 
István 41 találattal a 2., míg Gallik Gábor 29 
góllal a 4. helyen zárt a góllövőlistán. 

ÉrEMátaDÓ a staDIoNBaN Együttesünk a 
Debreceni Sportcentrum-Sportiskola ellen 
a Városi Stadionban lépett pályára június 
6-án. A csapat tagjai az 5-0-ra megnyert 
bajnoki találkozó után éünnepség keretében 
vehették át az aranyérmeket Tállai András-
tól, a Mezőkövesd Zsóry FC elnökétől, va-
lamint László Istvántól, a klub utánpótlás 
szakágának vezetőjétől. Ezzel együtt labda-
rúgóink számára még nem ért véget az év, 
ugyanis az első osztályba jutásért egy kétfor-
dulós rájátszást is meg kell nyerniük a Sivák-
tanítványoknak. Együttesünk első ellenfele a 
Közép-keleti csoport győztese, a Mercedes-

Kecskemét együttese. Abban az esetben, ha 
Sebéék sikerrel abszolválják az oda-vissza-
vágós párharcot, a következő körben már a 
feljutásért harcolhatnak.

úJÍtJák a pálYát Június közepén megkezdő-
dött a stadionrekonstrukció újabb üteme. A 
kivitelező cég szakemberei elsőként eltávo-
lították a játéktér gyepszőnyegét, mely után 
a talajmunkálatok következnek. A beruhá-
zás keretében megépül a pálya vízelvezető 

Tóth László 
marad Kövesden
Tóth László irányítja a Mezőkövesd 
Zsóry felnőtt együttesének szak-
mai munkáját a következő évben.

Mint ismert, a szakember a Ferencváros ellen 
1-0-ra elveszített bajnoki összecsapás után vette 
át Véber György helyét a kispadon. Tóth László 
összesen három bajnoki találkozón irányította 
az együttest az OTP Bank Ligában. Labdarúgó-
ink Pécsett 2-1-es, Győrben 5-0-ás vereséget 
szenvedtek, míg a két találkozó között 1-1-es 
döntetlent értek el a Videoton ellen hazai kör-
nyezetben. Bognárék a tétmérkőzések mellett 
az FTC vendégeként lejátszott felkészülési mér-
kőzésen 3-2-es győzelmet arattak.

A klub vezetősége a szakemberrel történt 
egyeztetést követően egy évvel meghosszabbí-
totta a vezetőedző szerződését, így Tóth László 
2015. június 30-áig irányítja városunk felnőtt 
együttesét. A játékoskeret kialakításáról folyama-
tosan zajlanak a tárgyalások. Labdarúgóink június 
23-án kezdik meg a felkészülést a 2014/2015-ös 
NB II-es bajnokság őszi idényére.

bodnár bianka és Ittes Csaba végzett az első 
helyen a IV. Molnár László Emlékversenyen. 

A negyedik alkalommal megrendezett 
vetélkedésen összesen 41 horgász vett részt 

a Hoór-Völgye víztározón május 24-én.

A Mezőkövesdi Horgászegyesület és a Hoórvölgye Horgász 
Egyesület közös szervezésében megrendezett eseményen 
két kategóriában indultak a sportolók. A gyermekek kö-
zött 6, míg a felnőttek mezőnyében 35 versenyző indult. A 
megméretés a megszokott szabályok szerint zajlott, így a 
résztvevők egy bottal és egy horoggal, de szabadon válasz-
tott csalival horgászhattak a négyórás versenyen.

és öntözőrendszere, emellett a gyepszőnyeg 
fűtéséhez szükséges vezetékeket is lefektetik. 
A korábbi terveknek megfelelően a játékteret 
eltolják nyugati irányba, így a salakos futópá-
lya teljesen eltűnik a stadionból. A Széche-
nyi út felőli oldalra tervezett főlelátórészt a 
későbbiekben fogják megépíteni. A tervek 
szerint a Tűzoltópályán kialakított utánpót-
láscentrumban is lesznek fejlesztési munká-
latok a közeljövőben, ahol a gáz bevezetését 
fogják elvégezni.

Fölső sor (balról jobbra): Demeter Ádám, Menyhért Ádám, Antal Nándor, Fügedi Tamás, Sebe Attila, Lakatos Norbert, 
Reményi Balázs, Molnár Tamás, Kertész Viktor, Nyikes Norbert, Sivák Sándor (edző)
Alsó sor: Ádám Máté, Csirmaz István, Sárközi Tamás, Pelyhe Csaba, Fuckler Benjámin, Farkas Bálint, Lázár Balázs, Gallik Gábor

Bódi krisztián

Kövesdi és 
bogácsi győztes

Jó EREdMéNyEK Az ifjúsági kategóriában Bodnár Bianka végzett az első helyen 6,66 kg-os összteljesítménnyel. A második helyet 
a szintén kövesdi Takács József szerezte meg 2, 3 kg-mal, míg a 3. pozícióban a szentistváni Juhász Bálint végzett 1,72 kg-os fo-
gással. A felnőttek mezőnyében Ittes Csaba diadalmaskodott 11,27 kg-mal, így megvédte bajnoki címét, mivel egy évvel ezelőtt 
is a bogácsi sportoló állhatott fel a képzeletbeli dobogó tetejére. A kategória ezüstérmese az egri Angyal István lett 7,17 kg-os 
teljesítménnyel, míg a bronzérmet a mezőkövesdi Ócsai János érdemelte ki, miután 6, 79 kg-nyi halat fogott ki a tóból. 

A legnagyobb hallal Dorogi István személyében ugyancsak egy mezőkövesdi horgász büszkélkedhetett, aki egy 2, 
22 kg-os pontyot húzott ki a partra. „A hirtelen jött melegedés, valamint a locsolás miatt történő vízszintcsökkenés nem 
volt jó hatással a versenyre, ennek ellenére elégedett vagyok a teljesítménnyel, hiszen az első helyezett több mint 11 kg halat 
fogott. Összességében elmondható, hogy ezúttal azok végeztek a dobogós helyeken, akik úszós felszereléssel, kisebb halakra 
horgásztak” – értékelte az emlékversenyt Kertész Gyula, a Hoórvölgye Horgász Egyesület elnöke.

bódi K.
bokri



városnapja
20

14 június 20–22.

matyó fesztivál
Jún ius  2 0. 
péntek

11.00 „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

8.30 Szentmise 
Mezőkövesd valamennyi 
lakójáért a Szent László 
templomban

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 A Mezőkövesdi Mazsorettcsoport műsora 
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 
14.00 A Szivárvány 

Együttes műsora
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

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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