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A nap ünnepeltjei kipróbál-
hatták a népi fajátékokat, 
az óriás buborékfújást és 
kézműves-foglalkozásokon 
vehettek részt. Ezen túlme-
nően közelről megismer-
kedhettek egy tűzoltó- és 
egy mentőautóval. Volt még 
elsősegélynyújtó állomás, íjá-
szat, valamint a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság által ösz-
szeállított kerékpáros ügyes-
ségi pályát is kipróbálhatták 
a gyerekek. Emellett számos 
színpadi produkcióval is 
várták a Kavicsos-tó és Sza-
badidőparkba kilátogatókat. 
Ilyen volt például a zumba-, a 
rocky-, a mazsorettbemutató, 
de volt bűvész show, terápiás 
és agility kutyás bemutató 
is. A legkisebbek a Tompeti 
és barátai zenés, játékos 
koncertjén szórakozhattak, 

közösen táncolva, énekelve a 
duóval. Este fél hatkor már az 
egyre növekvő tömeg jelezte, 
hogy lassan színpadra lép 
a fiatalok nagy kedvence, a 
Children of Distance.

A nap során óránként volt 
cukoreső és egész nap ingye-
nesen játszhattak a gyerekek az 
ugrálóvárakban. Természetesen 
idén sem maradt ki a program-
ból a bohócműsor, az arcfestés 
és a kirakodóvásár. 

Gyermeknap

több száz gyermek és szülő látogatott ki az idei 
Városi Gyermeknapra május 31-én. a legkiseb-
bek körében a tompeti és barátai, míg a na-
gyobb gyerekek körében a Children of Distance 
fellépése aratta a legnagyobb sikert.

a boldog 
párkapcsolat 
titka

„Boldog párkap-
csolat, őszinte 

élet” címmel 
tartott interaktív 

előadást 
dr. Csernus Imre 

a közösségi 
Házban 

június 2-án.

Az országosan ismert, 49 esztendős pszichiáter a párkapcsolat és az 
őszinteség összefüggéseiről osztotta meg gondolatait Mezőköves-
den. Ismertette egyebek mellett a boldog, kiegyensúlyozott pár-
kapcsolat kritériumait, továbbá lépésről lépésre taglalta az érzelmi 
felnőtté válás folyamatát, melyben az őszinteségnek kiemelt szerepe 
van. A jelenlévők hasznos ismereteket tudhattak meg az önbiza-
lomról, az önbizalom növelésének és az érzelmek kifejezésének 
fontosságáról, ezen felül szó esett a párválasztás kérdésköréről. A 
szakember bevonta a közönség soraiban ülőket is, akik saját életü-
kön keresztül kaptak a teljesebb élet és a harmonikus párkapcsolat 
kialakításához szükséges, hasznos tanácsokat.

oravecz Nóra tartott 
könyvbemutatóval egy-
bekötött előadást június 
1-jén a Városi könyvtár-
ban. a 86. Ünnepi könyv-
hét mezőkövesdi prog-
ramján a népszerű blogger 
és író Élet másképp című 
kötetét mutatta be.

A könyv nemcsak ráébreszt arra, hogy valóra válhatnak 
az álmaid, de végig is kísér az önmegvalósítás útján. 
A szerző saját tapasztalatait és általa nagyra tartott, 
sikeres emberek példáit felhasználva mutatja be, hogy 
az út egyes szakaszai milyen kihívásokat tartogatnak 
számodra, milyen leckéket kell megtanulnod, és milyen 
segítségeket vehetsz igénybe. Oravecz Nóra az előadás 
keretében megosztotta a közönséggel saját élményeit, 
tapasztalatait, miként lehet elégedett, kiegyensúlyozott, 
boldog egy ember. Kiemelte a kitartás, a változtatni 
akarás, a pozitív gondolkodás, a célkitűzés, az önmeg-
valósítás fontosságát. 

Másként látni

Városi

m. zs.

Bódi k.

-os-
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Péter és a farkas, 
avagy különleges 
hangszerválasztás

zenés mesejátékkal, 
hangszerválasztó nappal 
készül a jövő tanévre 
a mezőkövesdi alapfokú 
művészetoktatási Intéz-
mény. Ennek keretében 
május 14-én délelőtt el-
sőként az általános isko-
lásokat várták egy zenés 
mesejátékkal a közösségi 
Házban, május 16-án 
pedig családi hangszer-
választó napot tartottak a 
zeneiskolában.

Mindkét alkalommal a tagiskola növendékei és művésztanárai előadták 
Szergej Szergejevics Prokofjev: Péter és a farkas című szimfonikus mese-
játékát. A zenés darab egy kisfiú, Péter és barátainak kalandos és tanul-

ságos történetéről szól. Egy szép kora nyári reggelen Péter és kismadár barátja az 
erdő szélén található rétre csatangol, ahol csatlakozik hozzájuk a kiskacsa. Közben 
felébred a nagypapa is, aki visszaparancsolja unokáját, mivel az erdőben farkasok 
élnek. Péter azonban nem engedelmeskedik nagyapjának. Nem sokkal később az 
erdő szélén felbukkan a farkas, és bekapja a kiskacsát. Ezután megpróbálja elkapni a 
fa ágain rejtőző kismadarat és az ott megbúvó macskát is. Péter egy furfangos csellel 
a farkas közelébe lopakodik, majd miután a kismadár teljesen eltereli a figyelmét, a 
bátor kisfiú egy lasszóval foglyul ejti a farkast. A helyszínre érkező vadászoknak már 
nem sok dolguk akad, a porul járt gonosz ragadozót az állatkertbe terelik.

A szimfonikus műnek kettős célja van. Túl azon, hogy szórakozást nyújt, a gye-
rekek megismerik a hangszerek különleges hangzásvilágát. Ennek köszönhetően 
hasznos ismereteket szereznek egyebek mellett a vonós, a fa- és rézfúvós, valamint 
ütős hangszerekről.

Szombaton a zeneiskolában a mesejátékot Panyi Evelin két énekszáma egészítet-
te ki, valamint egy érdekes és tartalmas előadás, amelyből a szülők megtudhatták, 
miért is előnyös, fontos a zenetanulás. 

A program folytatásaként az érdeklődők a szaktanárok segítségével kipróbálhat-
ták, kiválaszthatták a számukra érdekes hangszert. zs. k.
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városháza

képviselő-testületi ülés
Pályázatot nyújt be a konyha felújítására, illetve a mindszenty József utca korszerűsítésére 
az önkormányzat. Egyebek mellett erről is döntött a képviselő-testület május 27-ei ülésén.
Az ülés elején dr. Fekete Zoltán polgár-
mester összefoglalta az elmúlt hónap 
fontosabb eseményeit. Tájékoztatójában 
kiemelte, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért Felelős Ál-
lamtitkársága a települési könyvtárak 
gyűjteményeinek fejlesztését célzó pá-
lyázaton a mezőkövesdi Városi Könyvtár 
2.190.525 forint támogatásban részesült. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a me-
zőkövesdi könyvtár kapta a legmagasabb 
összeget, amely révén az intézménynek 
lehetősége nyílik a helyi olvasási lehető-
ségek bővítésére, így a nyilvános könyv-
tárak gyűjteményeinek fejlesztésére, új 
könyvek és egyéb információhordozó 
könyvtári dokumentumok beszerzésére.

karBaNtartás És GazDálkoDás 
A polgármester emellett elmondta, hogy 
a városban jó ütemben haladnak az út- és 
járdakarbantartási munkák. A Mátyás 
király úttól északra eső városrészben már 
befejeződtek a munkálatok. Jelenleg a 
madár nevű utcák javítása zajlik, melyet 
a vasút alatti terület követ majd. Emellett 
megkezdődött az önkormányzat tulajdo-
nában lévő közutak burkolati jeleinek fel-
újító festése is. Településünk első embere 
azt is kiemelte, hogy a startmunkaprog-
ram keretében szépen fejlődik az elültetett 
hagyma, burgonya, retek és cukkini. Emel-
lett már a káposztát, a karalábét, a babot, a 
sütőtököt is elültették. A Zsóry területén a 
fóliasátrakból begyűjtötték a város virágo-
sításához szükséges növényeket, mintegy 
13 ezer darabot, amelyek helyén nevelked-
hetnek majd az uborkapalánták.

A polgármesteri összefoglaló után a vá-
rosatyák elsőként a település hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról szóló rendele-
tét módosították. A változtatás értelmében 
újra igénybe vehető a Zsóry üdülőterületen 
lévő ingatlanok esetében a 120 literes 
hulladékgyűjtő zsák használata, amely a 

közszolgáltatótól bruttó 75 forint/darab 
áron szerezhető be. Emellett az érintettek-
nek kötelező a szemétszállítási költség éves 
díjának minimum 50%-át megfizetni. 

Emellett a Mezőkövesdi Városgazdál-
kodási Zrt., a Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft. és a Mezőkövesdi Média 
Nonprofit Kft. elmúlt évi beszámolóját, 
illetve idei évi terveit, valamint a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő nyári felkészülé-
séről szóló tájékoztatóját is elfogadták.

A városatyák megszavazták a szeptem-
berben indítható óvodai csoportok számát. 
A gyermeklétszám, illetve a törvényi előírá-
sok alapján a következő nevelési évben egy 
csoporttal többet indítanak, így összesen 
22 csoport lesz a mezőkövesdi óvodában.

HázIorVosI kÖrzEt Napirenden 
szerepelt az V. számú felnőtt háziorvo-
si körzetre vonatkozó feladat-ellátási 
szerződés megszüntetése, illetve új 
megállapodás megkötése. Dr. Varga Iván 
háziorvos június 30-ával visszavonul, 
így az ő praxisa megüresedik. A testület 
döntése érdekében a körzetben 2015. 
július 1-jétől dr. Tóth József látja majd el 
a háziorvosi feladatokat.

A grémium meghozott döntése 
alapján az önkormányzat pályázatot nyújt 
be a Damjanich út 1. szám alatt található 
konyha felújítására. A projekt kapcsán 
konyhai eszközök beszerzését, valamint 
a légtechnikai rendszer korszerűsítését 

szeretnék megvalósítani. A beruházás 
teljes bekerülési összege mintegy 26 millió 
forint, amelynek 75%-a, azaz mintegy 19,5 
millió forint nyerhető el támogatásként, 
míg a fennmaradó 6,5 millió forintot az 
önkormányzat önerőként biztosítja. 

Egy másik pályázat benyújtásáról is 
határozott a grémium. Ennek keretében 
a Mindszenty József utca Kavicsos-tó út 
és az Állomás út közötti szakasza újulna 
meg. A projekt mintegy 24 millió forint 
értékű, amelynek 65%-ára lehet támoga-
tást igényelni, amely 15 millió forintot 
jelent. A fennmaradó összeget az önkor-
mányzat önerőként biztosítja hozzá.

rENDEzVÉNYEk A testület 3 millió forint 
támogatást szavazott meg a Matyóföldi 
Folklórfesztivál megszervezésére, ame-
lyet idén augusztus 7–9. között rendez-
nek meg városunkban. 

A városatyák elfogadták az I. Matyó 
Világtalálkozó programját és költségve-
tését, amely értelmében a június 15–21. 
között megrendezésre kerülő program-
sorozatra 14.868.335 forintot biztosít az 
önkormányzat.

A testület nyílt ülés keretében dön-
tött több önkormányzati ingatlan sorsá-
ról is, egyebek mellett a 2571. hrsz. alatti 
ingatlanról is, amely területen a testület 
pozitív határozatának köszönhetően a 
Mezőkövesdi Református Egyházközség 
új templomot építhet. 
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Új szolgáltatással várja az érdeklődőket a Közösségi Ház. A Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. 
a közelmúltban felvette a kapcsolatot egy vándormozit üzemeltető céggel, amelynek köszönhetően 
havi két alkalommal újra lesz mozi városunkban. 

A vetítések a Közösségi Ház színháztermében lesznek. A havi két alkalom során délután 17 órától gyermekeknek szóló mesét, filmet, míg este 19 
órától felnőtteknek szánt filmet vetítenek. Június 29-én az Agymanók című családi rajzfilmet és a Jurassic World című fantasztikus kalandfilmet 
nézhetik meg 3D-ben a mozikedvelők. A vetítésekről bővebb információ a „Mezőkövesdi mozi” facebookoldalán olvasható. 

molnár zs.

-os-

Az önkormányzati 
gazdálkodás terményei 
a város közétkeztetésének 
alapanyagai lesznek
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aktuális

a jövő nemzedék nevelése 
a legszebb küldetés
Díjazták az Év Óvónőjét, az Év tanárát, az Év tanítóját, az Év Intézményvezetőjét. Emellett átadták 
a Dr. Papp zoltán-díjat és az abkarovits Jenő-díjat is június 5-én a kistérségi Pedagógus Napon. 
A kulturális, zenés műsor után Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszter-
helyettese, parlamenti államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője köszöntötte a 
pedagógusokat, illetve beszélt az oktatásügy, 
a szakképzés terén várható változásokról 
is. „Aki a pedagóguspályát választja, az egy 
életre elkötelezi magát, hiszen a jó pedagógus 
a jövőbe mutató intelmeivel egy életen át 
példakép lehet egy gyermek számára. Ahogy 
költőnk, Nagy László is mondja: »Élen állsz, 
és messze látszol, sose feledd, példa vagy!« 
Mert az igazi pedagógusok személyisége, 
egyénisége ma is követendő példa az ember-
ségre, az őszinteségre, a becsületességre, a 
szorgalomra, a céltudatosságra, a kötelesség-
tudatra és az igényességre. Az oktatásban dol-
gozókat egyetlen nagy közösséggé nemesíti a 
legszebb küldetés: a jövő nemzedék nevelé-
sének felemelő, ugyanakkor felelősségteljes 
érzése. A pedagógus számára a legnagyobb 
köszönet, ha sokan emlékeznek rá, és volt 
tanítványai példaképként emlegetik” – 
mondta el Tállai András. A politikus emellett 
beszélt az oktatásügy jelenlegi helyzetéről, a 
megtett előrelépésekről, az életpályamodell 
bevezetéséről, a közalkalmazottak bérének, 
fizetésének megemeléséről is. Kiemelte, hogy 
a Kormány nagy hangsúlyt fektet a szakkép-
zési rendszer megerősítésére, átdolgozására. 
„Az Országgyűlés elfogadta az új szakképzési 
törvényt és megújult a gyakorlati képzések 
támogatási rendszere is. Ennek köszönhető-
en mára korszerűbbé és átláthatóbbá vált a 
jogszabályi háttér és a szakképzés szerkezete 
is. A hosszú távú eredmények eléréséhez 
ki kell szélesíteni a rendszert. A munka-
erőpiac gyors átrendezését igénylő magyar 
gazdaságnak több jól képzett szakmunkásra 
és technikusra van szüksége. A képzésnek 
ezentúl sokkal jobban kell alkalmazkodnia 
a gazdaság igényeihez. Erősítenünk kell a 
duális képzést, fejlesztenünk kell a szakképzés 
rendszerét, annak rugalmasabbá, vonzóbbá 
és eredményesebbé kell válnia és változ-
tatni kell a köznevelési struktúrán is. Cél a 
munkahelyi környezetben történő tanulás 
erősítése. Ennek érdekében szeretnénk elérni, 
hogy minél több vállalati képzőhely vegyen 
részt a szakképzésben. Célunk, hogy 8000 
gazdálkodó helyett majd 20 ezer vegyen részt 
a szakképzésben, és az 50 ezer tanulószer-
ződés 70 ezerre növekedjen” – tette hozzá a 
miniszterhelyettes.

2015-ben az Év Tanára kitüntető címet 
Tóth Árpádné, a Mezőkövesdi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent 
Imre Tagiskola tanára, Juhász Miklósné, a 
Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Is-
kola Sályban működő Gárdonyi Géza Tag-
iskolájának tanára, valamint Taizs Emese, 
a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános 
Iskola igazgató-helyettese vehette át. A 
középiskolai pedagógusok közül szintén az 
Év Tanárának választották Pallay Ágnest, 
a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola pedagógusát. 

Az Év Tanítója díjat vehette át az 
ünnepségen Gyöngyösi Krisztina, a Me-
zőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Bárdos Lajos Tagiskolá-
jának tanítója, valamint Ficsorné Szenyita 
Ibolya, a Mezőnagymihályi Arany János 
Általános Iskola tanítója. 

Idén az Év óvónője Szabó Ottó Mihályné 
lett, a Mezőkövesdi Városi Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde Dohány úti Tagóvo-
dájának óvodapedagógusa. Szintén ebben 
a díjban részesült Szalai Jánosné, a Sályi 
Hétszínvirág Óvoda óvónője. 

Az Év Intézményvezetője kitüntető cí-
met ebben az esztendőben a Mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola igazgató-helyettese, 
Barnóczky Lászlóné kapta meg.

Az ünnepség keretében átadták a Mező-
kövesd Város Önkormányzata által alapított 
Dr. Papp Zoltán-díjat, illetve az Abkarovits 
Jenő-díjat. Utóbbit Szilvási Barnabásné, 
a Mező Ferenc Tagiskola tanára számára 
adományozta idén városunk képviselő-tes-
tülete. Szilvási Barnabásné 1975-től tanítja, 
oktatja a gyerekeket. 1982 óta a Mező Ferenc 
Tagiskola nevelő-testületének tagja, évek óta 
a természettudományi munkaközösség és a 
minőségirányítási kör vezetője. „A gyerekek 
őszintesége, tisztasága, vidámsága mindig 
közel állt hozzám, arra törekedtem, hogy jó 
tanár legyek. Az volt a célom, hogy a diákok 
megszeressék a tantárgyamat, a biológiát, 
amely sok esetben sikerült, hiszen többen 
választották ezt a tárgyat a továbbtanulásuk-
kor. Negyven év után vegyes érzelmekkel 
állok a nyugdíjazás előtt: egyrészt várom, 
mert több időt tölthetek a családdal, de 
idővel biztos vagyok benne, hogy hiányozni 
fognak a gyerekek, az iskola, a kollégák. Ez 
a rangos elismerés nagy büszkeség, nagy 

megtiszteltetés számomra, meghatódtam, és 
köszönöm mindenkinek, aki javasolt a díjra” 
– mondta el Szilvási Barnabásné. 

A Dr. Papp Zoltán-díjat 2015-ben 
Barta Judit, a Mezőkövesdi Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskola pedagó-
gusa vehette át. 

A rendezvény keretében adták át az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által 
adományozható Pedagógus Szolgálati 
Emlékérmeket, amelyet a nyugállományba 
vonuló pedagógusoknak ítélnek oda. A 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem Mi-
niszteri elismerését kapta meg Szilvási 
Barnabásné, Pótáné Nagy Mária, Gergely 
Klára, Kiss Mátyásné és Orosz Ernőné. 

A díjakat, elismeréseket dr. Fekete 
Zoltán, a Többcélú Kistérségi Társulás el-
nöke, Mezőkövesd polgármestere és Tállai 
András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti államtit-
kár, térségünk országgyűlési képviselője 
adta át az ünnepelteknek. 

A Pedagógus Szakszervezet által 1992-
ben megalapított Eötvös József Emlékér-
meket is a Pedagógus Nap keretében adják 
át országszerte. Az Emlékérem bronz 
fokozatát kapta meg idén Pallay Ágnes, a 
Széchenyi István Szakképző Iskola tanára, 
ezüst fokozatát pedig Bodzán Jánosné, a 
Bükkábrányi Arany János Általános Iskola 
tanára. Pallay Ágnes a budapesti, míg Bo-
dzán Jánosné a miskolci ünnepség kereté-
ben veszi át majd az elismerést.

Baranyi Katalin, a Szentistváni 
Napköziotthonos Óvoda pedagógusa 
Brunszvik Teréz-díjat vehetett át korábban 
Balog Zoltántól, az Emberi Erőforrások 
Minisztérium miniszterétől.
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A hősökre emlékeztek a háború-
ban elesett 
hősökre 
emlékeztek 
május 30-án 
este a Jézus 
szíve temp-
lom melletti 
világháborús 
emlékműnél.

Az eseményen dr. Feke-
te Zoltán polgármes-
ter mondott beszédet, 

kiemelve őseink nagyságát, 
akik sokat tettek a hazáért, 
a magyarságért. „A hősi 
példamutatás életünk részévé, 
mindannyiunk gyakorlatává, 
egész gondolkodásunk meg-
határozó elemévé kell, hogy 
váljon. Kik a hősök? Akik a 
csatatéren életüket vesztették, 
hősök voltak. Azok, akik nem 
haltak meg, a katonák, akik 
túlélték a háborút, a végsőkig 
küzdők, a hadifogság gyötrel-
meit végigszenvedők, az apák, 

az anyák, akik a háború alatt és után, sokszor maguktól vonták 
el az utolsó falatot, hogy gyermeküknek legyen mit enni. Akik 
a kommunizmus idején vállalták hitüket, a kevesebb kerese-
tet, az alacsonyabb beosztást, csakhogy becsületes, őszinte 
magyarrá neveljék gyermeküket. Ők is mind hősök voltak, 
nem azért, mert meghaltak, hanem mert éltek a hazáért, és 
életükkel adtak példát nekünk. Rájuk is emlékeznünk kell, 
hiszen nemcsak a hősi halottakra, hanem a hősökre emléke-
zünk” – mondta el a városvezető. 

Ezt követően dr. Berkes László pápai prelátus és Gordos Atti-
la református lelkész osztotta meg gondolatait, és imádkoztak az 
elhunyt hősökért.  Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Fidesz 
Mezőkövesdi Szervezete és a Mezőkövesdi Polgári Kör koszorút 
helyezett el az emlékműnél, majd minden résztvevő gyertyát 
gyújtva rótta le tiszteletét a háborúkban elesett őseink előtt. Az 
eseményen közreműködött a Jézus Szíve templom vegyes kórusa 
és a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tagjai. 

Összetartozásunkra 
emlékeztünk
A 95 évvel ezelőtti eseményekről, a trianoni békeszerződés aláírásáról emlékez-
tünk meg városunkban június 4-én a Wass Albert szobornál.

2010 óta minden év június 4-e a Nemzeti 
Összetartozás Napja. Ezen a napon az 
1920. június 4-ei trianoni békeszerződés 
aláírásának tragikus következményeiről 
emlékezünk meg, hiszen 95 évvel ezelőtt 
a trianoni döntés több mint 23 millió 
magyart érintett, akiket szabad akaratuk 
ellenére választottak el az anyaországtól. 

Az ünnepségen Juhász Jánosné, 
a gimnázium igazgatója köszöntötte 
a megjelenteket. Elsőként dr. Fekete 
Zoltán polgármester mondott beszédet, 
aki kiemelte, hogy nem sikerült 
1920-ban eltörölni Magyarországot, 
hiszen erős nemzetünk van. Dr. Fekete 
Zoltán hozzátette, hogy a mai fiatalok 
feladata, hogy a határon túl és belül 
élő magyarok között meglévő kapocs, 
az összetartozás érzése megmaradjon, 
illetve még szorosabbá váljon. 

Ezt követően a Szent László Gimnázium két diákja szavalta el 
Wass Albert Üzenet haza című versét. A megemlékezésen részt 
vett testvérvárosunk, Kiskövesd polgármestere, Máté Ágnes is. Az 
ünnepség zárásaként Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Fidesz 
Mezőkövesdi Szervezete, Mezőkövesd testvérvárosa, Kiskövesd, 
a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, 
valamint a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola képviselői 
megkoszorúzták a Wass Albert emlékművet. 

Tizennyolcadik alkalommal vesz részt ha-
zánk a Peace Run, azaz a Békefutás elneve-
zésű nemzetközi váltófutásban. Az európai 
országokat összekötő váltó magyarországi 
helyszínei között Mezőkövesd is szerepel.
A Békefutás a világ legnagyobb váltófutása, melyet Sri Chinmoy 
bengáli-amerikai meditációs mester alapított 1987-ben. A kez-
deményezés célja, hogy a sporton keresztül erősítse az egyének, 
a közösségek, valamint a nemzetek közötti békét és barátságot. A 
korábbi évekhez hasonlóan idén is több tízezer ember kapcsolódik 
be a 6 kontinenst és több mint 150 országot érintő rendezvé-
nyekbe. A futók idén Gödöllőtől a Borsod megyei Szögligetig 
mintegy 250 km-t futottak június 1-je és 5-e között. A résztvevők 
Egerből indulva Bogács érintésével érkeztek meg Mezőkövesdre 
június 3-án. A váltóhoz városunk határától általános iskolások 
csatlakoztak, akik a futóktól átvették a zászlókat és a fáklyát, így 
kísérték a sportolókat a Kavicsos-tó és Szabadidőparkig. Itt félórás 
ünnepséget szerveztek a Békefutás tiszteletére. Az ünnepséget 
és ajándékozást követően a futók tovább folytatták útjukat a 
következő helyszínre, Szentistvánra.

Futással a békéért

Nemzeti 
Bor Maraton 

A verseny május 23-án rajtolt el Hajóson. 
A résztvevők 11 nap alatt több mint 2500 
kilométert teljesítenek futva, miközben 
áthaladnak Magyarország mind a 22 
borvidékén. A Nemzeti Bor Maraton a 
minőségi borfogyasztást és a sportot, az 
egészséges életmódot kapcsolja össze. A 
futók június 1-jén reggel 7-kor értek be 
településünkre, ahol a Matyó Múzeum 
mellett tartott rövid pihenő után tovább 
folytatták az útjukat.

Mezőkövesdet is érintette 
az „Együtt a nemzet” 
szlogenű Nemzeti Bor 
Maraton június 1-jén. 

m. zs. M. Zs.

-os-

B. KrisztiánKoszorúzás a Wass Albert szobornál

m. zs.
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Műalkotás 
a szabadidőparkban
Egy különleges szoborral gazdagodott 
a Kavicsos-tó és Szabadidőpark.

A játszótér szomszédságában 
felállított köztéri alkotás több 
mint 30 éve került Mezőkövesd 
tulajdonába. Városunk vezetői 
2-3 évvel ezelőtt szereztek 
tudomást a bronzból készült szo-
borról. „Annyit tudunk róla, hogy 
valamikor a 80-as évek legelején 
az MSZMP Központi Bizottsága 
ajándékozta a városnak a szobrot. 
Mivel a vezetőknek nem tetszett, 
az alkotás hosszú évekig a Költség-
vetési Üzem udvarán hevert, majd 
a felszámolását követően az Egri 
úti lakótelepen állították fel egy fa 
alatt” – mondta dr. Fekete Zoltán 
polgármester.

Az alkotás készítőjéről és 
a műalkotásról egyaránt kevés 
információ áll rendelkezésre. 

Az önkormányzat minden 
olyan szervvel felvette a 
kapcsolatot, ahol ismer-
hetik, vagy információkkal 

rendelkezhetnek róla, de a 
kutatás nem járt eredménnyel. 
„A szobor különleges, játékos 
kinézete miatt úgy döntöttünk, 
hogy a játszótér mellett állítjuk 
fel. Az önkormányzat számára 
nem jelentett anyagi terhet, csak 
a lábazatot kellett kialakítani” – 
emelte ki a városvezető.

A műalkotás nevét és 
készítőjét tehát nem ismerjük, 
ugyanakkor egy dolog biztos; né-
hány pillanatra mindenki megáll a 
szobor előtt és kíváncsi tekintettel 
találgatja, hogy pontosan mit is 
ábrázolhat.

könyvtárbővülés
sikeresen szerepelt a mezőkövesdi 
közkincs-tár Nonprofit kft. Városi könyvtára 
az érdekeltségnövelő pályázaton.

Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kultúráért 
Felelős Államtitkársága 
minden évben meghirdeti az 
érdekeltségnövelő pályázatát, 
amelyen az elmúlt eszten-
dőkhöz hasonlóan idén is 
indult városunk könyvtára. A 
települési könyvtárak gyűjte-
ményeinek fejlesztését célzó 
pályázaton a mezőkövesdi 

Városi Könyvtár 2.190.525 
forint támogatásban része-
sült. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében a mezőkövesdi 
könyvtár kapta a legmaga-
sabb összeget. A pályázaton 
elnyert összeg 70%-át új köny-
vek vásárlására, míg a 30%-át 
technikai, infokommunikációs 
eszközök beszerzésére 
fordíthatják. 

Új elnök
lázárné Csirmaz Henriett, a mezőkövesdi 
tourinform Iroda vezetője lett a matyóföldi 
Idegenforgalmi Egyesület új vezetője. 
Erről a civil szervezet május 28-ai 
ülésén döntöttek. 

A korábbi elnök, Kazárné Kalber Nikolett családi okok miatt 
mondott le a tisztségről. Az új elnök mellett még egy új tagot, 
egy borászatot vettek fel az egyesület tagságába. A közgyűlés 
napirendjén szerepelt az egyesület 2014. évi beszámolója is. A 
tájékoztatóban kiemelték, hogy városunk 2014-ben kulturális 
díszvendégként 15. alkalommal állított ki az Utazás kiállításon. 
Április 20-21-én az immár 13. alkalommal megszervezett Ma-
tyó Húsvétot kb. 15 ezer ember látogatta meg, így ez volt eddig 
a legtöbb látogatót vonzó rendezvényük. A szervezet 2014-ben 
is megszervezte a Matyó Korzót a Zsóry üdülőterületen. 

A tagok elfogadták az egyesület 2015. évi feladatainak 
tervét. Ezek között szerepel Mezőkövesd négynyelvű városi 
kiadványának, valamint a Zsóry fürdő prospektusának 
megjelentetése 10-10 ezer példányban. Ebben az évben is 
lesz Matyó Korzó, ahol újításként a 10 működő faházat, 
valamint az esti programkínálatot kiegészítik szombat es-
ténként 4-5 helyi terméket kínáló standdal is. Az észak-ma-
gyarországi régió által szervezett lengyel piaci marketing-
kampányhoz idén is csatlakozik majd Mezőkövesd. Ennek 
részeként a város kiadványai és a szállásajánlatok várhatóan 
4-5 lengyel nagyvárosba jutnak el. 

Boldog 
születésnapot!
90. születésnapját ünnepelte a közelmúltban 
Csirmaz Istvánné, született Pető Erzsébet. Júni-
us 6-án a jeles évforduló alkalmából dr. Fekete 
zoltán, mezőkövesd polgármestere is felköszön-
tötte a mezőkövesdi szépkorút.

Településünk első embere el-
sőként Orbán Viktor minisz-
terelnök köszöntő oklevelét, 
valamint az önkormányzat 
jókívánságait olvasta fel, 
illetve átadta az erről szóló 
oklevelet az ünnepeltnek, 
majd virágcsokorral és tortá-
val köszöntötte fel a 90 éves 
Erzsike nénit, aki családja 
körében a Millennium ét-
teremben ünnepelte szü-
letésnapját. Az ajándékok, 
virágcsokrok mellett déd-

unokái versekkel kedvesked-
tek neki. Csirmaz Istvánné 
sokat dolgozott a mezőgaz-
daságban, kertészkedett, 
emellett népművészként is 
tevékenykedik. A Matyó Há-
ziipari Szövetkezetből ment 
nyugdíjba. Három gyermeke, 
két lánya és egy fia született. 
5 unoka, 6 dédunoka büszke 
mamája. Erzsike néni tagja a 
Mezőkövesdi Mária Szervi-
ta Rendnek, és mind a mai 
napig kertészkedik. 

m. zs.

B. K.

N. E. -os-
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Comenius – Anglia
Utolsó állomásához érkezett a két éve zajló 
Comenius pályázat, melyben a Mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és Szakközépiskola, 
másik négy külföldi középiskolával karöltve 
dolgozott együtt. Ezen időszak alatt 22 diá-
kunk utazott ki egy-egy adott országba, ahol 
külföldi diáktársaikkal életre szóló barátságo-
kat alakítottak ki. Élménybeszámolóikat több 
korábbi lapszámban is olvashatták.

2015 áprilisának közepén Dányi Bernadett – 
8. b, Bolgár Dominik – 8. b, Lengyel Lilla – 9. ny, 
Mizser Marcell – 9. ny, Katyina Gabriella – 9. a, 
Palla Kíra – 9. a, Fülöp Kinga – 10. a, Gulyás Lili 
– 10. a, Besenyei István – 10. a, Besenyei Ádám – 
10. d, Matheides Veronika – 11. d és Tóth Bence 
– 12. a osztályos tanulók utaztak ki Tamworth 
városába, Angliába. Nemcsak a diákoknak, 
hanem nekünk, tanároknak is igazán hasznos 
egy külföldi iskola életébe bepillantani, az ottani 
rendszert megismerni. Rengeteg új ismerettel 
gazdagodtam én és a mobilitáson résztvevő 
kollégáim is: Juhász Jánosné intézményvezető, 
Juhászné Megyesi Erika és Nagyné Szalmási 
Ildikó tanárnők. Mint minden helyszínen, 
itt, Angliában is az együttműködésen volt a 
hangsúly. Az élménybeszámolót diákjaink nagy 
lelkesedéssel írták meg, hiszen programban, 
nevetésben és jókedvben nem volt hiány.

Pázmándiné Bozsik Beáta

HÉtFő Reggel 7-kor keltünk. 
Tradicionális angol reggelit 
kaptunk, ami mindenkinek 
nagyon ízlett. Rövid busz-
út után oda is értünk egy 
Conkers nevű kalandparkba. 
Ott több csoportra osztottak 
minket a szobabeosztásunk 
alapján. Négy feladat volt 
összesen, melyeket a cso-
portok felváltva oldhattak 
meg. Építeni kellett egy-egy 
rollert, és egy menedéket arra 
az esetre, ha egyedül kerül-
nénk ki az erdőbe. Tüzet is 
gyújthattunk, természetesen 
gyufa vagy öngyújtó hiányá-
ban, pattintással. A sikeres 
tűzgyújtás után mályvacuk-
rot nyársaltunk. 

Egy akadálypályán át kel-
lett vinnünk egy-egy vödör 
vizet úgy, hogy a lehető leg-
több megmaradjon benne. Ez 
persze egyik csapatnak sem 
sikerült maradéktalanul. Az 
utolsó feladat az volt, hogy 
egy pályán, amin különbö-
ző felületek voltak (kő, fa, 
faháncs, víz, sár, széna stb.), 

mezítláb kellett átmenni. Ez 
nagyon viccesre sikeredett. 
Párokba rendeződtünk, úgy 
vezettük át a pályán bekötött 
szemű társunkat, angolul 
vezényelve egymást.  Ezután 
kaptunk egy óra szabadidőt. 
Többen megkíséreltek még 
egyszer átmenni az akadály-
pályán. Úgy tűnt, ez volt 
mindenki kedvence. 

Ezek után visszatértünk a 
szállásra, ahol vacsorával vár-
tak minket. Az étel minden-
kinek nagyon ízlett. Megkós-
toltuk a híres ’fish&chips’-t. 
Kis pihenő után egy gyűlést 
tartottunk, amin kiderült, 
hogy utolsó este lesz egy 
„tehetségkutató” program. 
Ismét csapatokra osztottak 
minket. A csapatok angol 
nevezetességekről voltak 
elnevezve. Az este hátralé-
vő részében beszélgettünk, 
énekeltünk és kártyáztunk. A 
nap végén mindenki fáradtan 
tért nyugovóra.

Fülöp kinga és Gulyás lili 
10. a

kEDD Április 21-e, kedd.  
Talán fáradtan, de a mai nap 
izgalmaitól lázasan ébred-
tünk. A pompás reggeli után 
buszra szálltunk, s egy jó 
óra utazás után megérkez-
tünk úticélunkhoz, Warwick 
kastélyához, ami Anglia egyik 
legszebb főúri otthona. A 
középkori kastély mai napig 
igazán jó állapotban van. 
A lakosztályokban műtár-
gyak ezreit tekintettük meg, 
de szemünk elé tárult az 
érdekes Madame Tussaud’s 
viaszmúzeum is. Rengeteg 
élethű viaszbabát láttunk, 
sokszor percekig vizsgáltuk 
őket: vajon igaziak-e vagy 
csak szobrok. Az ódon falak 
között sétálva különös szo-
bákba és egy könyvtárba is 
betekintést nyertünk. Utunk 
meredek csigalépcsőn ke-
resztül is átvezetett, a torony 
tetejéről pedig csodálatos 
látvány tárult elénk. Nem-
csak a kastély udvarát, hanem 
az egész várost is láthattuk 
odafentről. Zöldellő parkok, 

téglaházak. Egyszerűen cso-
dálatos volt. Majd a gyönyörű 
kertben néhány csoportképet 
készítettünk, s a kastély azon 
részébe tértünk be, ahol bele-
csöppentünk Lord Warwick 
világába, ahol sok-sok közép-
kori alakot ábrázoló viasz-
figura mellett fegyvereket 
és különböző eszközöket is 
láttunk. A középkor szelleme 
mindenkit magával ragadott, 
egy kis időre mi is lovagok 
és főúri méltóságok között 
érezhettük magunkat. 

Igazán tartalmas része 
volt ez kirándulásunknak, 
ami Stratford Upon Avon-ben 
folytatódott, mely minden 
idők legnagyszerűbb angol 
írójának, Shakespeare-nek 
a szülővárosa, emellett a 
Királyi Shakespeare Színház-
nak, számos templomnak 
és múzeumnak ad otthont. 
Varázslatos volt látni, hogy a 
turistáktól nyüzsgő modern 
város egy parányi részlete 
megmaradt eredeti fényében. 
Pár óra szabadidőt kapva kis 
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csoportokba rendeződtünk 
és számos boltba tértünk be. 
Volt ott Shakespeare műveit 
és más ajándéktárgyakat áru-
sító bolt, modern divatüzletek 
és szuvenírboltok. Nagyon jól 
szórakoztunk. Ezután vissza-
tértünk Whitemoor Lakes-i 
szállásunkra. 

Ugyan kimerültek voltunk 
az egész napos programok-
tól, vacsoránk elfogyasztása 
után mindenki örömmel 
vetette bele magát a sportba. 
Kosárlabdáztunk, fociztunk, 
pingpongoztunk… mindenki 
talált kedvére való játékot. De 
még ekkor sem pihentünk le: 
lázasan készülődtünk a szer-
dai Comenius Got Talentre. 
Az előkészületek alatt 
sokat nevettünk a különbö-
ző nemzetiségű diákokkal. 
Akadtak ugyan viták is, de a 
nyelvi akadályokat áthágva 
felülkerekedtünk minden 
problémán. Későn tértünk 
nyugovóra. Fantasztikus 
nap volt a mai, telve jobbnál 
jobb programokkal, öröm-
teli pillanatokkal. Ezúton 
is szeretném megköszönni 
tanáraimnak, osztályfőnö-
kömnek és igazgatónőnek, 
hogy kiválasztottak, s ezáltal 
egy felejthetetlen hetet 
tölthettem néhány társam-
mal Angliában. Életre szóló 
barátságok születtek, renge-
teget fejlődhettem és sok-sok 
tapasztalattal gyarapodtam. 
Nem sok diáknak adatik 
ilyen lehetőség, ezért hálásan 
köszönöm, hogy a program 
részese lehettem!

lengyel lilla 9. ny

szErDa A szokásos reggeli 
után indultunk a Rawlett 
iskolába. Az út nem több 
mint 10-15 percre volt a szál-
lásunktól. Érdekes volt, hogy 
az iskola téglából készült, 
úgy, ahogy kint a legtöbb ház 
is. Belül tágas, különleges 
folyosók, nagy termek, kívül 
pedig óriási „udvar” várja a 
gyerekeket nap mint nap. Az 
ottani tanulók egyenruhát 
viselnek, számunkra ez is 
nagyon különleges volt.
Délelőtt sor került arra a kis-

csoportokban zajló, irányított 
vitára, amire itthon olyan 
sokat készültünk. Az Euró-
pai Unióról szólt a társalgás, 
annak előnyeit és hátrányait 
kellett megbeszélni, ter-
mészetesen angolul. Igen 
komoly témák is felmerül-
tek, hiszen vitáztunk arról 
is, hogy mennyire tudjuk 
elfogadni a bevándorlókat és 
a más nemzetiségűeket.

Délután megtanítottak 
minket a két tipikus labdajá-
tékukra, a rögbire és az angol 
baseballra. Először tartóz-
kodtam tőle, nem akartam 
túlságosan megpróbálni. De 
ahogy láttam az ottani sráco-
kat játszani, igazán megtet-
szett. Nagyon ügyesek voltak, 
elmagyarázták a lényegét, 
megmutatták a technikáját, 
hogy mi is megértsük. El is 
kezdtünk játszani, több-ke-
vesebb sikerrel. A lényeg a 
részvétel és hogy jól éreztük 

magunkat, nemde? Tanáraink 
pedig óralátogatáson vettek 
részt, amiről sok érdekessé-
get meséltek nekünk.

Miután végeztünk, men-
tünk is a szállásra gyakorolni 
az esti tehetségkutatónkra. 
Mindenki izgult, hogy mi fog 
ebből kisülni. A feladat az 
volt, hogy a csapatnak, mely 
5-6 tagból állt, ki kellett találni 
valami előadást, éneket vagy 
táncot vagy bármit, amiben 
kiemelkednek a többiek közül. 
Megpróbáltató feladat volt, 
meg kell hagyni. Fél nyolckor 
el is kezdtük, az én csapatom 
rapháborút tartott, mindenki 
egy országot reprezentált. 
Minden csapat hihetetlen jól 
összehangolódott és jó bulit 
csapott. Utána elénekeltük az 
örömódát, minden nemzet 
a saját nyelvén. Ezután jött a 
búcsúzós rész, a sok sírás, egy 
utolsó közös buli. Egyszerűen 
nem gondoltam volna, hogy 

4 nap alatt így kialakulhat a 
kötődés. Amikor mondták, 
hogy itt életre szóló barát-
ságok köthetők, nem hittem 
el. Bólogattam, persze. De 
most, hogy átéltem, már 
értem. Mindenki kedves volt 
és segítőkész, még akkor is, 
ha nem mentek elsőre simán 
a dolgok. Az embereket és ezt 
az élményt nem lehet elfelej-
teni. Ez egy igazi lehetőség 
volt számomra, életem egyik 
legfontosabb mérföldköve 
lett. Ahogy rá van kényszerít-
ve az ember, hogy egy másik 
nyelven beszéljen, sokkal 
többet tanulhat. A távozás 
szomorúságát felváltotta az, 
hogy azon legyünk, hogy újra 
találkozhassunk. Köszönettel 
tartozom az iskolának, és 
a tanároknak, hogy ekkora 
élményben részesítettek. Nem 
hiába mondják, a lehetőséget 
sose szalasszuk el! 

Palla kíra 9. a

Nyelvtanulás, közösségépítés, 
kapcsolatteremtés, kirándulás 

és játék angliában
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Népi értékeink előtérben
Értékes, eredményekben gazdag, szép tanévet zárt 
az Alapfokú Művészeti Iskola képzőművész tagozata 

Mi is készülünk a Matyó Világtalálkozó nagy eseményére. A 
kiállítóteremben látható volt a nagyméretű, barna pácokkal 
készült kép, amelyet 5. osztályosok: Bodnár Fanni, Hajdu 
Patrícia, Petrán Benedek és Verhóczki Flóra festettek. Előtte 
kint voltunk a Kisjankó Bori úton, ugyanezeket a tájházakat 
megrajzoltuk kisebben. Itt a nagy képen, mintha a dólyai 
matyók hiányoznának, de megidézzük őket. Üres még 
a lovas szekér, de megjelenik a kép sarkában a hűséges 
kutyus is, szintén várakozva, és fönt a felhők között 
vidáman röpködnek a kis fecskék, mint kis hírnökök, akik 
azt csivitelik: „Jönnek már, jönnek már!” Itt a képen a házak, 
mintha az ő általuk itthagyott házak lennének.

A Hungaria Nostra Város- és Faluvédők Országos Szö-
vetsége pályázatán nemrég vettük át a díjakat a Budavári 
Palotában. A díjakat a Hungaria Nostra elnöke: Ráday 
Mihály és a Miniszterelnökség Parlamenti Államtitkársága 
részéről: Benkőné Kiss Zsuzsa, a Kulturális Örökségvédelmi 
Főosztály osztályvezetője adta át. A Különdíjat a „Matyó 
királynő” című munkájáért Bíró Lilla kapta, a 2. díjas pedig 
a „Matyó fakerítés” kidolgozásáért Tálas Tamás lett.

Ezen az értékőrző területen maradva, nagy ered-
ményünk született a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzati Hivatal pályázatán, ahol megyénk értékeit 
dolgoztuk föl. A díjakat az Edelényi Kastélyban adták át. 
1. díj: Paczók Noémi, Mezőkövesd város különdíja: Dorogi 
Enikő és Kadlecz Virág. Óriási könyvcsomagokat kaptak, 
amelyeket ezúton is köszönünk. Iskolánk is első díjas lett, 
nagy értékű könyvutalványt kaptunk.

A negyedik olyan pályázat, amely népi értékeink 
megőrzését is célul tűzte ki, fotópályázat volt, melynek 

címe: Lakóhelyem megőrzendő építményei. Mi a 
mezőkövesdi tájházaknál fotóztunk a tavaszi szép kék 
ég alatt, valamint a tardi tájházak is sorra kerültek. 
1. díj: Tálas Tamás, 2. díj: Dorogi Enikő, Kállai Anasztá-
zia, 3. díj: Pető Olívia, Molnár Sára. 

Kimagasló eredmény született a művészeti 
iskoláknak meghirdetett országos versenyen, ahová 20 
művészeti iskola pályázott. 1. díj: Lévai Tibor Kristóf, 
2. díj: Dorogi Enikő, Kállai Anasztázia.

Két nemzetközi pályázatra is továbbítottuk munkáin-
kat: egyiket Japánba, a másikat pedig a Hong Kong festőver-
senyre. Innen érkezett meg ősszel Petrán Benedek oklevele, 
és így hívták meg iskolánkat is a 2. nagy festőversenyre.

A legkisebbek a „Mosolyfogacskák” országos versenyen 
vettek részt, ahonnan minden elsős kis ajándékcsomagot 
kapott. Az „Anyukám és én” című országos pályázat képeit 
pedig lehet nézegetni gyermekeinktől interneten. A „Magyar 
címer és zászló ünnepe” pályázatra sok munkát küldtünk, 
és ezekből még a kiállításunkon is lehetett látni. A „Víz 
Világnapja” országos versenyre szintén szép anyagot adtunk 
föl, valamint szintén ki is állítottunk ezekből a feldolgozott 

képeink között. Az Erzsébet Tábor országos pályázatról 
oklevelet kapott: Dorogi Enikő, Galambos Petra, Molnár Sára.

Város és környéke versenyekből ki kell emelni a 
következőket: „Szeretet” címmel meghirdetett rajz-
versenyen 1. díjat nyert Dorogi Enikő, 3. díjat Tomori 
Napsugár. A Szent László Gimnázium pályázatán a 
2. díjat Rácz Enikő kapta. A város számára az adventi 
szerepléshez készített nagy oltár jellegű festmény 
összeállítása, amely immár évenként a festő szakon 
tanulók szép feladata, igazán kedves, szép és meghitt 
munkálkodást nyújtott. Kétszer is megrendeztük 
kirakodóvásárunkat, amely szintén betekintést enged a 
képzőművész szakon folyó érdekes és szép feladatokba.

Alkotásainkkal ezeken kívül más pályázatokon is részt 
vettünk, amelyek igazán jó nevelési célzatúak voltak. A 
rajz, festés, mintázás ereje abban rejlik, hogy visszairányítja 
figyelmünket önmagunkra, hogy szabadon kifejezzük ér-
zéseinket. Gratulálunk minden képzőművész szakon tanuló 
gyermekünknek a kitartó, eredményes munkájához!

Tóthné Gáspár Mária
rajztanár

Vizsgakiállítással 
fejeződött be 
képzőművész 

tanulóink egész éves 
munkáját

 feldolgozó 
bemutatkozása

Folyók, tavak, tengerek
Kiállítás Szomolyán a Cseresznyefesztivál alkalmával 

Nagyon szép emlékeket 
ébresztenek a tengerparti 
barangolások alkalmával 
készített képek. A „Medi-
terrán alkony” című kép egy 
legalább fél óráig tartó égi 
színjáték egyetlen pillana-
ta, a „Telč-i panoráma” egy 
gyönyörű cseh kisvárost idéz, 
a Bohinji-tó a percenként 
változó időjárás eredménye-
ként földön járó fellegeket, 
szivárványt, a „Tengerparti 

temető” egy tengerbe nyúló 
félszigetet, s ezen a széljárta 
helyen egy régi kelta temetőt, 
amelyet óvón betakar egy 
évszázados fa.

Capri szigete, A Faraglioni 
szirtek a háborgó tengerben, 
vagy az erdélyi Mohos láp 
szintén a felejthetetlen emlé-
kek közé tartozik. A Mohos 
láp a Szent Anna-tó „kistest-
vére”, különleges növények 
gyűjtőhelye, ahol deszkapal-

kiállításom anyagát tájképekből, folyók, tavak, tengerek 
látványából állítottam össze, nem véletlenül. szeretem a 
természet apróbb és nagyobb csodáit, s a vizek partján 
mindig kellemes érzés, kellemes hangulat fog el.

lón lehet közlekedni, a táj, a látnivaló pillanatonként változik, 
de közben vigyázni kell arra is, hogy hová lépünk. A Balaton 
megunhatatlan a víz gyakran változó színével, a szelíd, em-
berhez szokott madaraival, a felvidék hangulatos, gyönyörű 
városaival, műemlékeivel, különleges tájaival. A Tisza-tónál, a 
Tisza, vagy a Duna mellett is mindig akad gyönyörű és érde-
kes látnivaló. Ezekből az emlékekből nyújtok át Önöknek egy 
csokorra valót. A képek hangulatát úgy gondolom, fokozzák 
a kiállításon mellékelt, nagy költőinktől idézett versek. Ezek 
nem egyszerűen tájleíró költemények, hanem valamilyen 
szimbolikus tartalmat, mélyebb gondolatokat is közvetítenek.
Fogadják szeretettel! szlovák sándorné
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Matyóság témahét a Szent Imre Tagiskolában
A TÁMOP 3.1.4 pályázat 
keretében a Szent Imre 

Tagiskolában immár 5. alka-
lommal „Matyóság” címmel 
május 26-tól 29-ig témahe-

tet rendeztek. A témahét 
során megismerkedtek a 

matyósággal kapcsolatos 
népszokásokkal, 

hagyományokkal 

Sokat dolgoztunk, fáradoztunk, de elmondhatjuk azt 
is, hogy a munka közben remekül szórakoztunk, jól 
éreztük magunkat. Úgy gondoljuk, hogy a hagyo-
mányok felelevenítésén, megismerésén keresztül 
erősödött hagyománytiszteletünk, a közös tevékeny-
ségek során pedig osztályközösségünk még jobban 
összekovácsolódott.

Az előkészületek már jóval a témahét előtt 
megkezdődtek. Mindannyian aláírtunk egy szerződést, 
amelyben mi, ötödikesek vállaltuk, hogy jobban meg-
ismerjük a messzeföldön híres matyóságot. Csopor-
tokba szerveződtünk, alapos kutatásba, nyomozásba 
kezdtünk. Gyűjtöttünk tájnyelvi szavakat, ragadvány-
neveket, népszokásokat. Utánajártunk eredetünknek, 
felkutattuk a régi idők tárgyi emlékeit. Összegyűjtöttük 
a nyelvi hagyományokat, népszokásokat. Megismer-
tük a matyó népviseletet és hímzést. Utánajártunk a 
hagyományos ételeknek. Kutatómunkák során szüle-
inktől, nagyszüleinktől, illetve tanárainktól kértünk 
segítséget, valamint felhasználtuk még a könyvek, 
olvasmányok és internet adta lehetőségeket. 

A témahét első napján a Hadas városrészt tekintettük 
meg, ahol megfigyeltük a településszerkezetet, a 100-150 
éve épült házak jellegzetességeit. Jegyzeteltünk, adatokat 
gyűjtöttünk, fényképeztünk, rajzokat készítettünk. Ezután 
a Matyó Portán pipícset sütöttünk, régi idők játékaival 
játszottunk és népviseletbe öltözünk. A következő napon 

különböző múzeumokat látogattuk meg. A Matyó Múze-
umban megnéztük a hímzéseket, népviseleteket, a paraszti 
élet eszközeit, bútorait, illetve megismerkedtünk a matyó 
népcsoport tűnőben lévő életmódjával. A Kisjankó Bori 
Emlékházban sok érdekeset hallottunk az egyik leghíresebb 
matyóminta-rajzoló életéről és tevékenységéről.

A Mézeskalácsos Házban megismerkedtünk a 
mézeskalácssütés titkaival, saját magunk formáz-
tuk, díszítettük a süteményeket, majd a sütés után 
gyönyörködtünk munkánk eredményében. Ezután a 
Fazekas és a Szövő Alkotóházban csodálhattuk meg és 
próbálhattuk ki a régi mesterségeket. Délben a hagyo-
mányos matyó ételt, a göfüst fogyasztottuk el.

Az utolsó napon a Szent Imre Tagiskolában tevékeny-
kedtünk. A csoportok szóvivői beszámoltak az előkészítő 

héten végzett munkájukról, bemutatták a saját témájukról 
készített projekteket. Ezt követően Fridélné Kiss Tünde ta-
nárnő vezetésével vetélkedőn vettünk részt, ahol a témahét 
anyagával kapcsolatos kérdésekre válaszoltunk. A vetélkedő 
után Földesné Gáspár Ágnes vezetésével táncház keretében 
matyó népdalokat és táncokat tanultunk. A délelőtt lezárá-
saként egy matyó süteményt, a herőcét kóstolhattuk meg 
mindannyian. A témahét lezárásaként iskolánk tornater-
mében kiállítást rendeztünk. A kiállításon az érdeklődők az 
általunk készített és gyűjtött anyagokat tekinthették meg.

Ezúttal köszönetet szeretnénk mondani mindazok-
nak, akik a témahét megszervezésében és lebonyolításá-
ban segítségünkre voltak és támogattak bennünket.

Demeterné Erdős Edit (5. a) és Tóth Árpádné (5. b) 
osztályfőnökök

Pünkösdi kirándulás kertbarát módra
Május 23-24-én pünkösdi, dunántúli kiránduláson vettünk részt. Kertbarát módra arborétumokat néztünk meg. Sajnos esős időben, de 
nagy kedvvel bebarangoltuk Magyarország legeredetibb angolparkját, az Alcsúti Arborétumot, melyet 1820-ban József nádor telepített. 

A 40 hektáros területet szakvezetéssel jártuk végig. Az 540 fajból álló növénygyűjte-
ményben található az egyedülálló értéket képviselő 24 törzset nevelő óriástuja vagy 
Magyarország legidősebb libanoni cédrusa, ami 170 éves.

Délután Szombathelyre értünk. Az eső elállt. Már várt bennünket dr. Illés Péter 
múzeumvezető, aki bemutatta nekünk a Vasi Múzeumfalut, ismertebb nevén a Vasi 
Skanzent. Minden tájegységnek megvan a maga varázsa. Ebben a múzeumfaluban 
megismertük, hogy éltek Vas megye falvaiban kettőszázötven éve. 

A szállásunk elfoglalása után mentünk vacsorázni, ahol három ünnepeltünket is 
köszöntöttük születésnapjuk alkalmából. A torta elfogyasztása után következett a nap 
fénypontja. Sok mezőkövesdinek ismerős még dr. Veres András neve. 1988-1990-ig 
Mezőkövesden a Jézus Szíve templomban káplánként végezte lelkipásztori munkáját. 
2000. január 6-án Rómában a Szent Péter bazilikában püspökké szentelte II. János 
Pál pápa. 2006. június 20-án XVI. Benedek pápa szombathelyi püspökké nevezte 

ki. Beiktatása 2006. augusztus 5-én volt a szombathelyi székesegyházban. Dr. 
Veres András püspök úr hívott meg és látott vendégül bennünket a székesegy-
házban. Jót beszélgettünk, majd bemutatta a püspöki palotát. Elmesélte minden 
szoba történetét. Az egyik szobában korábban II. János Pál pápa is megpihent. 
Nagy hatással volt mindannyiunkra ez az est.

Másnap reggel az eget kémleltük. A felhők elmentek, sütött a nap. Elindultunk 
Kám felé, a Jeli Arborétumba. Tíz órára várt bennünket Ruborits Tamás kertészmér-
nök, az arborétum vezetője. Az ő szakvezetésével jártuk be ezt a gyönyörű, több 
méter magas, színpompás, virágzó rododendronokkal teli, Európa egyik legnagyobb 
botanikus kertjét. Dr. Ambrózy-Migazzi István gróf első arborétumát a Nyitra melletti 
Malonyán létesítette. Amikor az első világháború következményeként malonyai 
birtokát elvesztette és kénytelen volt az ősi tanai birtokára (Vas megye – Tanakajd) 
költözni, elhatározta, hogy a malonyai főpróba után itt, a megyében valósítja meg az 
igazi mesterművet. Megvásárolta a Kám község határában lévő, akkor „Jelihálásnak” 
nevezett területet, mely akkor főleg legeltetéssel hasznosított akácos, csarabos, nyíres 
állapotában létezett. A munkát 1922-ben kezdte el. Gyönyörű parkot alkotott. Az 
arborétum területe 106 hektár. A park bemutatja Észak-Amerika, a Szikláshegység, 
Kína, Japán, a Himalája, a Kaukázus és még nagyon sok tájegység növényvilágát. A Jeli 
Arborétumban ma már több mint 300 rododendron taxon van, a példányok száma több 
ezer. Az ismerkedés a park növényeivel délután négy óráig tartott. Senki nem fáradt 
el. A fáradságot legyőzte az a rengeteg szépség, melyet ott, abban az arborétumban 
láttunk. Ajánljuk minden kedves olvasónak, látogassa meg a Jeli Arborétumot!

Matyó Kertbarát EgyesületLátogatás a Vasi Múzeumfaluban
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Napérlelte termések: 
versek és képek 

ZELEI ISTVÁNNÉ (KARTNIK JUDIT) 1963-ban szüle-
tett Miskolcon. Már kisiskolásként szerette az irodalmat, 
a verseket, imádott szavalni, fogalmazást írni. Innen 
indult a költészet iránti szeretete. 30 éve él Mezőköves-
den férjével és két lánygyermekével. A hivatásos katona 
édesapa hatására a fegyveres testület világa már gyermek-
korában megérintette. 1986-tól a Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányság munkatársa. Gyakori szerzője a Megyei 
Rendőrkapitányság Hírlevél című újságjának. 

Míg első verseit gyermekeinek írta, az első komolyabb 
költeményét elhunyt édesapjához írta 2002-ben. Ezután 
újra és újra tollat ragadott. Zelei Istvánné mindig belső 
késztetés, sugallat hatására ír, ha valami mélyen meg-
érinti. Kedvenc témái a két leghőbb érzés, a szerelem, a 
boldogság és a mérhetetlen fájdalom. Az elmúlt években 
négy antológiában jelentek meg művei. A Napkorong 
Irodalmi Klub szerzőjeként versek olvashatóak tőle a 
2010-ben megjelent Nap-szilánk, a 2011-ben kiadott 
Nap tornácán, a 2012-ben polcokra kerülő Szivárványból 
szőtt nap, valamint a 2014-es Napos sziget című kötetben. 
Jelent meg verse már korábban a Mezőkövesdi Újságban, 
a Szomolyai Tükörben is. 
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PÁL PETŐ JÁNOS 1968-ban született Kecskeméten. 
Pető János grafikus és festőművész fia. Gyermekkorát 
meghatározta a művészeti közeg, befolyásolta az apja 
alkotó tevékenysége. Automatikusan lett rajztanár. A 
főiskolai felvételire többek között Laczkó Pető Mihály is 
felkészítette. A Miskolci Téli Tárlatokon rendszeresen 
állítottak ki édesapjával. Feltűnést keltett, mikor egyszer 
a galéria a „kispető”-től vett képet. Apja büszke volt fiára, 
de ezt előtte azért titkolta. Díjat egy nyolc méter magas 
nikecellszoborra kapott, egy hasonló pihen a Mézeskalá-
csos tájház udvarán. A tájházat nővére üzemelteti, apja itt 
dolgozott korábban. Pál Pető János jelenleg Miskolcon él 
és dolgozik. Nős, három lánygyermek apja, ők is rajzol-
nak. Háromgenerációs kiállításukat az iskolában rendez-
ték, a youtoube-on megtekinthető a megnyitó felvétele. 
2015 novemberében lesz emlékkiállítása édesapjának, 
a miskolci galériában, a következő generációknak más 
helyszínen egyidőben. 

Alkotása a Régi kistemplomban megrendezett tárla-
ton látható, mely június 17-én, szerdán 17 órakor nyílik 
a Matyó Világtalálkozó keretében Matyóföldi Alkotók 
Kiállítása címmel. Cs. Cs. I.

Lüktet az alkony, ébred a Föld,
ablakot nyit egy új nap előtt. 

Olvad a dér a fű peremén,
derékba tép a feltámadt szél.

Elkopott tegnapok emléke megfagyott,
jégbezárt virágként várom a holnapot.

Üres légben védtelen koldusok – 
surranó csendben, köztük ballagok.

Kiált a NEM! – míg kezed engedem,
felszálló köd nyomán – tátong helyed.

Felbőszült zivatar árasztja lelkemet,
lopja a perceket – utolér, bezsebel,

rám ül a döbbenet… 
maradtam, Nélküled!

Június 26. péntek
14 órától A 20 éves Mozgássérült Egyesület kulturális találkozója a Közösségi Házban

Június 27. szombat
19 órától Szent László búcsú és körmenet a Szent László templomtól

Június 29. hétfő
3D Mozi: 17 órától Agymanók, 19 órától Jurassic World a Közösségi Házban

Július 3–5. péntek–vasárnap
Zsóry-fesztivál a Zsóry fürdőben

Július 5., 12., 19., 26. vasárnap
10 óra 30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templomban

Július 5., 12., 19., 26. vasárnap
15 órától Aqua zumba a Zsóry fürdőben

Július 11., 18., 25. szombat
21 órától 24 óráig Éjszakai fürdőzés 
a Zsóry fürdőbenPro
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
június 14–20-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

június 21–27-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/A)

június 28 – július 4-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

június 20.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

június 27.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

július 4.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban május 27. és június 8. 
között 5 házasságkötést és 15 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés
Kalina Tamás Zsolt – Dr. Kiss Edina

Biró László Zoltán – Murányi Ágnes
Haláleset

Kis Gáspárné 79 éves,
Varga István 93 éves,

Mispál Ottó László 81 éves,
Póta László 73 éves,
Bán József 78 éves,
Papp László 80 éves
mezőkövesdi lakos.

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 csütör-
tökén, 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 28.

Harangszó
szent lászló eGyházközséG
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent László 
Plébánián. Minden hónap utolsó vasárnapján 
liturgikus szolgálatot teljesít a Szent László temp-
lomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

reForMátus eGyházközséG
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órától: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: 
www.mezokovesd.ref.hu

DAL- ÉS ÁRIAEST
– a barokktól a XX. századig –

Tisztelettel és szeretettel hívok minden érdek-
lődőt hangversenyemre 2015. június 30-án, 
kedden 17 órakor a mezőkövesdi Zeneiskolába.
A műsorban elhangoznak Pergolesi, Vivaldi, 
Haendel, Haydn, Rossini, Liszt, Schumann, 
Enescu és Kodály művek.

ZoNgoráN kísér:  Dusik István
köZreműködNek: Mozer Boglárka – ének

Gulyásné Székely Éva  – I. hegedű
Csík Noémi – II. hegedű
Almássy Benjámin – mélyhegedű
Csécsi Hajnalka  – gordonka
Tóth Sándor – continuo

A belépés ingyenes.

Mozerné Horga Stefánia

Napérlelte termések: 
versek és képek 

Vetélkedő 
a Világtalálkozó jegyében
Az I. Matyó Világtalálkozóhoz kapcsolódva a kisiskolásoknak 
mesemondó, míg a felső tagozatos és középiskolás diákok-
nak helytörténeti versenyt hirdetett a Városi Könyvtár.
A mesemondó versenyen 8 alsó tagozatos diák vett 
részt. Az alsóbb évfolyamosok mezőkövesdi mesével 
indulhattak a versenyen. Az első helyet Molnár 
Viktória, a Mező Ferenc Tagiskola tanulója, a második 
helyet Márton Milán, a Mező Ferenc Tagiskola diákja, 
míg a harmadik helyet Boldizsár Zsófia, a Szent István 
Katolikus Általános Iskola tanulója érte el. 

A helytörténeti verseny első fordulójában 
27 felső tagozatos és 45 középiskolás vett részt. 
A versenyzők háromfős csapatokban dolgoztak. 
Közülük a döntőbe a hat legjobban teljesítő csoport 
jutott be. Az utolsó fordulót június 3-án és 4-én ren-
dezték meg. A helytörténeti fordulóban a település 
látványosságairól, értékeiről, jelenleg is alkotó nép-
művészeiről szerzett ismereteikről kellett számot 
adniuk a diákoknak általuk készített prezentáció, 
totó, képkirakó, képfelismerő feladat keretében. 
Kategóriánként az első három helyezettet díjazták. 

A felső tagozatosok közül a Cibere Csapat – Varga 
Boglárka, Nyeste Anna, Vámos Tibor – (Szent Imre 
Tagiskola)  lett az első, a második a Mező 3 csapata 
(Mező Ferenc Tagiskola) Bánhegyi Emőke, Antal 
Virág, Vámos Laura részvételével, míg a harmadik 
a Rozmaring csapat – Markó Anna, Nagy Marcella, 
Karkus Vivien – (Szent Imre Tagiskola) lett. 

A középiskolások között az első helyet a Csordás 
Vince, Rajna Viktor Károly, Szabó Dániel alkotta 
Funktasztik csapat szerezte meg. Második lett a Matyó 
rózsák csapata, amelynek tagjai: Csótó Dóra, Nagy 
Kármen, Pázmándi Melinda. A harmadik helyre a 
pontok alapján a nemYOLORAtettél csapat került Agócs 
Ádám, Juhász Gergő és Murányi Zoltán részvételével. 
Mindhárom csapat a Széchenyi István Katolikus Szak-
képző Iskola delegáltja volt.  A jutalmakat dr. Fekete 
Zoltán polgármester adta át a fiataloknak a június 3-án 
megrendezett díjátadó ünnepségen. 

Vámos Zoltán alpolgármester 
ügyfélfogadási rendje:
– minden hónap első csütörtökén 15–18 óráig 
– szükség esetén az alpolgármester által 

külön megjelölt időpontban
Telefon: (49) 511-540 | Fax: (49) 511-561 
E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.hu

M. Zs.
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A cserkészmozgalom Angliából indult a 20. 
század elején. A Magyar Cserkészszövetség 
1912-ben alakult és 1948-ig működött, majd 
1989-ben alakult újjá. Hazánk legnagyobb 
ifjúsági szervezetének majdnem húszezer 
tagja van. A cserkészek alapvető célkitűzése, 
hogy felkészítsék a fiatalokat állampolgári 
kötelességeik teljesítésére és testileg- lelkileg 
egészségre neveljék őket. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a 
Magyar Cserkészszövetség 2013 őszén „Kiskö-
zösségi Ifjúságnevelés Támogatása” címmel 
egy országos kisközösség-fejlesztési programot 
indított. A TÁMOP-os program egyik állomása 
Mezőkövesd volt június 5-én. A Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban megrendezett eseményen 
a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 
és a Szent István Katolikus Általános Iskola 
diákjai vettek részt. A játékos vetélkedőkkel, 
ügyességi és logikai feladatokkal színesített 
rendezvényen a gyerekek betekintést 

nyerhettek a cserkészmozgalom életébe is. „Az a célunk, hogy társadalmi értékekkel rendelkező 
közösségeket formáljunk. Napjainkban is azokat az értékeket próbáljuk közvetíteni, amit 100 év-
vel ezelőtt. A jelmondatunk: Isten, haza és embertárs szolgálata, erre a szellemiségre szeretnénk 
ránevelni a fiatalokat” – hangsúlyozta Bernáth Richárd cserkésztiszt.

TÁMOGATÁS A rendezvényre ellátogatott dr. Fekete Zoltán polgármester. „Nagyon 
örülnék, ha újra feléledne a mozgalom városunkban. A gyerekek egy igazán tartalmas 
és értékes közösségi életbe kapcsolódhatnának be, ahol többek között játékos 
formában nyílna lehetőségük új ismeretek megszerzésére”– emelte ki a városvezető, 
aki hozzátette, hogy az önkormányzat támogatja a mozgalom újraindulását. Gyenes 
Lászlónak, a Mezőkövesdi Mentőállomás vezetőjének irányításával hosszú évekig 
egy nagyon jól szervezett cserkészcsapat működött városunkban. A Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola és a Szent István Katolikus Általános Iskola vezetői szeretnék 
ismét újraindítani a mozgalmat, melynek zajlanak az előkészületei.

Tizenegy érmet szereztek a 
mezőkövesdi táncosok az I. 
SkyDance Akrobatikus Rock 
And Roll Gála versenyen. A 
régiós megméretést június 
7-én rendezték meg a Városi 
Sportcsarnokban. A SkyDance 
Sportegyesület által rendezett 
rangos eseményen három 
egyesület közel 300 táncosa 
lépett parkettre. A szervezők 
összesen 20 kategóriában 
hirdettek eredményt. A 
SkyDance Sportegyesület 
táncosai nagyon szép ered-
ményeket értek el, ugyanis 11 
érmet szereztek a versenyen. 
A kövesdi táncosok dobogós 
eredményei városunk honlap-
ján, a mezokovesd.hu oldalon 
olvashatóak.

Kövesdi 
érmek Közösségépítés  

játékosan

Országos népszerűsítő programot szervez a Magyar 
Cserkészszövetség. A sportvetélkedőkkel és ügyességi 
versenyekkel színesített programsorozat egyik állomá-
saként Mezőkövesdre látogattak a szervezet tagjai

rutinos 
szakember 
a kispadon

Benczés miklós irányítja a mezőkövesd 

zsóry NB II-es felnőtt csapatát 

a következő esztendőben. a szakember 

1+2 éves szerződést kötött a klubbal.

A klub vezetői sajtótájékoztató 
keretében mutatták be Benczés 
Miklóst június 4-én. Az esemé-
nyen Hagyacki József ügyveze-
tő köszöntötte a jelenlévőket, 
majd ismertette az edzőváltás 
hátterét. Mint ismert, Tóth 
László a 20. forduló után állt fel 
a kispadról, helyét Lucsánszky 
Tamás, majd a két utolsó mér-
kőzésen Varga Attila vette át. 

Hagyacki József elmondta, 
Benczés Miklóssal a kapcso-
latfelvétel után lényegében 
1-2 nap alatt megállapodtak. 
Hangsúlyozta, azért döntöt-
tek mellette, mert megbízha-
tó és nagy tudással rendelke-
ző szakember, aki két korábbi 
csapatát, a Diósgyőrt és a 
Puskás Akadémiát is feljut-
tatta az élvonalba. Hozzátet-

te, a klub vezetősége célként 
az élmezőnyt jelölte meg a 
következő esztendőben.

taPasztalt szakEmBEr A 45 
esztendős vezetőedző Salgó-
tarjánban ismerkedett meg 
a sportággal, majd miután 
Miskolcra költözött, a DVTK 
serdülőcsapatában, később 
amatőr csapatokban futballo-
zott. Elvégezte a Nyíregyházi 
Főiskola testnevelői szakát 
és hosszú éveken keresztül 
a DVTK ifjúsági gárdájának 
edzőjeként, majd az első csa-
pat pályaedzőjeként dolgozott. 

A szakember 2008 őszén, 
és 2010 tavaszán összesen 
6 találkozón beugróként, 
majd 2010 őszétől az NB 
II-es csapat vezetőedzőjeként 

irányította a miskolciakat. Vezetésével a DVTK bajnoki címet 
szerzett. Benczés Miklós az élvonalban is kiváló munkát vég-
zett, távozásakor a gárda 22 forduló után az 5. helyen állt. 

A szakember a 2012-2013-as szezonban az NB II-es Puskás 
Akadémiához került, ahol egy év alatt bajnoki címet ünnepel-
hetett. A dunántúli egylet a következő évben éppen csapatun-
kat megelőzve, a 14. pozíciót érte el az OTP Bank Ligában. A 
Fejér megyeiek idén 35 ponttal a 10. helyen végeztek.

CÉlok, Változások A vezetőedző „székfoglalójában” köszöne-
tet mondott a klub vezetőinek, amiért bizalmat szavaztak neki. 
Céljairól elmondta, olyan csapat kialakítását tervezi, amely dominál 
és közönségszórakoztató futballt játszik. Kiemelte, szeretné, ha a 
Mezőkövesd lenne a harmadik együttes, mellyel sikerül aranyér-
met szereznie. Elmondta, munkáját a legutóbb Szigetszentmiklóst 
irányító Vágó Attila, valamint együttesünk korábbi játékosa, Elek 
Norbert fogja segíteni. A csapat kapusedzője továbbra is Ulbert 
Tibor lesz, az erőnléti edzői teendőket Szabó Norbert fogja ellátni. 
A szakember számít Tóth László sportigazgató tudására és tapasz-
talatára is. A játékoskeret kialakítása folyamatban van, a felkészülést 
június 18-án kezdi meg a keret. A Merkantil Bank Liga 2015-2016-os 
szezonja augusztus 2-án kezdődik. Bódi krisztián

bokri bokri



Felelős kiadó: M
iniszterelnökség

HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, 
TISZTELETBEN KELL TARTANOD  A KULTÚRÁNKAT!

Hazánkban két év alatt hússzorosára nőtt az illegális 
bevándorlók száma. Idén már közel 50 ezren lépték át 

törvénytelenül a magyar határt. Mindeközben az Európai Unió 
újabb bevándorlókat telepítene Magyarországra, 
veszélyeztetve ezzel a magyar munkahelyeket.

Mondja el Ön is véleményét! 
Keresse kérdőívünket postaládájában 

és küldje el nekünk!

Csak a pünkösdi   
hétvégén több 

mint 1000 tiltott 
határátlépőt fogtak 

el a rendőrök.
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(x)

2015. június 19. (péntek)

14.00 Kiss József CD-bemutatója (Közösségi Ház klubterem)

15:30 „Visszatérés messziföldről…” – a Dólyáról érkezők bevonulása lovakkal
és szekerekkel (Mátyás király út – Szent László templom előtti tér)

16:30 sasvárI sáNdor fellépése (Szent László templom előtti tér)

17:00 Univerzumi kreativitás és agyműködés a matyó kultúrában –
Sebestény Tamás (MD, Phd, Dtsc) előadása (Városi Galéria Házasságkötő terem)

20:00 BalkaN faNatIk NagykoNcert (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

2015. június 20. (szombat)

9:00 Matyó Szabadtűzi Főzőverseny Benke Laci bácsi mesterszakács 
zsűrizésével és Pálinkamustra a Bükki Pálinka Lovagrend szervezésében
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

9:30 Koszorúzás Mátyás király szobránál

10:00 Város napi ünnepség (Közösségi Ház színházterem)

11:00 Mátyás mezőkövesdi vitézei – felvonulás és lovagi torna
(Mátyás király út –  Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

10:00–14:00 „Élő matyó népművészet a Hadas városrészben” 
– hímző, bútorfestő, fazekas, szövő, mézeskalácsos, játékkészítő mesterségek 
bemutatója a kézműves alkotóházakban, idegenvezetéssel (Hadas városrész)

19:00 matyó gála Mezőkövesd, Szentistván és Tard
hagyományőrző együtteseivel (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

20:30 csárdás guINNess rekordkísérlet 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

21:00 Matyó Cuháré (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

18:00–24:00 múZeumok éjsZakája 
Matyó Múzeum, Kisjankó Bori Emlékház, Városi Galéria – Takács István Állandó
Életmű Kiállítás, Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum

2015. június 21. (vasárnap)

11:00 Szabadtéri szentmise a matyóságért (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

14:00 „Dicsérjétek az Urat” Kórustalálkozó (Szent László templom)

18:00 taksZIhárom koNcert (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

19:00 lIvINg steel koNcert (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

21:00 road NagykoNcert (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

VilágtalálkozóM
aty

ó

Mezőkövesd

Viglo 
Kft.Támogatók:

Kézműves kirakodóvásár, Nagy Matyó Térkép, Matyó Sátor, veterán 
járművek, matyó témájú könyvek vására, Gyermekváros ugrálóvárral, 
trambulinnal, népi játékokkal, elektromos járgánnyal, logikai sátorral, 
kötélpályával és sok-sok érdekességgel, képeslap-kiállítás Ócsai Péter 
gyűjteményéből, Kovács-Molnár Gáspár makettjeinek kiállítása
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