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Már ezrek 
látták
az új időszaki 
kiállításokat

a matyóföldi alkotók műveiből nyílt 
tárlat a régi kistemplomban már ezer 

látogatót vonzott, míg a matyó múzeum 
régészeti kiállítása három és fél ezer 
vendégnél tart. a hajdu ráfis János 

mezőgazdasági Gépmúzeumban kiss 
mátyás fafaragó népi iparművész 

alkotásaira 1800-an voltak kíváncsiak 
valamivel több, mint egy hónap alatt.

Magyar Zsolttal 
és családjával a 
kistemplomban 

találkoztunk. Elsősorban a 
Zsóry miatt jöttek pihen-
ni Mezőkövesdre, de, mint 
mondták, ahol megfordulnak, 
mindig megnézik a helyi ne-
vezetességeket, látnivalókat, 
kiállításokat.

„Nagyon tetszett a Ka-
vicsos-tó környéke, aztán 
betértünk ide, a tárlat pedig 
gyönyörű szép. Felkeressük 
még az iskolatörténeti kiállí-
tást, majd a Matyó Múzeumot 
is” – sorolta a programot a 
debreceni családfő.

Hrubi Edit családjával és 
barátaival immár másodszor 
tölti a szünetet Kácson, de 
Mezőkövesdre első alkalom-
mal jutott el. Megnézte a Ma-
tyó Múzeumot, benne pedig a 
régészeti tárlatot is.

„Tetszett, hogy a képek-
hez magyarázatot fűztek, 
így tudjuk, mit kell látnunk, 
mire kell figyelnünk, miről is 
szól a kiállítás. Vannak fotók, 
illusztrációk, teljesen felfog-
ható, élvezhető, egységes és 
emberközeli a tárlat, képet ad 
az akkori időkről” – dicsérte a 
látottakat Hrubi Edit.

Elmondta, jártak a 
Gépmúzeumban is, amelyet 
érdekesnek találtak, hiszen 
a családban is van gazdálko-
dó. Esztétikailag is szépek a 
monstrumok, s a gyerekek 
is érdekesnek találták őket. 
Felfedeztek ugyanis olyan 
gépeket, amelyekkel már 
találkoztak játék formájában, 
esetleg mai utódaival élőben. 
Kiss Mátyás időszaki kiállítá-

sát is szépnek találta a Gödről, Debrecenből és Kisújszállásról 
érkezett társaság. A Gépmúzeumban látottakkal elégedett 
volt a gyöngyösi dr. Hevér Tímea is, mint mondta, a kiállított 
anyagok értékesek, jól állították össze a gyűjteményt. Jártak 
már a Kisjankó Bori Emlékmúzeumban, a Matyó Múzeumban, 
ottjártunkkor pedig a Gépmúzeumba tértek be, főként édesapja 
kedvéért, akinek szakmájába vág a gépészet. Dr. Hevér Tímea 
szerint a fafaragások is érdekesek voltak.

a szakemberek Is sIkeresnek tartJák a kIállításokat 
Laczkó Pető Mihály szerint a matyóföldi alkotók tárlatának 
színvonalát emeli a hely különlegessége. A változatos hangvé-
telű, technikájú művek még augusztus 20-ig láthatóak együtt, 
utána visszakerülnek tulajdonosaikhoz. Ebben a formában még 
egyszer nem lesznek láthatók az akár csak szűk körben, vagy 
Európa-szerte ismert képzőművészek munkái.

A Matyó Múzeumban kiállított régészeti leletekről már tartot-
tak korábban előadást, s régóta tervben volt az anyag bemutatása 
Mezőkövesden. Elek Antónia gyűjteménykezelő szerint a láto-
gatóknak tetszik, amit megismerhetnek, a mezőkövesdiek pedig 

büszkék a tárgyi emlékekre, 
magukénak érzik a történelmet. 
A tárlat még szeptember végéig 
megtekinthető.

A Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúze-
um igazgatója, Kádár Zoltán 
szerint nagyon népszerű Kiss 
Mátyás tárlata, bizonyság 
erre, hogy a vendégkönyvben 
is méltatják, hiszen remekül 
kiegészíti az állandó kiállítást. 
A fafaragá-sok október 16-ig 
láthatók, szeretnék ugyanis, 
ha a gépésztalálkozó résztve-
vői is megtekintenék. A ren-
dezvény ideje alatt egyébként 
látható lesz a Galamb József 
életéről, munkásságáról szóló 
kamarakiállítás is. tóth balázs

Nagy sikerük van a Matyó Világtalálkozó alkalmával nyílt időszaki kiállításoknak 
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Ahogy bekopogott az első házba, bizony 
meglepődött.
– Kerülj beljebb! – iyen szóval jött elé 
a ház ura.
– Bizony nagy út állhat mögötted, mert 
látom, jól belepte a por a sarudat. Jöjj 
hát, ülj le, pihenj kicsit!
– Lelkem! – szólt oda az asszonynak. – 
Maradt tán kis leves ebédről?
– Maradt biz a ... hozom is.

Azzal nagy cserépedényt tett a 
vándor elé, a kenyérből jó nagy karéjt 
leszelt, és a leves mellé tette az asztalra, 
az étel mellé pedig nagy faragott kana-
lat. Ám a kanál meg volt már repedve. 
Mátyás nézte, majd így szólt a gazdához:
– Gazduram! Repedt kanalad van csak?
– Biz a... csak azzal szolgálhatok. Nehéz a 
sorsom, és csak télen érek rá újat faragni. 
Most csak ezzel szolgálhatok... – mond-
ta, és szégyenkezve hajtotta le a fejét.

A király elszégyellte magát, de mert 
álruhában volt, nem szólhatott egy szót 
sem. Azt is jól tudta, hogy nehéz az em-
berek élete. Ezért is járta álruhában az 
országot. De azért csak megkérdezte:
– Mondd, gazduram, van-e jó keményfa 
a házban, amiből kanalat faraghatnék?
– Ó, hát még csak az kéne! Vendég fa-
ragjon kanalat! Ne szégyeníts meg!
– Nem szégyen az! Tisztesség, hidd el ne-
kem! Te ennem adtál, és én fizetek érte.
– Szégyenítesz vándor! Amit tettem, Isten 
nevében tettem. Fizetséget tőled semmiért 
nem vettem. Talán nem volt kedvedre, de 
csak ennyim van. Többet nem tehettem.
– Add csak a fát, ha van! – nevetett a király.

Mit volt, mit nem tenni, a szegény 
ember adott egy darab fát, és egy kést 
a vándornak. Az pedig nekilátott a 
faragásnak. Ám a kemény fa meg-

munkálása hólyagot tört a kezére. A 
szegény asszony egy útifüvet tört meg, 
és ráhelyezte.
– Ez majd segít – mondta. És valóban. 
A hólyagon egy óra múlva látszott az új 
bőr keletkezése. Már nem fájt, és nem is 
égett annyira.

Másnapra ért oda a király kísérete. 
Mátyás letessékelte őket a szép szőrű 
paripákról, és mindegyiknek egy darab fát 
adatott a kezébe. Aztán elővetette velük 
szép díszes késeiket, és mindegyikkel egy 
kanalat faragtatott. Amikor azok kifarag-
ták, fizetségképpen az előző napi ellá-
tásért, a szegény embernek ajándékozta 
őket, majd felvette a díszruháját, és a bíró 
házához ment kíséretével. Ott már várták, 
és ízletes ebéddel kínálták. Ezüst evőesz-
közt tettek elé. Ekkor Mátyás így szólt:
– Nem addig a... mindenki azzal egyék, 
amit maga faragott!

Igen ám, de a kanalakat a szegény 
embernek kellett adni, és újat faragni 
hosszú időbe tellett volna. A bírónak 
támadt egy ötlete. Elvitette az ezüstka-
nalakat, a faragott kanalakért cserébe. 
A királynak nagyon megtetszett a csere.
– Tudod, mit, bíró? – nevetett. – Ér-
dekes nép ez a kövesdi. Megszerettem. 
Ezek után bármit kérhetsz. De mindig 
csak egyet. Onnan tudom, hogy te kér-
ted, hogy kéréseddel együtt a faragott 
kanálból mindig egyet küldesz.

Így történt, hogy a kövesdiek amed-
dig a faragott kanálból volt, addig a 
királytól sok kiváltságot nyertek.

(A mese az I. Matyó Világtalálkozó al-
kalmából meghirdetett Mit jelent nekem 
Mezőkövesd? című pályázaton mese 
kategóriában I. helyezést ért el.)

mátyás király mezőkö-
vesden járt. bizony na-
gyon régen volt. akkor 
még csak kövesdnek 
hívták ezt a helyet. ebből 
is láthatod, milyen rég 
lehetett. hogyan is tör-
tént? elmesélem neked.

lénárth Mária

Mátyás 
király 
Kövesden 
(mese)
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városháza

Indul a közvilágítás 
korszerűsítése

Aláírták a mezőkövesdi közvilágítás korszerű-
sítésére vonatkozó kivitelezői szerződést július 
21-én. A beruházás megvalósításával majdnem 

felére csökkennek az üzemeltetés költségei.

Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata tavaly nyújtott be 
pályázatot a város közvilágí-
tási hálózatának korszerűsí-
tésére. A KEOP-5.5.0/K/14-
2014-0014 azonosító számú 
„Közvilágítás fejlesztése 
Mezőkövesden” című nyertes 
projektről tavaly decem-
berben kapott értesítést a 
városvezetés. Ezt követően 
lefolytatták a szükséges jogi, 
közbeszerzési eljárásokat, és 
kiválasztották a kivitelező 
céget is. A döntés értelmében 
a fejlesztést a mezőkövesdi 
Gomwill Kft. végzi el. 

„Európai uniós for-
rásból finanszírozzuk ezt 
a beruházást. A 100%-os 
támogatottságú pályázat 

révén bruttó 250 millió 
forint értékű munka való-
sul meg településünkön. A 
mai szerződésaláírás egy 
majdnem egyéves előké-
szítő munka lezárása. 1-2 
hónapon belül mindenki 
látványos változást tapasz-
tal majd a közvilágításban. 
Külön öröm számomra, hogy 
mezőkövesdi cég végezheti 
a kivitelezést. A pályázat 
egyik célja az energiatakaré-
kosság, az új, korszerű, LED-
es lámpatestek működése az 
önkormányzatnak 40%-os 
költségmegtakarítást jelent. 
Emellett a modern lámpák 
jobb, erősebb fényt adnak” – 
mondta el dr. Fekete Zoltán 
polgármester. 

A kivitelező  napokon belül 
átveszi a munkaterületet és 
elkezdi a lámpatestek cseré-
jét.  „A lámpatestek leszál-
lítását követően elkezdjük a 
lámpacserét és 1,5 hónapon 
belül szeretnénk is befe-
jezni a munkát. A hálózat 
felújítása a lakosság min-
dennapjait nem érinti, nem 
zavarja, hiszen a lámpacserét 
a kivitelező cég munkatársai 
feszültség alatt végzik, így 
a beruházás nem jár áram-
szünettel. A munkálatok a 
főutcán okozhatnak  némi 
fennakadást, lassulást a köz-
lekedésben, mivel ezen a sza-

Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata nyertes európai 
uniós pályázata révén 700 
millió forintból fejlesztik a 
Városi Rendelőintézetet. Az 
épület bontási, átalakítási, 
felújítási munkáit tavaly 
decemberben kezdte el a 
kivitelező Szilvási Építő 
Kft. Elsőként az intézmény 
második, majd pedig az első 
szintjének korszerűsítését 
végezték el, majd a földszin-
ten folytatták a korszerűsí-
tést. „Júniusban a bontási, 
átalakítási, vezetékelési 
feladatokat követően a szá-
razépítéseket, a hidegburko-
lást, szerelvényezést végeztük 
el, így a földszinten már csak 
kisebb munkálatok zajlanak. 
Emellett tovább folytattuk 
a homlokzat hőszigetelését, 
festését, valamint az udvari 

parkoló elkészítését. Ezzel 
párhuzamosan zajlik a tetőtér 
kialakítása is” – mondta el 
ifj. Szilvási András, a Szilvási 
Építő Kft. ügyvezetője. A föld-
szintet a hét közepén átadják, 
így azt követően a szakren-
delések visszaköltözhetnek 
végleges helyükre. A projekt 
zárásáig a tetőtéri helyiségek 
utómunkálatai, valamint az 
épület udvarának aszfalto-
zása, tereprendezése marad 
hátra. Előreláthatólag július 
végére átadják az elkészült 
beruházást.

kaszon kosaras járművekkel 
oldjuk meg a lámpacserét, de 
arra törekszünk, hogy a tor-
lódást elkerüljük” – mondta 
el Gomány János, a Gomvill 
Kft. ügyvezető igazgatója. 

Októbertől tehát már új 
és nagyobb fényű lámpák 
segítik a közlekedést váro-
sunk utcáin. 

A végéhez közeledikAz utolsó simításokat végzik 
a Városi Rendelőintézet földszintjén

N. E.

Dr. Fekete Zoltán és Gomány János

N. E.
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mozaik

Elismerték
kormánymegbízotti dicséretet kapott 

puzsárné dr. nagygyörgy erzsébet 

főtanácsos, a mezőkövesd Járási hivatal 

népegészségügyi 

osztályának dolgozója. 

Az idei Kormánytisztviselői Napon 
(július 1-jén, Miskolcon) is elismer-
ték a kimagasló, példaértékű munkát 
végző tisztviselőket. Az ünnepségen 
a megyénkben dolgozó 2545 tiszt-
viselő közül 22-t díjaztak. Puzsárné 
dr. Nagygyörgy Erzsébetet, a Me-
zőkövesdi Járási Hivatal Népegész-
ségügyi Osztályának főtanácsosát 
„Kormánymegbízotti dicséretben” 
részesítették.

puzsárnÉ Dr. naGYGYÖrGY erzsÉbet 
1991-ben általános orvosi diplomát szer-
zett a Szent-Györgyi Albert Orvostudo-
mányi Egyetemen. 1997-ben közegészség-
tan-járványtan szakvizsgát, míg 2003-ban 
közigazgatási szakvizsgát tett. 2000-ben 
a Debreceni Egyetem Népegészségügyi 
Iskola népegészségügyi szakán másod-
diplomázott. 1991-ben az Egri Markhot 
Ferenc Kórházban kezdte pályáját, majd 
1993 után az ÁNTSZ Mezőkövesdi Városi 

Intézetéhez került gyakornokként, később 
a szervezet jogutódainál folytatta munká-
ját, ahol jelenleg főtanácsos. 

A díjazott elmondta, hogy munkája 
során a megoldásokat és az eredményes-
séget tartja szem előtt, figyelembe véve, 
hogy az emberek érdekében dolgozik. Ars 
poétikája, hogy dolgozni és élni tisztessé-
gesen érdemes. A kétgyermekes édesanya 
korábban már átvehette a Vöröskeresztes 
Munkáért Bronz és Ezüst fokozatát. 

A Miskolci Törvényszék közleménye szerint 2015. július 16. és augusztus 
19. között a bíróságokon törvénykezési szünetet tartanak, ez vonatkozik a 
Mezőkövesdi Járásbíróságra is. Ezen időszak alatt előre kitűzött tárgyalások 
nincsenek. A bíróságok valamennyi ügyszakban ügyeleti rend alapján 
működnek. Mezőkövesden minden hétköznap 9–10 óráig várják az ügy-
feleket, a csütörtöki panasznapi ügyfélfogadás szünetel, azt legközelebb 
augusztus 27-én tartják meg.

Polgári ügyszakban a határidők számításába a július 15-től augusztus 20-ig 
terjedő időszak nem számít bele. Azokban az ügyekben, amelyekben a bíróság 
soron kívül jár el, a határidő számításának általános szabályait alkalmazzák. 
Így például a végrehajtási perekben, valamint az ideiglenes intézkedéssel 
kapcsolatban, az előzetes bizonyítás során. Szintén az általános határidők vo-
natkoznak a cégeljárásra, a csőd- és a felszámolási eljárásra, a végelszámolásra, 
a végrehajtásra, a közigazgatási nemperes eljárásokra.

A törvénykezési szünet nem érinti büntető ügyszakban az előállításos 
ügyeket, a gyorsított eljárásokat, a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos 
nyomozási bírói üléseket és a gyermekkorú tanúk meghallgatását. Büntető 
ügyszakban a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti.

A Miskolci Törvényszék és járásbíróságai, a Miskolci Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság, valamint a Cégbíróság augusztus 19-ig hétfőtől péntekig 
9–10 óráig tartanak ügyfélfogadást. A kezelőirodák tehát ekkor nyitva lesznek, 
az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és az iratokba is betekinthetnek.

Augusztus 20–23. között egyébként két munkaszüneti nap lesz 
(a nemzeti ünnep csütörtökre esik), így tárgyalásokat legközelebb augusztus 
24-e után tartanak Mezőkövesden.

Csak augusztus 24-e után tartanak tárgyalásokat a Mezőkö-
vesdi Járásbíróságon, de addig is fogadják az ügyfeleket.

Törvénykezési szünet 
a bíróságon

Más időpontban 
indulnak a vonatok

Aki járt mostanában a mezőköves-
di vasútállomás környékén, nagy 
készülődésnek lehetett tanúja, 
hiszen követ és sódert halmoztak föl, 
amelyeket munkagépek hordanak. A 
MÁV ugyanis Nagyút és Mezőnyárád 
között felújítja a vasútvonalat, elsőként 
pedig Füzesabony és Mezőkövesd közt 
cserélik ki a jobb oldali vágányt, annak 
alépítményét, s rendbe teszik a töltést, 
a műtárgyakat, valamint a vízelvezető 
árkokat, a felsővezetékek tartóoszlopa-
it is. A vonatok csak az egyik vágányt 
használhatják, emiatt változott a 
menetrend is, ebből azonban az utasok 
eddig csupán keveset éreztek. 

Gergely Andreáék gyakran utaznak 
Füzesabony, Eger és Mezőkeresztes felé. 
Ők néhány nappal a változás előtt észre-
vették, hogy változni fog a menetrend. 
Azt várják, hogy a felújítás után jobb lesz 

utazni majd a vonaton. Németh Lászlóné 
sűrűn utazik Füzesabonyba. Megértő 
a munka miatt, szerinte szükség van a 
felújításra. Az ő utazását egyébként nem 
nagyon befolyásolja a felújítás. 

Jelentős változások főképpen a 
sebesvonatok menetrendjében történtek, 
valamint néhány hajnali (Füzesabonyból 
3:41-kor, Mezőkövesdről 4:33-kor) és éj-
szakai járat (Mezőkövesdről 23:45-kor és 
23:57-kor) helyett pótlóbuszok közleked-
nek. Aki Miskolcon, vagy Füzesabonyban 
száll vonatra, annak ügyelnie kell arra is, 
hogy a vonatok nem az eddig megszokott 
vágányról indulnak. 

Szeptembertől újabb felújítások 
kezdődnek majd, de a sebességkorlátozás 
megmarad Füzesabony és Mezőkövesd 
között. A megváltozott menetrend a MÁV 
honlapján, illetve a vasútállomáson is 
megtalálható. 

Megkezdték 
a vasúti pálya 
felújítását 
Füzesabony és 
Mezőkövesd 
között, emiatt 
kisebb-nagyobb 
változások 
vannak a 
menetrendben.

Tóth B. T. B.

m. zs.
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közepes az idei 
gabonatermés Jó, közepes volt 

a gabonatermés 

mezőkövesd 

környékén, 

az árak 

még kérdésesek.

HATSzázöTVEN KérELMEző A 
gazdálkodók már túl vannak az egységes 
kérelmek beadási időszakán. A mezőkövesdi 
falugazdász irodában 650 gazdálkodó 
nyújtott be támogatási kérelmet 4300 
parcellára, nagyjából 28 ezer hektárra. Ez a 
korábbi évekhez viszonyítva kevesebb, mert 
az egy hektár alatti gazdálkodóknak ettől az 
évtől kezdve nem jár támogatás. Idén is több 
új jogcím került be az egységes kérelembe, 
hiszen átalakult a közös agrárpolitikai rend-
szer. A gazdálkodóknak ahhoz, hogy a teljes 
keretet lehívhassák, zöldítési vállalásokat is 
kell tenniük. Ezek közé tartozik az állandó 
legelőterületek megőrzésre, a termény-
diverzifikáció, valamint ökológiai célterület 
létesítése, de utóbbi csak a 15 hektárnál na-
gyobb területen gazdálkodókra vonatkozik, s 
a birtokuk méretének öt százalékát érinti. Az 
új, kisgazdálkodóknak létrehozott támoga-
tási formára a földművelők tizede tért át, de 
még augusztus 15-ig átléphetnek azok, akik 
beadott kérelemmel rendelkeznek. Az ezt 
választók a következő években fix 500-1250 
euró támogatást kapnak évente. Azoknak 
érdemes módosítani, akiknek egyébként 
nem járna 500 euró, hiszen járandóságukat 
fölkerekítik erre az összegre.

póTBEVALLáSoK Lezárult a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara tagdíjbevallási időszaka. 
Pótbevallás benyújtására azonban még 
augusztus 15-ig van lehetőség. Tarr Zoltán 
kéri azokat, akik még nem tettek eleget 
kötelezettségüknek, keressék föl falugaz-
dászukat. A tagdíjat szintén augusztus 
15-ig kell befizetni, s utalást, vagy csekkes 
módot is lehet választani. Előbbi esetében  
a közleményben fel kell tüntetni a kamarai 
azonosítót. A csekket választók postán 
kapják meg a számlafizetési megbízást.

Már végzett az őszi búza betakarításával a 
Matyó Agrártermelő Zrt., a környék legna-
gyobb gazdálkodója. A szántóföldeken már 
csak az aratás utáni munkákat, a tarlóhán-
tást és a szalma bálázását végzik. Ez abból 
a szempontból is fontos, hogy gyérítsék a 
pocokállományt, a rágcsálók ugyanis idén is 
nagy károkat okoztak, pedig irtásukra sok 
pénzt költött a szövetkezet. A talajmunkák a 
kánikula miatt is fontosak, meg kell ugyanis 
őrizni a föld nedvességtartalmát.

Molnár József, a Matyó Agrártermelő Zrt. 
elnöke elmondta, nagyon kevés volt a csapa-
dék, ezen a vidéken tavaly novembertől július 
közepéig valamivel több, mint 80 milliméter 
esett, s enyhe volt a tél is. A kenyérgabona 
minősége a száraz időjárásnak köszönhetően 
megfelelő, a termés jól tárolható. Erre szük-
ség is lesz a következő hónapokban, ugyanis 
a felvásárlási árak jelenleg alacsonyak. Bíznak 
abban, hogy az exportnak köszönhetően 
megindulnak fölfelé. Annál is inkább, mert 
az inputanyagok, például a műtrágyák 
hamarabb drágultak, ezáltal növekedtek a 
költségek is. A jó minőségű búzából jó liszt 
lesz majd, a választék pedig már hasonló a 
nyugat-európaihoz.

A szövetkezet csupán takarmányozási 
célra termeszt árpát, annak termése közepes. 
A repce viszont jelentős haszonnövény Me-
zőkövesden. A repcetáblák csodálatos képet 
mutattak, az időjárás kedvezett a növénynek, s 
bár volt már jobb is a termés, de a háromton-
nás hektáronkénti átlaghozam jónak mond-
ható. Az őszi káposztarepce olajtartalma is jó, 
itt is az árak lesznek kérdésesek, ez azonban 
függ az euró árfolyamától is, hiszen a termés 
nagy részét exportálják. Molnár József szerint 
a csapadékhiány megviseli a tavaszi vetésű 
kultúrákat. A kukorica a mélyebb fekvésű te-
rületeken üdébb, főleg, ha korábban vetették. 
A késői vetésűek, a homokos talajon fekvő 
táblák rosszabb állapotban vannak. A napra-

forgó egyelőre még tűri a szárazságot. Tarr 
Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
mezőkövesdi falugazdász körzetközpontjá-
nak vezetője elmondta, Mezőkövesd kör-
nyékén július 20. táján fejeződött be a nyári 
betakarítás. „Az őszi árpa minősége kedvező, 
mennyisége hektáronként 6-7 tonna között, 
míg az őszi káposztarepcéé 2,5-3 tonna körül 
alakult. A kalászosok közül a legnagyobb ve-
tésterületű az őszi búza, amely hektáronként 
4-8 tonna között termett. Meg kell jegyezni, 
hogy a magas terméshozamúaktól nem lehet 
kiemelkedő minőségre számítani. Az átlagos 
termésmennyiség a körzetben meghaladta az 

öt tonnát, a minőség változó, de informáci-
óink szerint nagyobbrészt megfelel a malmi 
követelményeknek” – sorolta az eredménye-
ket Tarr Zoltán.

A szakember szerint a tavaszi vetésűek 
közül a kukorica megszenvedi a hőséget és 
a csapadékhiányt. A napraforgó szárazság-
tűrőbb növény, dacol a hőséggel, de ahhoz, 
hogy legalább átlagos eredményt produkáljon, 
csapadékra volna szükség. Visszaüthet, ha a 
gazdálkodó nagyobb tápanyag-utánpótláshoz 
juttatta a növényt, hiszen a nagyobb lombfe-
lület miatt jobban is párologtat. A növények 
alsó levelei száradnak, igyekeznek a vízleadó 
felülettől megszabadulni, az aszályt átvészelni.

Tarr zoltán



mezőkövesdi újság 2015/15   7

mozaik

Érettségi után
képzések a középiskolákban
Új szakmai és több okJ-s képzést is indít a 2015/2016-os tanév-
ben a széchenyi István katolikus szakképző Iskola. az érettségi 
utáni technikumokra augusztus végéig lehet jelentkezni. a szent 
lászló Gimnázium és közgazdasági szakközépiskolában logiszti-
kai ügyintéző képzés kezdődik jövőre. 

szakkÉpző A Mezőkövesdi Széche-
nyi István Katolikus Szakképző Iskola 
hagyományokhoz hűen a 2015 szeptem-
berében induló tanévre is meghirdette 
érettségi után képzéseit.

Az érettségizett diákok számára több 
technikusi képzési lehetőséget bizto-
sítanak, amelyek elvégzését követően 
szakmát (gépgyártás-technológiai tech-
nikus, autószerelő, kereskedő, műszaki 
informatikus) szerezhetnek. Továbbra 
is indítanak gimnáziumi érettségit adó 
nappali, illetve esti tagozatot is. Jövő 
tanévtől új szakközépiskolai osztályként 
szeretnék elindítani a turisztika ágazati 
képzést, amely a négy év után gimnáziu-
mi érettségit ad a diákoknak. 

A képzési lehetőségekről, a je-
lentkezés módjáról többet az iskola 
honlapján, http://szechenyi-mk.hu 
oldalon, valamint a Mezőkövesdi Újság 
13. számában olvashatnak.

GImnázIum A mezőkövesdi középfokú 
intézmény minden tanévben meghirdet 
egy, az Országos Képzési Jegyzékben sze-
replő tanfolyamot. A következő tanévben 
logisztikai ügyintéző képzést indítanak. A 
kétéves képzésre folyamatosan lehet beadni 
a jelentkezéseket. A jelentkezés feltétele, 
hogy a tanuló érettségivel rendelkezzen. A 
legtöbb jelentkezés augusztusban érkezik 
be, hiszen a főiskolák, egyetemek felvételi 
elbírálását követően látják a fiatalok, hogy 
hol, miként folytatják tanulmányaikat. A 
képzés elvégzését követően emelt szintű 
szakképesítést szerezhetnek a tanulók, 
amellyel gazdasági ügyintézőként, logiszti-
kai asszisztensként tudnak munkát vállalni. 

A képzésről bővebb információt 
az iskola honlapján, a www.szlgimi.hu 
oldalon találhatnak az érdeklődők, és 
ugyaninnen tölthető le a jelentkezési lap 
is, amelyet legkésőbb augusztus 17-ig kell 
visszajuttatni az intézményhez. 

Tisztelt mezőkövesdi 
lakosok!
Az elmúlt hetek során városunk 
kedvelt parkjában, a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban jelentős mérték-
ben nőtt a póráz nélkül sétáltatott 
kutyák száma, illetve az ebek által 
okozott szennyezések el nem takarí-
tásának mértéke.

Felhívjuk a kutyatartók figyelmét, 
hogy a Kavicsos-tó és Szabadidőpark 
területén fokozott ellenőrzésre számít-
hatnak a jövőben a jogkövető maga-
tartás kikényszerítése érdekében!

Tisztelettel: Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

Tisztelt Gyalogosok! 
 
Városunk kerékpárosbarát közlekedési 
hálózatát az elmúlt években folyamato-
san fejlesztettük és jövőbeni terveink-
ben is kiemelt szerepet kap. 

Az elmúlt időszakban azonban 
gyakran tapasztaljuk, hogy a kerék-
párosok közlekedését nehezítik a 
kerékpárutat használó gyalogosok, 
sokszor balesetveszélyes helyzeteket 
teremtve. Kérjük gyalogostársainkat, 
hogy tartsák be a KRESZ előírásait: 
amennyiben út mentén található 
járda, a gyalogosok szabályosan csak 
ott közlekedhetnek. Természetesen a 
„Gyalog- és kerékpárút”- nak kijelölt 
szakaszokon a számukra kijelölt sávot 
is használhatják. A szabályok betar-
tásának ellenőrzésére az elkövetke-
zendő időszakban kiemelt figyelmet 
fordítunk.

Köszönettel: 
Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal

az idegenforgalmi szezonban összehangolt ellenőrzés-so-
rozatot indított a turisztikailag frekventáltabb helyeken és a 
tömegrendezvényeken a nemzeti adó- és Vámhivatal. 

Augusztusban is intenzív hatósági jelenlét várható Mezőkövesd, Bogács és 
Tiszaújváros strandjain és a környező üdülőterületek üzleteiben, éttermeiben. 
Vizsgálják az online pénztárgépek használatát, a foglalkoztatást, az adóhátralékkal 
rendelkezők azonnali helyszíni végrehajtásra számíthatnak.

A próbavásárlásokon kívül forgalomszámlálás is lesz, ha nyilvánvaló, hogy nem 
minden vevő kap nyugtát. Gyakori, hogy a próbavásárláskor minden rendben van, de 
a törzsvendégek nem kapnak bizonylatot, és a pénztárgép adataiból is szabálytalan-
ságra lehet következtetni – tudtuk meg a hivataltól.

Az online pénztárgépekből érkező adatokat nyitástól zárásig vagy csúcsidőben rögzí-
tik az ellenőrök. A helyszíni adatokat összehasonlítják a pénztárgép adataival, s más napok 
eredményeivel. Forgalomszámláláskor vannak, akik kétszer annyi bevételt rögzítenek a 
pénztárgépben, mint az előző hét azonos napján, derül ki a NAV közleményéből.

a Zsóryban is ellenőriz a naV

m. zs.

t. b.
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80 éves Tóth józsef 
pap, zeneszerző, karnagy

aki egy kicsit 
idősebb, az jól 

ismerhette a liliom utcai 
tóth családot, ahol tizen-
egy gyermek született és 
nevelkedett fel, szeretet-

ben, tisztességben 
és vallásosságban. 

Közülük került ki Tóth 
Imre, az IPOSZ elnöke, 
a Szent László templom 

képviselő-testületének világi 
elnöke, bádogos mester, Tóth 
András, nemzetőr ezredes és 
árnyékolástechnikai szakember, 
Tóth Marika, a lány, aki meg-
állította 1956-ban a nagytemp-
lomnál a tankokat. 

Ejtsünk most szót egy 
további Tóth gyermekről, Tóth 
Józsefről, aki felszentelt pap és 
kántorképzőt végzett kántor, s 
aki most töltötte be 80. életévét. 

Tóth József gyermekko-
rában tíz évig pásztorkodott. 
1949-ben az egri kisszeminá-
rium tanulója lett, amelynek 
megszűnése után a kecske-
méti piaristáknál folytatta 
tanulmányait, ott érettségizett 
le, és az egri szemináriumba 
került. Kispapként orgonajá-
tékot, énekvezetést is tanult. 
1956-ban elvégezte a Buda-
pesti Nyári Kántorképzőt. 
Tóth Józsefet Egerben szentel-
ték pappá 1958-ban. Mezőkö-
vesden keresztelték, ott volt 

elsőáldozó és első szentmiséjét is ott tartotta. Ormosbányára 
került. Itt, két hónapi szolgálat után, az Állami Egyházügyi Hi-
vatal (a továbbiakban ÁEH) visszavonta papi működési engedé-
lyét. (Mint azt Tóth József több nyilatkozatában is olvashatjuk 
„bűnéül” felrótták, hogy szentbeszédeiben kiemelte Rómához 
való hűséget, hogy nem ment el szavazni és hogy a tanulók 
elszöktek a délutáni iskolai foglalkozásokról a hittanóráira.)

Ezt követően kántor-karnagyként működött Budapesten a 
Szent Anna templomban, utána Rákospalotán a MÁV-telepen a 
Jézus Szíve plébánián, majd két év elteltével Nézsára került. Szol-
gált még egyebek mellett Újpesten, Jánoshalmán, valamint 1989-
től tíz éven át a budapesti Mexikó utcai Mozgássérültek Iskolá-
jában, akikkel több városban, köztük Mezőkövesden is felléptek, 
még az Országházban is szerepeltek. Pályafutása során hét helyen 
összesen 27 évet töltött el. (Azért kellett mindig továbbmennie, 
mert az ÁEH „utánanyúlt” és megakadályozta ottmaradását, tud-
tuk meg Tóth Józseftől.) 

Közben zeneileg is folyamatosan képezte magát. Bárdos La-
jostól tíz éven át egyházzenei képzést kapott, Harmat Artúrnál 
pedig zeneszerzést tanult. Így az ismert Hozsanna-énekek dal-
lamaira kórusfeldolgozásokat komponált, amelyeket kórusaival 

előadott. Ezek közül az egyik 
legismertebb a Boldogasszony 
Anyánk feldolgozása. 2000-
ben a püspöki kar és ötezer 
magyar katolikus elzarándo-
kolt Rómába, ahol a Szent 
Péter-bazilikában a templom 
orgonáján kísérhette a Győ-
zelemről énekeljen kezdetű 
éneket és vezényelhette le a 
Boldogasszony Anyánkat. 

A közösségi élet más 
területein is tevékeny volt. A 
Cecília Társulatnak (Bárdos 
Lajos mellett)  titkára lett, mely 
feladatát a mai napig betölti. 
Tóth József megpróbáltatások-
kal, hányattatásokkal teli hosz-
szú élete arra tanít, arra példa, 
hogy soha nem szabad feladni, 
bármi történjen velünk, min-
dig talpra kell állni! 

2014 októberében töltötte 
be 80. életévét, amelyet 
Rákospalotán, sok hívő 
jelenlétében, az 50 éves kórus 
tagjaival együtt, ugyanebben 
a templomban ünnepelt meg. 

laboda kálmán és
molnár zsanett

Elhunyt pető István
pető István nyugalmazott plébános életének 55., áldo-

zópapságának 31. évében, 2015. július 12-én, hosszú, 

súlyos betegség után, a debreceni klinikán hunyt el.

Pető István 1961. október 27-én szüle-
tett Mezőkövesden. 1985. június 22-én 
szentelték pappá Egerben. 1993-ig 
káplánként szolgált Újfehértón, Mező-
kövesden, Sátoraljaújhelyen, Sárospata-
kon, Mátészalkán, Jászárokszálláson és 
Jászberényben. Ezután plébánosként a 
csengeri, a mezőladányi, a hosszúpályi 

és a tiszaszalkai egyházközséget látta el. 
Időközben négy évig kisegítő lelkész volt 
a debreceni Szent Anna Székesegyház-
ban, majd egy-egy évig Nagykállóban, 
Nagyhalászon, Fülöpön és Kisvárdán. 
Életének utolsó szolgálati helye a deb-
receni Szent Család plébánia volt, ahol 
három évet töltött kisegítő lelkészként. 

2014-ben súlyos betegsége miatt a deb-
receni Szent Erzsébet Otthonba került.

A mezőkövesdi származású plébános 
hosszú betegség után július 12-én hunyt 
el. Pető Istvánt július 22-én a debreceni 
Szent Anna Székesegyház altemplomá-
ban helyezték örök nyugalomra. (Forrás: 
Magyar Kurír)

pető István (1961–2015) 
Fotó: Debrecen-Nyíregyházi 

Egyházmegye

Dudás Erzsébet és Tóth Mátyás családja

m. zs.
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mozaik

reformok 
jönnek 
a kézilabdában
tizennégy csapattal rajtol az nb I-es bajnokság, 
jelentős változások lehetnek a kézilabda-utánpótlás 
oktatásában. erről is beszélgettünk Juhász Istvánnal, 
a magyar kézilabda szövetség nat programvezető-
jével, a férfi b-válogatott szövetségi kapitányával.

– az MksZ döntése értel-
mében 14 csapatosra bővült 
a férfi élvonal mezőnye. Mi 
indokolta a létszámemelést 
és mit vár a bővítéstől?
– Egyrészt szeretnénk a 
kézilabda élvonalát szélesíteni, 
minél több helyre eljuttatni az 
országban, de ennek minőség-
gel kell párosulnia. Másrészt 
a Veszprém ezúttal is csak a 
rájátszásba kapcsolódik be, 
emiatt az alapszakaszban 
kevesebb mérkőzést játszaná-
nak a csapatok. Ugyanakkor 
tartok a bővítéstől, mert még 
több külföldi játékos jöhet, 
pedig célunk, hogy a magyar 
játékosoknak biztosítsunk 
lehetőséget az élvonalban.

– Tervezik, hogy a sportág 
oktatását beveszik a nemze-
ti alaptantervbe. Ez mek-
kora lehetőséget jelentene 
az utánpótlásképzésben, 
valamint a klubok számára?
– Nagyon komoly lehetőség 
volna. A Mező Ferenc Általá-
nos Iskola csapatával 1999-ben 

országos bajnokok lettünk a II. 
korcsoportos Diákolimpián. 
Akkor 560 csapat indult ebben 
a korosztályban, míg idén 
mindössze 125. Tavalyelőtt 
ötven intézménnyel beindítot-
tuk a „Kézilabda az iskolában” 
programot, amelyben jövőre 
120 iskola vesz részt. Egységes 
képzési rendszert alakítot-
tunk ki, a sportág oktatásába 
bevontuk a testnevelőket. Fel-
vettük a kapcsolatot a Magyar 
Diáksport Szövetséggel és a 
Testnevelési Egyetemmel, majd 
elindítottuk a Nemzeti alaptan-
tervbe kerülés kidolgozását. Ha 
az általános iskolában minden 
alsó tagozatos diákhoz eljutna 
a sportág, a klubok számára 
is nagyobb lenne a merítési 
lehetőség. A kerettantervet a 
napokban adtam be, készül egy 
30 órás pedagógus-továbbkép-
zési program is, amely révén 
a testnevelők elsajátíthatják a 
szivacskézilabdázás alapjait. Ha 
ötévente tíz válogatott játékost 
ki tudunk nevelni, már megéri. 
A program kidolgozása nagyon 

komoly feladat, ezért kértem 
az MKSZ elnökségét, hogy 
a következő két évben csak 
erre koncentrálhassak, így 
július 1-jétől átmenetileg 
megszűnt a szakmai igazgatói 
megbízatásom.

– a Dél-koreában megren-
dezett universiadén az Ön 
irányításával a 9. helyen 
végzett a magyar férfi kézi-
labda-válogatott. Hogyan 
értékeli a szereplést?
– Irányításommal 2006 és 
2008 között már működött a 
B válogatott, amelyet 2014-
ben újra életre hívtunk. A 
főiskolás válogatottba csupán 
8 játékos került be ebből a 
csapatból, de az aranyérmes 
portugáloknál a komplett 
felnőtt nemzeti csapat szere-
pelt. Ennek fényében elége-
dett vagyok. Akár a bronz-
éremért is játszhattunk volna, 
de a svájciak jobban bírták a 
végjátékot. A helyosztón Tö-
rökországot megérdemelten 
győztük le négy góllal. Holló 

Balázs végig kiválóan védett, 
stabil és jó teljesítményt 
nyújtott a kapuban. Benis 
Bence teljesítménye hektikus 
volt, de, ha a hibákat sikerül 
javítania, akkor ő is nagy 
erőssége lehet az MKC-nak.

– Több szabályt módosí-
tana az Európai kézilabda 
szövetség 2017-től. Mi a 
véleménye a tervekről?
– Örülök nekik, a szándék 
egyértelműen az, hogy tisztább 
és átláthatóbb legyen a sportág. 
Sok a vita a passzív támadások 
megítélése körül, az új szabály 
szerint a játékvezetői jelzéstől 
maximum nyolcszor lehet 
passzolni. Szigorúbban szank-
cionálják a sérülések miatti 
ápolásokat, s az utolsó percben 
elkövetett durva szabálytalansá-
gokért a kizáráson kívül büntető 
is jár. Idén nyáron utánpótlás 
világversenyeken tesztelik a 
változtatásokat, talán szeren-
csésebb lett volna, ha először 
egy bajnokságban próbálják ki 
azokat.

Tarló- és gabonatüzek 
miatt vonultak a lánglovagok
Az elmúlt hetekben sajnos nem mindenhol a gazdák aratták le a gabonát, volt, 
ahol a táblákat a tűz semmisítette meg.

A nagy hőség miatt tűzgyújtási tilalom van érvényben országszerte, ennek ellenére gabonatáblák és tarló is égett Mezőkövesd 
környékén. Sőt, a kövesdi tűzoltók a Heves megyei Mezőtárkány határát is oltották, megakadályozva a még nagyobb pusztí-
tást. Ott ötven hektáron égett a búza és a tarló, a tűz okát még vizsgálják. „Szinte minden nap voltak események, lábon álló 
gabona gyulladt ki és veszett oda több tucat hektáron, de tarló és a földeken hagyott szalma szintén könnyen lángra kap ilyen 
időben” – mondta lapunk kérdésére Koroknai Péter, a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka. A kánikulát jellemzően 
zivatarok zárták le, volt olyan nap, amikor a kövesdi tűzoltók 13-szor vonultak leszakadt ágak, vezetékek, megrongálódott 
épületek miatt, de legutóbb a Zsóry felé vezető bicikliút aluljárójából 15 köbméter vizet szivattyúztak ki az esőzés után.

árokba borultak 
a tardi elágazásnál
Hárman sérültek meg könnyebben abban a baleset-
ben, amely vasárnap délután történt Mezőkövesd és 
Mezőnyárád között. A tardi elágazáshoz riasztották a 
mezőkövesdi tűzoltókat délután háromnegyed ötkor. 
A bejelentés szerint három ember szorult abba a sze-
mélyautóba, amely balesetet szenvedett. A kövesdiek 
két szerrel, valamint a műszaki mentővel vonultak 
a helyszínre, ahol egy árokba borult autót és három 
könnyebb sérültet találtak. Az utat egy rövid időre le is 
zárták, hiszen a mentők két autóval és mentőhelikop-
terrel érkeztek, utóbbira végül nem volt szükség.

bódi krisztián

T. B. hs
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Mezőkövesd, 
a tehetségek ékszerdoboza

Álmodó Zoltán 1976. július 14-én született Mezőköves-
den. Dédije az ősi matyó motívumokat, népszokásokat és a 
matyó hagyományokat már pici korában „elültette” lelkében, 
melyhez a mai napig hű maradt. Távlati célja, hogy a matyó 
felnövekvő generációt megismerje; elsajátítsa, megőrizze 
őseik viseletét, néphagyományait.

Már az óvodában felfigyeltek rajztehetségére. Ez az ál-
talános iskolában még jobban kibontakozott. Arra a kérdé-
semre, hogy kik voltak a tanárai, hogyan kezdett el festeni, a 
következőt válaszolta: „Szerencsém volt, jó tanáraim voltak. 
Nekik sokat köszönhetek, sorolhatnám őket, a teljesség igénye 
nélkül: Murányi József, Demeter József, Laczkó Pető Mihály, 
Kiss Zoltán, vagy a Művelődési Házban működő Alkotó 
Közösségben Fridél Lajos, az egyetemen Pázmándi Antal. Ők 
mindent megtettek azért, hogy fejlődjek és kibontakozhassak. 
A szüleim is minden támogatást megadtak ahhoz, hogy azt 
csináljam, amit szeretek, rajzolni, festeni.

Ami igazán meghatározta az életemet, az volt, hogy volt 
valaki, aki felismerte, Mezőkövesd egy ékszerdoboz, melyben 
sok tehetséges gyermek van. Ezeknek az emberpalántáknak 
meg kell adni a lehetőséget, hogy kibontakozhassanak. Ez 
az ember a Mező Ferenc Általános Iskola volt igazgatója, 
Kovács József volt. Felismerését tett követte. Az 1980-as 
évektől kezdődően rajztagozatos osztályt indított az isko-
lában és létrehozta Borsod megye egyik legfelszereltebb 
művészeti szaktantermét. Ebben az akkori legmodernebb 
technikai eszközök álltak a nebulók rendelkezésére. Fénymá-
solótól kezdve írásvetítőn keresztül a kerámia és tűzzománc 
égetéséig minden megtalálható volt. Támogatókat keresett, 
akik segítették a rajztagozatot és az ott folyó alkotó munkát. 
Például a Tiszaújvárosi Vegyiművektől és egy helyi nyomdától 
is ingyen kaptunk festéket. Városi, megyei, országos és nem-

zetközi rajzversenyeken, pályázatokon vettünk részt, nyáron 
pedig megyei rajztáborba mehettünk. Volt olyan, amikor 
egész nap csak rajzzal foglalkoztunk és gyakran voltak olyan 
óráink, amiket a városban az iskolán kívül tartottunk. Nyáron, 
jó időben a Hadas városrészben, vagy a Gépmúzeumban 
rajzoltunk, egy-egy jó kiállítás alkalmával pedig a Művelődési 
Házba vagy a Városi Galériába látogattunk el és ott tekinthet-
tük meg az ott megnyitott kiállításokat.

Tanáraink segítettek, de nem határozták meg, hogy mit 
kell csinálnunk. Hagyták, hogy mindenki azzal foglalkoz-
zon, ami őt legjobban érdekli. Volt gondolati szabadság. 
Így a tanár könnyen észrevette, ki miben tehetséges, és 
ahhoz adta meg a kellő irányítást.

A munkáink a folyosók díszei lettek. Ott mindenki 
láthatta, és ez inspirált is a kitűnő munkára. A tanév vége 
felé, a nyár kezdetekor pedig minden évben a Művelődési 
Ház kiállítótermében rendeztünk kiállítást.

Sokan talán nem a művészi életpályát választották vol-
na, ha Kovács József igazgató úr ezt nem ismeri fel. Utólag 
is köszönöm fáradságot nem ismerő lelkes munkáját!

Csak a mi osztályunkból hadd említsek két nevet. Bar-
tók Annamária fest és tűzzománcokat készít, Répásssy 
Viktor festő restaurátor művész lett, ő is tagja volt annak 
a restaurátor-kollektívának, akik révén megszépült a 
Szent László templom.”

Az általános iskolát a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázi-
um rajztagozata követte, majd a budapesti Iparművészeti 
Egyetem, ipari formatervező szaka követte. Most Lon-
donban él. Távlati terveiben az szerepel, hogy tudását 
szülővárosának szenteli.

Jelenleg a volt „kistemplomban” a mezőkövesdi alkotómű-
vészek kiállításán láthatjuk festményeit. Cs. Cs. I.

Álmodó ZoltÁn 
DéDimama című képével
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
július 26 – augusztus 1-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc út 2.)
augusztus 2–8-ig 

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

augusztus 9–15-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

augusztus 1.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

augusztus 8. 
munkanap

augusztus 15.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban július 7. és 20.  között 
10 házasságkötést és 20 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez.

házasságkötés
Trinfuj Mihály – Sőregi Lilla

Pázmándi Tamás – Bukta Barbara
Pelyhe Tamás – Lövei Ágnes

Nagy József – Zelei Edit
Varga Zoltán – Kiss Eszter

Fügedi Csaba – Póta Domitilla
Horváth László – Rostás Magdolna

haláleset
Simon Ernőné 83 éves, 

Pongrácz Zoltán 53 éves,
Fügedi Józsefné 81 éves,

Kis Albertné 91 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: augusztus 23.

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
További információk: 
www.mezokovesd.ref.hu

érTESÍTéS! A Városszépítő Egyesület tagjainak 
kívánunk: jó egészséget, derűs napokat, jó pihenést.

Szeptemberben találkozunk!

A régi vezetőség

Tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlések, részköz-
gyűlések, valamint a küldöttgyűlés kiemelt témái 
közé tartozott az albérlők fizetési morálja, valamint az 
albérlők takarítási rendhez való alkalmazkodása.

A Lakásszövetkezet részéről sajnos nem rendelkezünk 
adatokkal az albérlők számának pontos meghatározása 
tekintetében. Annyi bizonyos, hogy a közgyűlések során 
megfogalmazott észrevételek arra hívják fel a Lakásszö-
vetkezet igazgatóságának figyelmét, hogy az albérlők 
lépcsőházi takarításban való részvétele, valamint a közös 
költség fizetési hajlandóságának rendezése tárgyban 
szükséges felhívást intézni, esetleges konzultációt kezde-
ményezni elsősorban az érintett tulajdonosokkal. 

Kérjük a tisztelt tulajdonosokat, hogy az elérhető-
ségi lehetőségek használatával vegyék fel a kapcsolatot 
Lakásszövetkezeti irodánkkal! Kérjük megadni, illetve 
aktualizálni a jelenlegi pontos lakcímet, hogy a közgyű-
lések, részközgyűlések időpontjáról esetleges albérlő 
tartozásáról tájékoztatni tudjuk Önöket! A tartozások 
megfékezése céljából javasoljuk a tisztelt tulajdonosok-
nak, hogy amennyiben lehetséges, ne bízzák a bérlőre 
a közös költség közvetlen megfizetését. Az irodánk 

szerződéses jogviszonyban a tulajdonossal áll. Ennek 
megfelelően és a kintlévőség minél alacsonyabb szinten 
tartása érdekében kérjük a tisztelt tulajdonosokat, te-
gyenek eleget a közös költség mielőbbi megfizetésének!

A lépcsőházi, valamint a közös helyiségeket érintő 
takarítási rend elmulasztása szintén problémaként 
merült fel a közgyűléseken. Ennek okán szintén kérném a 
tisztelt tulajdonosokat, hogy végeztessék el albérlőikkel, 
vagy végezzék el Önök a takarítási rendnek megfelelően 
az említett feladatokat, beleértve természetesen a téli 
csúszásmentesítést, hólapátolást is!

Amennyiben nem javul az épületek tisztasága és 
nem végeznek munkát az előírt takarítási, valamint 
aktuális síkosságmentesítési időszakban sem, a munka 
ellenértékének megfizetését a többség szavazási ered-
ményének felhatalmazása alapján a takarítási rendet 
figyelmen kívül hagyó, azt megtagadó tulajdonosok 
esetén érvényesíteni fogjuk. 

A síkosságmentesítés elmaradásából adódó jogi 
következményekért Lakásszövetkezetünk nem tud 
felelősséget vállalni. 

Tisztelt lakásszövetkezeti és társasházi tulajdonosok!

póta László elnök

FELHÍVáS 
„Viseletben a Folklórfesztiválon” 
Megkérjük a Matyóföldi Folklórfesztivál 
közönségét, hogy a rendezvény eseményeit 
– ha csak egy mód van rá – eredeti viselet-
ben, egy-egy viseletdarab hordásával vagy 
eredeti motívumok felhasználásával készült 
mai ruhanemű vagy kiegészítő viselésével 
tiszteljék meg!

2015. augusztus 9-én 18 órakor a Polgár-
mesteri Hivataltól induló Zenés-táncos 
kavalkádhoz pedig csatlakozhat bárki, aki 
matyó vagy más népviseletet ölt magára!

A szervezők

„önkéntesség a Folklórfesztiválon” 
Mezőkövesdi vagy környékbeli segítők jelentkezését várjuk, akik a Matyóföldi Folklórfesztivál szervezésében, népszerűsíté-
sében, programelem lebonyolításában, a fellépő vendégek kalauzolásában, tolmácsolásban közreműködni szeretnének.
Időpont: 2015. augusztus 7–9. (az elvégzendő feladat a rendezvény előtti időszakra is kiterjedhet)
Regisztráció és bővebb információ: Matyó Népművészeti Egyesület (Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.) 49/411-686, 
e-mail: info@matyofolk.hu A szervezők
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Programajánló
július 31. péntek
13–18 óráig Véradás a Közösségi Házban
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t 21 órától 

Strandok Éjszakája 
a Zsóry-fürdőben

augusztus 1., 8., 15., 22. szombat
21–24 óráig Éjszakai fürdőzés 
a Zsóry-fürdőben 
az időjárás függvényében

augusztus 2., 9., 16., 23. vasárnap
15 órától Aqua zumba 
a Zsóry-fürdőben

augusztus 2., 9., 16., 23., 30. vasárnap
10.30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templomban

augusztus 3–7. hétfő-péntek 
Nyári Tábor a Közösségi Házban, 
a volt Gyermekkönyvtárbanaugusztus 5. szerda

16 órától Irodalmi Kávéház 
Klub a Közösségi Házban

15 órától XVI. „Élő 
népművészet” Országos 
Pályázat Észak-magyaror-
szági Regionális 
Kiállításának megnyitója 
a Közösségi Házban
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k

augusztus 14. péntek
13–18 óráig Véradás 
a Közösségi Házban

Államalapító Szent István 
ünnepe, koncert, tűzijáték 
a Jézus Szíve templomban, 
valamint a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban
(Részletes program 
a hátoldalon.)
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Nyárzáró Strandparty  – 
20 órától Kowalsky meg a Vega 
élő koncert a Zsóry-fürdőben
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augusztus 1. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Vác NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

augusztus 15. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – ZTE NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

augusztus 29. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Szolnoki MÁV FC 
NB II-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

Könyvajánló

A mostani könyvajánlóm megírását hosszas gondolko-
dás előzte meg. Hiszen kedvenc könyvet ajánlani má-
sok figyelmébe nagy felelősség. Mert azt szeretnénk, 
hogy mindenkinek tetsszen, hogy mindenki legalább 
annyira el legyen tőle ragadtatva és el akarja olvasni 
újra meg újra, ahogyan mi is. Mivel azonban – eddig – 
szinte csak pozitív visszajelzéseket kaptam az általam 
ajánlott könyvekről, úgy gondoltam, a „legkedvencebb 
kedvenc” könyvemet fogom ajánlani.

Gabriel García Márquezt (1927–2014), a Nobel-díjas 
kolumbiai írót senkinek nem kell bemutatni. Regényeivel 
én viszonylag későn, huszonéves koromban találkoztam. 
Ez valószínűleg a Nobel-díjas írókkal kapcsolatban 
fenntartott idegenkedésemnek köszönhető – a legtöbbjük 
ugyanis csalódást okoz(ott). De Márquezbe már a legele-
jén beleszerettem. A Száz év magány különös, varázslatos, 
misztikus világa annyira magával ragadott, hogy egysze-
rűen muszáj volt mindent elolvasnom tőle!

Mert Márquezt nem egyszerűen olvasom: 
szerelmes leszek, mint egy tinédzser; érzem a buja 
virágok illatát; körülöttem egzotikus madarak 
legyeznek szárnyaikkal; az elképzelhetetlen dolgok 
teljesen átlagossá válnak... Olyan atmoszférát teremt 
a regényeiben, olyan mesterien kezeli a szavakat, hogy 
szinte beleköltözöm a történetbe.

A Szerelem a kolera idején alapcselekménye telje-
sen átlagosnak mondható. Az ifjú távírdász, Florentino 
Ariza, egy pillanatnyi benyomás hatására szeret bele 
Fermina Dazába, az elkényeztetett úrilányba, aki 
tapasztalatok híján kezdi viszonozni a hamarosan 

levelezőtársává váló eszményített férfi érzelmeit. Sze-
relmük természetesen nem teljesülhet be: a lány apja 
a számára kedvezőtlen házasság helyett inkább békés, 
nyugodt életet igyekszik adni gyermekének. Hozzáadja 
Juvenal Urbino doktorhoz, akihez ugyan hűséges 
marad egy fél évszázadon keresztül, de sosem felejti 
el a másikat. Átlagos szerelmi háromszög, még csak 
különösebb csavar sincsen az alapötletben, mégis egy 
szenzációsan megírt regény, amely minden generációt 
képes magával ragadni. És megadja mindannyiunknak 
azt az illúziót, hogy amire nagyon vágyunk, az végül 
mégiscsak a miénk lehet. Nem számít, mennyit kell rá 
várni, mennyi mindenről kell lemondani érte, mennyit 
kell küzdeni, végül megkapjuk. Hiszen Florentino is 
ötven hosszú évig várakozott az ő Ferminájára.

Jó szívvel ajánlom tehát mindenkinek ezt a külö-
nösen szép, szívbemarkoló történetet és valójában az 
összes Márquez-regényt, hogy elfelejtkezzen egy kicsit 
a hétköznapok gondjairól és tegyen egy csodálatos, 
feledhetetlen utazást Latin-Amerika képzeletbeli, 
mágikus világába! Forrás: ekultura.hu/olvasnivalo

Kinczel Brigitta

„Még nagyon fiatal volt, így hát nem tudta, hogy a szív memóriája 
a rossz emlékeket kiveti magából,a jókat pedig felnagyítja, és hogy 

ezzel a csalafintasággal érjük el, hogy el tudjuk viselni a múltat.”

Moziajánló
augusztus 10. hétfő 17 óra 
Münó, a holdbéli manó 
3D színes, szinkronizált, francia családi animációs 
film, 85 perc, 2015.
 
augusztus 10. hétfő 19 óra 
Mission: Impossible – Titkos nemzet
színes, magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 2015.
 
Az Impossible Mission Force-t feloszlatták, Ethan 
(Tom Cruise) így magára hagyott ügynök lett, és 
a csapat ebben a helyzetben kerül szembe egy 
magasan képzett, különleges ügynökökből álló 
hálózattal, a Szindikátussal. A rendkívül rátermett 
alakulat mindenáron új világrendet akar létrehozni, 
és ezt terrortámadások egyre durvuló sorozatával 
szándékozik véghez vinni. Ethan összegyűjti csapa-
tát, és hozzájuk szegődik a szakadár brit ügynök, 
Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) is, aki talán a tagja 
ennek az „titkos nemzetnek”. Így néznek szembe az 
eddigi leglehetetlenebb küldetésükkel. (port.hu) 
Rendező: Christopher McQuarrie 
Szereplők: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg 

Az előadások helyszíne: Mezőkövesd, Közösségi Ház 
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Jelenet a Mission Impossible 
– Titkos nemzet című filmből

(cinestar.hu)
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sportkalauz

Egy év orosházi játék után vissza-
tért Mezőkövesdre Benis Bence, 
aki jól érezte magát az MKC-nál.  
„Az elmúlt évben kevesebb fizikai, 
s több taktikai munkát végeztünk, 
míg itt mindkettő megvolt és ez 
hiányzott.” – tartja a jobbszélső. 
Elmondta, tavaly az EHF Kupában 
szerepelt, válogatott lett, bár 
szerinte ezt az előző év végi 
teljesítményének köszönhette. A 
többi csapatot látva elégedett az 
universiadés szerepléssel. Néhány 
évvel ezelőtti főiskolai VB-t nyert 
a válogatott, de akkor él- most 
alsóházi csapatok játékosai 
alkották a keretet.

Többet 
dolgozna

öKöLVÍVáS Július 10-11-én rendezték Egerben a Bikavér Ünnep Boxgálát. A mezőkövesdi 
Balogh Dezső az első napon kikapott a kőszegi Fitt-Box Club ökölvívójától, Radics Bélától, 
szombaton egyhangú pontozással legyőzte az egri Hajóka Richárdot.
DÍJAKAT KApTAK Az ÚMEI Teknőcök két versenyzője közül Besenyei Dorina és Szabó 
Botond is „Jó tanuló-Jó sportoló” kitüntetést kapott. Bruzsa Géza edző „Kiváló pedagógiai 
felkészítő munkájáért” elismerést vehetett át Füzesabony Város Önkormányzatától.
TuCATNyIAN A SAKKVErSENyEN A XXVI. Matyó Pékség Open (július 25.) végeredmé-
nye: alsósok: 1. Sipeki Lászó; felsősök: 1. Szalánczy Flóra, 2. Csontos Dominik, 3. Szabó 
Bernát Gábor; abszolút: 1. Éberth Zoltán, 2. Barabás Tibor, 3. Szabó Sándor. 
A versenyen 12-en vettek részt.

Augusztus 1-jén játsszák első mérkőzésüket az őszi szezonban 
labdarúgóink. 
Véget ért a felkészülés futballistáink szá-
mára, akik Bükfürdőn is edzőtáboroztak, az 
elmúlt hetet azonban már itthon töltötték, 
s a Zsóry kempingben felavatták az új 
edzőpályát. „Köszönjük az edzőtáborozást 
a klub vezetésének, akik kiváló feltételeket 
teremtettek. A csapat nemcsak szakmai 
téren lépett előre, a közösségnövelő hatása 
is nagy volt az együtt töltött időnek” – 
hangsúlyozta Benczés Miklós.

A vezetőedző szerint taktikailag sokat 
fejlődtek, nem csak az eredményesség 
miatt boldog (a Haladást 2-1-re, az Ajkát 
2-0-ra győzték le), hanem azért is, mert 
bár az Amkar Permtől 2-1-re kikaptak, de 
azon a meccsen jól játszottak. Örül, hogy a 
játékosok vevők arra, amit a szakmai stáb 
vár tőlük. „Messzemenő következtetéseket 

ebből ne vonjunk le. A siker erősíti a csa-
patot, ez jelzi, jó úton járunk” – bizakodott 
Benczés Miklós, aki elárulta, még nem 
tudja, ki lesz a kezdő tizenegy. „Ennek oka 
pedig a sok jó teljesítmény, s így lesz pár 
álmatlan éjszakája a szakmai stábnak” – 
tette hozzá.

Az utolsó felkészülési mérkőzésen: 
Mezőkövesd – Kazincbarcika 5-0 (2-0) 
Gólok: Máté 4, Tóth L.

KEzDőDIK A Magyar Kupa országos 
főtáblájának első fordulójában Ve-
resegyházra látogat a Mezőkövesd 
Zsóry FC. A mérkőzést augusztus 
12-én 17 órakor rendezik.

Indul 
a fociszezon

1. forduló 2015. 08. 01. 19:00 Mezőkövesd zsóry FC – Vác FC 
2. forduló 2015. 08. 08. 17:30 Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Mezőkövesd zsóry FC 
3. forduló 2015. 08. 15. 19:00 Mezőkövesd zsóry FC – ZTE FC 
4. forduló 2015. 08. 22. 17:30 Soproni VSE-GYSEV – Mezőkövesd zsóry FC 
5. forduló 2015. 08. 29. 19:00 Mezőkövesd zsóry FC – Szolnoki MÁV FC 
6. forduló 2015. 09. 12. 19:00 Aqvital FC Csákvár – Mezőkövesd zsóry FC 
7. forduló 2015 .09. 19. 19:00 Mezőkövesd zsóry FC – Gyirmót FC Győr 
8. forduló 2015. 09. 26. 16:00 Szeged 2011-Grosics Akadémia – Mezőkövesd zsóry FC 
9. forduló 2015. 10. 03. 18:00 Mezőkövesd zsóry FC – Kisvárda Master Good 
10. forduló 2015. 10. 17. 14:30 Soroksár SC – Mezőkövesd zsóry FC 
11. forduló 2015. 10. 24. 18:00 Mezőkövesd zsóry FC – FC Ajka 
12. forduló 2015. 10. 31. 13:30 SzTK- Erima – Mezőkövesd zsóry FC 
13. forduló 2015. 11. 07. 17:00 Mezőkövesd zsóry FC – Budaörs SC 1924 
14. forduló 2015. 11. 21. 16:00 Mezőkövesd zsóry FC – BFC Siófok 
15. forduló 2015. 11. 28. 16:00 Dunaújváros PASE – Mezőkövesd zsóry FC

Kaphatók a Mezőkövesd Zsóry FC hazai mérkőzései szóló bérletek. A bérletvásárlásra 
kizárólag a klub székházának emeleti titkárságán van lehetőség. Érdeklődni telefonon a 
06/49 505-480-as számon lehet.

A Mezőkövesd zsóry FC sorsolása

Jegy- és bérletárak

őszi bérletárak:
C szektor: 7200 Ft
B, D szektor: 6100 Ft
Szurkolói szektor (B): 
3500 Ft
Diák, nyugdíjas (B, D): 
3500 Ft

éves bérletárak:
C szektor: 13000 Ft
B, D szektor: 11000 Ft
Szurkolói szektor (B): 
6000 Ft
Diák, nyugdíjas (B,D): 
6000 Ft

Jegyárak:
C szektor felnőtt: 
1000 Ft
B, D szektor felnőtt: 
900 Ft
Diák, nyugdíjas: 
700 Ft

Veretlenül 
Lejátszotta első két felkészülési 
mérkőzését a Mezőkövesdi KC.

Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK 
– Mezőkövesdi KC 20-25 (10-17)
A BKK legjobb dobói: Balda 4, Korsós, 
Oláh G. 3-3
MKC: Holló, Liszkai (kapusok), Szepesi 1, 
Antal 3, Füstös 3, Radnics 4, Molnár 2, 
Benis 3, Herczeg 3, Csirics 1, Kovács B. 2, 
Hajdu G. 3, Kiss R., Grünfelder, Kovács P., 
Trivkovics, Fábián, Nyitrai. 
Hetesek: 6/2, ill. 2/0. Kiállítás: 10, ill. 12 perc.
Kizárás: Grünfelder (három kétperces)
Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK 
– Mezőkövesdi KC 20-20 (7-11)
A BKK legjobb dobói: Balda, Oláh G. 3-3
MKC: Liszkai, Holló (kapusok), Hajgu 
G. 2, Radnics 3, Grünfelder 1, Benis 5, 
Csirics 2, Trivkovics 1, Kovács P. 1, Kiss 
R. 2, Fábián 3, Szepesi, Antal, Füstös, 
Molnár, Herczeg, Kovács B., Nyitrai. 
Hetesek: 4/3, ill. 3/2. Kiállítás: 12, ill. 10 perc.
Kizárás: Balázs S., ill. Antal (kakaskodás)
Hazai edzőmeccsek: 
július 31. 18:00 Mezőkövesd - Eger, au-
gusztus 11. 18:00 Mezőkövesd - Gyöngyös

Szilvási Gréta ifi magyar bajnok
A Kiskunhalasi ÚGYE színeiben versenyez idén Szilvási 
Gréta, aki a július 22-25. között Egerben rendezett LXXXVII. 
Országos Ifjúsági Bajnokságon egy arany-, két ezüst-, 
valamint két bronzérmet nyert. Egyéniben 400 méter 
vegyesen első, 200 méter vegyesen pedig második lett. A 
Juhász Jankával, Juhász Adéllal, Vas Lucával alkotott váltó 
tagjaként 4*200 méteres gyorson második, 4*100 méteres 
gyorson és 4*100 méter vegyesen pedig harmadik helyen 
végzett. Gréta részt vett a győri felnőtt OB-n is, ahol 200 
méter vegyesúszásban döntőbe került, s a hetedik helyet 
szerezte meg. 200 méter pillangón az elődöntőig jutott, 
összesítésben a tizedik helyen zárt.

Sporthírek félpercben

Tóth Balázs

T. B.

T. B.

T. B.



kissé szeles, de jó futóidőben 
majdnem hetvenen vettek 

részt az első tókerülő futáson. 
a kavicsos-tótól induló me-

zőny három táv közül választ-
hatott: nyolcszáz métert, 2,6 
kilométert, vagy 5,6 kilomé-

tert lehetett teljesíteni.

A rendezvény nem verseny volt, minden-
kinek csakis önmagát kellett legyőznie. 
Azért említsük meg a leggyorsabbakat: a 
legrövidebb távon Fügedi Janka, a közép-
sőn Pál Roland, a leghosszabbon pedig 
Bertha Gábor ért célba. „Jó rendezvény 
volt, az időjárás is kedvezett, bár lehet, 
hogy többeket a kissé hűvös, szeles idő 
tartott vissza a részvételtől” – mondta 
Bertha Gábor, akinek jó edzés volt a 

Tókerülő futás az augusztus eleji Jabil 
1/3 maraton és az őszi futószezon előtt. 
„Mezőkövesden nincs hagyománya a 
futóversenyeknek, de sokan szeretik ezt 
a sportot, s szerettünk volna egy napot, 
amely csak erről szól. Szeretnénk ha-
gyományt teremteni, s ahogyan tavaly, 
idén is meg akarjuk majd tartani a 
Mikulás-futást” – tekintett előre Győri 
Miklós szervező. 

Tavat és várost kerültek

tóth balázs

(x) (x)
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augusztus 20-án

államalapító 
szent istván 
királyunk
tiszteletére renDezett 
ünnepségre

Mezőkövesd Város Önkormányzata  
és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

20
15

.

Programok a kavicsos-tó 
és szabadidőParkban:

19.15 zenés lovasíjász bemutató

19.30 Jöjj el napfény! 
Szép Magyarország! – zenés műsor  

21.00 Tüzes lovas kaszkadőr 
bemutató és tűzijáték 

ÜnnePi Program

a Jézus szíve temPlomnál:

9.30 Koszorúzás a Szent István szobornál 
a Jézus Szíve templom mellett

10.00 Szentmise a Jézus Szíve templomban

11.00 Ünnepi megemlékezés 
a Jézus Szíve templom előtti téren
– Ünnepi köszöntő 
– Új kenyér megáldása és megszegése
– A „Mezőkövesd Város Díszpolgára” 
és a „Mezőkövesd Városért” önkormányzati 
elismerések, kitüntetések átadása

Az ünnepi műsorban közreműködik 
a Szent László Kórus Egyesület

M
EZ
ŐK

ÖV
ES

DI

médianonpro�t kft.

Grafika:


