
Mezőkövesdi Újság 2016/7   1

2016. április 7.
XXVIII. évf. 7. szám
VÁROSUNK LAPJA

BEMUTATKOZIK
Dél-Gömör 
öröksége

150
Olimpiai kvótát
szerzett Érdi Mári

HÚSVÉT 
Matyó

nyertes
pályázat

a kövesdi 
galambászokJUBILÁLTAK

KITÜNTETÉS
Arany 
Érdemkeresztet 
kapott Takács József



Mezőkövesdi Újság 2016/7   32    Mezőkövesdi Újság 2016/7

TARTALOM

Kiadó: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 

mindenkori vezetője

Felelős szerkesztő: Szabó-Bodnár Ágota 
Újságírók: Molnár Zsanett, Bódi Krisztián, Tóth Balázs
Tördelő-szerkesztő: Tóth Péter
Szerkesztőségi titkárság: Bíró Gáborné
A szerkesztőség címe: 3400 Mezőkövesd, 

Szent László tér 17.
Telefon: 49/500-177, fax: 49/500-176
E-mail: info@kovesdimedia.com
ISSN 0239-0264

Nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Telefon: 49/414-000
Felelős vezető: Pető Csaba F.

Lapzárta: 2016. április 11.

Kéziratokat, fotókat nem áll módunkban megőrizni, 
visszaküldeni. Olvasói leveleket a lap lehetőségeihez 
igazítva, szerkesztve, rövidítve közlünk. 

IMPRESSZUM

kéthetente 
8000 példányban 
megjelenő,

Matyó Húsvét képekben

Sorki Dala Andor: Tavaszköszöntő 

gyümölcsoltó boldogasszony idején

Másfélszáz nyertes pályázat

„Mezősök” a Járási Hivatalban

Arany érdemkereszt

Egy sikeres iskola

Tizenötezren a jubileumi Matyó Húsvéton

Dél-gömöri örökség

A lelki megújulásért

Festménykiállítás a Közösségi Házban

Előadás a fürdőben

Ki lesz a győztes?

Leszek az özvegyed

Ennyire tellett, és ez sem kevés

Idősek Klubja

80 éves a Z-03 Postagalamb Sport Egyesület!

Szónokverseny

Közhírré Tétetik

Feljutó helyen a Mezőkövesd!

Három meccsen négy pont

Megvan az olimpiai kvóta!

Keresztúttal emlékeztek

2
3

4

5
6
7
8

9

10
12
15

16

 ingyenes mezőkövesdi kiadvány 
www.kovesdimedia.com

facebook.com/mezokovesdonline

Benne vagy minden rügyfakadásban,
ahol a reménység érlelődő akarása van.
Az egész Föld ilyenkor boldog asszony
azért, hogy szívemben virágerdő fakadjon.

Benne vagy sok boldog pillanatként a mában;
évezredek ősi hitének gyönyörű áramában.
Te a valóság napsugaras jelenvalóját adod,
kezed intésére a kertben kivirulnak a nárciszok.

Csak a közeledben teljesedik ki a létem
szerelmes szívvel, túlélve minden szenvedésen…
Mosolyodra a lelkem tavaszi fénybe öltözött,
szemed életem őre törékeny éveim fölött.

Azt mondják, ha tél jön; elfogynak a napok,
akkor is tavaszod megélő hitvallása vagyok,
mert kiapadhatatlan örömforrás a női nem,
mert pillantásodban ott ringatózik a Végtelen.
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Összesen 11 milliárd 690 mil-
lió forintot nyertek mezőkö-
vesdi pályázók a 2007-2013-
as európai uniós költségvetési 
ciklusban. Az önkormányzat, 
vállalkozók, civil szervezetek 
és intézmények 152 olyan 
pályázatot nyújtottak be a hét 
esztendő alatt, amelyet végül 
nyertesnek nyilvánítottak, 
derül ki a palyazat.gov.hu 
oldalon elérhető adatokból.

A legtöbb nyertes tender, 
s egyben a legnagyobb 
elnyert összeg az önkor-
mányzathoz fűződik. A város 
helyhatósága harminchárom 
alkalommal nyert, mindent 
egybevetve több mint 6,1 
milliárd forintot. Ezek közé 
tartozott a szennyvízháló-
zat továbbépítése, a Zsóry 
fejlesztése, a Kavicsos-tó 
környékének rendezése épp-
úgy, mint több közintézmény 
akadálymentesítése és ener-
getikai korszerűsítése, vagy 
iskolai, könyvtári fejlesztések.

Az önkormányzat után a Me-
zőkövesdi Bútoripari Kft. volt 
a legaktívabb pályázó, összesen 
hét olyan kiíráson indultak, 
amelyen nyertek is, valamivel 
több mint 147 millió forintot. 
Nem ők nyerték viszont a 
legtöbb pénzt a város után, ha-
nem a Kovács Kft., amely hat 
sikeres európai uniós projektet 
tudhat maga mögött, amelyek 
összértéke meghaladja az 
1,22 milliárd forintot. Mind-
egyiket a Gazdaságfejlesztési 
Operatív Programban nyerték 
el, s mindegyiket a vállalat 
technológiájának fejlesztésére 
fordították. A LEAX Hungary 
Zrt. elődjével, az Arkivatorral 
együtt négy uniós pályázatot 
tudhat maga mögött, ezek 
összértéke elérte a 790 millió 
forintot, megelőzve a szintén 
négyet nyerő Modine Hungá-
riát, amely 687,75 millió forint 
támogatásban részesült. A Kiss 
és Társa kft. ugyancsak négy 
pályázatot nyert, s 239 millió 

forintnyi segítséget kaptak 
fejlesztési elképzeléseik meg-
valósításához.

A Mezőkövesden megnyert 
pályázatok közül huszonöt 
értéke érte el a százmillió fo-
rintot. Ezek közül tizenegy volt 
az önkormányzaté, a cikk ele-
jén említetteken túl ilyen volt 
egyebek között a közvilágítás 
korszerűsítése, a Kánya-patak 
medrének rekonstrukciója, 
vagy éppen a rendelőintézet 
felújítása és bővítése. A város 
legnagyobb projektje a szenny-
vízhálózat-építés volt (mintegy 
1,8 milliárd forint), a második 
legnagyobb a funkcióbővítő 
település-rehabilitáció (az 
elnyert támogatás 802 millió 
forint), a harmadik pedig a 
rendelőintézet felújítása (621 

Több mint százötven nyertes európai 
uniós pályázat fűződik Mezőkövesd-

hez, amelyek összértéke meghaladta a 
tizenegy és fél milliárd forintot.

millió forint). A negyedik és az 
ötödik helyre a Kovács Kft. és 
a LEAX Hungária Zrt. egy-egy 
pályázata került föl, amelyek 
több mint 554, illetve majd-
nem 530 millió forint európai 
uniós támogatást nyertek.

A százmilliós támogatást 
elnyert pályázatok között volt 
egyebek között több fémipari 
vállalkozás (Jacsó Kft., Kovács 
Kft., LEAX Hungary Zrt., 
Modine Hungária Kft.) beru-
házása, de a nagy nyertesek 
között voltak épület-energeti-
kai fejlesztések is a Széchenyi 
István Szakképző Iskolában, va-
lamint a Szent István Katolikus 
Általános Iskolában is, illetve 
egy turisztikai cég fejlesztése a 
Zsóry üdülőterületen. (forrás: 
palyazat.gov.hu)

„Mezősök” a Járási Hivatalban

Az osztályokat és fel-
adatköreiket az állam-
igazgatási szervezet ré-
széről dr. Hajdu András 
hivatalvezető-helyettes 
mutatta be. A gyerekek 
interaktív formában 
tájékozódhattak arról, 
hogy hol, milyen ügyeket 
intézhetnek el.

A tanulók egyebek 
mellett az adatvéde-

lemről, a szabálysérté-
sekről, a hivatal napi 
és éves ügyfélforgal-
máról is információkat 
kaptak, majd dr. Hajdu 
András válaszolt a 
diákok kérdéseire. A 
gyerekek a látogatás 
zárásaként személyesen 
is megismerkedtek a 
Kormányablakkal, és az 
ott zajló munkával.

A Mezőkövesdi Járási Hivatalba látogattak 
a Mező Ferenc Tagiskola 7. évfolyamos diákjai március 
17-én. A tanulók a „Munka világa” elnevezésű TÁMOP 

3.1.4-es három hetet meghaladó projekt keretében 
tekinthettek be az intézményi feladatokba.

TÍZ-TIZENÖT MUNKAHELY A program március 11-én kezdődött és április 
első felében fejeződik be a Mező Ferenc Tagiskolában. Az intézmény 
7. évfolyamos diákjai ezalatt 10-15 munkahelyet látogatnak meg Papné 
Pázmándi Borbála és Tóthné Vámos Katalin osztályfőnökök vezetésével. 
A tervek között szerepel például a Kácsi Vízműtelep, a Városi Bíróság, a 
Városi Rendőrkapitányság, valamint a Mátrai Erőmű Zrt. bükkábrányi 
telephelyének és egy szálloda munkájának megismerése. 

Papné Pázmándi Borbála elmondta, a projekttel kapcsolatos tapaszta-
latok pozitívak, a gyerekek mindenhol komoly érdeklődést tanúsítanak a 
különböző munkaterületek iránt. Hozzátette, a program végén a diákok 
zárómunkát készítenek, melyben bemutatják majd az iskola vezetőinek és 
a meghívottaknak az általuk kiválasztott munkaterületet.

Másfélszáz nyertes pályázat
AKTUÁLIS

Arany érdemkereszt

Köszönet 
a megtiszteltetésért
Nem könnyű dolog a sok 
(filozófiai, politikai) rendszer-
ből kiválasztani a helyeset; az 
egyik ezt választja, a másik azt, 
a bölcs – egyiket sem. (Mond-
ta egy nagy gondolkodó.)

Nos, a rendszerváltoztatás 
hajnalán több társammal, mi 
nem az idézett bölcsességet 
választottuk.

Nem engedtük, hogy mások 
véleménye túlharsogja a saját 
belső hangunkat. De ami a leg-
fontosabb, volt elég bátorságunk 
a megérzéseinkre hallgatni.

Így sodorhatott engem 
is az igazságérzet a politika 
mezejére, és habozás nélkül, a 
legmélyebb alázattal dolgoz-
tam érte, mert úgy szeret-
tünk volna élni, hogy széppé 
tegyük a magunk, és lehetőleg 
a mások életét is, mindaddig, 
amíg ez lehetséges.

Sikerült? Teheti fel most ezt a 
kérdést.

Nos, a rendszerváltozta-
tást követő „zavaros” években 
kiderült, hogy nem minden 
döntés statikus, van egy 
dinamikus kifutásuk, ugyanis 
folyamatosan változtak a tör-
vények, a gazdasági szereplők, 
valamint a humán tényezők 
gyengeségei is befolyásoló 
tényezők. Az emberi közösség 
alapja lelki, erkölcsi és szellemi 
talapzaton áll. Ha visszakérde-
zek, bizonyára Önnek sincs ez 
utóbbiakról jó véleménye.

Elsődleges célom azonban 
az, hogy megosszam önök-
kel azt a megtiszteltetést, 

amelyben nemrégiben része-
sültem. Nemzeti ünnepünk 
alkalmából a Magyar Arany 
Érdemkereszt állami kitünte-
tést vehettem át Varga Mihály 
Nemzetgazdasági Miniszter 
Úrtól Budapesten. A kitün-
tetést a „A közösség javát 
szolgáló kitartó és lelkiisme-
retes munkája elismerése-
ként” címen kaptam. Maga 
az esemény váratlanul ért és 
meglepett. Azonban örö-
mömre szolgál, hogy sok-sok 
éves munkám ilyen formában 
is elismerésre került.

Mindenekelőtt szeretnék kö-
szönetet mondani a feleségem-
nek, hogy hosszú évek óta segíti 
a munkámat. Valójában ez nem 
is munka, hanem az élet egyik 
legszebb jutalma, hogy az ember 
másokon is segíthet. Köszönöm 
a családomnak, hogy eltűrte; 
az akkor még a rendőrség által 
megfigyelt; szervezkedésünk 
miatt elvett időt, amelyet együtt 
tölthettem volna velük. Köszö-
nettel tartozom mindenkinek, 
akik lehetővé tették számomra, 
hogy ez a „munka” hatékonyabb, 
gyorsabb és célratörőbb legyen. 
Így a segítőtársaknak, bará-
toknak, akik, ha szükség volt, 
mindig segítettek.

Közéleti tevékenységem 
dióhéjban:

1989 karácsony vigíliá-
ján (szenteste) délelőtt, úgy 
gondoltuk, hogy az akkor 
szárnyait bontogató MDF-fel 
és a nagyszámú városi szim-
patizánssal, mi is segítünk a 
román kommunista rendszer 
ellen harcolóknak, élelmiszer-
muníció gyűjtésében. Akciónk 

sikerét jellemzi, hogy három 
tehergépkocsit tudtunk meg-
tölteni tartós élelmiszerrel, 
melyet még aznap kivittünk 
erdélyi testvéreinknek. Hat 
kísérő személlyel mentünk 
és őszintén megmondom, 
féltünk, mert ott lőttek a 
segélyszállító kocsikra is, de 
szerencsére ránk nem.

Az 1990. szeptember 30-ra 
kiírt első szabad önkormány-
zati választást fölényesen 
megnyertem, majd ezt kö-
vetve még hat választást. Így 
tehát a hetedik önkormányza-
ti ciklusomat taposom, a saját 
egyéni körzetemet mindig 
megnyertem. Számomra 
nagy-nagy megtiszteltetés és 
elismerés az a bizalom, melyet 
a választópolgárok irányomba 
tanúsítottak. Egy Széchenyi-
mondást szeretnék idézni: 
„Nem annyira szájjal, mint 
inkább vállal.” Úgy gondolom, 
hogy törekedtem ezt elfogad-
ható szinten csinálni. 

Indulástól a mai napig, 
bizottsági elnökként próbálok 
minél többet tenni a város és 
a saját körzetem javára.

A 90-es évek voltak a leg-
nehezebbek, egy addig isme-
retlen útra tévedtünk. Az ön-
kormányzati törvény hatására 
átalakult a tanácsi rendszer, 
az állami és önkormányzati 
vállalatokat gazdasági társa-
ságokká kellett alakítani. Két 
Tanácsi vállalatot örököltünk, 
a Költségvetési Üzemet és a 
Városgazdálkodási Vállalatot. 

A Költségvetési Üzem 
átalakult Kft.-vé, melynek 
én lettem az egyik Felügyelő 
Bizottsági tagja. Később ez, 

hogy finoman fejezzem ki 
magamat, a humán tényezők 
gyengeségei miatt, felszámo-
lásra került.

A másik vállalatunk, a Vá-
rosgazdálkodási Vállalat, rész-
vénytársasággá alakult, melynél 
én lettem az Igazgató Tanács 
Elnöke, s az IT megszűnése 
után a mai napig a Felügyelő 
Bizottság Elnöke. Jelenleg is jól 
működik, igaz a törvényi vál-
tozások miatt a jövőben kisebb 
korrekcióra lesz szükség.

Mindezek mellett úgy 
érzem, nem feledkeztem meg 
a körzetemben élő emberek 
ügyes-bajos dolgairól, az 
elesett emberek segítéséről 
sem. Azt hiszem, hogy Ők is 
elfogadtak, bíznak bennem, 
hiszen gyakran keresnek 
olyan kéréssel, amely már 
az én kompetenciámat is 
felülmúlja, és talán nem is az 
én feladatom lenne (háztartási 
gépek beállítása, vásárlási 
problémák megoldása). De 
örömmel fogadtam, mert ez 
az igazi bizalom jele. A világ 
megváltozott körülöttünk, 
hogy ki hogy tudott alkalmaz-
kodni hozzá, az iskolafüggő.

Az biztos, hogy Tállai 
András hozzáadott mun-
kájával, a város értékeinek 
gyarapításában, mi megpró-
báltuk a legtöbbet, a legjobbat 
kihozni. Úgy gondolom, hogy 
Mezőkövesd szebb, otthono-
sabb, élhetőbb kisváros lett, az 
elmúlt évtizedekben. 

Végezetül pedig hálás va-
gyok, hogy az Úr adott erőt és 
egészséget, közéleti tevékeny-
ségem végzéséhez.

Takács József

Takács József települési képviselő, a 
Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskola oktatója „A közösség javát szol-
gáló kitartó és lelkiismeretes munkája 

elismeréseként” vehette át a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést Varga 
Mihály nemzetgazdasági minisztertől. Fotó: kormany.hu

AKTUÁLIS

T. B.

B. K.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Egy sikeres iskola
Idén van a 25. évfordulója annak, hogy 1991 április végén megkapta működési engedé-

lyét a Szent István Katolikus Általános Iskola, ezáltal az első egyházi fenntartásban mű-
ködő iskola lett az Egri Főegyházmegyében. A kezdeti 320 fős tanulói létszám mára 416 

főre emelkedett annak ellenére, hogy városunkban a születések száma ez idő alatt sajnos 
csökkent. A számadatok is bizonyítják, hogy van létjogosultsága a katolikus iskolának.

Már 1927-ben a vá-
rosatyák nővéreket 
hívtak a tanulóif-

júság oktatására, nevelésére. 
Ezért kihagyhatatlan törté-
nelmi pillanat volt a rend-
szerváltozás idején, hogy újra 
egyházi kézbe kerüljön az 
intézmény. A kezdeti nehéz-
ségeket az Önkormányzat és 
a Fenntartó hathatós támoga-
tása révén sikerült megoldani 
néhány éven belül. 

Nem volt rendes torna-
terem és étkezde, de 1994-
ben új szárnnyal bővült 
épületünk, melyben ezek is 
helyet kaptak. Azóta nem 
telik el nyár, hogy valamit ne 
újítottunk volna fel. Sike-
rült elérni, hogy iskolánk 
épülete és annak közvetlen 
környezete településünk üde 
színfoltja legyen. 

Iskolánk célja az, hogy 
olyan gyermekek lépjenek a 
középiskolákba, akik magas 
szintű tudással rendelkez-
nek, szeretik hazájukat, 
hűségesek szülőföldjükhöz, 
megélik hitüket a minden-
napokban, és ha az életben 
nehézségekbe ütköznek, 
számítanak Isten segítségé-
re. A hazaszeretetre nagyon 
jó példa a város március 
15-i műsorában elhangzott 
szónoklat, amelyben egykori 
diákunk, Gulyás Lili olyan 
szépen megfogalmazta, mit 
jelent számára magyarsága 
és a 1848-as szabadságharc.

Nevelőtestületünk mun-
kájának köszönhetően a 25 
év alatt sok szép eredményt 
értek el tanulóink helyi, 
megyei és országos tanul-
mányi és sportversenyeken. 
Ezeket több oldalon keresztül 

lehetne sorolni. A legfrissebb 
ilyen eredmény a Zrínyi Ilona 
matematikai verseny, ahol 
iskolánk csapatversenyben 
a régió nagyszámú iskolája 
között 5. helyezést ért el. Na-
gyon büszkék vagyunk a többi 
eredményre is, amiket az 
idegen nyelv, a szavaló, a pró-
zamondó, a művészeti, illetve 
a sportversenyeken értek és 
érnek el tanulóink. Ezeket az 
iskola folyton frissülő honlap-
ján lehet megtekinteni.

De nem csak a ver-
senyeredmények fontosak. 
Jelentős összehasonlítási 
alapot mutat az iskolánkban 
folytatott oktatási munka 
színvonaláról az országos 
kompetenciamérések ered-
ménye, amelynek alapján 
mind szövegértésből, mind 
matematikából az általános 
iskolák között csak a bu-
dapesti intézmények átlag-
eredménye jobb. Tanulóink 
eredménye 80-100 ponttal 
magasabb, mint a mezőkö-
vesdi járás átlaga.

Fontos, hogy a gyermekek ki 
tudják teljesíteni magukat. 
Nagyon sok programmal, 
szakkörrel próbáljuk előse-
gíteni a tanulók fejlődését: 
énekkar, rajz, informatika, 
második idegen nyelv, felzár-
kóztató, előkészítő foglalko-
zások, duatlon, karate, aikido, 
akrobatikus rock&roll, labda-
rúgás, kosárlabda, horgász, 
sakk, kézilabda. Kézilabdában 
a szövetséggel utánpótlási 
együttműködési megállapo-
dásunk van. A Zeneiskolával 
egyedülálló a kapcsolatunk, 
mivel nagyon sok diákunk a 
művészeti iskola hallgatója. 
Több szolfézs és hangszeres 
foglalkozást az iskolánkban 
tartunk. Nem feledkezhetünk 
el a közösségépítő progra-
mokról sem, színházlátogatás, 
kirándulás és táborok.

A felszereltség is sokat 
javult. Mára minden tante-
remben van interaktív felület, 
amely változatosabbá teszi 
oktatásunkat, és könnyebben 
felkelti tanulóink érdeklő-

dését. Nem feledkezhetünk 
el az önkormányzatunk és 
a fenntartónk támogatása 
mellett a szülők munkájáról, 
segítségéről sem, legyen az 
jótékonysági bál, papírgyűjtés 
vagy az adó 1%-a. Ezekből a 
támogatásokból valósulhatott 
meg a korszerű felszerelés, 
szép környezet.

Aki közvetlenül szeretne 
bepillantást nyerni életünk-
be, szeretettel várjuk 2016. 
április 7-én az iskola Nyílt 
napján, ahol van lehetőség 
óralátogatásra. A leendő 
elsős gyerekek szüleinek 
tartunk szülői értekezletet 
2016. április 8-án 17 órakor. 
A beiratkozás 2016. április 
14-15-én lesz 8-19 óráig, a 
többi iskolával összhangban.

Aki többet szeretne megtudni 
iskolánkról, az ott folyó min-
dennapokról, az látogasson el a 
honlapunkra: http://sztistvan-
mkovesd.sulinet.hu/!

Nyeste István 
iskolaigazgató

Tizenötezren 
a jubileumi 
Matyó 
Húsvéton

Hagyományosan nagy-
szombati szertartással 
és feltámadási kör-

menettel kezdődött a Matyó-
földi Idegenforgalmi Egyesület 
által szervezett Matyó Húsvét 
március 26-án este a Szent 
László templomban. A mise, 
melyet dr. Medvegy János 
apát-plébános celebrált, teljes 
sötétségben kezdődött, majd 
folyamatosan világosodott ki, 
jelképezve Jézus feltámadá-
sának éjszakáját és reggelét. 
A szertartáson a hívők újra 
megerősítették Istenbe vetett 
hitüket, majd feltámadási 
körmeneten vettek részt.

HÚSVÉTVASÁRNAP Húsvét 
vasárnap délelőttjén elsőként 
a legkisebbeknek kedvesked-
tek, akik a Galagonya Báb-
színház Piroska és a farkas 
című előadását tekinthették 
meg, majd pedig egy bűvész 
szórakoztatta a kicsiket.

Délután megnézhettük 
például a Mezőcsáti Népi 
Együttes, a mezőkövesdi 
Százrózsás Néptáncegyüttes, 
a szihalmi Tobán Népmű-
vészeti Egyesület, a tardi 
Gyöngykaláris Néptánc-
együttes, a szentistváni Karító 
Néptáncegyüttes műsorát, 
és meghallgathattuk Magyar 
Gyula tárogató zenéjét is.

SZTÁRFELLÉPŐK A jubileumi 
alkalomból idén sztárvendé-
gei is voltak a rendezvénynek. 
Vasárnap délután Oszvald 
Marika, míg hétfőn délután 

Tihanyi Tóth Csaba operett- 
és magyarnóta-műsorát hall-
hattuk. Felcsendült például a 
Csárdáskirálynő című operett 
közismert betétdala, a Haj-
mási Péter, Hajmási Pál vagy 
az Akácos út című magyar 
nóta. A dalokat a közönség az 
előadókkal együtt énekelte. 

HÚSVÉTHÉTFŐ Húsvéti 
ételek és borok megáldásával 
kezdődött hétfőn a program, 
majd a jelenlévőket a Matyó 
Nagymama Klub tagjai kí-
nálták körbe. Ezt követően a 
színpadon egymást váltották 
a néptánccsoportok. Fellép-
tek a Tardi Hagyományőrzők, 
a Matyó Nagymama Klub, az 
egri Lajtha László Néptánc-
együttes, a Matyó Néptánc-
együttes és a Matyó Népi 
Együttes is. 

LOCSOLKODÁS Hétfőn 
természetesen nem marad-
hattak szárazon a matyó 
lányok, ezért a Matyó 
Néptáncegyüttes tagjai a 
nap során öt alkalommal 
is bemutatták, hogyan is 
locsoltak régen, vödörből, 
vízzel a legények. Volt trak-
torról locsolkodás is, amikor 
edzővízzel öntözték meg az 
Eötvös utcán sétálókat. 

A Matyó Múzeum és a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő között 
idén is közlekedett a kisvonat, 
mellyel a vendégek városnéző 
körúton vehettek részt. 

HÚSVÉTI FORGATAG Idén is 
nagy népszerűségnek örven-
dett a népi játékok udvara. A 
Hadas tájházaiban kézműves-
foglalkozásokkal, tojásfestéssel, 
plüssnyuszi- és kiscsibe-készí-
téssel várták a gyerekeket. Volt 
kirakodóvásár, válogathattunk 
a népművészeti termékek 
széles kínálatából, de felfedező, 
tojáskereső játékkal is várták a 
gyerekeket, akik között hétfőn 
értékes nyereményeket sorsol-
tak ki. A Pandora Zsóry Apart-
man által felajánlott családi 
hétvégét és a Zsóry fürdő belé-
pőjegyeit tartalmazó ajándék-
csomagot a jászberényi Hudra 
Nóra vihette haza, míg a Rózsa 
Étterem, a Kedves Pöttyös és 
az Agness Design ajándékutal-
ványait a mezőnyárádi Hajnal 
Evelin nyerte meg. 

A Matyó Portán a pipícssütés 
rejtelmeibe pillanthattak be a 
résztvevők, valamint kipróbál-
hatták, milyen is magukra ölteni 
a híres matyó viseletet, míg a 
Hajdu Ráfis János Mezőgazdasá-
gi Gépmúzeumban állatudvarral 
várták a kicsiket.

KOVÁCSOLT KAPUZSANÉR A 
Hajdu Ráfis János Mezőgazda-
sági Gépmúzeumban immár 
7. alkalommal szervezték meg 
a Kovácstalálkozót és versenyt 
húsvéthétfőn, amelyen 15 
kovács vett részt. A kovácsok-
nak idén kapuzsanért kellett 
készíteniük, amelyek majd a 
nemrégiben megépült mú-
zeumi épület öt ajtaját fogják 
díszíteni. Reggel a tűz meg-
gyújtása és Kádár Zoltán mú-
zeumigazgató köszöntője után 
látványos galambröptetésnek 
is a szemtanúi lehettünk. 

A kovácsversenyen első 
helyet ért el Varga János, 
aki Tata-Grébicspusztáról 
érkezett. Második lett a 
tiszaeszlári ifj. Vajda Lász-
ló, míg a harmadik helyet 
Wiegel Harry-nek ítélték oda, 
aki Kőröstetétlenről érkezett. 
Idén a Közönségdíjat Bokor 
János vihette haza, aki Er-
délyből, Nagygalambfalváról 
utazott el a találkozóra. Ez 
alkalommal is megválasztot-
tak a Tiszteletbeli Kovácsot, 
amely címet most Kádár Zol-
tán múzeumigazgató vett át. 
A díjazottak számára a serle-
get és oklevelet Csiger Lajos, 
a B-A-Z. Megyei Közgyűlés 
tagja, önkormányzati képvi-
selő adta át.

25 éves a Szent István Katolikus Általános Iskola

Vidám forgatag, 
pezsgés, jó hangulat, 

finom ételek illata és népi 
dallamok fogadták 

a Hadas városrészbe érkezőket 
hétvégén. A jubileumi, 

15.  Matyó Húsvét 
programjaira összesen 

mintegy 15 ezren 
látogattak ki. 

Molnár Zsanett

Hagyományos és újszerű 
programokkal is várták a vendégeket 

az idei Matyó Húsvéton

AKTUÁLIS
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Dél-gömöri örökség

Dél-gömöri örökség címmel nyílt kiállítás 
március 23-án a Matyó Múzeumban a Gömöri Múzeum 

és a Holló László Galéria gyűjteményéből.
A Matyó Múzeum, valamint a Gömöri Múzeum és a Holló László 
Galéria már évek óta kapcsolatban áll egymással. A március 23-ai 
kiállítás apropóját a húsvéti ünnepkör adta. A tárlat megnyitóján 
Zsuponyóné Ujvári Mária igazgató mutatta be a putnoki múzeumot 
és galériát. Elsősorban a gömöri hímestojás-gyűjteményüket hozták 
el Mezőkövesdre, de putnoki hímzéseket, edényeket, különleges 
grafikákat is láthatunk. A kiállításmegnyitón, melyen a Matyó Nép-
táncegyüttes szólótáncosai is felléptek, nemcsak a míves alkotások-
ban gyönyörködhettünk, hanem ki is próbálhattuk a gömöri hímes 
készítését. A kiállítás június 10-ig tekinthető meg. 

Lelkinapot 
tartott 

a Széchenyi 
István Katolikus 

Szakképző Iskola 
március 22-én.

A program ünnepi szentmise keretében 
lelkigyakorlattal kezdődött a Szent László 
templomban, melyet dr. Medvegy János 
plébános celebrált. Prédikációjában Jú-
dás árulásának tanulságairól, az Istenhez 
való fordulás fontosságáról, valamint 
Jézus feltámadásának és a húsvéti ünnep 
üzenetéről beszélt. A szentmise végén 
Csirmaz István  igazgató köszöntötte a 
diákokat. Az intézményvezető egyebek 
mellett azt kívánta a fiataloknak, hogy 

a lelki nap legyen számukra a lelki 
megújulás, a lelki felfrissülés kezdete.

Az ünnepség végén az iskolai 
húsvéti rajzpályázat díjazottjai, vala-
mint a legjobb húsvéti prezentációt 
készítő tanulók vehettek át oklevelet 
az intézményvezetőtől.

A lelkinap folytatásában vallási 
témájú előadásokat hallgathattak 
meg a diákok a Közösségi Házban és 
az oktatási intézményben.
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Juhász Lászlónak ez a második mezőkövesdi kiállítása, korábban, 
2001-ben már egyszer bemutatkozott a Városi Galériában. A most 
kiállított alkotások között megtalálhatóak a kezdő éveiben készült 
képei. A festmények túlnyomó része tájakat örökít meg, de a tár-
latban helyet kapnak kisplasztikái is. Juhász László több mint 200 
művet készített az elmúlt években, melyek egy része egy hónapig 
látható a Közösségi Házban.

Juhász László már gyermekkorában kapcsolatba került a művészet-
tel, de az általános és középfokú tanulmányai során nem volt lehetősége 
tanártól tanulni a rajzolás, festészet alapjait, ezért autodidakta módon 
képezte magát. Az alkotás szeretete már fiatalon kialakult benne, és 
végigkövette egész eddigi életét. 

A kövesdi tárlatot Murányi József művésztanár nyitotta meg, 
aki beszédében összefoglalta Juhász László pályáját és méltatta 
művészi tevékenységét. Az eseményen ifj. Juhász László és Fodor 
Luca matyó táncot adott elő. A művész alkotásai április 19-ig, 
hétfőtől péntekig 8–16 óra között tekinthetők meg az emeleti 
kiállítóteremben. 

Juhász László művésztanárnak nyílt kiállítása 
március 18-án a Közösségi Házban. A tárlaton a 

mezőcsáti alkotó tájképeit, festményeit és kis-
plasztikáit tekinthetik meg a művészetkedvelők.

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
története, helyzete, fejlesztése, 
jövője címmel hallgathattak 
meg előadást az érdeklődők a víz 
világnapja alkalmából. A Zsóry 
fürdőben március 22-én megren-
dezett eseményen Radványi László, 
a Zsóry fürdő műszaki vezetője 
tartott prezentációt. A szakember 
ismertette a fürdő történetének főbb 
eseményeit, kiemelte a kutak pa-
ramétereit és kapacitását, valamint 
a gyógyvíz-kitermelésről is beszélt. 
Emellett a kutak hasznosításáról, 
a fürdőben végrehajtott fejleszté-

sekről, energetikai beruházásokról, 
továbbá a jövőre vonatkozó tervekről 
is említést tett.

A VÍZ VILÁGNAPJA A víz világnap-
jának megünneplését az 1992-
ben Rio de Janeiróban rendezett 
környezetvédelmi világkonferen-
cián kezdeményezték, majd az 
ENSZ március 22-t választotta a 
víz világnapjának. A cél az, hogy 
a kormányok, szervezetek és ma-
gánszemélyek figyelmét minden 
évben felhívják a víz életünkben 
betöltött fontos szerepére.

MOZAIK

Ki lesz 
a győztes?

A tavaszi szünet előtti héten megrendeztük a Bárdos iskola 6./b osztályának témahetét, 
amely az olimpiák történetét dolgozta fel. Ezen a héten sok érdekes programon vettünk részt.

Átélhettük az ókori játékok hangulatát, mivel megrendeztük saját versenyeinket. Az 
öttusát az olimpiai láng meggyújtásával kezdtük, mint a valódi játékokon, majd következtek 
a megmérettetések: futásból, távolugrásból, gerelyhajításból, diszkoszvetésből és a fiúk nagy 
örömére birkózásból. A győztesek büszkén feszítettek aranyérmükkel.

Természetesen folyamatosan kattogott a fényképezőnk, majd a fotókból tablókat készí-
tettünk, melyek most a középső aulában láthatók.

Kiderült, amit eddig is tudtunk, hogy összetartó csapat vagyunk. Jól éreztük magunkat, bár 
keményen „dolgoztunk”. Sok tapasztalatot és emléket gyűjtöttünk. Vagyis: mindnyájan nyertünk!

Mezőkövesdi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Bárdos Lajos Tagiskola: 6./b osztálya

Ennyire
tellett,
és ez sem
kevés...

Az első táblákon lényegesen nagyobb erőkből 
álló Edelényi VSE-vel vette fel a küzdelmet 
sakkegyüttesünk az NB II-es sakkbajnokság 9. 
fordulójában, idegenben. Játékosaink 8 táblán 
„tartották a frontot”, értékes döntetleneket 
értek el, de ifjúsági játékosunknak a győzelmet 
is sikerült megszereznie. Három asztalnál az 
ellenfél kerekedett felül.

Az eredmény végül 7-5 lett a hazai 
csapat javára, azonban ez a vereség dere-
kas helytállásnak minősül. A megszerzett 
értékes 5 pontnak köszönhetően együt-
tesünk már 7,5 ponttal előzi meg az 
utolsó helyezett Nádudvari SE csapatát. 

Győzött: Csontos Dominik         
Döntetlent játszott: Barabás Tibor, Zelei Zoltán, Hunkó György, 
Nyíri Dániel, Pap Kristóf, Hajnal Gyula, Hajdú Sándor és Tóth László
Játszottak még: Sallai János, Póta Lajos és Kántor József

A következő fordulóra lapzárta után, április 3-án került sor, az ellenfél 
a Nyíregyházi Sakkiskola SE volt, ismét idegenben. 

Saul O’ Hara – Leszek az 
özvegyed című komédiáját 
nézhették meg a színházked-
velők március 17-én a Kö-
zösségi Házban. A rendkívül 
izgalmas végkifejletű darabot 
az Éless-Szín vitte színpadra. 
Az Éless Béla által rendezett 
két felvonásos krimikomédia 
a nyugdíj előtt álló Cambell 
felügyelő két lezáratlan gyil-
kossági ügyének történetét 
dolgozta fel. 

Leszek 
az özvegyed

80 éves 
a Z-03 Postagalamb 
Sport Egyesület!

Szombaton este összegyűltek 
a kövesdi galambászok, hogy 

megünnepeljék az egyesületük 
alapításának 80. évfordulóját!

Az ünnepségen részt vett Hegyi 
György a tagszövetség és Bárdos 
István a szövetség elnöke is, aki a 
beszéde elején méltatta a mezőkö-
vesdi galambászok régi és jelenlegi 
sikereit, majd a végén három értékes 
serleget ajándékozott a szövetség 
nevében az egyesületnek. Utána 
Kovács László sporttársunk kedves 

felesége előadásában hallhattunk 
néhány operettslágert. Majd Vámos 
István elnök röviden ismertette a 80 éves 
múlt fontosabb állomásait és átadta a 
szót Gáspár Istvánnak, aki 22 évig volt 
elnöke az egyesületnek, Ő a hozzászólá-
sában kifejtette az alapítás körülményeit, 
nehézségeit, majd a postagalamb sport 
óriási fejlődéséről ejtett néhány szót. 
Továbbá köszöntötte a jelenlévő régi 
tagokat, úm. Papp Mátyást, Molnár 
Józsefet, Molnár I. Józsefet, Molnár I. 
Istvánt, Elek Pétert, Elek Lászlót, Tóth 
Lászlót, akik régebben munkájukkal 

nagyban segítették az egyesület 
működését és végül a fiatalokhoz szólt, 
miszerint rájuk hárult a feladat, hogy 
továbbvigyék azt a lángot, amit 80 évvel 
ezelőtt az ismeretlenség homályába 
vesző alapító tagok megálmodtak!

Fridél Frigyes szólt a galambászat 
valódi értelméről és tiszteletét fejezte ki 
az kezdeti időszak galambászai előtt!

Az vacsora után órákig tartó 
kötetlen beszélgetés kezdődött a 
múlt és jelen érdekes, humoros 
történeteinek felidézésével. 

Gáspár István

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2013 
óta megújult épületben működteti az Idősek Klubját a Mátyás király u. 90-ben. 
A klubban minden hétköznap 7–15 óráig különböző ingyenes lehetőséggel, 
programokkal várják az időseket. Például kirándulásokat szerveznek, klubfog-
lalkozásokat, kézműves-foglalkozásokat tartanak, de megünneplik az egyházi 
és állami ünnepeket is. Március 23-án nyílt napot tartottak: húsvéti díszeket 
készítettek a klubtagok. A klub összesen 30 ember befogadására alkalmas, 
jelenleg rendszeresen 12 idős veszi igénybe ezt a lehetőséget. Az intézmény 
folyamatosan fogadja a jelentkezőket. Bővebb információ: 49/313-825.

M. Zs.

M. Zs.

B. K.

Előadás a fürdőben

B. K.

Dr. T. B.

-os-



Mezőkövesdi Újság 2016/7   1110    Mezőkövesdi Újság 2016/7

SZÓNOKVERSENY

Mit jelent nekem 
március 15-e?

Sorozatunk második részében az önkormányzat szónokversenyének 
2. és 3. helyezettjeinek beszédeit olvashatják. A zsűri két megosztott 3. helyezést ítélt oda, 

így Nagy Krisztina Dóra, Nagy Marcella és Pethe Ákos írásai következnek. 

SZÓNOKVERSENY

II. helyezett
Nagy Krisztina Dóra
(9. Ny)

„Március 15-e minden 
magyar anyanyelvű ember 
számára ismerős dátum. 
Történelmi alapját mindenki 
ismeri, hiszen ki ne hallott 
volna a márciusi ifjakról, a 
Pilvax kávéházról vagy arról 
a bizonyos 12 pontról. Azt 
gondolhatnánk, hogy éppen 
ezért mindenkinek ugyanaz 
is jut eszébe róla. De ez az 
ünnep mégis mindenkinek 
mást és mást jelent. Egye-
seknek pirosbetűs naptári 
ünnepet, amikor munkaszü-
neti nap van és lehet pihenni 
otthon. Másoknak éppen 
Petőfi lánglelkű, mindent 
elsöprő elszántsága jut 
eszébe, és ha lélekben nem 
is ünnepel, azért elmormolja 
magában a Nemzeti dalt. Sok 
embernek a koszorúzásokon 
és ünnepségeken való köte-
lező részvételt, vagy éppen 
a koszorúzások unalmán 
túl az »ezt is kipipálhatjuk« 
megnyugvását. De tudom és 
hiszem, hogy sokaknak az 
emlékezés méltósága mellett 
a büszkeséget is: az 1848-as 
hősök utódjának lenni csak 
felemelt fővel lehet! 

És hogy mit jelent nekem 
ez az ünnep? Egyszerre büsz-
keséget, örömöt és …bánatot. 
Minden emlékezés alkalmával 
lenyűgöz az akkori magyar 
mentalitás, a hősiesség, a 
hűség, de leginkább az össze-
tartás – és ez örömmel tölt el. 
Mert ez az ünnep a nemzeti 
összetartozás, összefogás örök 
üzenete számomra. 

De ezzel együtt valami 
különös szomorúság is eltölt: 
mert ez az ünnep az örök 

megfeledkezés felkiáltójeles 
ünnepe is. Elfedése annak, 
hogy az Erdélyben, Felvidé-
ken, Délvidéken, Kárpátalján 
vagy bárhol a nagyvilágban 
magyarul gondolkodó, be-
szélő emberek ugyanannak a 
gyökérnek a hajszálgyökerei: 
büszke magyarok! Megfeled-
kezés arról, hogy összefogás, 
összetartás nélkül sérüléke-
nyek, sebezhetőek vagyunk. 
Pedig nemcsak a 48-as 
események bizonyítják ezt, 
a mindennapi élet apró élet-
mozzanatai is erre figyelmez-
tetnek: a magasban keringő 
sas elől a kiscsibék a kotlós 
szárnyai alá bújnak, mert 
együtt erősebbek, védetteb-
bek. Vagy a bárányok a farkas 
ellen összebújva »védekez-
nek«, mert együtt erősebbek. 
Ösztönös cselekedetek. Mert 
ahogy Ravasz László mond-
ja: »…ha nagyon zsúfolt az 
autóbusz vagy a villamos, 
nem is kell kapaszkodni, 
az emberek saját testükkel 
fenntartják egymást«. Úgy 
érzem, mintha mára kiveszett 
volna belőlünk ez az ösztön, 
de a tudat is mintha cserben 
hagyott volna. 

Hinni szeretném, hinni 
akarom, hogy nem így van. 
Hiszem, hogy együtt többen 
vagyunk, ha többen vagyunk, 
akkor erősebbek is vagyunk. 
Talán épp olyan erősek, mint 
1848 tavaszán voltak elődeink. 

Ravasz László szavaival: 
»Ha fölvesszük szívünkbe a 
magyar múltat, ha hordoz-
zuk szívünkben a magyar 
jövendőt (…) olyan erősek 
lehetünk, amilyen erős ezer-
éves nemzetünk.« És akkor 
mi is hozzáírhatunk egy sort 
a történelemhez, nemzetünk 
történelméhez. 

III. helyezett
Nagy Marcella
(7. B)

„Be kell vallanom őszintén, a 
történelemmel sosem voltam 
olyan jóban, hogy egy-egy 
történelmi esemény mély érzel-
meket váltott volna ki belőlem. 
Inkább érdekesnek tartottam.

Aztán amikor az osztály-
főnököm és magyartanárom 
felhívta a figyelmemet a 
szónokversenyre, és elkezdett 
mesélni 1848. március 15-ről, 
mintha másként tekintettem 
volna erre a történelmi ese-
ményre. Nagyon megtetszett, 
mert már nem egy megtanu-
landó tananyag volt számom-
ra, amire jeles vagy elégséges 
osztályzat jár. Megértettem, 
hogy a bátorság, szeretet, hű-
ség, hit ünnepe is március 15. 

Ahogy a nemzet har-
colt a szabadságért, a szebb 
jövőért, az én jövőmért, 
példaértékű lett számomra. 
Az eseményekről még nem 
tudok sokat, de az események 
szereplői egyre jobban érde-
keltek. Olvastam Petőfiről, 
Jókairól, Táncsics Mihály-
ról, de mégis Szendrey Júlia 
alakja tetszett meg legjobban. 
Talán azért, mert mohón ke-
resem a példaképem, akihez 
hasonlítani szeretnék, vagy 
éppen úgy viselkedni, tenni, 
mint ő. Most úgy érzem, 
megtaláltam ezt a példaképet 
Szendrey Júlia személyében. 
Valahogy róla sose esett 
különösebben szó az eddigi 
ünnepi műsorok alatt. Nagy 
kár érte. Sok lány, nő példát 
vehetne róla. Pedig nem lett 
hős, nem küzdött karddal 
a kezében, csak egyszerűen 
hűséges feleség volt, aki tá-
mogatta férjét, Petőfi Sándort 

mindvégig. És férje eltűnése 
után makacsul és fáradha-
tatlanul keresi holttestét, 
mert még mindig jobb a halál 
biztos tudata, mint bizonyta-
lanságban élni. A forradalom 
idején egyszerűen »csak« 
ott volt a férje árnyékaként, 
segítő társként, kokárdával 
lelkesítve, biztatva férjét és a 
forradalmárokat. És anyaként 
szeretettel neveli gyereküket, 
Zoltánt, miközben remegő 
kézzel olvassa a férje harctér-
ről küldött leveleit. 

Csak egy egyszerű, férjéért 
aggódó feleség volt, gyerekét 
féltő és szerető anya volt, 
nemzetével együtt gyászoló 
magyar volt. De a hűség és 
kitartás példája, még akkor is, 
ha az özvegyi fátylat később 
eldobja, és újra férjhez megy. 

Ha nagy leszek, szeretnék 
olyan hűséges, bátor és kitar-
tó feleség, olyan szerető anya 
lenni, mint ő. Igaz, ehhez 
még meg kell találnom az én 
Petőfi Sándoromat.”

III. helyezett
Pethe Ákos
(11. C) 

„A haza örök, s nemcsak az 
iránt tartozunk kötelességgel, 
amely van, hanem az iránt is, 
amely lehet, s lesz.” 

(Kossuth Lajos) 

„Éppen ezt az idézetet ol-
vastam az egyik este, amikor 
a másnapi történelemórára 
tanultam, amelyen az 1848-
as eseményekről készült a 
tanárnőm feleltetni. Már any-
nyira fáradt voltam, hogy arra 
gondoltam, milyen jó lenne, 
ha időutazó lennék, akkor 
visszarepülnék abba a korba, 

és saját magam átélhetném az 
eseményeket, és nem kellene 
annyi mindent megtanulnom...

Azután lecsukódott a 
szemem, és már reggel volt, 
mire újra kinyitottam... De ez 
a reggel valahogy más volt, 
mint a többi... A szobámban 
ébredtem... Vagy mégsem? 

Számomra ismeretlen 
bútorok vettek körül, sehol 
a tévém, az olvasólámpám... 
viszont feltűnt a falon egy 
naptár, rajta a dátum: 1848. 
március 15. 

Az nem lehet!... Hát itt 
vagyok!... Megmostam az 
arcom hideg vízzel, hátha 
eltűnik a varázs, de nem... 
tényleg itt vagyok! A széken 
korabeli ruházat, épp az én 
méretem, hát felvettem. 

Majd kiszaladtam az 
utcára, és láttam az akkori 
pesti forgatagot, összeszed-
tem minden bátorságom, és 
elindultam. Nem volt nehéz 
kitalálni, merre kell menni, 
hiszen mindenki egy irányba 
tartott. Egyre többen és töb-
ben csatlakoztak hozzánk a kis 
utcákból, és mindenki lelkesen 
beszélgetett… Beszélgetnek?! 
Miért nem a mobiltelefonjaikat 
nyomkodják? De nem sokáig 
gondolkodhattam ezen, mert 
a következő pillanatban egy 
fiatalember a kezembe nyújtott 
egy írást: Nemzeti dal. De 
hiszen azt én kívülről tudom!... 
»Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha! 
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!«

Végigolvastam és szinte 
remegtem az izgatottságtól, 
olyan volt, mintha először 
láttam volna… Talán ezek 
az emberek fel sem fogják, 
milyen nagy napra ébredtek, 
hogy több száz év múlva is 
rájuk fogunk emlékezni!... 

Eszembe jutott a forradal-
mi versek közül egy: 
»Még kér a nép, most adjatok 
neki!
Vagy nem tudjátok, mily 
szörnyű a nép, 
Ha fölkel és nem kér, de vesz, 
ragad? 
Nem hallottátok Dózsa 
György hirét?«

Eddig jutottam gondolata-
imban, mert egy középkorú 
férfi, aki mellettem sétált, 
megkérdezte, miért vagyok 
ily hallgatag...

Mit mondhattam volna 
neki? 

Meséltem volna az ezt kö-
vető szabadságharcról, a két 
világháborúról, Trianonról, 
a kommunista elnyomásról; 
vagy arról, hogy lesz majd 
olyan korszak, amikor nem 
ünnepelhetjük ezt a napot?... 

Vagy meséltem volna 
arról, hogy milyen híres 
magyar emberek: feltalálók, 
művészek, sportolók fognak 
majd megszületni, vagy talán 
arról, hogy a XXI. század 
elején a magyarság újból 
egymásra talál? Vagy arról, 
hogy ha nincs ez a nap, talán 
meg sem érteném azt, hogy ő 
milyen nyelven kérdezett?

De én csak egy Kölcsey-
idézettel válaszoltam neki: 
»Négy szócskát üzenek, vésd 
jól kebledbe, s fiadnak 
Hagyd örökül ha kihúnysz: 
a haza minden előtt.« 

Majd lépteimet meggyor-
sítva újra a menet elejére 
siettem, ahol magát Petőfit 
pillantottam meg, akinek 
forradalmi tűz izzott sze-
meiben... Hirtelen az jutott 
eszembe, milyen jó lenne vele 
egy szelfi!... Ő azonban csak 
ennyit kérdezett tőlem, lát-
ván a kezemben szorongatott 
papírt: »Hogy tetszik Önnek 
a Nemzeti dal?« 

Először nem is azt 
éreztem megtiszteltetésnek, 
hogy megszólított, hanem, 
hogy magázott… Mi már ezt 
mostanság sajnos majdnem 
elfelejtettük!...

Mivel kilétemet nem fed-
hettem fel előtte, nem mond-
hattam el neki, hogy a ma-
gyarság egyik legjelentősebb 
versét írta, ezért csak ennyit 
mondtam: »Csodálatos!«  Csak 
annyit tettem hozzá – kicsit 
a jövőre utalva –, »ha egy 
nemzet ily erősen vágyik a 
szabadságra, előbb-utóbb 
szabad is lesz!« 

Észre sem vettem, de 
rövidesen ismét a tömegben 

találtam magam. Keresni 
kezdetem Kossuthot, de nem 
találtam. Elmondhattam 
volna neki, hogy 1848 olyan 
szabadság utáni vágyat adott 
a magyaroknak, amely azóta 
is bennük él... 

Közben megérkeztünk a 
Múzeumhoz, ahol az em-
berek már nagyon lelkesek 
voltak, arcukon a szenvedés 
ráncai mellett a remény tüze 
csillogott...

Érezték, nemzetük még sokat 
fog szenvedni, de harcolni fog-
nak azért, hogy ez mégse így 
legyen... Nem is gondoltak rá, 
hogy máshová menjenek, ők 
itt akartak boldogok lenni...
A költő szavaival élve: 
»De semmi kincsért s hírért 
a világon
El nem hagynám én 
szülőföldemet, 
Mert szeretem, hőn 
szeretem, imádom
Gyalázatában is 
nemzetemet!«

Azután Petőfi elszavalta 
a Nemzeti dalt. A nép, amely 
először hallotta, értette 
minden szavát, minden 
mondatát, nem volt szükség 
verselemzésre…

Majd észrevettem az 
egyre sokasodó emberárada-
tot, felfedeztem rokonaimat, 
ismerőseimet, barátaimat, ott 
voltak a tanáraim, diáktár-
saim... Aztán ráeszméltem, 
hogy itt van egész magyar 
népünk és együtt zengjük: 
»Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok 
tovább
Nem leszünk!«

Majd lassan leszállt az este, 
a tömeg tovahaladt, én fárad-
tan egy padra roskadtam...

Most már tudom, mit je-
lent számomra március 15-e:

Szabadságot, rendet…, 
hiszen a 12 pontban köve-
telteket, melyeket áprilisban 
törvénybe foglaltak, a mai 

napig élvezzük: a sajtósza-
badságot, minisztériumot, 
országgyűlést, nemzeti 
bankot, vallásszabadságot…, 
és még sorolhatnám. Ahogy a 
legnagyobb magyar írta:
»Nem elég mai időkben tör-
vényeket írni, de azok iránt 
szimpátiát is kell gerjeszteni«

Ez a nap számomra a 
tanulást jelenti, hiszen tisz-
tában kell lennem a múltam-
mal...

Tudnom kell, mit tettek 
értem az őseim. Hiszen ők a 
jövőre is gondoltak, amikor 
kimentek az utcára... rám, s 
ránk. Nekünk is gondolnunk 
kell az unokáinkra, hogy ők 
még ihassanak tiszta vizet, 
hogy békében, nyugalomban 
élhessenek, hogy ők még ma-
gyarul beszéljenek! Széche-
nyit idézve: 
»Tiszteld a múltat, hogy 
érthesd a jelent, és munkál-
kodhass a jövőn!...« 

Március 15-e számomra 
a magyarságot, az összetar-
tozást jelenti. Ezen a napon, 
a világon élő összes magyar 
ember ünnepel. Kiteszik a 
zászlókat, kitűzik a kokárdát, 
és arra gondolnak, milyen jó 
is magyarnak lenni. De ne 
csak ezen a napon érezzük 
ezt, legyen az év minden 
napja március 15-e! 

Felidéztem újra ezt a meg-
ismételhetetlen napot. Rá-
jöttem, hogy mennyire nagy 
szükségem van erre a hazára, 
s a hazámnak mennyire nagy 
szüksége van rám, ránk! 

Sokat tanultam ezektől 
az emberektől, de én mégis 
visszavágytam a jelenbe, 
nekem a mai kor eszközeivel 
kell szolgálnom és védenem 
magyarságomat...

Ültem a padon, és elál-
mosodtam..., szemem lassan 
lecsukódott..., majd felébred-
ve édesanyámat pillantottam 
meg, aki az ágyam szélén ült: 

»Hol vagyok?«  – kérdez-
tem kicsit félálomban, mire ő 
a lehető legtermészetesebben 
azt mondta, aminek jelenté-
sével most már még inkább 
tudatában vagyok: 
»Itthon vagy!«”

„A haza 
minden 

előtt”
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Április 20. szerda 
Közösségi Ház

Moziajánló
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

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: április 24.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 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 10 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
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
Április 1–30-ig az esti misék kezdési időpontja 18 óra.
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden hónap második és negyedik szerdá-
ján 17 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Programajánló
április 9. szombat

9 órától Vass Lajos Népzenei Verseny
a Közösségi Házban 

április 11. hétfő

9 óra 20 perctől A költészet napja 
– válogatás József Attila műveiből kassai 
színművészek közreműködésével a Közösségi Házban

április 15. péntek
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig Véradás a Közösségi Házban

április 15. péntek
16 órától a Zeneiskola Tavaszköszöntő Gálaestje 
a Közösségi Házban

április 22. péntek
14 órától 2016. év növényei és állatai című 
rajzpályázat megnyitója a Föld napja alkalmából 
a Közösségi Házban

április 22-23. péntek-szombat
II. Színészeti Találkozó a Közösségi Házban

április 22-23. péntek-szombat
Matyó Motoros Mulatság a Lövői úton

április 23. szombat
Táncverseny a Városi Sportcsarnokban

április 28. csütörtök
16 órától Fotóklub a Közösségi Ház C épületében

április 16. szombat
10 órától Mezőkövesdi Zsóry SE 
– Diósgyőr FC Kft. U14, 12 órától U15 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

április 16. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Szeged 
2011-Grosics Akadémia NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

április 17. vasárnap
11 órától Mezőkövesdi Zsóry SE 
– Mátészalkai MTK U17, 13 órától U19 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
április 3–9-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

április 10–16-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

április 17–23-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

április 9. 
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

április 16.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

április 23.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban március 17. és 29. között 
11 halálesetet anyakönyveztek. Ezek közül 
az alábbiak hozzátartozói járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Haláleset:
Lukács Gáspár 77 éves,

Fügedi Józsefné 93 éves
mezőkövesdi lakos.

Április 15-én pénteken 17 órai kezdéssel a 
mezőkövesdi Zeneiskola és az „Autovill a 
Mezőkövesdi Zenei és Művészeti Képzésért 
Alapítvány” megrendezi hagyományos Ta-
vaszi jótékonysági gálaműsorát a Közösségi 
Házban. Érdeklődni a Zeneiskolában, illetve a 
49/412-628 számon, valamint a zenede01@
gmail.com e-mail címen lehet. 

Várjuk szeretettel a szülőket, családtagokat, 
gyerekeket és minden érdeklődőt! 

Meghívó

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás vízadagoló 
gépeink megvásárolhatók és bérelhetők 
is! Többféle típusú vízből választhat: 
nátriumszegény (szívbarát) ásványvíz, 
ionizált lúgos víz, természetes jódos 
és lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen lúgos 
szénsavmentes ásványvíz. 

Fresh Aqua Kft.
www.freshaqua.hu | 30/285-2427

fresh aqua
frissüljön munka közben!
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közgyógyellátással kapcsolatos ügyek
ápolási díjjal kapcsolatos ügyek
aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek
szabálysértési ügyek, egyéb igazgatási ügyek (temetkezési szolgáltatás 
engedélyezése, állatvédelmi ügyek, járda engedélyezési ügyek)
egészségügyi szolgáltatás szociális alapon
honosítással kapcsolatos ügyek
oktatással kapcsolatos ügyek
hadigondozási ügyek

ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, védelembe vétel, gondnokság, gyám-
ság, családba fogadás, családi jogállás rendezése, gyermektartásdíj megelőlegezése, 
kapcsolattartási ügyek, kiskorúak és gondnokoltak vagyoni ügyei

családtámogatási, nyugdíj, szociális és egészségbiztosítási ügyek
személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, diákigazolvány
ügyfélkapu
jogosítvány/jármű-ügyintézés
egyéni vállalkozások/parkolási igazolvány
jogosítvány/jármű-ügyintézés
személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, jogosítvány, diákigazolvány

osztály neve
Hatósági Osztály

Gyámügyi Osztály

Kormányablak Osztály
(Kormányablak, 
Mátyás király út 56.) 

(Okmányiroda, 
Mátyás király út 112.)

Telefonszám (49/)

795-001
795-001

795-004; 795-013
795-009

795-007
795-008
795-000
795-006

795-010
795-011
795-012

795-228
795-226
795-229
795-227
795-234

795-223; 795-232
795-222; 795-233
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Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Mezőkövesdi Járási Hivatal alábbi osztályainak telefon-
száma 2016. április 1-jétől megváltozott. Ügyintézőinket az alábbi elérhetőségeken tudják elérni:

A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület
köszönetet mond a 15. MATYÓ HÚSVÉT 

rendezvényhez nyújtott anyagi támogatásukért:
MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, Almási Sándor fémmeg-
munkálás, Bakai Kft., Kiss és Társa, Vas és Fémipari Kft., Kovács 
Kft., Modine Hungária Kft.

a szervezéshez és lebonyolításához nyújtott segítségükért:
Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft., Mezőkövesdi Média Nonprofit 
Kft., Matyó Népművészeti Egyesület, Mezőkövesdi VG Zrt., Agrár-Coop 
Kft., Gráf Állványzat Kft., Mezőgazdasági Gépmúzeum, Mezőkövesdi 
Polgárőr Egyesület, Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, Szent László 
Plébánia, Varga Tamás, Bajzáth Jánosné tojásfestő, Matyóföldi Foltvarró 
Klub, Bertháné Csirmaz Éva, Hadas városrész alkotóházainak üzemlete-
tői, az egyesület minden tagjának és segítőjének, 

valamint a fellépő csoportoknak a színvonalas műsor 
biztosításáért:
Matyó Néptáncegyüttes, Lajtha László Néptáncegyüttes (Eger), 
Mezőcsát Népi Együttes, Matyó Népi Együttes, Matyó Nagymama 
Egyesület, Százrózsás Néptáncegyüttes, Tobán Hagyományőrző 
Népművészeti Egyesület (Szihalom), Gyöngykaláris Néptáncegyüttes 
(Tard), Tardi Hagyományőrzők, Karító Néptáncegyüttes, Szentistván, 
Magyar Gyula tárogatóművész

A rendezvény által érintett területek lakóinak türelmét, 
megértését köszönjük.

Tisztelt Tulajdonosok! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi közgyűlések 
miatt a kedden és csütörtökön megtartandó Elnöki 
fogadóóra időpontja változhat. Kérjük Önöket, 
hogy személyes megkeresésük előtt időpontot 
egyeztetni szíveskedjenek a 06-49/312-456 
telefonszámon!
Megértésüket megköszönve tisztelettel:

Póta László lakásszövetkezeti elnök

17 órától
Robinson Crusoe - 3D
színes, magyarul beszélő, 
belga-francia családi 
animációs film, 89 perc, 2016

19 órától 

Batman Superman ellen 
– Az igazság hajnala - 3D
színes, magyarul beszélő, ameri-
kai akciófilm, 151 perc, 2016

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület
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2016 . ÉVI TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A Mezőkövesdi VG Zrt. tájékoztatja a lakosságot, 

hogy Mezőkövesden a lomtalanítást 
2016. április 11-től 2016. április 22-ig,

a Zsóry üdülőterületen 
2016. május 7-én (szombaton) végzi.

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is közvetlenül 
az ingatlanoktól szállítjuk a hulladékot.

Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érde-
kében kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az ingat-
lanuk előtt jól látható helyre, a megadott időpontban 
reggel 7 óráig szíveskedjenek elhelyezni a lomot. 

FONTOS, hogy kommunális hulladékot ne tegyenek a 
lom közé, hanem azt a kukába helyezzék el!

Lom: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútorzat, 
ágybetét, háztartási berendezés és készülék (veszé-
lyes anyagokat nem tartalmazó kiselejtezett 
elektromos berendezés pl.: kompresszor nélküli 
hűtő, TV belső alkatrész nélkül), ruhanemű, zsá-
kokban kihelyezett lomb, zöld, illetve  háztartási 
mennyiségű kötegelt metszési nyesedék. 

A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM SZÁLLÍTJUK EL AZ 
ALÁBBI HULLADÉKOKAT:
– veszélyes anyagokat (festékeket, festékes, lakkos do-
bozokat, akkumulátorokat, elemeket stb.),
– veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékokat, 
(pl. olajos fémhulladékokat),
– azbesztet tartalmazó hulladékot,
– veszélyes anyagot tartalmazó faforgácsot 
(vegyszereket, lakkokat),
– faanyagvédő szereket,
– oldószereket, szerves oldószereket,
– veszélyes anyagot tartalmazó iszapokat,
– savakat, lúgokat,
– nehézfém tartalmú hulladékot,
– olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket,
– olajtüzelés pernyéjét és kazánporát,
– vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagokat,
– PCB-ket tartalmazó hidraulika olajokat,
– hulladékká vált állati szöveteket 
(testrészeket, elhullott állatokat),
– fertőző hulladékokat (állati tetemeket, trágyát),
– nagyobb mennyiségű gyógyszereket,
– fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan 
anyagokat (vért, állati zsírokat),
– éles, hegyes eszközöket (injekciós tűket, fecskendő-
ket, vágó, szúró eszközöket),
– permetszereket és azok dobozait,
– építési törmeléket,
– gumiköpenyeket, autóroncsokat.

A lomtalanítási akció kizárólag a lakosság 
részére biztosított.

Érdeklődni lehet a Mezőkövesdi VG ZRt.-nél a 
49/505-145-ös telefonszámon.

A Tisztelt Lakosság lomtalanítással kapcsolatos 
segítőkész együttműködését előre is köszönjük!

Mezőkövesdi VG Zrt.

2016. évi lomtalanítás ütemezése 
Mezőkövesd város területén

április 11. hétfő: Ady E. út, Tóth Á. út, Babits M. út, 
Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay János út, 
Abkarovics tér, Márta út, Anna köz, Judit út, Esze T. út, 
Balogh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly K. út, 
Vak B. út, Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, Patak 
út, Bem apó út, Kürt út, Hoór köz, Szomolyai út
április 12. kedd: Gaál I. út, Varga P. út, Gyula út, 
Dala J. út, Dávid út, Salamon út, György út, Lajos 
köz, Gergely út, Imre út, Lehel út, Klára út, Edit út, 
Farkas M. út, Éva út, Margit út, Táncsics M. út, Takács 
I. út, Pál út, Béla út, Sára út, Júlia út, Jolán út, Lenke 
út, Elvira út, Zsófia út, Irén út, Teréz út
április 13. szerda: Damjanich út, Mihály út, János út, 
gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József út, Kiss I. 
út, Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor út, Kelemen 
út, Bogácsi út, István út, Martinovics út, Madách I. út, 
Ádám út, Kereszt köz, Kertész köz, Albert köz, Károly út
április 14. csütörtök: Liliom út, Tulipán út, Pipacs út, 
Viola út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány út, 
Bajcsy-Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, Dr. Papp 
Z. út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, Fűzfa 
tér, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, Rezeda út, Al-
kotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa út
április 15. péntek: Budai N.A. út, Erzsébet királyné 
út, Szemere B. út, Kossuth L. út, Akácfa út, László K. 
út, Kőrisfa út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán köz, 
József A. út, Bükkfa köz, Gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, 
Platán köz, Kovács köz, Szilfa út, Tölgyfa út, Honvéd 
út, Eötvös út, Mikszáth K. út (vasút feletti oldal), Kö-
kény köz, Kis J. B. út, Mogyoró köz, Patkó köz
április 18. hétfő: Köszméte út, Lövői út, Eper út, Sza-
móca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, Asztalos 
út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, Cseresznye 
út, Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő út, Dinnye 
út, Barack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, Mikszáth K. 
út (vasút alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út 
április 19. kedd: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin 
út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág 
út, Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, 
Erkel F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Pető-
fi S. út, Gárdonyi G. út, Klementina u.
április 20. szerda: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, 
Gólya út, Sas út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Haty-
tyú út, Sirály út, Dohány út, Sólyom út, Fecske út, 
Galamb út, Állomás út, Seregély út, Vasút út, Gábor 
Á. út, Veronika út, Kölcsey út, Jókai M. út
április 21. csütörtök: Egri út, Dorottya út, Mária 
út, Eszter út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma 
út, Erzsébet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, 
Gizella út, Aranka út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út
április 22. péntek: Szent L. tér, Juharfa út, Mind-
szenty József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, Bat-
thyányi út, Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász 
Gy. út, Balassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út, 
Vajda J. út, Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Berzsenyi D. út, 
Bogácsi, Móra F. úti, Gróf Zichy úti lakótelep, Madách, 
Lukács G., Harsányi úti lakótelep, Mátyás király út, Má-
tyás kir. úti lakótelep, Hadnagy úti lakótelep

A Mezőkövesdi VG Zrt. keres  megváltozott munkaképességű 
és nem megváltozott munkaképességű 

dolgozókat az alábbi munkakörökbe

A Mezőkövesdi VG Zrt. megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat keres az alábbi munkakörökbe:
Központi telephelyre: portás
Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe: medenceőr, pénztáros 
(fürdőüzemeltetési kisegítő), parkgondozó
Megváltozott munkaképességű személynek minősül: 
akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 
minősítése alapján 

60 százalékos vagy kisebb mértékű és megváltozott 
munkaképességű személyek ellátására jogosult, továbbá 
aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással 
rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági 
állásfoglalás időbeli hatálya alatt, továbbá 
akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 szá-
zalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli 
hatálya alatt, valamint 
aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi 
járadékában részesül
 [Mmtv. 22. § a)–d) pont]

Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe keresünk nem 
megváltozott munkaképességű munkavállalókat az 
alábbi munkakörökbe:
– úszómester,
– takarító,
– gyógymasszőr.
Jelentkezővel szembeni elvárás: szakirányú végzettség 

Jelentkezési határidő minden munkakörbe: 
2016. március 30-től folyamatosan
Munkakör betöltése: folyamatosan
Bérezés: megegyezés szerint

Önéletrajzot és rehabilitációs hatóság minősítéséről 
szóló értesítést a központi telephellyel kapcsolatos portás 
munkakörbe a  mezvgrt@t-online.hu e-mail címre vagy 
személyesen a Mezőkövesd, Dózsa György út 2. sz. címre a 
vezérigazgató részére kérjük megküldeni.

Önéletrajzot és rehabilitációs hatóság minősítéséről szóló ér-
tesítést, valamint szakirányú végzettséget igazoló bizonyítvá-
nyok másolatát a Zsóry Gyógy- és Strandfürdővel kapcsolatos 
munkakörökbe az info@zsory-furdo.hu  e-mail címre vagy 
személyesen a Mezőkövesd, Napfürdő út 2. sz. címre a fürdőve-
zető részére kérjük megküldeni.

Álláshirdetés

ELADÓ ÚJ FOTOMÉTER A Mezőkövesdi VG Zrt. eladásra hirdet 
meg 1 db új, DR 2800 ECO típusú fotométert. Eladási ár nettó 
1.200.000 Ft + ÁFA. Érdeklődő kérdéseiket a mezvgrt@t-online.
hu e-mail címre vagy a a 49/505-140 telefonszámon várjuk.

BÉRLETI AJÁNLAT A Mezőkövesdi VG Zrt. bérbeadásra 
meghirdeti a Mezőkövesd Dózsa György út 2. sz. alatti 
központi telephelyén lévő épületben található korábban 
fodrászati üzletként funkcionáló üzlethelyiséget. 

Az üzlet a temetővel szemben található, főutcára nyíló 
különálló bejárattal rendelkezik, területe 25 m2. Az ingatlan 
megtekinthető előre egyeztetett időpontban. Időpont-egyez-
tetés a 49/505-142 telefonszámon kérhető.

Zsinórban ötödször győzött városunk 
felnőtt csapata a pontvadászatban. Labda-

rúgóink a Csákvár elleni sikernek köszönhe-
tően újra feljutó helyen állnak a tabellán.

Mezőkövesd Zsóry FC – 
Aqvital FC Csákvár 3-0 (1-0)

A Merkantil Bank Liga 
21. fordulójában a tavaszi 
szezon két legeredménye-
sebb alakulata „randevúzott” 
Mezőkövesden április 2-án. 
Együttesünk 35 ponttal a 3., 
míg a Fejér megyeiek 32 egy-
séggel a 4. helyről várhatták 
az összecsapást. 

Csapatunk a kéthetes 
bajnoki szünetben az első 
osztályú DVTK gárdáját 
fogadta edzőmeccsen március 

25-én. A találkozó a diósgyőri 
Koman 11-es góljával dőlt el a 
63. percben.

MINŐSÉGI JÁTÉK A Csákvár 
elleni összecsapáson Pintér 
Attila csapata az első pillanattól 
támadólag lépett fel. A kövesdi 
fölény a 20. percben érett góllá, 
amikor is Szatmári kapott jó 
indítást, majd egy higgadt cselt 
követően a kapu jobb oldalába 
helyezett. A játékrész második 
felében kiegyenlített játék folyt 
a pályán, jobbára a két 16-os 
között pattogott a labda.

A második félidő is kövesdi 
helyzetekkel indult, majd hazai 
gólokkal folytatódott. A 60. 
percben Szatmári remek jobb ol-
dali beadását követően Frőhlich 
bólintott 5 méterről a léc alá. 
A végeredmény a 84. percben 
alakult ki, Szatmári sarokrú-
gását követően Molnár tüzelt 
kapásból a kapuba. Csapatunk 
a győzelemnek köszönhetően a 
2., feljutó helyen áll a tabellán. 
A bajnokságot a Gyirmót vezeti 
47 ponttal, a 38 pontos Mezőkö-
vesd és a 36 egységgel rendelke-
ző Zalaegerszeg előtt.

KÉT VASÁRNAPI RANGADÓ 
Labdarúgóink legközelebb a 
listavezető Gyirmóthoz lá-
togatnak. A találkozó április 
10-én, vasárnap 17 órakor 
kezdődik. Ezt követően a 
Szeged érkezik Mezőkövesd-
re április 16-án, szombaton 
19 órakor.

Csapatunk a Kisvárda ven-
dégeként ugyancsak vasárnap 
lép pályára. A találkozó április 
24-én, 15.15-kor kezdődik. 
Az M4 Sport a két idegenbeli 
mérkőzést közvetíti.

Bódi Krisztián

Mezőkövesdi KC 
– Orosházi FKSE-Linamar 23-23 (13-15)
A K&H férfi kézilabda liga alsóházi rájátszásának 2. forduló-
jában az Orosháza érkezett Mezőkövesdre március 25-én.

Az első két gólt az MKC szerezte, majd hosszú ideig 
együtt haladtak a csapatok. A játékrész derekán a vendégek 
Németh László vezérletével zsinórban három gólt lőttek, így 
az Orosháza fordított és az előnyt meg is őrizte a szünetig.  
Fordulás után sokkal feszesebben védekeztek a csapatok, 
az utolsó 10 percnek 18-18-as döntetlennél kezdtek neki a 
csapatok. A feszült hangulatú találkozó 58. percében az MKC 
vezetett 23-21-re. A nem mindennapi végjátékban Buday 
egy időn túli büntetővel egyenlített.

Mezőkövesdi KC – Sport36-Komló 29-24 (16-13)
A harmadik fordulóban a legutóbbi két meccsét elveszítő 
Komló érkezett városunkba március 30-án.

Az első negyedórában gyakorlatilag fej-fej mellett halad-
tak a felek, így a játékrész felénél 8-8 állt az eredményjelzőn. A 
19. percben komoly érvágás érte a dunántúli gárdát, ugyanis 
az első 15 percben öt gólt szóró Markovics könyöklés miatt 
piros lapot kapott. Az MKC ezt követően meglépett ellenfelétől 
és néhány perc alatt háromgólos előnyt épített fel.

SZEPESI ÉS HOLLÓ Fordulás után a vendégek 18-17-re 
felzárkóztak, de csapatunk ezután állva hagyta ellenfelét. 
A kapuban Holló bravúrt bravúrra halmozott, míg elöl a 11 

találatig jutó Szepesi vezérletével lőtték a gólokat a kövesdi já-
tékosok. Az MKC negyedóra alatt egy 6-1-es sorozatot épített, 
így kézilabdázóink az 50. percben 24-18-as előnyben voltak.

Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK 
– Mezőkövesdi KC 18-18 (11-5)
Az alsóház 4. fordulójában Balmazújvárosba látogattak 
kézilabdázóink április 2-án. Csapatunk a 4. percben még 
2-1-re vezetett, viszont Hajduék ezután támadásban nem 
„muzsikáltak” jól. A játékrész felénél 4-3-as előnyben voltak 
a házigazdák, akik a hajrában fokozatosan megléptek, így a 
szünetig hatgólos fórt építettek fel.

Szünet után az MKC lendületesen, ötletesen és pon-
tosan játszott, a 42. percben 13-12 állt az eredményjel-
zőn. Az utolsó 8 perc 17-15-ös hazai előnynél kezdődött, 
de a hajrá Skalcizki László együttesének sikerült jobban, 
így kéziseink egy pontot elhoztak Balmazújvárosból.

Együttesünk 10 ponttal a 4. helyen áll a nyolccsapatos 
mezőnyben. Az MKC legközelebb április 20-án, szerdán 18 
órától az Eger csapatát fogadja Mezőkövesden.

FINAL FOUR A Magyar Kupa négyesdöntőjét a debre-
ceni Főnix Csarnokban rendezik április 16-án és 17-én. 
Kézilabdázóink szombaton 12 órakor játszanak majd a 
MOL-Pick Szegeddel, a Veszprém-Balatonfüred össze-
csapás 14 órakor kezdődik. A bronzmérkőzés vasárnap 
13.45-kor, a döntő pedig 16 órakor kezdődik.

Három meccsen négy pont
Kézilabdázóink a Komlót magabiztosan legyőzték, az Orosháza és a 

Balmazújváros ellen pedig döntetlent játszottak.

Feljutó helyen 
a Mezőkövesd!

A Laser radial hajóosztályban indu-
ló ifjú sportoló kiválóan szerepelt a 
47. Trofeo SAR Princesa Sofián, az 
utolsó európai kvalifikációs verse-
nyen. Mária az egyhetes viadalon 
79 pontot gyűjtött és a nyolcadik 
helyen végzett a csoportjában.  
Sikerének értékét jól tükrözi, hogy 
közvetlenül a svéd világ- és Európa-
bajnok Josefin Olsson mögött zárt.

A kövesdi sportoló a rendkívül erős 
mezőnyt felvonultató szombati érem-
futamban a 9. helyet szerezte meg, így 
összesítésben megőrizte a 8. helyét.

MEGVAN 
az olimpiai kvóta!

A 8. helyen végzett a mezőkövesdi Érdi 
Mári a Palma de Mallorcán rendezett 

vitorlás kvalifikációs versenyen, így 
megszerezte Magyarország számára a 

szereplés jogát a riói olimpiára.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

bokri bokri
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A hívek a Szent László templomtól a város főutcáján zarán-
dokoltak végig. A stációk során korhű ruhákba öltözött hívek 
idézték fel Jézus keresztre feszítésének történetét. 

Keresztúttalemlékeztek

Templomtól 
templomig 

címmel tartották 
meg a városi 
keresztutat 

március 19-én. 
A keresztúti 

ájtatosság ebben 
az esztendőben 
a Szent László 

templomtól indult 
és a Jézus Szíve 

templomnál 
fejeződött be.

A hagyományokhoz híven a stációk kö-
zött az egyház, a város, az intézmények, 
valamint a civil szervezetek vezetői, 
képviselői vitték a keresztút jelképét.

Az ájtatosság 
a Jézus Szí-
ve templom 
melletti téren, 
az Apostoli 
Hitvallás közös 
elimádkozásá-
val, valamint az 
otthonról ho-
zott feszületek 
megáldásával 
zárult.


