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Egyetlen, mert – mint azt az örök 
érvényű mondás is tartja – anya 
csak egy van. A Föld több mint 

hatmilliárd lakójából Ő az egyetlen, 
akinek születésünk óta egy cél vezérli 
tetteit. A mi biztonságunk, örömünk és 
boldogulásunk.

Megismételhetetlen, mert míg a barát-
ságok, szerelmi és kollegális kapcsolatok 
sokszor változhatnak körülöttünk, az 
Anya állandó és örök. 

És utánozhatatlan, mert a „szeretet” 
szó jelentése – bár leírva ugyanazon 
betűk alkotják – minden viszonylatban, 
emberi kapcsolatban más és más. 

Az emberi anyaság folytonos. Nem ismer évsza-
kot, nem múlik és nem felejt. Ugyanez igaz a nagy-
mamai törődésre is. Olyan, generációkon átívelő 
szeretet ez, amely családi kötelékeinket színeseb-
bé, teljesebbé teszi. A nagymama tapasztalata, 
sokszor még a szülőénél is nagyobb türelme fontos 
támasza a felnövekvő gyermeknek. 

Sokszor mondjuk, hogy az ember közösségi lény. 
Ám ha belegondolunk, e közösségi létünk egyik leg-
főbb összetartó ereje az édesanya nyújtotta kapocs. Az 
édesanya, aki gyermekeit, majd unokáit közös hétvégi 
ebédre invitálva fenntartja a családi tűz melegét. 

Anyák napja alkalmából fejezzük ki hálánk és 
tiszteletünket mindazért, amit értünk tettek és 
tesznek.

Tállai András
országgyűlési képviselő

Kedves 
Édesanyák!

Az anyai féltés 

és törődés a 

természet egyet-

len, megismé-

telhetetlen és 

utánozhatatlan 

csodája. 

Isten éltessen 
minden Édesanyát 

és Nagymamát!

A parton ülök, mint József Attila.
Idézni próbálom sok szép verssorát.
Örökül hagyta – parnasszusi fényben –,
ahogy ő látta egykor, a Dunát.

Úszó fatörzs nem rejthet akadályt,
vég nélkül, folyvást folyik a Duna.
Fényt rezgő gyöngyeit sorra dobálja,
Nap felé száll buborék sóhaja.

Kora-tavasz álmában borzolódik,
fűzfaág felölti kikericsfátyolát.
Fehér sirály vízre száll, halászik,
fészkéből búvik a kacsacsalád.

Repülő zaja töri meg a csendet.
Égre rajzolja szárítókötelét.
A Mama most is csak mossa-mossa,
s teregeti rája a város szennyesét.

Duna-parton

Kissné Héczei Erzsébet

A legszebb hónap első vasárnapján azokat köszöntjük, 
akik nélkül nem lennénk. Adhat nekünk az Isten kincset, 
gazdagságot, adhat pénzt, drága autót, nagy házat és bir-
tokot, csak egyet nem adhat kétszer: Őt, akit május első 
napján köszöntünk: Édes jó anyát. A legszebb magyar 
szóval fejezzük ki a kifejezhetetlent: Édesanya. Ő adott 
nekünk életet és ami még ennél is fontosabb, leckét adott, 
hogyan kell élni. Ő minden jónak a forrása, amit életünk 
során elértünk. Pótolhatatlan, hisz az életben nagyon 
sok szépség van, rengeteg rózsa, csillag, szivárvány, fivér, 
nővér, szerelem, öröm, de csupán egyetlen Édesanya van 
a világon. Aki akkor is velünk van, ha nem látjuk, akinek 
akkor is értünk dobog a szíve, ha távol vagyunk, akinek a 
mi fájdalmunk jobban fáj és a mi örömünk boldogabbá 
teszi. Az Édesanya az, kire nem támaszkodunk, mert Ő 
szükségtelenné teszi a támaszkodást. Az Édesanya olyat 
tett, aminél hatalmasabbat ember nem tehet: embert 
szült a világra! Az élet legszentebb hivatása: édesanyának 
lenni. Ha még él Édesanyánk, köszönjük meg mindennap 
a Jó Istennek, de ha már elment, akkor is tudjuk, mindig 
velünk van. Az Isten áldjon meg szeretetben és egészség-
ben minden Édesanyát, Nagymamát és Dédnagymamát!

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

„Ki az, aki ápol
Születésem óta,
Testemet, lelkemet
A bajtól is óvja?
Ki tanított engem
Isten szent nevére,
S ha baj vagy bánat ér,
Ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem,
Ha róla beszélek,
Az én édesanyám
Ez az áldott lélek. 
És szívemnek nincs szebb
Kívánsága, vágya
Csakhogy őt az Isten
Ezerszer megáldja.”

Anyák napi köszöntő

1905. április 11-én 
született a magyar 

költészet egyik legki-
emelkedőbb alakja, 
József Attila. Immár 

52 éve ezen a napon 
ünnepeljük a magyar 
költészetet, melynek 
tiszteletére írta aláb-
bi versét az évtizede-

kig városunkban 
élő és dolgozó 

Kissné Héczei Erzsébet.
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VÁROSHÁZAVÁROSHÁZA

Az ülés elején dr. Fekete Zoltán 
polgármester összefoglalta 
az elmúlt hónap fontosabb 
eseményeit. Tájékoztatójában 
kiemelte, hogy március elsejé-
vel elindult a tanuszoda építése, 
valamint azt, hogy a befejezésé-
hez közeledik a városi stadion 
új főépülete előtti parkoló és 
kerékpárút felújítása. 

BESZÁMOLÓK A polgármesteri 
tájékoztató után a Mezőköves-
di Rendőrkapitányság 2015. 
évi tevékenységéről szóló 
beszámoló következett. Az 
összefoglalóból kiderült, hogy 
az elmúlt évben 15%-kal csök-
kent városunkban a bűnesetek 
száma és a felderítési mutatók 
is javultak. Az ülésen részt 
vett Szerencsi Árpád rendőr 
alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság rendőr-
kapitánya, dr. Mecser Tamás, 

rendőr ezredes, rendőrségi 
főtanácsos, a B-A-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság bűnügyi 
rendőrkapitány-helyettese, 
akik megválaszolták a képvi-
selők által feltett kérdéseket. 
A napirend tárgyalásánál jelen 
volt az új megbízott vezető 
ügyész, dr. Egerszegi Gábor is. 

A rendőrség munkája mel-
lett a Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesület, a Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális Szolgálta-
tó és Gyermekjóléti Központ 
elmúlt évi munkájáról, vala-
mint a helyi gyermekvédelmi 
feladatok ellátásról szóló 
beszámolót is megtárgyalta és 
elfogadta a testület. 
– A képviselő-tagjai elisme-
rően nyilatkoztak a rendőr-
ség munkájáról. Ez annak is 
köszönhető, hogy az elmúlt 
években nagy hangsúlyt 
fektettünk a település közbiz-
tonságának javítására, amely 
munkában a rendőrség, a 
polgárőrség, az önkormány-
zat és persze a lakosság is 
partner volt. Az is öröm, hogy 
az elmúlt időszakban az itt 
élők bizalma is megerősödött 
a rendőrség munkatársai 
felé, sőt, a lakosok is egyre 
inkább odafigyelnek egymás-
ra. A közelmúltban például 
lakossági bejelentést követően 
sikerült rendőrkézre keríteni 
egy elkövetőt. Rendszeresek 
a közterületen szolgálatot 
teljesítő rendőrök a mezőkö-
vesdi utcákon, akik munkáját 
az önzetlenül, szabadidejüket 
a köz érdekében feláldozó pol-
gárőrök is nagy mértékében 
segítik. A beszámoló kapcsán 
ki kell emelni azt is, hogy 
mind a megelőzésben, mind 
pedig a bűnesetek felderíté-
sében nagy segítséget nyújt a 

rend őreinek a város területén 
működő térfigyelő-rendszer, 
amelyet idén újabb 10 kame-
rával bővítünk – mondta el dr. 
Fekete Zoltán. 

A testület megtárgyalta a 
testvér-települési programok 
és együttműködések szerve-
zésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról szóló napiren-
det is. A Bethlen Gábor Alap 
által hirdetett projekt célja a 
Magyarország és a Kárpát-
medence magyarok-lakta 
települései közötti magyar-
magyar kapcsolatok ápolása, 
fejlesztése. A grémium támo-
gatta a pályázat benyújtását, 
amelyben az önkormányzat 
Kézdivásárhellyel mint test-
vértelepüléssel szeretné el-
mélyíteni a fennálló kapcso-
latot, melynek keretében egy 
Kézdivásárhelyen megvaló-
suló  „Matyók Székelyföldön” 
program megszervezését 
valósítanák meg. A pályá-
zattal elnyerhető vissza nem 
térítendő támogatás összege 
500.000 forinttól 2.500.000 
forintig terjedhet.

VÁLTOZIK A LAKÁSCÉLÚ 
TÁMOGATÁS A városatyák 
módosították a lakáscélú 
támogatásról szóló önkor-
mányzati rendeletet is. 
– Beemeltük a rendeletünk-
be a családi otthonteremtési 
kedvezményt (CSOK), azaz, 
akik ezt az állami kedvez-
ményt igénybe veszik, azok 
számára önkormányzatunk 
is támogatást nyújt. Ebben az 
esetben a kérelmezők számára 
lakásépítésre 500 000 forint 
vissza nem térítendő támoga-
tást és 200 000 forint kamat-
mentes kölcsönt biztosítunk, 

míg lakásvásárlás esetén 200 
000 forint vissza nem téríten-
dő hozzájárulással és 500 000 
forint kamatmentes kölcsön-
nel segítünk a Mezőkövesden 
letelepedni akaró családok-
nak. A rendeletben történt 
másik fontos módosítás, hogy 
az önkormányzat a lakáscélú 
támogatást vásárlás esetén 
csak komfortos ház megvéte-
lére biztosítja. Azonban ha az 
ingatlan ennek a feltételnek 
nem felel meg, de a pályázó 
vállalja, hogy egy éven belül 
komfortossá alakítja a lakást, 
akkor megítélhető számára 
a hozzájárulás – mondta el a 
polgármester.

VÍZVEZETÉK-FELÚJÍTÁS A 
testület elfogadta a település 
Víziközmű rekonstrukciós 
tervét, amelyben 60 millió fo-
rint keretösszeg áll rendelke-
zésre a város víz- és szenny-
vízhálózatának korszerűsítési 
munkálataira. 
– Ebből az összegből 30 
millió forintot a testület 
döntése alapján a vízhálózat 
felújítására fordítunk, például 
a Bükkfa közben a teljes 
vízvezetékrendszert kicserél-
jük, illetve az utca burkolatát 
is felújítjuk – emelte ki a 
polgármester. 

A keretösszeg másik 
felét pedig szennyvíz-közmű 
rekonstrukciós feladatokra 
fordítják majd. 

A nyílt ülésen a város-
atyák mindemellett önkor-
mányzati ingatlanok sorsáról, 
bérleti szerződések megszün-
tetéséről, illetve meghosz-
szabbításáról is döntöttek, 
valamint elfogadták az önkor-
mányzat 2016. évi közbeszer-
zési tervét is. 

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság és a Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesület 
elmúlt évi munkájának tájékoztatójáról, valamint a lakáscélú 

támogatásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyalt egyebek 
között városunk képviselő-testülete március 31-én.

Testületi ülés Megújuló 
utak és járdák

Új burkolatot kapott a Ferenc utca, valamint jelentős 
útkarbantartási és járdakorszerűsítési munkák 

kezdődtek el az elmúlt napokban városunkban.

Mezőkövesd Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az 
évben is jelentős összeget különít el költségvetéséből a járdák és az útfelü-
letek karbantartására, idén 10 millió forint áll rendelkezésre. Ezt a forrást a 
korábbi szennyvízcsatorna-beruházásban nem érintett utcák burkolati hibái-
nak kijavítására, valamint az elhasználódott járdák korszerűsítésére fordítják. 
Hét utcában összesen 400 méter hosszan újul meg majd a gyalogos felület. 
–  A Ferenc utca burkolata már annyira elhasználódott, hogy kátyúzással nem 
lehet javítani az állapotán. Nagy öröm, hogy idén önkormányzati önerőből az utca 
teljes burkolatát fel tudjuk újítani – mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

A Ferenc utcát érintő beruházás során az úttest mindkét oldalán ren-
dezték az útpadkát, árkokat alakítottak ki, valamint az út teljes felületén 
új aszfaltszőnyeget kapott. 

Eredményes 
a közmunkaprogram

Takarítás, aprítékolás, betonelemgyártás. E három fő terüle-
ten dolgoznak jelenleg a mezőkövesdi közmunkások. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata évek 
óta él a közmunkaprogram lehetőségével, 
amelynek résztvevői a település több 
helyszínén dolgoznak. 
– Január óta takarítják a közmunkások 
a repülőtér területét, az oda vezető utak 
környékét, valamint ritkítják, kivágják a köz-
lekedést zavaró növényzetet. Azért is fontos 
ez a munka, mert már idén, főként nyáron 
több rendezvény helyszíne lesz a repülőtér. 
Emellett az önkormányzat tulajdonában lévő 
volt laktanya területén folyamatosan végzik 
a város belterületén összegyűjtött faágak, 
nyesedékek aprítékolását. Az összeaprított 

gallyakból, ágakból briketteket készítenek 
majd. A briketteket majd ősszel a rászo-
ruló családok között osztunk szét. Idén is 
folytatjuk az árkok és járdák rendbetételét, 
az ehhez szükséges betonelemeket, járda-
lapokat folyamatosan gyártják a program 
résztvevői az ún. betonüzemünkben – 
foglalta össze dr. Fekete Zoltán. 

Mindezen túl a mezőgazdasági 
startmunkaprogram keretében a Bogácsi út 
végén a vetőmagágyások, a földterület elő-
készítése is zajlik, ahol majd egyebek mellett 
hagymát, burgonyát, sárgarépát ültetnek, 
termesztenek majd. 

Mindig jóleső érzés végigsétálni Mezőkö-
vesd parkjain, terein. A rendezett környezet, 
az évről évre gyarapodó és megújuló virá-
gok, a különleges növényszobrok elérhető 
közelségbe hozzák számunkra a természet 
szépségeit. Az önkormányzat különleges 
figyelmet fordít a parkok szépítésére.

Mezőkövesden a Városgazdálkodá-
si Zrt. végzi a parkok, a virágágyások 
gondozását. Az általuk rendszeresen ápolt 
zöldfelület eléri a 600 000 m2-t, amelyből a 
virággal díszített terület mintegy 1800 m2. 

Jelenleg kétnyári és évelő virágok – 
árvácska, nárcisz, tulipán – díszítik a város 
virágágyásait. Ezt követően május közepe 
után ültetik ki majd az egynyári növényeket.
– 2016-ban a lila és sárga színű virágok 
dominálnak majd. Az ágyások új színfolt-
jai lesznek a margaréták, egy különleges 

nebáncsvirág és a cseppecskevirágok. 
Emellett növelni fogjuk a levél- és 
dísznövények arányát a városban, szép 
csalánt és édesburgonyát is ültetünk 
majd – emelte ki Szobonya Sándor, a 
Mezőkövesdi VG Zrt. vezérigazgatója. 

A Kavicsos-tó és Szabadidőpark számos 
kikapcsolódási lehetőséget biztosít, modern 
játszótér várja a gyerekeket, a fiatalok, 
a felnőttek pedig egy hangulatos sétát 
tehetnek a parkban, vagy piknikezhetnek, 
nyársalhatnak a virággal díszített környezet-
ben. A parkot még vonzóbbá teszi majd az 
a mintegy 70 méter hosszú ágyás, amelyet 
idén ültetnek tele szebbnél szebb virágokkal. 

A Matyó Múzeum előtti téren is át-
alakítják a zöldfelületet, valamint új ágyást 
nyitnak a Mártírok útja és a Mátyás király 
úti kereszteződésben és a gimnázium előtti 

füves területen. A tervek szerint az Egri úti 
kereszteződésnél található virág-összeállítás 
is új arculatot kap, amely során a jelenlegi 
sík területet megemelik. Az így kialakított 
dombot virágosítják. 
– A Kavicsos-tó és Szabadidőparkban a 
játszótéren több, állatokat ábrázoló nö-
vényszobrot is elhelyezünk. A település déli 
részén található Lukoil benzinkút melletti 
csomópont zöldfelületét is teljesen átalakít-
juk, ahol a tervek szerint egy háromdimen-
ziós, matyó rózsa alakú virágszobor kap 
majd helyet – tette hozzá a vezérigazgató. 

Mintegy 85 ezer virág díszíti majd eb-
ben az évben a várost, amelyből 35 ezer 
kétnyári, 50 ezer pedig egynyári növény: 
ezek közül 15 ezer tövet a cég saját erő-
ből, a Zsóry fürdő területén kialakított 
fóliasátrakban nevel. 

Virágba öltöző város
Új fajták, több virágágyás és különleges növényszobrok 

jellemzik Mezőkövesd idei virágosítási programját.

M. Zs.

Az önkormányzat
az útfelújítások 
mellett
több szakaszon 
új járdát is épít

M. Zs.

A faágakból 
apríték, majd 
brikett készül

M. Zs.Molnár Zsanett

Szerencsi Árpád rendőrkapitány 
a rendőrség elmúlt évben végzett 

munkájáról tájékoztatott 



Mezőkövesdi Újság 2016/8   76    Mezőkövesdi Újság 2016/8

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

– Mekkora az óvoda befo-
gadó képessége?
– A férőhelyek száma tagin-
tézményenként változó, az 
Egri úti Tagóvodában 175, a 
Dohány úti Tagóvodában 125, 
a Móra Ferenc úti Tagóvo-
dában 110 és a László Károly 
úti Székhely Óvodában 100 
férőhellyel rendelkezünk. 
Intézményünkben minden 
óvodás korú gyermek felvétele 
biztosított, ideális 20-25 fős 
csoportlétszámok mellett. 

– Milyenek a személyi 
feltételek?
– A köznevelési törvényben 
előírt létszám biztosított. 
Óvodánkban a 49 óvodapeda-
gógus elhivatott munkáját 22 
szakképzett dajka, 1 óvoda-
titkár és 1 pedagógiai asszisz-
tens lelkiismeretes munkával 
segíti. A nevelőtestületben az 
óvodapedagógusok főisko-
lai végzettséggel, többségük 
15-20 éves szakmai gyakor-
lattal rendelkeznek. Folyama-
tos továbbképzéseken való 
részvétellel fejlesztik szakmai 
ismereteiket. Felkészültségüket 
minősíti, hogy az intézmény-
ben több szakvizsgázott óvónő 
is van (fejlesztőpedagógus, 
logopédus, szociálpedagógus, 
drámapedagógus stb.). Ebben 
az évben is 4 kolléganőnk szer-
zi meg második diplomáját. 

– Milyen program, alapelv 
alapján végzik az óvodások 
fejlesztését, nevelését? 
– Nevelőmunkánkat a Te-
vékenységközpontú Óvodai 
Nevelési Program alapján a 
tagóvodák helyi sajátossá-
gaihoz, feltételrendszeréhez 
igazodva, a szülők igényeit 
is figyelembe véve végezzük. 
Programunk az évek során 
kikristályosodott óvodai 
gyakorlat megerősítését szol-
gálja, mely széles lehetőséget 
biztosít az óvodapedagógu-
sok módszertani szabadságá-
nak, a gyermekközpontú ne-
velést hangsúlyozó szakmai 
elvek érvényre jutásának. 

A kisgyermekek életé-
ben, pszichés fejlődésében 
meghatározó szerepe van 
az első hat évnek, ezért arra 
törekszünk, hogy a családi, 
bölcsődei nevelésre alapozva 
a gyermekeket, biztonságot 
nyújtó, szeretetteljes légkör-
ben neveljük. Az óvodáskor 
végére értelmileg, érzelmileg, 
testileg egészséges, kiegyen-
súlyozott, jól kommunikáló, 
a közösségbe beilleszkedni 
tudó, az iskolai élet megkez-

désére alkalmas gyermekek 
hagyják el az óvodát. Az óvo-
dában alaptevékenység a játék. 
Jól és jót játszani, ez a gyerme-
kek legfőbb dolga az óvodában. 
A kisgyermekek számára a 
játék nem csak élményforrás, a 
személyiségformálás legfonto-
sabb eszköze, hanem a tanulás, 
a készség- és képességfejlesztés 
leghatékonyabb módja. Az 
óvónők nagy gondot fordíta-
nak arra, hogy a gyerekek a 
legtöbb időt a játékkal töltsék, 
sok tapasztalathoz, élmény-
hez jussanak, ezért gyakran 
szerveznek kirándulásokat, 
sétákat, kiállításra, múzeumba, 
könyvtárba látogatnak, piacon, 
boltban vásárolnak, részt 
vettek szüreten, háziállatokat 
figyelnek meg stb… Minden 
korcsoportban biztosítva 
vannak a tartalmas szerepjá-
tékhoz, építő, konstruáló játék-
hoz, barkácsoláshoz szükséges 
játékok, eszközök.

Programunkban kiemelt 
fontosságú az egészséges 
életmódra nevelés minden 
korcsoportban. A kultu-
rált egészségügyi, higiénés 
szokások kialakítására, a testi 

képességek fejlesztésére min-
den óvónő nagy hangsúlyt 
fordít. A Városgondnokság 
biztosítja az óvodások egész-
séges étkeztetését.

Igyekszünk minden 
lehetőséget kihasználni a 
mozgásfejlesztésre, a gyerekek 
mozgásigényének kielégíté-
sére, elsősorban a szabadban 
szervezhető tevékenységekkel. 
A mindennapi testnevelésen, 
az udvari játékehetőségeken 
túl, speciális mozgásfejlesztő 
foglalkozásokra is lehetőséget 
biztosítunk. Rendkívül nagy 
jelentőséggel bír, hogy az ősz 
folyamán átadásra kerülő 
tanuszodában az óvodások 
számára is lehetőség nyílik 
az úszásoktatásra, hiszen ezt 
országos viszonylatban is csak 
néhány település tudja biztosí-
tani a legkisebbek számára. 

– Mekkora szerepe van az 
óvodában a kommunikációs 
készség fejlesztésének?
A nyelvi kommunikációs neve-
lés áthatja a napi tevékenységek 
egészét. Az a célunk, hogy a gye-
rekek anyanyelvünkön szívesen, 
gazdag szókinccsel beszéljenek. 

Legyen önálló véleményük, 
gondolataikat mások számára 
is érthetően fogalmazzák meg. 
A nap folyamán az óvónők 
sok-sok mesével, mondókákkal, 
nyelvi játékokkal fejlesztik a 
gyermekek beszédkészségét. 

A környezet védelme, 
a természettel való inten-
zív kapcsolat kialakítása is 
szerves részét képezi intézmé-
nyünk nevelési programjának. 
Kirándulásokon, sétákkal 
szerzett tapasztalatokkal igye-
keznek kialakítani a természet 
szeretetének, megbecsülésé-
nek igényét. Olyan szemlélet-
módot próbálunk kialakítani, 
megalapozni, hogy a gyerme-
kekben tudatosodjon, óvják, 
védjék környezetüket, hiszen 
az élet védelme, tisztelete, 
mindannyiunk számára na-
gyon fontos.

A hagyományok ápolása, 
az ünnepek keretet adnak 
szinte minden hónapnak. A 
matyó népi kultúra hagyomá-
nyaiknak, szokásainak ápolá-
sát szívügyünknek tekintjük. 
Felelevenítjük az ünnepi szo-
kásokat. Látogatjuk a Matyó 
Múzeumot, a Kisjankó Bori 
Házat. Húsvétkor a gyerekek 
tojást festettek, karácsonykor 
betlehemest játszottak. A 
matyó mondókákat, verseket, 
dalos játékokat az óvónők 
rendszeresen beépítik a 
művészeti tevékenységek 
foglalkozásaiba. Tagóvodá-
inkban már több éve működik 
gyermek tánccsoport. A nagy-
csoportosaink az óvodai és a 
városi ünnepségeken büszkén 
viselik a matyó népviseletet. 

– Milyen foglalkozásokat tar-
tanak a gyermekek számára?
– Óvodánkban a szervezett 
foglalkozásokat kötelező és 
kötetlen formában tartják az 
óvónők. Arra törekednek, 
hogy a matematika, a minden-
napi testnevelés, a környezet-
ismereti foglalkozásokon, az 
ének-zene, a mese-vers foglal-
kozásokon a gyerekek komplex 
módon szerezzenek tapaszta-
latot, ismeretet. A művészeti 
tevékenységek végzéséhez az 
egész nap folyamán változatos 

eszközök állnak rendelke-
zésre. A gyerekek kedvük, 
igényük szerint rajzolhatnak, 
festhetnek, gyurmázhatnak, 
kézimunkázhatnak. Nagycso-
portosaink kreatív munkáit 
számos pályázaton első helye-
zéssel értékelték. 

– Vannak-e speciális gyer-
mekfoglalkozások, hagyo-
mányok az óvodában?
– Pedagógiai Programunkkal, 
a szülői igényekkel összhang-
ban speciális programokat 
is biztosítunk gyermekeink 
számára, melyek illeszked-
nek a tagóvodák sajátos 
arculatához, segítik nevelési 
céljaink elérését, de szolgál-
ják a tehetséggondozást is. A 
differenciált mozgásfejlesz-
tést, tartásjavítást, állóké-
pesség-fejlesztést a játékos 
gyermektorna, a mozgáskul-
túra fejlesztését, a néptánc 
hagyományainak őrzését a 
népi tánc, a zenei képesség-
fejlesztést a zeneóvoda segíti. 

Lehetőséget biztosítunk a 
játékos idegen nyelv elsajátí-
tására is (angol, német). 

A hittant minden tag-
intézményünkben a szülők 
igénye szerint szervezzük.

Az egészséges élet alapfelté-
tele a mozgás, a sport. Ezt a célt 
szolgálja az ősztől bevezetésre 
került „ovis kézilabda”, ami igen 
népszerű a kicsik körében. De 
van tagóvodánk, ahol jóga és 
ovi rocky is működik. 

– Milyen fejlesztések tör-
téntek és mit terveznek az 
intézményben?
– Az utóbbi években minden 
tagintézményünkben komoly 
fejlesztések valósultak meg. A 
teljes felújítás mellett az Egri 
úti Tagóvoda 3 csoporttal, a 
bölcsőde 4 csoporttal bő-
vült. Az energetikai fejlesztés 
keretében a László Károly 
úti, a Dohány és Móra Ferenc 
úti Óvodában megtörtént a 
nyílászárók cseréje, az épület 
külső szigetelése és a homlok-
zat felújítása. Három óvodában 
sor került a gyermekmosdók, 
a vizesblokkok felújítására, 
burkolatok cseréjére. Nagy 
örömünkre a Dohány és Móra 
Ferenc úti Tagóvodákban Ovi-
Foci pályák bővítik a mozgás, a 
sportolás lehetőségét. Tervez-
zük a másik két óvodában is a 
megvalósulását. Mindezeken 
túl bútorok, udvari játékok, 
képességfejlesztő eszközök 
beszerzésére is lehetőségünk 
volt, melyet az óvodák alapít-
ványai is támogattak.

Szeretnénk továbbra is 
színvonalas ellátást biztosítani 
óvodásainknak, ennek érde-
kében folytatódik az óvodák 
fejlesztése. Az erre vonatkozó 
koncepciót az önkormányzat 
2015–2020. közötti idősza-
kára terjedő fejlesztési terve 
tartalmazza. Ezzel összhang-
ban tervezés alatt áll egy pro-
jekt, melyből néhány elemet 
emelnék ki. 

JÁTSZANI
Jól és jót • Decemberben nagy izgalommal, készülődéssel várják a Mikulást

• Közös karácsonyi ünneplés betlehemes játékkal 
• Farsangi bál – a gyermekek egyik legfelejthetetlenebb élménye
• Nevelési évenként legalább 2 alkalommal nyílt nap, melyre a szülőket és a tanító néniket is várják
• Tavaszváró hangulatban készülnek a húsvétra és a nemzeti ünnepünkre
• Emlékezetes programokkal teszik felejthetetlenné a víz, a Föld és az állatok világnapját
• Május első hetében műsorral köszöntik az édesanyákat. A hónap végén meglátogatják az első 

osztályosokat és búcsúztatják az iskolába menő nagycsoportosokat
• A környezet, az élővilág megismerését segítik a madarak, fák napjára tervezett kirándulások
• Június első hetében gyermeknap vidám, szórakoztató programokkal 
• Hagyomány, hogy megünneplik a gyermekek név- és születésnapját, 

a fiúk nőnapon köszöntik a lányokat
• Egész évben rendszeresek a bábelőadások, a színvonalas, vidám, zenés műsorok, de ellátogat-

nak a Közösségi Ház gyermekprogramjaira is

Szeretnénk, ha sor kerülne – 
ahol még nem valósult meg 
– akadálymentesítésre, orvosi 
és sószobák, közösségi terek ki-
alakítására. Az óvodák udvarait 
tovább kívánjuk komfortosítani 
árnyékolókkal, fedett teraszok-
kal, minőségi játékokkal. 

Tovább szeretnénk kor-
szerűsíteni az informatikai 
eszközeinket, csoportszobai 
bútorainkat, berendezéseinket, 
nevelést-tanulást segítő eszkö-
zeinket, felszereléseinket.

GYEREKCENTRIKUS SZAKEMBEREK 
Szarka Melinda és családja korábban 
Budapesten lakott, tavaly költöztek 
városunkba. Kisfia szeptember óta a 
mezőkövesdi óvodába jár.
– Az a tapasztalatom, hogy a tárgyi 
feltételek kiemelkedőek a csoportszobák-
ban és az udvaron egyaránt. Az óvónők 
gyerekcentrikusak és jól képzettek, a 
dadusok pedig nagyon kedvesek. A 
kisfiam meleg szívvel beszél a csoport-
foglalkozásokról. Rendszeresen tanulnak 
mondókákat és verseket, mindig 
jókedvűen és örömmel megy óvodába. 
A csoportfoglalkozások mellett széles a 
paletta a szabadidős tevékenységek terén 
is. Gyermekem néptáncra, hittanra és 
sportfoglalkozásra jár. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy a kicsik nem csak az 
óvodában, hanem a városi rendezvénye-
ken is tevékenyen részt vesznek, továbbá 
rendszeresen járnak múzeumokba és a 
könyvtárba is – emelte ki az édesanya.

Képzett, tapasztalt szakemberek és színvonalas 
foglalkozások várják a gyerekeket a Mezőkövesdi 

Óvodában és Bölcsődében. A tagóvodák 
kihasználtsága magas, a 22 csoportba 

jelenleg 465 gyermek jár. Ujvárosi Lászlóné 
intézményvezetővel egyebek mellett az óvodai 

nevelés koncepciójáról, a foglalkozásokról, 
valamint a közeljövő terveiről is beszélgettünk.

Hagyományos óvodai programok

B. K.
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SZÓNOKVERSENY

Mit jelent nekem 
március 15-e?

Lapunk korábbi számaiban a szónokverseny díjazott alkotásait tettük közzé. 
A sorozat harmadik részében a beszédeket a tanulók névsorrendje szerint közöljük, 

így most Ábrahámi Kíra, Antal Alexa és Bársony Bálint írásai olvashatóak. 

Ábrahámi Kíra (10. C) 

Már óvodás koromtól 
emlékszem erre az ünnep-
re. Igaz, akkor még nem 
értettem sokat az ünnep 
történelmi hátteréből, de az 
élmények megmaradtak: az 
ünnepi műsorok, a szónok-
latok nem kötötték le a figyel-
memet, azt hiszem, nagyon 
untam. De este, a fáklyás 
felvonulás, örökre az emlé-
keimben maradt. A fáklyák 
színes lángokkal lobogtak: 
piros, fehér és zöld színük 
messze világított. Kisgyerek-
ként hatalmas fáklyaerdőnek 
láttam és gyönyörűnek!

Aztán ahogy teltek az 
évek, a fáklyalángok megtel-
tek tartalommal: történelmi 
ismeretekkel, tanító és tanár 
nénik meséjével... és lassan 
megértettem, hogy miért 
lobognak a fáklyák nemzeti 
színekkel ezen napon. A kis 
papírzászlócskákat – amit 
óvodás koromban görcsösen 
szorítottam, hogy nehogy 
elveszítsem – felváltotta 
az igazi zászló. Az ünnepi 
műsorok részese lettem, sza-
valtam, énekeltem az iskolai 
műsorokban, de ugyanolyan 
görcsösen markoltam a 
zászlórudat. Most nem attól 
féltem, hogy elveszítem, most 
1848 eseményeinek dacos és 
makacs elszántsága hatott 
rám. És már az ünnepi mű-
sorok sem voltak unalmasak, 
hiszen szereplője lehettem, 
a ’48-as események részese. 
A szónoklatokat sem unom 
már, hiszen minden szónok-
latból többet és többet tudok 
meg erről a napról. 
Számomra ez a nap a fáklya-
lángok és zászlólobogások 
napja marad örökre, a gyer-

mekkori emlékeimet újra és 
újra felidézem minden év 
március 15-én. De minden év-
ben ez a nap egy kicsit több is a 
gyerekkori emléknél: csodálom 
1848 szereplőit, forradalmárait 
elszántságuk, bátorságuk és 
akaraterejük miatt. És évről 
évre részese leszek annak a fel-
emelő érzésnek, hogy magyar 
vagyok. A múltjára büszke, a 
jelenét formáló, alakító magyar, 
aki a fáklyalángot, a zászlóru-
dat szeretné átadni egyszer a 
gyerekének.” 

Antal Alexa (10. C)

„Akkor egy emberként 
néztek szembe a hatalom vér-
ben forgó szemével. Mertek 
hinni, tenni, majd a szabad-
ságharc idején méltósággal 
veszíteni, abban a tudatban, 
hogy bár a végső győzelem 
nem az övék lett, egy világ 
tiszteletét vívták ki.

Március 15.: a fiatalság, 
a szabadság, a hinni és tenni 
akarás ünnepe. Most elmesé-
lem, mit is jelent számomra.

Sajnos bizonyított tény, 
hogy a diákok nagy részének 
csak száraz tananyagot és 
évenként ismétlődő ünnepséget 
jelent ez a megemlékezés. Ez 
valószínűleg annak köszönhető, 
hogy a témát időről időre egy 
séma alapján dolgozzák fel is-
kolák-szerte. A fiatalok számára 
néhány órás kötelezettséget 
jelent, amikor kokárdát kell 
tűzniük frissen vasalt fehér 
ingükre. Pedig az érzelmi töltet, 
amelyet ez a jeles nap hordoz 
magával, az a példaérték és 
büszkeség, mindenki szívében 
ott kellene, hogy éljen.

Amire én a legbüszkébb 
vagyok, a női alakok harca, 

azoké a nőké, akik bár nem 
kaptak olyan jelentős történelmi 
értéket, mint Petőfi, de végig ott 
álltak és küzdöttek a hazájukért, 
szabadságukért. Hogy a férfiak 
harca lett volna a forradalom? 
Nem véletlenül emlegetjük máig 
Laborfalvi Róza vagy Szendrei 
Júlia nevét, hiszen a történelem 
legjelesebb alakjairól beszélünk, 
akiket mégis elhomályosított és 
háttérbe kényszerített az akkori 
társadalmi norma.

Én, ha egyszer meg-
rendezhetnék egy március 
15-ei műsort, nagy hangsúlyt 
fektetnék a gyerekek alakja-
ira, harcára és küzdelmeire. 
Mint minden történelmi 
megmozdulás idején, sajnos 
itt is fel kellett áldozniuk a 
tizenéves fiúk fiatalságát. 
Mára már elképzelhetetlen-
nek tűnik, hogy a technikán, 
a videojátékokon, a telefonon 
és a számítógépen túl is van 
élet, pedig akkor ott nekik 
fel kellett venni a harcot 
egy olyan világgal szemben, 
amiben még lehetőségük sem 
volt élni, ám mégis tisztában 
voltak azzal, hogy jobb és 
élhetőbb mindennapokat 
szeretnének. És igen, Ma-
gyarország társadalma, akkor, 
ha egy rövid időre is, de 
megváltotta a világot.

A forradalom idején 
békésebben, de a szabad-
ságharc idején puskalövések 
és kardok csattanására volt 
szükség ahhoz, hogy hazánk 
megtalálja a maga hangját 
és bebizonyítsa, hogy nem 
vagyunk elnyomhatóak. 

Hadd említsem Gabriel 
García Márquez gondolatát: 
»A forradalom is kulturális 
mű, a teremtő elhivatott-
ság és tehetség legteljesebb 
megnyilvánulása, mely okot 

ad arra, de meg is követeli 
tőlünk, hogy mélységesen 
higgyünk a jövőben.« 

Alapvetően visszauta-
sítom az erőszakot, a szó 
legbizonyosabb értelmében, 
viszont beismerem, van az a 
pont, ahol már nem segíthet 
néhány szép szó, vagy jól 
megfogalmazott érv. A már-
ciusi ifjak is eljutottak oda, 
ahonnan már nincs visszaút, 
s ahol már csak egyetlen társa 
van az embernek, egyetlen 
bizalmasa, és az a remény. A 
remény, mely a kilátástalan-
ság ellenére is ezrek szívében 
élt, látható volt az emberek 
szemének csillogásában, 
hallani lehetett a kardok 
hangjában és érezni lehetett 
minden lélegzetvételben.

Legalábbis az én képze-
letemben így él, számomra 
ez a forradalom és a vérrel és 
szenvedéssel tarkított szabad-
ságharc. Csodának tűnik, mert 
megtanította a népet arra, 
hogyha egymás kezét fogják, 
akkor egy emberként állhatnak 
ki a szabadságuk és a céljuk 
megvalósításának érdekében. 

Úgy gondolom, hiányzik 
ez már a társadalom nagy 
részéből. Csökönyösen 
megyünk a saját fejünk után, 
hibáztatjuk, ahelyett, hogy 
biztatnánk és segítenénk egy-
mást. Hát, nem egyszerűbb 
bólogatni és panaszkodni, 
mint kiállni magunkért és 
egymásért? Pedig minden 
évben megnézzük a forrada-
lom megemlékezésére tartott 
műsort, és mégsem tartjuk 
fel a fejünket és mosolygunk 
egymásra. Vallom, hogy 
ennek a hagyománynak 
egyik célja mindenképp az, 
hogy erőt merítsünk őseink 
agilitásából és elszántságából. 

SZÓNOKVERSENY

A szabadságharcot talán nem 
nyertük meg, de a márciusi 
ifjaknak köszönhetően »A 
magyar nép megint szép lett, 
méltó régi nagy hiréhez«. 

Számomra március 15. a 
büszkeségről és összetartásról 
szól. Példaértékű egy egész 
nemzetnek, egy egész világ-
nak. Ez a néhány mondat ke-
vés ahhoz, hogy kifejezhessem, 
mennyire szeretek magyar 
lenni egy olyan hazában, amit 
őseink tettek büszkévé újra. 

Köszönöm, hogy elmond-
hattam gondolataimat!”III. 
helyezett

Bársony Bálint (9. B)

„Március 15-e alkalmából az 
iskolában eddig megtanult 
események kapcsán engem 
érzelmileg leginkább Petőfi 
Sándor alakja fogott meg.
Nem mint költő, hanem mint 
ember szimpatikus a számomra. 

Elgondolkodtam azon: nap-
jainkban lenne-e hozzá hasonló 
fiatal, aki úgy cselekedne, mint 
ő a forradalom idején? 

A mai fiatalok között fel-
vállalná-e valaki azt, hogy 
»a néppel tűzön-vízen át«
vagy
»ott essem el én, a harc 
mezején«. 

A mai fiatal nemzedéket ki 
lehetne-e szakítani a kénye-
lemből, a biztonságból, a meg-
szokottságból. Szembeszáll-
nának-e az igazságtalansággal, 
küzdenének-e a jobbért, a 
másikért, egymásért.

Ezért tartom fontosnak 
megidézni Petőfi alakját. 
Illyés Gyula szavaival szeret-
ném idevarázsolni: 
»Bem tábornok örömmel fo-
gadta a költőt. Petőfi rögtön 
az első csatában, a vízakna-
iban, nem tudva, hogy az 
egyik század vezéri utasításra 
vonul vissza, a hátrálókhoz 
vágtat, kitartásra, aztán ro-
hamra buzdítja és vezeti őket. 
Ezután a fölháborodottan 
odarohanó parancsnokkal, 
Bethlen Gergellyel élénk vi-
tába ereszkedik, miközben a 
golyók kedélyesen fütyölnek, 

a székely babák pedig fejüket 
kapkodva várják, hogy hát 
végül is miben állapodnak 
meg az urak...

Az öreg Bem remek 
jellemismertető, tudja, hogy 
ilyen emberekből lesznek a 
jó katonák. Legszorosabb 
környezetébe rendeli a költőt. 
Miért?

A jó öregnek fogalma sem 
lehetett a költő nagyságáról; 
eredetiben egy sorát sem 
olvasta. De lelkületét mégis 
hamar megismerte. Úgy bánik 
vele, mint édes gyermekével, 
aggódik érte, igyekszik távol 
tartani a veszélytől. Finom ta-
pintattal begyógyítja az égő-fájó 
sebet, amelyet azon a gyávaság 
vádja ütött: hadi vitézségéért 
kitüntetést tűz mellére. Futári, 
hivatalos küldetéssel újra és újra 
Debrecenbe meneszti, az egy-
szerű tigrisek közül a marakvó 
oroszlánok barlangjába.« 

Petőfi ezt írta a naplójába: 
»Tegnap küldötte szét 

Bem a kisebb érdemjeleket 
serege jobbjainak. E sorok 
írójának szerencséje van 
ezek közé tartozni. S így meg 
vagyok végre jutalmazva is, 
pedig túlságosan, nem azál-
tal, hogy érdemjelt kaptam, 
hanem azon mód által, mely-
lyel azt nekem átadta Bem. 
Legyen gyöngeség tőlem, 
vagy akármi, én meg nem 
állhatom, hogy e jelenetet ki 
ne írjam. Saját kezével tűzte 
mellemre az érdemjelt Bem, 
bal kezével, mert jobbja még 
föl van kötve, s ezt mondá: 

'bal kézzel tűzöm föl, szí-
vem felőli kezemmel' s midőn 
elvégezé, megölelt, hosszan 
és melegen ölelt! – az egész 
világ tudja, hogy én nem 
vagyok szerény ember, de 
istenemre mondom, annyit 
nem érdemeltem.

Oly megilletődéssel, mely-
től, ha eszembe jut, most is 
reszket a lelkem, ezt feleltem: 

'Tábornokom, többel 
tartozom önnek, mint atyám-
nak: atyám csak életet adott 
nekem, ön pedig becsületet'

Félti a fiát a tábornok, 
a költő a parancs ellenére 

indult a sereg után, kocsin; se 
lova, se fegyvere, hogy térjen 
vissza azonnal legalább a 
tartalékhoz. 

Tébolyult vérengzés kez-
dődött, az oroszok hétszáz 
bajtársuk eleste miatt nem 
ismertek hadifoglyot. Aztán 
iszonyú embervadászat: a 
katonák az elesetteket kifosz-
tották.«

A költő július 25-én csatla-
kozik Bem seregéhez, a sereg 
Marosvásárhely felé menetel, 
hogy kiköszörülje a magyar 
arcvonalon esett csorbát, 
megmentse a Székelyföldet, 
megakadályozza az északi és 
déli orosz hadak egyesülését, 
s együttes kinyomulását az 
Alföldre. Ez a magyar csapat 
a fővezér serege, a korabe-
li adatok szerint összesen 
2700 ember. Július 31-én, 
Segesvárnál találkozik az első 
orosz sereggel – ugyancsak a 
korabeliek véleménye szerint 
–, 16 000 gyalogossal és lovas-
sal, akiket 24 ágyú támogat. 
Bemnek nincs más választása, 
minden percben nyakába 
kaphatja a második orosz 
sereget is. Fölállítja hadsorait 
és támadást rendel. 

2700 ember és 16 000 
ellen, gondoljuk el! A hatszo-
ros túlerőben levő oroszok 
úgy fogadják ezt, ahogy illik, 
istensértésnek. Ez is hozzátar-
tozott Bem tervéhez. Számí-
tott arra, hogy az oroszok ezt 
az ő fejlődését csak színlelt 
támadásnak vehetik, az ő 
katonai képzeletük szerint az 
előttük levő magyar csapat 
csak része lehet a nagyobb 
seregnek, tehát annak a 
képzelt csapatnak a rohama 
ellen is fel fognak készülődni, 
erejüket arra tartogatják. Jól 
számított. A zavarba ejtett 
oroszok reggel 6-tól délután 
5-ig tűrik, bár egyre idegeseb-
ben, hogy a sebesült vadmacs-
ka arcukba ugorjék, torkukat 
keresse. Bem tervének már 
már második fele is sikerül: az 
a hajmeresztő merészségében 
is egyszerű elgondolás, hogy 
elveszi az ellenség ágyúit, és 
azokkal lövi szét a kozákokat. 
Csinált ő már ilyesmit. 

A magyar seregből mintha 
minden katona átvette volna 
az öreg vezér elszántságát 
és zsenialitását. Az ütközet 
győzelemmel kecsegtet. A 
huszárok Segesvárig nyomul-
nak, a 14-16 éves gyerek-
tüzérek ingujjra vetkőzve 
mozgó alakokra célozgat-
nak, az egyik orosz vezért, 
Szkárjatyint el is találják. De 
öt óra felé az óriás végre rá-
ébred, hogy a sötétség beállta 
előtt már sem a földről, sem 
az égből nem érkezhet több 
magyar az eddigiek mellé. 
Megrázkódik. S most ő indul 
rohamra. A vezérek, hogy 
a megszégyenített, a nagy 
veszteség miatt amúgy is 
felingerelt sereg harci kedvét 
még fokozzák, elnézik, hogy 
nincs hadifogoly! S elnézik, 
hogy a katonák kifoszthatják 
azt, akit megölnek. 

Amikor az oroszok 
támadásának vad zsivaja, 
fegyverropogása három ol-
dalról is felhangzott, a költő 
a csatatér fölött, a leégett 
Fejéregyháza falu előtt állt, 
nem messze a kötözőhelytől. 
Nem sokkal előbb kabátujjá-
val a szemét törölgette, egy 
lecsapódó ágyúgolyó arcába 
vágta a port. 

A költő nem kereste 
a halált, ezt régebben is 
tudtuk, de nem felesleges 
még egyszer megállapítani. 
Írt verset arról, hogy csata-
téren szeretne meghalni, de 
most nem akart meghalni. 
Életének kevés korszaka 
van, amelyben úgy tele van 
tervvel, munkavággyal, mint 
éppen ekkor. Amerre a csapa-
tok vonulnak, ő azt nézi, hol 
találná meg azt a legmegfele-
lőbb csendes zugot, ahol kis 
családjával végre nyugalmas, 
békés otthont alapíthat. 

Ez a terve nem sikerült. 
Sikerült viszont – Babits 
szavaival élve – nem csak a 
magyarok legnagyobb költő-
jévé, hanem a halálát követő 
nemzedékek példaképévé, 
követendő embereszménnyé 
– számomra pedig a klasz-
szikus értelemben vett hőssé, 
ideális emberré válnia.”
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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
Guba András mezőkövesdi származású piarista atya 
tartja ezüstmiséjét a Jézus Szíve templomban má-
jus 8-án (vasárnap) délelőtt 10 órakor.

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
Május 1-jétől szeptember 30-ig az esti misék 
kezdési időpontja 19 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 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
9–22 óráig Táncverseny Moderntánc Kupasorozat 
V. forduló a Városi Sportcsarnokban

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

május 4. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub 
a Közösségi Ház C épületében

április 29. péntek
13 órától Mezőkövesdi Zsóry SE 
– FC Tiszaújváros U15,15 órától U14 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

április 30. szombat
8 óra 45 perctől 35. Spórol6 Diszkont 
Kismatyó Sakk Rapid verseny az Abkarovits 
Jenő tér 1. szám alatt

április 30. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Soroksár FC NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

április 30. szombat
11 órától Mezőkövesdi Zsóry SE – Bozsik 
Akadémia Nyíregyháza U17,13 órától U19 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

május 7. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyös 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Stopper

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
április 17–23-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

április 24–30-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
május 1–7-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

április 30.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

május 7.
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban március 30. és április 11. 
között 6 házasságkötést és 17 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Deák Norbert – Bényei Katalin

Szabó Béla – Tari Ágnes
Sallai Gergő – Sugár Ágnes

Haláleset:
Zelei Istvánné 93 éves,
Jacsó József 74 éves,
Pap István 85 éves,

Bársony Mártonné 87 éves,
Jacsó Pálné 83 éves 
mezőkövesdi lakos.

2016 május 1-jén, vasárnap 17  órakor a 
mezőkövesdi Szent László templomban (Nagy-
templom) a hagyomány szerint orgonakoncert 
keretében emlékezünk meg a Szűzanyáról, az 
Édesanyákról és a Nagymamákról. Az egyház-
község nevében a jelenlévőket köszönti főtisztelen-
dő  dr. Medvegy János apát-plébános. 

Minden ünnepeltet és érdeklődőt szeretettel vár 
Mozer János és családja

Meghívó

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2016. május 6-án, 
pénteken a fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Matyó Nép-
művészeti Egyesület rendezvényeire a mezőkövesdi Táncpajtába.

16.00 Az egyesület legféltettebb ereklyéinek kiállítása és bemutatása
16.30 Ünnepi Közgyűlés
19.00 BUDAFOLK BAND koncert
20.00 TÁNCHÁZ ifj. Zsuráfszky Zoltán vezetésével

Felhívás
A tök már lassan ültethető. Gondozzuk, hogy 
óriási legyen. Az idén ősszel, a Matyó Kert-
barát Egyesület által negyedik alkalommal 
megrendezésre kerülő Matyó Őszi Zöldség-
Gyümölcs Kiállításra keressük Mezőkövesden 
termett legnagyobb tököt, különleges 
formájú zöldséget, gyümölcsöt.

Matyó Kertbarát Egyesület
matyokertklub@gmail.com

Meghívó

KATEDRA

Határtalanul 
program a gimnáziumban 

A mezőkövesdi intéz-
mény az elmúlt évek-
ben már többször élt a 
Határtalanul program 
által nyújtott pályázati 
lehetőséggel, amely-
nek célja a magyarok 
közötti kapcsolatok 
építése, kialakítása és 
elmélyítése.

Legutóbb a mező-
kövesdi középiskolások 
látogattak el Erdélybe, 
Kézdivásárhelyre. Ez 
alkalommal pedig a 
„Székelyföldtől Matyó-
földig” című program-
ban a kézdivásárhelyi 
Nagy Mózes Elméleti 
Líceum 33 diákja és 
4 tanára utazhatott el 
Mezőkövesdre. 
– Első alkalommal va-
gyok itt, de a diáktársa-
imtól, unokatestvérem-
től sok jót hallottam a 
tavalyi látogatásról. Na-
gyon örülök, hogy most 
minket hoztak el, nagy 
élmény ez számomra. 
Nagyon tetszik a város, 
kedvesek az emberek, és 
a közös programokat is 
nagyon élvezem– mond-

ta el Barbocz Tímea, 
a kézdivásárhelyi iskola 
tanulója. 

Az erdélyi vendégek 
részt vettek a Hancsók 
Kálmán Megyei Ma-
tematikaversenyen, 
melyen a kézdivásárhelyi 
iskola az előkelő második 
helyet szerezte meg. 
Emellett ellátogattak a 
Zsóry fürdőbe, a Matyó 
Múzeumba, a Hadas 
városrészbe is, valamint 
Miskolcra is elutaztak, 
ahol például a Diósgyőri 
Várat is megnézték. 

A találkozó fő témája 
híres matyó és székely 
emberek életének, mun-
kájának bemutatása és 
megismerése volt. Ennek 
jegyében a kézdivásárhe-
lyi és mezőkövesdi diákok 
elkészítettek egy olyan 
tablót, egy olyan össze-
állítást, melyben neves 
mezőkövesdi és székely 
személyeket mutattak 
be, valamint játékos 
feladatlapok, totók révén 
is elmélyítették az ezen a 
területen szerzett tudásu-
kat, ismereteiket.

Újabb Határtalanul program valósult 
meg április 1–3. között a Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskolában: 33 kézdivásárhelyi fiatal láto-
gatott el Mezőkövesdre és ismerte meg 

városunk látnivalóit, hagyományait. 

A mezőkövesdi gimnázium immár 45 éve 
rendszeresen megszervezi a matekversenyt 
középiskolások számára. A kétnapos eseményt 
pénteken nyitották meg, ahol elsőként Juhász 
Jánosné, a gimnázium igazgatója, majd pedig 
dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, aki beszédében kiemelte, hogy 
nagy öröm számára, hogy a versenyre már nem 
csak a megyéből, hanem határainkon túlról is 
érkeznek magyar diákok.

Idén 10 iskolából összesen 79 középisko-
lás vett részt a megmérettetésen. A házigazda 
gimnázium tanulói mellett részt vett több 
miskolci intézmény, valamint tiszaújvárosi, 
sátoraljaújhelyi iskola is. Ebben az évben 
Mezőkövesd testvérvárosából, Kézdivásár-

helyről két intézményből, a Nagy Mózes 
Elméleti Líceumból és a Református Gimná-
ziumból is több diák érkezett a versenyre. A 
kézdivásárhelyiek mellett Szatmárnémetiből, 
a Hám János Római Katolikus Teológiai 
Líceumból is jöttek az eseményre fiatalok. A 
verseny kétfordulós volt. Pénteken az írásbeli 
tesztet kellett kitölteniük a résztvevőknek a 
rendelkezésükre álló, összesen két óra alatt. A 
legjobbnak ítélt dolgozatok készítői vehettek 
részt a másnapi szóbeli fordulón. 

Péntek délután a gyereket kísérő tanárok 
szakmai programon vehettek részt, amely kereté-
ben dr. Juhász Tibor főiskolai docens, az Eszterházy 
Károly Főiskola tanára „A kör négyszögesítése 
magyar módra” címmel tartotta meg előadását.

A kétfordulós verseny végén évfolyamon-
ként díjazták az első három helyezettet, valamint 
felállították a diákok összteljesítménye tükrében 
az iskolák sorrendjét. A verseny első helyezettje 
a Herman Ottó Gimnázium csapata lett, míg a 
második helyet a kézdivásárhelyi Nagy Mózes 
Elméleti Líceum tanulói, a harmadik helyezést 
pedig a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium diákjai érték el. A legjobb mezőkö-
vesdi versenyző Gulyás László lett.

Megyei matekverseny 
a gimnáziumban 

45. alkalommal szervezte meg a Hancsók Kálmán Megyei 
Matematikaversenyt a Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola. Az április 1-jén és 2-án megtartott kétfordulós 

megmérettetésen 79 diák vett részt. 

Iskolai diákgyűlésen szavaztak a diákok a változtatásról még februárban. Ezen döntés alapján diákta-
nítással indult a nap, majd a 11. A és 11. B által szervezett programokon vehettek részt az érdeklődők. 
Széles volt a választék: focibajnokság, just dance, ügyességi verseny, természetjáró élménybeszámoló, 
fodrászbemutató, gitáros-énekes produkció, számítógépes játékbajnokság, kangoo bemutató. Az egész 
iskola területén és a sportudvaron zajlottak a programok. Idén először kaptak meghívást a Magyar 
Cserkész Szövetség tagjai, akik csapatépítő játékokat kínáltak a diákoknak és a tanároknak. A jó színvonalú 
és hangulatú diáknap végén Csirmaz István igazgató értékelte a szervező osztályok tevékenységét és 
emléklappal, valamint tortával jutalmazta őket.

Újszerű diáknap 
a katolikus szakképző iskolában

Új forgatókönyv 
alapján rendeztük meg 

az idei diáknapot a 
Mezőkövesdi Széche-

nyi István Katolikus 
Szakképző Iskolában.

Dr. Radványiné Fodor Valéria 

M. Zs.

M. Zs.

A feladatokat idén is 
a gimnázium nyugalmazott tanára, 
Szlovák Sándorné állította össze
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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 (fürdő-
üzemeltetési kisegítő), parkgondozó
Megváltozott munkaképességű személynek minősül: akinek 
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősí-
tése alapján 

60 százalékos vagy kisebb mértékű és megváltozott munka-
képességű személyek ellátására jogosult, továbbá 
aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelke-
zik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás 
időbeli hatálya alatt, továbbá 
akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mérté-
kű, 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 megvál-
tozott 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 munka-
körbe 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 érte-
sítést, valamint szakirányú végzettséget igazoló bizonyítványok 
másolatát a Zsóry Gyógy- és Strandfürdővel kapcsolatos munka-
körökbe az info@zsory-furdo.hu  e-mail címre vagy személyesen 
a Mezőkövesd, Napfürdő út 2. sz. címre a fürdővezető 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 meg-
hirdeti 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-egyeztetés a 49/505-142 
telefonszámon kérhető.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat 

útján történő bérbeadásra hirdeti meg
a Mezőkövesd, Juharfa u. 3. 3/14. szám 

alatti, 64 m2 alapterületű 
összkomfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje 
folyamatos, elbírálásának határideje a soron 
következő testületi ülés.
Pályázat benyújtásának helye: 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató meg-
tekinthető a Mezőkövesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal földszinti hirdetőtábláján, a városi 
honlapon – www.mezokovesd.hu –, illetve 
átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal, Mátyás király út 112. sz. em. 28. számú 
irodahelyiségében ügyfélfogadási időben 
(tel.: 49/ 511-536).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

A Hungarikum törvény lehetővé teszi, hogy az 
ország településein fellelhető helyi jelentőségű 
értékek számbavétele is megtörténjen. 

Mezőkövesd igen gazdag kulturális-, természe-
ti-, gazdasági-, építészeti- és egyéb kincsekben. 
Sokukra mindannyian büszkék vagyunk, mert 
az egykor és napjainkban itt élők különleges 
tehetségét, értékrendjét tükrözik.

A Mezőkövesdi Értéktár Bizottság várja 
a települési értéktárba történő felvételre 
vonatkozó javaslatokat, mely ingyenes és 
folyamatosan zajlik.

A felterjesztéseket formanyomtatványon 
szükséges benyújtani, mely letölthető a 
www.mezokovesd.hu oldalról vagy személye-
sen kérhető a Közösségi Házban.

A kitöltött adatlapot e-mailen, 
személyesen vagy postai úton 

elektronikus adathordozón mellékelve 
várjuk hétköznapokon 8–16 óra között 

a Közösségi Házban.

Felhívás

II. SZÍNÉSZETI TALÁLKOZÓ
2016. április 22-23.

Közösségi Ház - Mezőkövesd
Április 22. (péntek):
11.30 Moliére: A fösvény

vígjáték 2 felvonásban (120 perc)
Mezőkövesdi Színészeti Egyesület (zártkörű előadás)

18.30 Baranyi Ferenc: A lónak vélt menyasszony
vásári komédia (30 perc)

Bodor Péter Színkör – Erdély, Erdőszentgyörgy

19.00 Marth P. Ildikó-Kazár Pál: Csillag vagy liliom?
zenés történelmi játék 2 felvonásban (75 perc)

Naná Színház - Hajdúnánás

Április 23. (szombat):
18.00 Aldo Nikolai: Éljen az ifjú pár

18.30 Aldo Nikolai: Kilátó
két abszurd egyfelvonásos szünet nélkül (60 perc) 

Gondolat Kamara – Mátészalka

19.00 Jean Cocteau: Rettenetes szülők
dráma 2 felvonásban (90 perc)

Bodrogközi Színjátszók – Szlovákia, Királyhelmec

BELÉPŐJEGY ÁRA: 1-1 estére (3-3 előadásra): 400 Ft/fő

A mezőkövesdi Közösségi Ház 2015/2016. évadra felnőtt 
színházbérlettel rendelkezők részére – annak felmutatásá-

val –, díjmentes az előadások megtekintése.

A rendezvény fővédnöke: 
Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese

Támogatóink: 
Mezőkövesd Város Önkormányzata, 
Közösségi Ház - Mezőkövesd

A Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő

és a Mezőkövesdi Civil 
Szövetség Egyesület

szeretettel várja Önöket a
 X. Civil Forgatag

rendezvényre

Ideje: 2016. május 1. 
10–14 óráig
Helyszín: Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő

Programok:
Néptáncprodukciók, fúvós- és 
mazsorettbemutató, görög 
tánc, slágerek, vásári komédi-
ák, divatbemutató.
Sátrakban: táplálkozás-ta-
nácsadás, testünk értékei, 
állapotfelmérő szűrés, vér-
nyomás, testzsírmérés, BMI, 
vidám feladatok felnőtteknek 
és gyerekeknek, Kaptárkövek 
újság vásárlási lehetőség.

Közreműködnek: Mező-
kövesdi Fúvós és Majorette 
Együttesért Alapítvány, Matyó 
Népművészeti Egyesület nép-
tánccsoportjai, Matyó Nagyma-
ma Klub Egyesület, Hangstúdió, 
Mezőkövesdi Sirtaki Görög 
Táncegyüttes, Mezőkövesdi Szí-
nészeti Egyesület, Mezőkövesdi 
Egészség Klub Egyesület, Matyó 
Kertbarát Egyesület, Mozgássé-
rültek Mezőkövesdi Egyesülete 
és hímző asszonyok.

Május 4. szerda 
Közösségi Ház

Moziajánló
KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

ügytípus

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:

17 órától
A dzsungel könyve – 3D
színes, magyarul beszélő, 
amerikai film, 2016 

19 órától 

19 órától 
A vadász és a Jégkirálynő – 3D
színes, magyarul beszélő, 
fantasy, 114 perc, 2016 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
elektronikus ajtóék és személyi riasztó beszerzése

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a nagyarányú érdeklődésre való 
tekintettel a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság munkatársai továbbra is várják  
megrendelésüket elektronikus ajtóék és személyi riasztó beszerzésére.  

Elektronikus ajtóék beszerzési ára: 1.050 Ft/db
Személyi riasztó beszerzési ára: 300 Ft/db
Bővebb információ, ill. a termékek állampolgárok részére való biztosítása 
érdekében kérem, keresse a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon Zelei 
Istvánné, illetve Durbák Korinna kolléganőnket a 06-49/505440-es 
telefonszám 5842-es mellékén!

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság   

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
elektronikus ajtóék és személyi riasztó beszerzése

A nagyarányú érdeklődésre való tekintettel felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának kez-
deményezésére, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság közreműködésével lehetőség 
van technikai védelmi eszközök – elektronikus ajtóék és személyi riasztó – kedvező 
áron történő beszerzésére. 

Elektronikus ajtóék beszerzési ára: 1.300 Ft/db
Személyi riasztó beszerzési ára:  300 Ft/db
Bővebb információ, ill. a termékek állampolgárok részére való biztosítása érdekében 
kérem, keresse a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadóját, 
Derekas Orsolya r. főhadnagy személyében a 06-46/505440-es telefonszám 
5861-es mellékén!   

 Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Információ: 
Közösségi Ház 49/500-135

A rendezvényt a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület szervezi.
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Három pontot szerzett városunk felnőtt csapata a legutóbbi 
két bajnoki mérkőzésen. Pintér Attila gárdája a Gyirmóton elszenvedett 

vereség után legyőzte itthon a Szegedet.

Gyirmót FC Győr – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-1)
A Merkantil Bank Liga 22. fordulójának rangadóján az élen álló 
dunántúliak a 2. helyezett csapatunkat látták vendégül április 
10-én. Az első 20 perc eseménytelenül telt, ellenben a 21. percben 
megszerezték a vezetést a házigazdák. Egy formás akció végén Völgyi 
beadása mindenki előtt elsuhant és a labda a bal alsó sarokban kötött 
ki. Labdarúgóink ezt követően azonnal átvették az irányítást. A fölény a 
37. percben góllá érett, ekkor Szatmári ugratta ki remekül Molnárt, aki 
Völgyi szorításában állítgatás nélkül lőtt Sebők lábai között a hálóba.

DRÁMAI HAJRÁ Fordulás után a hazaiak játszottak fölényben, és 
negyedórával a mérkőzés vége előtt újra vezetést szereztek. Bori 
beadását Simon András csúsztatta közelről a bal alsó sarokba. 
Csapatunk a hátralévő időben nagy fölényben játszott és a 86. 
percben Sós büntetőt harcolt ki. A 11-est Nicorec nagy erővel a 
felső lécre vágta, így a Gyirmót otthon tartotta a pontokat.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Szeged 2011-Grosics Akadémia 2-1 (1-0)
A 23. játéknapon a 7. helyezett Tisza-parti alakulat 
látogatott városunkba április 16-án. A mérkőzés első 
helyzetét a szegediek alakították ki a 8. percben, melyre 
csapatunk góllal válaszolt. A 20. percben Vági robogott 
végig a jobb oldalon, remek átadásával Heffler lépett ki, 
akit Szántai szabálytalanul szerelt a büntetőterületen. A 
11-est Heffler magabiztosan értékesítette.

IZGALMAS HAJRÁ Csapatunk pontosan egy órányi játékot 
követően megduplázta előnyét. Ekkor Heffler végzett el 
szabadrúgást a térfél közepén, felívelését a jól helyezkedő 
Fótyik bólintotta a hálóba. A vendégek öt perccel később 
szépítettek, Obot beadását Hegedűs Martin helyezte 
a hosszú sarokba. Ezt követően a látogatók játszottak aktí-

vabban, de egyenlíteniük nem sikerült. A találkozó utolsó 
fontos eseményét a szegedi Szabó kiállítása jelentette, aki 
egyből pirosat kapott, miután hátulról rácsúszott Tajthyra.
– Gratulálok az eredményhez a srácoknak! Egy kicsit 
bennük volt még a gyirmóti vereség, de aki kint 
volt, láthatta, hogy mindenki próbálta odatenni a 
szívét. Ez egy kicsit a szív diadala volt. – értékelte a 
mérkőzést Pintér Attila vezetőedző.

Labdarúgóink a sikernek köszönhetően a 3. 
helyen állnak a tabellán 41 ponttal. A listavezető 
Gyirmót 53, a 2. helyezett Zalaegerszeg 42 pontos.

RANGADÓ Együttesünk hétvégén a 4. helyezett Kis-
várdára látogat. A rangadó április 24-én, vasárnap 
15.15-kor kezdődik a szabolcsi városban.

Bódi Krisztián

MOL-Pick Szeged 
– Mezőkövesdi KC 33-27 (19-15)
Együttesünk a BOMBA! férfi kézilabda 
Magyar Kupa négyesdöntőjében elsőként 
Európa egyik élcsapatával találkozott. 
A szegediek a honi bajnokságban az 
aranyéremért harcolnak, emellett a Baj-
nokok Ligájában is remekül szerepeltek, 
így csapatunk a papírforma alapján a 
tisztes helytállás reményében léphetett 
parkettre április 16-án a debreceni Főnix 
Csarnokban.

BÁTOR JÁTÉK Esélytelenség ide, esélyte-
lenség oda, az MKC alaposan bekezdett 
az összecsapás elején. Kézilabdázóink 
két góllal nyitottak és az első 20 percben 
nem is engedték ki a vezetést a kezükből. 
Carlos Pastor csapata sokáig nem találta 
az ellenszert csapatunk remek játékára. 
Kéziseink a 8 gólig jutó Grigorjev és négy 
gólt „termelő” Hajdu pontos átlövései 
mellett a beállósokat is többször sikeresen 
megjátszották. Az MKC 13-13 után enged-
te át először a vezetést a Tisza-partiaknak.

Csapatunk lendülete a második 
játékrészben sem hagyott alább, 20-15 
után zsinórban három kövesdi találat 
született, majd állandósult a 2-3 gólos 
különbség. A szegediek csak a meccs 
hajrájában tudták felőrölni az MKC el-
lenállását és végül hat góllal nyertek.

A másik ágon a Balatonfüred 
40-21-es vereséget szenvedett a 
Veszprémtől.

Mezőkövesdi KC 
– Balatonfüredi KSE 25-27 (10-14)
A bronzmérkőzésen nehezen lendültek 
játékba a csapatok, ezzel együtt a füre-
diek kezdtek jobban, a 7. percben 3-1-re 
vezettek. A folytatásban is a Balaton-par-
tiak játszottak pontosabban, tíz perccel 
a szünet előtt már 11-5-re vezettek. A 
hajrá viszont kézilabdázóinknak sikerült 
jobban, ezért sikerült közelebb férkőzni 
ellenfelünkhöz.

SZOROS VÉGJÁTÉK Együttesünk a második 
játékrészben is becsülettel küzdött. A jó 
védekezés mellett Grigorjev, Hajdu és Szepesi 
is szórta a gólokat, ennek ellenére a fürediek 
őrizték a 4-5 gólos különbséget. Csapatunk 
nagyot hajrázott és az utolsó percekben 
fokozatosan csökkentette hátrányát, viszont 
két gól megmaradt a dunántúliak előnyéből. 
Az MKC a tavalyi bronzérem után most a ne-
gyedik helyen zárt, de a csapat bebizonyítot-
ta, hogy megérdemelten jutott be a sorozat 
legjobb csapatai közé.

A tisztes eredmény mellett dicséret 
illeti a lelkes kövesdi szurkolókat, akik a 
Magico Ultras vezetésével mindkét nap 
igazi fesztiválhangulatot varázsoltak a 
Főnix Csarnok falai közé.

A fináléban az MVM-Veszprém 24-
24 után büntetőkkel 27-26-ra legyőzte 
a Szegedet, így a kövesdi Zubai Szabolcs 
csapata ezüstérmet szerzett a kupában.

Helytálltak kézilabdázóink
Negyedik helyen végzett városunk felnőtt csapata 

a Magyar Kupában. Skaliczki László együttese a Szegeddel és 
a Balatonfüreddel is végig tartotta a lépést.

Vereségre 
győzelem
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

24 órás vetélkedőn a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Diákjai 
Fergeteges hangulatú 24 órás vetélkedőn vettek részt 
diákjaink március 19-20-án Gyöngyösön, a Fejes András 
Sportcsarnokban. A 42 fős iskolai csapat 37 diákból és 5 
kísérő tanárból állt.

Előfeladatként kínai olimpiai megnyitót kellett 
készíteni 3 perces időtartamban. Csapatnevünk Pekingi 
Ping-pong Közösség (PPK) volt.

A vetélkedőt megelőző 2 hét lázas készülődéssel 
telt, mely jelmezek készítését, zenék válogatását és a 
koreográfia összeállítását foglalta magában. A csapat-
tagokat az osztályfőnökök delegálták, s a szempontok 
között tanulmányi előmenetel, versenyeredmények, a 
közösségi munka dominált. Az óriási élményt adó ifjúsági 
program vidám felvonulással indult, majd a Fejes András 

Sportcsarnokban folytatódott 24 órán keresztül. A 11 
középiskolai csapat az olimpiák szellemében vetélkedett. 
A több tucat feladat között voltak ügyességi, szellemi 
megmérettetések, de a fő hangsúly a kreativitáson és az 
improvizáláson volt. A sportszerű és közösségi szellemű 
rendezvényen mindenki örült a másik sikerének és szurkolt 
valamennyi csapatnak.

Diákjaink nagy lelkesedéssel és odaadással 
versenyeztek és a  8. helyen végeztek. Gratulálunk Ördög 
Rebeka csapatkapitánynak, valamennyi diáktársának és 
a kísérő tanáraiknak: Bukta Katalin, Gáspárné Nyitrai Éva, 
Balázsné Gulyás Erzsébet, Szlatkiné Szajcz Tímea tanárnőknek 
a sikeres szerepléshez. Dr. Radványiné Fodor Valéria

Diákmozgalmat segítő tanár

TISZAFÜREDI TÜZÉPÜNKRE 
BOLTI ELADÓNŐT KERESÜNK!

Feltétel: 
– önálló munkavégzés

– építőanyagok ismerete

– számítógépes ismeret

– referenciák

Fizetés: nettó 140-200 ezer Ft.

Kézzel írott fényképes 

önéletrajzot a 

paletta@vakolat-centrum.hu

e-mail címre kérnénk.

MÉRTÉK A matyó néptáncosok indiai szerepléséről számoltak be a résztvevők a 
MÉRTÉK KÖR legutóbbi összejövetelén. India fővárosában, Új-Delhiben a World Cultural 
Festivalon léptek fel a Matyó Népművészeti Egyesület táncos csoportjai március 
11–13. között. Az indiai szereplés során szerzett élményeikről tartottak beszámolót a 
fesztiválon résztvevő táncosok április 1-jén 17 órától. Elsőként Berecz Lászlóné, a Matyó 
Népművészeti Egyesület elnöke foglalta össze a tapasztalatokat, majd a jelenlévők 
megtekinthették a Kovács László rendező, operatőr video-összeállítását.          M. Zs.

MÁJUSIG LÁTHATJÁK Meghosszabbították a "75 éves a Zsóry - Tár-
gyi emlékek és dokumentumok a fürdő történetéből” című időszaki 
kiállítás látogatási idejét a Matyó Múzeumban. A kiállítást 2016. 
május 1-ig, keddtől vasárnapig 9–17 óráig láthatják a múzeumban.

Az NB II-es sakkbajnokság 10., utolsó előtti 
fordulójában a Nyíregyházi Sakk Iskola SE volt 
együttesünk ellenfele, idegen környezetben.

Az elmúlt években megerősített, szívós 
vetélytárs 5 táblán fölénk kerekedett, míg 2 
táblán a küzdelem feladására kényszerült. A 
fennmaradó 5 asztalnál döntetlen született, 
így a végeredmény 7,5-4,5 a házigazda javára.

A vereség ellenére együttesünk tartja 
jelentős előnyét az utolsó helyezett Nádud-
vari SE előtt.

Győzött: Kelemen György és Hajdú Sándor
Döntetlent ért el: Éberth Zoltán, Hunkó György, 
Nyíri Dániel, Hegedűs Rafael és Pap Kristóf      
Játszottak még: Barabás Tibor, Sallai János, 
Zelei Zoltán, Kántor József és Csontos Dominik 
    
Az utolsó fordulóban, 2016. április 17-én a 
már lényegében bajnoknak tekinthető Deb-
receni Sakkiskola-Kwizda Egyesületet fogadja 
városunk sakkcsapata.          

Dr. T. B.

Az elvárt 
eredmény 
teljesítve...
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Remek hangulat a vetélkedőn

Siker a Szeged ellen

Tisztes helytállás a legjobbak között
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Kórustalálkozó
Dicsérjétek az Urat! címmel szerveztek találkozót

a Mezőkövesdi Esperesi Kerülethez tartozó kórusoknak 
a Szent László templomban április 2-án.

A 13. alkalommal megszervezett 
eseményen elsőként dr. Medvegy 
János apát-plébános köszöntötte 
a vendégeket, majd Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkár osz-
totta meg ünnepi gondolatait.

HAT KÓRUS A fellépők, összesen hat 
kórus, egyházi művekből álló műso-
rát a Szent István Katolikus Általános 
Iskola Gyermekkara kezdte, majd a 
Szent László Kórus lépett fel. Rajtuk 
kívül a Csincsei Énekegyüttes, a 

mezőszemerei Sarlós Boldogasszony 
Nőikar, továbbá a Jézus Szíve Temp-
lom Férfikara és Vegyeskara szerepelt.

A kórustalálkozó végén Szabó 
József Béla atya, az Egri Főegyház-
megye zenei igazgatója osztotta 
meg gondolatait a résztvevőkkel, 
majd Tóth Imre, a Szent László 
Egyházközség világi elnöke méltat-
ta a találkozót és Mozerné Horga 
Stefániával, a rendezvény főszer-
vezőjével, valamint dr. Medvegy 
János apát-plébánossal közösen 
emléktárgyakat adott át a kórusok 
képviselőinek.

Születésnapi 
jókívánságok

Marika néni iskoláit Mezőkövesden végezte, fiatal korában 
a családi földeken segített. Ezt követően a Matyó Háziipari 
Szövetkezetben dolgozott egészen nyugdíjazásáig. Egy 
fia, két unokája és ugyancsak két dédunokája született.

Marika nénit a jeles jubileum alkalmából dr. Fekete 
Zoltán polgármester is meglátogatta, aki elsőként 
felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét, 
majd az önkormányzat nevében tortával és virágcsokor-
ral ajándékozta meg. 

Kilencvenedik születésnapját 
ünnepelte Kriston Józsefné, 

szül. Panyi Mária április 11-én.

Április 11-én ünnepeljük a költészet napját. 
Városunkban több rendezvénnyel is megemlékeztek 

József Attila születésnapjáról. 

Költészet napja 
városunkban

Hétfőn színházi délelőttöt rendeztek a Közösségi 
Házban két kassai színművész, Pólos Árpád és 
Kövesdi Szabó Mária verses műsorával József 
Attila születésnapjának tiszteletére. Elsőként a 
költő életét mutatták be röviden, majd ismert al-
kotásai hangzottak el: egyebek mellett a Mama, 
A bűn, A Dunánál, valamint a Kopogtatás nélkül 
című vers. A rendezvényen többek között a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola, valamint a Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola tanulói vettek részt.

Április 11-én délután pedig a Városi Könyvtárban 
várták az irodalom kedvelőit, ahol kötetlen 
beszélgetéssel emlékeztek meg József Attiláról 
és a költészet napjáról. A Városi Könyvtár és a 
MASZK Egyesület által szervezett rendezvényen 
bárki felolvashatta, elszavalhatta kedvenc versét, 
illetve megoszthatta véleményét az elhangzott 
költeményekről. A művek között mezőkövesdi 
költők, például Laboda Kálmán, Pázmándy 
László versei is elhangzottak.

Az Én és a kisöcsém című zenés 
bohózatot mutatták be április 7-én 
a Közösségi Házban. Eisemann 
Mihály és Szilágyi László kétrészes 
darabját a Körúti Színház vitte 
színpadra. Az előadást Koltai Ró-
bert rendezte, aki a darab egyik 
főszerepét is eljátszotta. A könnyed, 
humoros, fordulatokban gazdag 
történetet örökzöld slágerek 
színesítették.

Fergeteges bohózat

Irodalm
i Kávéház

Faludy György és Ladányi Mihály 
élete, illetve munkássága volt a témája 

az Irodalmi Kávéház Klub legutóbbi össze-
jövetelének. Április 6-án Török Ferenc a költők 
életéről és munkásságáról tartott előadást, ki-
emelve, hogy mindkettejüket bohém életvitel, 

sok utazás, szókimondás és gazdag életmű 
jellemezte. A klub májusi összejövete-

lét Kácson rendezik meg.

B. K.

K. Zs.

Kriston Józsefné és dr. Fekete Zoltán

B. K.

-os-

Verseket szavaltak a könyvtárban

B. K.


