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Városunk zeneiskolája az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is megszer-
vezte Tavaszköszöntő Jótékonysági 
Estjét, amely során a növendékek 
és az iskola művésztanárai léptek 
színpadra. Az esemény elején 
Mozerné Horga Stefánia tagintéz-
mény-vezető mondott köszöntőt, 
aki kiemelte, hogy ez az egyik olyan 
nagyobb rendezvény, amelyen az 
iskola diákjai bemutatkozhatnak a 
nagyközönség előtt.

A majdnem háromórás gála 
első részében olyan művek 
hangzottak el, amelyek témája 
a tavasz volt. A gyerekek egyéni 

és csoportos produkciókban 
mutathatták be zenei tudásu-
kat. Hallhattunk például énekes 
előadást, valamint zongora-, 
furulya-, cselló- és számos más 
hangszeres darabot is. 

Az est második részében pedig 
közismert filmek, mint például a 
Star Wars és a Karib-tenger kalózai 
zenéi csendültek fel, amelyeket a 
gyerekek jelmezben adtak elő. 

A zenés est mellett a Közös-
ségi Ház előterében az intézmény 
képzőművészeti növendékei által 
készített alkotásokban gyönyör-
ködhettünk.

Tavaszköszöntő
gála

A tavaszt, a természet ébredését idéző dallamok 
csendültek fel a zeneiskola 

Tavaszköszöntő Jótékonysági Gáláján április 15-én. 

A Mezőkövesdi Színészeti Egyesület a 2009-es találkozó után immár 
második alkalommal szervezte meg az amatőr színészek rendezvényét, 
amelyre az ország több településéről, illetve határainkon túlról is érkeztek 
vendégelőadók. A házigazda Mezőkövesdi Színészeti Egyesület április 22-
én délelőtt Moliere A fösvény című vígjátékával mutatkozott be. 

Április 22-én este Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese,parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, ország-
gyűlési képviselő mondott köszöntőt, amelyben kiemelte Mezőkövesd gazdag 
kulturális életét, az itt élők példaértékű hagyomány- és kultúratiszteletét. 

A bevezető gondolatok után az erdélyi Erdőszentgyörgyről érkező Bo-
dor Péter Színkör vitte színpadra Baranyi Ferenc A lónak vélt menyasszony 
című vásári komédiáját, majd az este folytatásaként a hajdúnánási Naná 
Színház társulata szórakoztatott bennünket a Csillag vagy liliom? című, 
Szent Margit életét feldolgozó zenés történelmi játékával. 

Április 23-án este a mátészalkai Gondolat Kamara az Éljen az ifjú pár, 
valamint a Kilátó című elgondolkodtató műveket adta elő. A kétnapos 
rendezvény zárásaként a Rettenetes szülők című drámát nézhettük meg 
a Bodrogközi Színjátszók előadásában, akik Szlovákiából, Királyhelmecről 
érkeztek városunkba. Az eseményen bemutatkozó színészek, társulatok 
produkcióit háromtagú zsűri értékelte. 

A találkozón odaítélt díjak: 
Legjobb szereplők: Eperjessy Mária (Királyhelmec);  Papp Ferdinánd 
(Királyhelmec), Rigó Katalin (Királyhelmec), Dienes Flóra (Mezőkövesd), 
Gorzó Ágnes (Mezőkövesd), Simon György (Hajdúnánás), Csiki Bori (Haj-
dúnánás), Nagy Sándor (Hajdúnánás). Legjobb díszlet: Királyhelmec 
Legjobb jelmez: Hajdúnánás 
Legjobb rendező: Illésné Popália Irén (Királyhelmec) 
Legjobb előadás: Csillag vagy liliom? (Hajdúnánás) 
Legjobb együttes: Bodor Péter Színkör (Erdőszentgyörgy) 
Különdíj: Gondolat Kamara (Mátészalka)

Öt társulat hat színdarabot vitt színpadra április 22-én és 23-án 
a Színészeti Találkozón a Közösségi Házban. Láthattunk például vásári 

komédiát, vígjátékot, drámát, valamint zenés történelmi játékot is.

Ha a színészek 
találkoznak

Molnár Zs.

A zene 
és a tavasz

Ezer táncos egy „ringben” 
Dinamikus, látványos produkciók a Városi Sportcsarnokban: az ország egyik legrangosabb mo-
derntánc-versenyét immár 9. alkalommal szervezték meg, amely során belekóstolhattunk például 
a hip-hop, a disco dance és a showtánc világába is. Külön kategóriában mérték össze tudásukat a 
mazsorettek. A mezőkövesdi fordulón a gyermek, junior és ifjúsági korcsoportokban összesen több 
mint ezer táncos lépett színpadra. 

Mezőkövesden tartották meg az Udo Moderntánc 
Kupasorozat utolsó világbajnoki selejtezőjét április 23-án. 

Molnár Zs.

M. Zs.
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É, mint rettegés
Életünk komoly forduló-
pontjain túl számos apró-
ságnak tűnő pillanat ég bele 
emlékezetünkbe, melyek 
évtizedek múltán is élén-
ken élnek bennünk. Arra 
már nem is emlékszem, 
milyen feladatokat kaptunk 
az érettségin, de a meszelt 
folyosón elhangzott utolsó 
beszélgetés, a vizsgáztató 
tanárom idegességemet 
csillapító, kedves vicce, 
szüleim megnyugtató 
tekintete, a vizsga végén 
érzett súlytalanság, a várva 
várt záróbuli… a mai napig 
feledhetetlenek.

És merre tovább? Kérdezzük oly sokszor 
magunktól. Az érettségi az első ko-
molyabb mérföldkő, mellyel vállunkra 
nehezedik jövőnk súlya. Döntések sora 
követi, melyek – számomra – mindig túl 
korainak tűntek, vagy magamat éreztem 
túl éretlennek hozzájuk. De meghoztam, 
mert választani kellett. Néha meg csak 
sodor bennünket az ár, aztán más irány-
ba evezünk.

É, mint élet. É, mint érettségi. 
Félhetünk a jövőtől, nyöghetünk a 
döntés terhe alatt, retteghetünk a 
választásunk következményeitől. 
Mégis az, hogy egy-egy helyzetet 
hogyan oldunk meg, a nehézségein-
ket miként dolgozzuk fel, a gödörből 
kimászunk-e, az alagútból kitalá-
lunk-e… ez lehet a boldog, sikeres 
élet egyik feltétele.

Reziliencia. 
Ismeretlenül csengő 
idegen szó, egy olyan 

képességet jelent, melynek 
birtokában boldogok és sikeresek 

lehetünk. A fizikából (rugalmas el-
lenállási képesség) átvett pszichológi-
ai fogalom azt jelenti, hogy az ember 
gyorsan vissza tudja nyerni eredeti 

állapotát testi-lelki szenvedés, 
illetve nehéz élethelyzetek 

átélése után. 

-ora-
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VÁROSHÁZA

Robbantás után alapoznak

Mezőkövesd Önkormányzata a 
400 millió forintos kormányzati 
támogatás segítségével valósítja 
meg a tanuszoda építését a 
gimnázium és a kollégium 
udvarán. A kivitelezést végző 
Szilvási Építő Kft. márciusban 
vette át a munkaterületet. 
Elsőként a közművek kiváltását 
végezték el, valamint lebontot-
ták a gimnázium és a kollégium 
udvarán lévő melléképületet. 

A sportlétesítmény 
alapjának elkészítése előtt 
azonban az érintett területen 

található 23 méter magas 
kéményt is le kellett bontani, 
amelyet április 16-án délelőtt 
felrobbantottak.

A törmelék eltakarítását 
követően megkezdték az 
uszoda alapjának előkészíté-
sét, majd a betonozást. 
– A tanuszodánál nem csak 
egy klasszikus alapot kell 
elkészítenünk, hanem azzal 
párhuzamosan kell kialakíta-
nunk a gépházat is, valamint 
biztosítanunk kell annak 
megfelelő vízzáróságát. 

Ez egy komplex munkafolyamat, amely az időjárás függvé-
nyében 5-6 hétig tart majd – emelte ki ifj. Szilvási András, a 
Szilvási Építő Kft. ügyvezetője. 

Ezt követően, előreláthatólag május végén kezdik el az 
épület falszerkezetének építését. 

Robbantással bontották le a kéményt 
a kollégium udvarán. Ezután az alapozási munkák-

kal folytatják a tanuszoda építését. 

Egyhetes 
programkavalkád 
Mezőkövesden

Mezőkövesd Önkormányzata és a Mezőkö-
vesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. a tavaly 
első ízben megrendezett Matyó Világtalál-
kozó után idén is nagyszabású, egy hetet 
átölelő programkínálattal várja majd a 
mezőkövesdieket, illetve az ide látogató 
vendégeket június 20–26. között.

Népszerű együttesek, formációk 
adnak koncertet, mint például a Bikini, 
a Vad Fruttik és az Ismerős Arcok. Mel-
lettük Mezőkövesd Város Pro Urbe-díjas 
Fúvószenekara és más együttesek is 
fellépnek. Természetesen idén sem ma-
radhat ki a programok sorából a matyó 
néptáncosok és hagyományőrzők közös 
műsora, a Matyó Gála és az azt követő 
Cuháré sem. 

Újdonsággal is készülnek a szervezők. 
Ilyen például az I. Matyó Íjászkupát a 
Kavicsos-tó és Szabadidőparkban. 

A nagykoncertek, fellépők mellett Mező-
kövesdről elszármazott, ismert emberekkel 
is találkozhatnak az érdeklődők, akik 
különböző témákban tartanak majd 
előadásokat. Így városunkban előadást tart 
majd Koncz Gábor színművész, dr. PHD. 
Sebestény Tamás és prof. dr. Papp Zoltán 
nőgyógyász is. 

Mindezeken túl képzőművészeti kiállítás-
sal, irodalmi esttel, főzőversennyel, pálinka-
mustrával, valamint fotópályázattal is várják 
az egyhetes rendezvényre kilátogatókat. 

A sokszínű kínálatban kicsi és nagy, 
fiatal és idős, mindenki megtalálja a 
számára vonzó programot. Ne hagyják ki, 
látogassanak el június végén a Matyó Fesz-
tiválhétre, és legyenek Önök is részesei az 
egy hetes matyó forgatagnak! A részletes 
programokról majd a www.mezokovesd.hu 
oldalon tájékozódhatnak.

Koncertekkel, előadásokkal, 
főzőversennyel várnak 

mindenkit június 20–26. között 
a Matyó Fesztiválhéten.

Az ünnepségen elhangzott, hogy a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitánysághoz 
tartozó rendőrőrs épületének rekonst-
rukciója összesen mintegy 45 millió 
forintból valósult meg, melyhez az 
állam 35 millió Ft támogatást nyújtott. 

KÖZBIZTONSÁG Az eseményen 
Majoros János, Mezőkeresztes 
polgármestere és  dr. Vereckei Csaba 
r. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főkapi-

tányság vezetője után Tállai András, 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti 
és adóügyekért felelős államtitkár, 
a térség országgyűlési képviselője 
osztotta meg gondolatait. Elmondta, 
hogy nagyon fontos a településeken 
élők biztonságérzetének növelése, a 
közbiztonság megteremtése. Hangsú-
lyozta, hogy a rendőrőrs 17 dolgozója 
mostantól a 21. századnak megfelelő 
körülmények között dolgozhat.

Átadták a Mezőkeresztesi Rendőrőrs megújult 
épületét április 22-én.

Új épület

Dr. Vereckei Csaba, Tállai András és Majoros János 
közös szalagátvágással adta át hivatalosan az épületet

Molnár Zs.

M. Zs.

B. K.

Bikini

Ismerős Arcok
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SZÓNOKVERSENY

Ladányi Lídia (9. A) 

„A történelem nagy és sorsfordító esemé-
nyei, az azokra való emlékezés elgondol-
koztat és óhatatlanul felteszem a kérdést: 
ott és akkor én mit tettem volna? 

Nekem március 15. egy különleges 
ünnep, mert mindig eszembe jut Görgey 
Artúr és a világosi fegyverletétel. Próbá-
lom megérteni őt és az eseményeket. 

1849. augusztus 10. – Görgey 
Artúr kijelenti a kormányzónak, Kossuth 
Lajosnak, hogy vereség esetén leteszi a 
fegyvert és nem harcol tovább. Vajon mi 
sarkallhatta-e szavak kijelentésére? Vajon 
mi volt ennek az oka? A haza szeretete 
és az azért harcoló emberek védelme 
az egytől egyig halálba való sorozástól? 
Vagy gyáva hazaáruló lett volna? – aki 
éppen csak azért teszi le a fegyvert, hogy 
saját bőrét mentse? Erről a vélemények 
még a mai napig megoszlanak. 

Bennem is évről évre március idu-
sán felmerül a kérdés: Miért veszítettük 
el ezt a csatát? Válaszként, sokaktól 
kaptam Görgey Artúr nevét. Kisebb 
kutató munkát végezve Görgey Artúr 
életét illetően, rádöbbentem, hogy ez 
a fővezér igazságtalan meghurcolása 
lenne. Ennek az embernek nem kellett 
volna mindig a csatasorban állnia és 
harcolnia hazájáért, miközben, ő mégis 
így cselekedett. 

1849. július 2. – Görgey, a Komá-
rom mellett vívott csata következtében 
súlyos fejsérülést szenvedett, melynek 
eredményeképpen Kossuth Lajos a 
hadsereg éléről a fővárosba rendelte, 
hogy a hadügyminisztérium igazgatásá-
val bízza meg. Görgey Artúr lemondva a 
megtisztelő címről, levélben visszakérte 
magát a hadseregbe. 1849 tavaszán, 
sorozatos felvidéki győzelmek elismeré-
seképpen megkapta a Magyar Katonai 
Érdemrend I. osztályát, de ő nem 
fogadta el. Az április eleji győzedelmes 
csaták jutalma gyanánt felajánlott 
gödöllői kastélyt és koronauradalmat is 
visszautasította.

Ez a két példa elég bizonyíték volt 
számomra, hogy Görgey Artúr sem az 
orosz cárral, sem a Habsburgokkal nem 
szövetkezett, így nem nyomhatjuk rá a 
bélyeget, miszerint ő okolható a függet-
lenségért folytatott harc elvesztéséért. 

De akkor mégis ki? Vajon mégis csak 
a fővezér fegyverletétele okozhatta a 
magyarok szabadságának elveszté-
sét? Talán jobb lett volna, ha realista 
gondolkodását félretéve, kormányzója, 
a forradalomhoz való, idealista Kossuth 
Lajos hozzáállását követi? Ez örök rejtély 
marad a nemzet számára. Az erről 
szóló könyvek és írások, mintha ugyan 
sejtetnének valamit, de konkrét dolgot 
nem árulnak... Az olvasóra bízzák ennek 
ítéletét. Az én megítélésem szerint, 
mindaddig, míg lehetősége volt rá, 
Görgey Artúr védte hazáját és harcolt a 
szabadságért, a nemzetért. De a nemzet 
halálát jelentő értelmetlen harcot felad-
ta. Éppen a nemzet megmaradásáért! 

Lehet, hogy még kevés az isme-
retem, többet kellene erről olvasnom, 
de én felmentem Görgey Artúrt! 
Számomra ő egy hős volt, követendő 
példa. Én minden év március 15-én rá 
is emlékezem, és ez az emlékezés arra 
késztet, hogy még többet olvassak, 
még többet megtudjak róla. Én ma 
Görgey előtt is tisztelgek, mert ha ott 
és akkor nem így dönt, ma lehet, hogy 
nem lenne nemzeti ünnep ez a nap. 
Köszönöm 1848 hőseinek, hogy értem is 
harcoltak, és köszönöm Görgey Artúrnak 
a megmaradásunkat!” 

Nyeste Szabina (10. C) 

„Tisztelt Ünneplő Közönség! 
Általános iskolás éveim legszebb élményei 
közé tartoztak a forradalom és szabadság-
harc megemlékezésére tartott műsorok 
minden évben. Szerettem nézni, ahogy 
diákok sokasága beöltözött korabeli jelme-
zekbe és kicsit átvehették a márciusi ifjak 
életfelfogását. Ilyenkor közelebb éreztem 
magam, igaz csak néhány órára, ahhoz az 
érzéshez, amit ők is átélhettek. 

Felnyitották a szemem ezek az 
alkalmak már egészen fiatalon, hogy 
egy nép összefogása megrendítheti egy 
egész világ életszemléletét. Óvodában 
és általános iskola alsó osztályában még 
nem értettem, hogy mi a jelentősége az 
ünnepnek. Ilyenkor kokárdát készítet-
tünk, valamint megtanultuk a Nemzeti 
dalt. Márt kiskorban belém nevelték 
ennek a dátumnak a fontosságát. 

Ahogy teltek az évek és szaporod-
tak az ismereteim, még inkább megha-
tott ez az ünnep. Gyakran szerepeltem 
március 15-ei műsorokban. Ilyenkor már 
hetekkel az ünnepség előtt elkezdtük 
gyakorolni, hogy minden tökéletes 
legyen ezen a nemzeti ünnepen. Mikor 
hetedikben 1848-hoz értünk, már sok 
tudásom volt, ezáltal megérthettem a 
jelentőségét a nemzeti összefogásnak és 
kitartásnak. Világossá vált, hogy miért 
fektetnek ekkora hangsúlyt már kicsi 
korban rá. Most, 10. osztályos gimnazis-
ta létemre, tavaly már volt lehetőségem 
megnézni egy, a felsősök által készített 
komoly ünnepséget, ahol bemutatták 
a résztvevő emberek háttérérzelmeit 
is. 168 év telt el 1848 óta és a világ 
megváltozott, de az eszme nem. 

2016-ban is még ugyanúgy ünnep-
lőt veszünk fel és kitűzzük a kokárdát, 
mint akkor. A kokárda máig a forradalom 
és a szabadságharc egyik jelképe. Amikor 
Szendrey Júlia elkészítette Petőfinek, 
nem gondolta, hogy maradandót alkot, 
ahogy a márciusi ifjak sem. Ők csak egy 
boldogabb élet reményében szólaltak 
fel és buzdították a népet a 12 ponton 
keresztül, ami a magyarok követeléseit 
fogalmazta meg. Mikor én is elolvastam a 
12 pontot, történelmi ismereteim alapján 
megértettem a követeléseiket.

Ma is büszkén tűzöm ingemre az 
azóta már fordított színekben pompázó, 
ám ugyanazt az értéket képviselő 
kokárdát és büszke vagyok, amikor 
lehetőségem nyílik a követelések elolva-
sására. Köszönettel és hálával tartozom 
mindazon maréknyi embernek, ennek 
a népnek, hogy küzdelemmel egy ilyen 
hazát biztosítottak számomra. 

»Nincs az az ember, nincs az a 
hatalom, ki a néptől a szabad földet 
elvegye… És ez az alapja a honszabad-
ságnak.« (Vasvári Pál) 
Köszönöm, hogy meghallgattak!”

Szél Kristóf (10. A) 

„Amikor meghallom, hogy március 
15-e, rögtön két dolog az, ami eszembe 
jut róla. Egyrészt ekkor van a névnapom, 
ezért szerencsésnek érzem magam, 
mert pont egy ilyen jeles napra esik. 

Másrészt tudom, hogy az egész nemze-
tünknek ez egy nagyon fontos ünnep. 

Első emlékeim óvodáskoromra 
tehetők, amikor is anyukám nemzeti színű 
szalaggal díszítette az ablakomat, amit 
minden arra járó megcsodálhatott. Este 
pedig nemzeti színű, kis zászlóval a kezem-
ben, a kabátomon kokárdával, ugyanezzel, 
ami most rajtam van, mentünk az ünnep-
ségre, a fáklyás felvonulásra. 

Olyan emlékem is van, amikor kis 
műsorral szerepeltünk ezen a napon: 
huszárcsákó a fejemen, fakard az oldala-
mon, aranyzsinóros, piros huszárruhában 
mondjuk óvodás társaimmal a versünket. 
Pár sorra még emlékszem is. Így hangzik: 

«Mikor masírozunk, kapitány uram? 
Holnapután meg azután, csütörtökön 
ebéd után, kedves katonám!» 

Teljesen beleéltük magunkat a 
szerepünkbe és még az ünnep utáni 
napokban is huszárosat játszottunk. 
Ekkor tanultam meg azt is, hogy a 
nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és a 
Szózatot csendben, mozdulatlanul illik 
végighallgatni, vagy éppen a többiek-
kel együtt énekelni. Ekkor érzi igazán 
magyarnak magát az ember. Szívszo-
rító és felemelő érzés is egyben. Ezt a 
későbbiekben tapasztaltam meg, már 
általános iskolás koromban. Azóta ez az 
érzés vissza-visszatér. Eszembe jut az is, 
hogy Petőfi Sándor versét, a Nemzeti dalt 
is szavaltam már, most pedig itt állhatok és 
nagyon megtisztelve érzem magam, hogy 
megoszthatom Önökkel gondolataimat, 
emlékeimet. A mai nap is bekerül emléke-
im sorába, mely majd évek múltán ezen a 
napon lepereg, mint egy film. 

Ennek a napnak az üzenete szá-
momra az, hogy bátran küldjünk, mint 
őseink, álljunk ki igazunkért, ne adjuk 
fel céljainkat, a nehézségekkel merjünk 
szembe nézni, s fogjunk össze, mert 
egymás nélkül nem juthatunk előbbre. 

Végezetül, Sánta J. Ede: Magyar 
vagyok című verséből szeretnénk 
idézni pár sort: 
«Adjunk hálát a múltnak, 
hogy tanított minket! 
Hogy becsüljük a SZABADSÁGOT, a 
legnagyobb kincset! 
Ha még rám a Nap is másképp ragyog! 
Büszkén vallom magamról: 
MAGYAR VAGYOK!»”

Mit jelent nekem 
március 15-e?

Lapunk korábbi számaiban a szónokverseny díjazott 
alkotásait tettük közzé. A sorozat befejező részében 

Ladányi Lídia, Nyeste Szabina és Szél Kristóf írásai olvashatóak. 
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Fogy a gyereklétszám, de 
igyekeznek egyre jobb 
körülmények között 

tanítani, nevelni a diákokat 
a Mezőkövesdi Általános és 
Alapfokú Művészeti Isko-
lában. Gál János igazgató 
szerint az utóbbi években 
javuló eredményekkel zárult 
a kompetenciamérés, legjobb 
tanulóik pedig továbbra is 
szép eredményeket érnek el a 
versenyeken. Az elmúlt évek-
ben fejlesztették eszközpark-
jukat, a csökkenő létszámmal 
azonban meg kell küzdeniük.
– Mezőkövesden továbbra 
is három épületben zajlik az 
oktatás, 1–8. évfolyamokon, a 
zeneiskolában pedig zenemű-
vészeti, képzőművészeti és 
táncművészeti képzés folyik. 
Bükkzsércen a cserépfalui és 
bükkzsérci felsősök, Cserépfa-
luban pedig a két község alsó 
tagozatosai tanulnak. Tardról 
Mezőkövesdre járnak a tanu-
lók. Sajnos egyre kevesebb a 
gyerek, míg az egy évtizeddel 
ezelőtti összevonás idején 
több mint 1200 diákunk volt, 
ma már csupán 900. A mű-
vészeti iskola viszont stabilan 
tartja 400-450 fős létszámát – 
mondta Gál János igazgató.

A következő tanévben 
például valószínűleg öt első 
osztályt indíthatnak majd, 
20-25 fős létszámokkal. A 
járásban egyedül itt működik 

úgynevezett eltérő tantervű 
tagozat, két alsós, illetve felsős 
összevont csoportot tartanak 
fenn középsúlyos értelmi 
fogyatékos gyerekek számára. 
Ide pedagógiai szakvélemény 
és orvosi vizsgálatok alapján 
iskolázzák be a fiatalokat, 
szerte a megyéből.
– A továbbtanulási arány 
nálunk száz százalékos, 
tendencia, hogy egyre többen 
választják a mezőkövesdi 
Szent László Gimnáziumot, 
vagy a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Isko-
lát. Egerbe vagy Miskolcra 
csak azok mennek el, akik 
valamilyen speciális képzést 
szeretnének, például emelt 
szintű biológiát tanulnának, 
egészségügyi, kereskedelmi 
pályát választanak, vagy 
egyházi fenntartású gimná-
ziumban tanulnának tovább. 
A zsérci, cserépfalui nyolca-
dikosok viszont zömmel egri 
középiskolát választanak. Az 
eltérő tantervű tagozatból 
kikerülők speciális középis-
kolába nyernek felvételt.
– Iskolánkban hagyományos 
tanrend van, a Nemzeti 
Alaptantervre épülő helyi 
kerettantervvel dolgozunk. A 
kötelező érettségi tárgyakat 
képesség szerint csoportbon-
tásban, differenciáltan oktat-
juk, s működik a mindenna-
pos testnevelés is. Az angol, 

illetve német nyelv közül az 
egyiket kötelezően tanulják a 
gyerekek, a másikat felsőben 
szakkörön sajátíthatják el. 
Az országos kompetencia-
mérésen javuló tendenciát 
mutathatunk föl, a szülők és 
a pedagógusok is elégedet-
tebbek. A kisebb csoportlét-
számok miatt több idő jut 
egy-egy gyerekre – fejtette ki 
Gál János.

Az igazgató hozzátette, 
minden intézményt megfele-
lően elláttak digitális táblákkal, 
sőt, a pedagógusok saját ma-
guk is dolgoztak ki ezekre tan-
anyagot, feladatokat, s megyei 
szinten is bemutatják, átadják 
ezeket a jó gyakorlatokat.
– A digitális világban már 
nem működik, hogy 45 
percen keresztül csak a tanár 
magyaráz, így csoportmun-
kát, projektmódszert is 
alkalmazunk, használjuk a 
korszerű informatikai eszkö-
zöket. Úgy gondolom, hogy a 
gyerekeket meg kell tanítani 
ezek helyes használatára, le 
lehet velük kötni őket. Nem 
az a lényeg, hogy felesleges 
dolgokat magoljanak be, ha-
nem, hogy megtanítsuk őket 
arra, hol és hogyan érhetők 
el a szükséges információk – 
jegyezte meg az igazgató.

Gál János elárulta, alakult 
egy szupervíziós csoport, 
amely megvizsgálja az intéz-

mény működésében egyebek 
között a digitális szegmenst, 
figyelembe veszi a pedagó-
gusok, a diákok, a szülők és 
a társadalom elvárásai. Azt 
kutatják, milyen képzési 
módszereket lehet bevezetni, 
hogy fejlődjön a gyerekek 
ilyen irányú kompetenciája.
– A gyerekek oktatását 
különböző új módszerek-
kel igyekszünk segíteni a 
jövőben. Ilyen például az 
úgynevezett dartsmatek, vagy 
az, hogy a kötelező olvasmá-
nyokat nem csupán olvasó-
naplóval, hanem képregény 
készítésével dolgozzák föl. 
Ahol bevezették, jó véle-
ménnyel vannak a logikai 
képességeket fejlesztő Sakk-
palota programról, ezt előbb 
tanórán kívül szeretnénk 
bevezetni. Jelenleg szakköri 
formában lehet ismerkedni 
a táblajátékokkal, főképp 
a sakkal, de szeretnénk 
kifejleszteni. Felsőbb évfo-
lyamokon a természettudo-
mányokat és a matematikát 
szeretnénk összekapcsolni, 
először szakköri formában, 
majd a tanórákon. Nagyon 
jó innováció a LEGO robo-
tika szakköri formában való 
megismertetése, ötvözve a 
technikát, a matematikát, a 
programozást. Ezzel kapcso-
latban fölvettük a kapcsolatot 
két borsodi iskolával is, ahol 

Új módszereket, eszközöket is 
bevetnek az oktatásban 

a Mezőkövesdi 
Általános Iskolában.

Fejlesztenék 
a természettudományos 
oktatást 
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ezt már alkalmazzák. Fontos volna 
a természettudományos tárgyakat 
komplexen oktatni, szakkörökön 
kísérletezhetnének, illetve ismer-
kedhetnének a mindennapi tevé-
kenységek tudományos hátterével. 
Ezek nem mennek egyik napról a 
másikra, de a pedagógusok elkötele-
zettek, s nyitottak a változásokra – 
mondta Gál János, aki bízik abban, 
hogy meglesz ezek anyagi fedezete.

Az iskola, illetve alapítványai, 
fenntartói az elmúlt évtizedben szá-
mos pályázatot nyert, az épületek 
felújítására, a pedagógusok kép-
zésére, eszközök beszerzésére. Az 
utóbbi időben szűkültek a lehetősé-
geik, de remélik, hogy hamarosan 
ismét lesznek pályázatok. A Határ-
talanul program keretében nagyon 
sok hetedikes diák ismerhette meg 
a határon túli magyarok életét, min-
den évben indulnak csoportok. T. B.

Az iskola tanulói eredményesek, tanulmányi- és sport-
versenyeken is részt vesznek. Országos döntőbe jutnak 
természettudományos tárgyakban, sportban pedig szintén 
bejutnak a legjobbak közé duatlonban, kézilabdában, labda-
rúgásban, ennek eredményeképp a közepes létszámú iskolák 
között mindig dobogósok a megyében. A sikeres szereplés 
a művészeti iskolában tanulókra is igaz, zenei versenyeken 
megyei, országos helyezéseket érnek el, képzőművészetek-
ben pedig pályázatokon öregbítik a város hírnevét.ER
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,,Határtalanul” 
Felvidéken
Iskolánk – az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ,,HATÁRTALANUL” 
című PROGRAM sikeres pályázata alapján – 4 napos kiránduláson vettünk rész Fel-
vidéken. Az első nap Kassa város nevezetességeit fedeztük fel, megnéztük a Miklós-
börtönt, az Orbán-tornyot, a Szent Erzsébet dómot, majd a Rákóczi-féle Rodostó-ház 
kiállítását tekintettük meg. Ezután Nagyráskán egy állatfarmon lovagolni tanultunk. 
A szállásunk Deregnyőn volt. Másnap Leleszen a Premontrei apátság templomában 
voltunk, majd a Makovecz Imre által tervezett Községházában a polgármester 
vendégei lehettünk. Délután Doboruszkán érdekes történeteket hallgattunk meg 
a Dobó családról. Jártunk még Szirénfalván egy skanzenben, Királyhelmecen egy 
magyar iskolában órát látogattunk és beszélgethettünk az ott élő gyerekekkel, 
akiknek ajándékot is vittünk. Jártunk Borsiban, a kastélyban egy rendhagyó előadást 
hallgattunk II. Rákóczi Ferenc életéről. Bodrogszerdahelyen, a Vécsei kastélyban a 
Kossuth emléktáblánál koszorút helyeztünk el. Tőketerebesen egy gyönyörű parkban 
az Andrássy-mauzóleumot láttuk. Rövid túrát tettünk Zemplén és Kövesd várában. 
Szép emlékekkel és élményekkel érkeztünk haza.

A Mezőkövesdi Mező Ferenc Tagiskola 7. osztályos tanulói

2016. április 4-én nagy izgalommal indultunk Erdélybe. Hosszú utazás után végre Nagyvárad 
főterével és épületeivel ismerkedtünk meg, majd délután Nagyszalontán az Arany János 
Múzeumban, majd a költő szülőházában jártunk. Estére a szálláshelyünkön a diákotthonban 
lakó gyerekekkel ismerkedtünk meg. 2. nap reggel a helyi temetőben Arany János rokonainak 
sírját kerestük meg egy hosszabb sétával. Ezután Aradon a Minorita templom épületében 
Jézusról hallgattunk érdekes történeteket. A város főterén a 13 aradi vértanú emlékművét 
néztük meg, majd a vesztőhely emlékművénél szerpjátékkal felidéztük a vértanuk kivégzé-
sét. Délután Déva vára emelkedőjével kellett megküzdenünk, Ildi nénivel közösen szavaltuk a 
Kőmíves Kelemen című ballada néhány versszakát. A 3. nap újult erővel először Vajdahunyad 
várában tettünk egy nagy időutazó túrát, majd Erdély fővárosának, Gyulafehérvárnak 
nevezetességeit, történelmi emlékeit ismerhettük meg. Az utolsó nap Nagyenyeden, a re-
formátus kollégiumban a két fűzfa történetét hallgattuk meg és egy közeli templom stílusát 
határoztuk meg.  Ezután Marosilyén Bethlen Gábor erdélyi fejedelem életével ismerkedtünk 
meg. Tovább utazva Máriaradna híres búcsúhelyét látogattuk meg. Este, amikor haza érkez-
tünk, szomorú szívvel váltunk el egymástól. Köszönjük a lehetőséget az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának és az utazás szervezőjének, a Scool- túra Kft-nek.

Kirándulás 
,,Határtalanul”

7. osztály
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A gyerekszámmal párhuzamosan a pedagógusok 
létszáma is csökkent, öregségi, illetve előrehozott 
nyugdíjba mentek a tanárok, s volt, aki a nők 40 éves 
kedvezményét használta ki. A közeljövőben létszám-
hiány alakulhat ki, hiszen magas azok száma, akik 
az 1950-es évek végén születtek, s hamarosan elérik 
a nyugdíjkorhatárt. Az ő pótlásuk nehéz feladat, hi-
szen kevés a szakos tanár például fizikából, informa-
tikából, a művészeti intézményben pedig zongora-, 
illetve gitártanárra lesz igény.

Felvidéken jártak 
a hetedikesek Kirándulás

Erdélyben
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Népzenei verseny
Mezőkövesden rendezték meg 

a Vass Lajos Népzenei Verseny első középdöntőjét április 9-én.

A Vass Lajos Népzenei Szövetség immár 11. alkalommal szervezte meg a „Hagyomá-
nyos régiók, régiók hagyománya” Vass Lajos Népzenei Versenyt, amelyet a Kárpát-
medencében élő és működő népdalkörök, népzenei csoportok, énekkarok, nyugdíjas 
éneklő csoportok számára hirdetnek meg. A megméretés két évet ölel fel. Az első 
évben az elődöntőket, a következőben pedig a középdöntőket és a döntőt tartják meg. 

A tavaly több helyszínen lezajlott elődöntőkből mintegy 150 produkció jutott 
tovább az idei középdöntőkbe, amelynek első állomása a verseny megalapítása óta már 
hagyományosan az Mezőkövesd. Április 9-én a mezőkövesdi forduló során a háromtagú 
szakmai zsűri összesen 21 előadást hallgatott meg és értékelt.

A bizottság 12 csoport, illetve szólista műsorát Vass Lajos Kiemelt Arany 
Fokozattal ismerte el, akik így továbbjutottak a verseny döntőjébe. Emellett 9 pro-
dukciót díjaztak Vass Lajos Arany Fokozattal. A mezőkövesdi forduló után Sümegen, 
Dunapatajban, Berettyóújfaluban és Budaörsön tartják majd meg a hátralévő négy 
középdöntőt. A döntőt november 5-én rendezik meg Budapesten.

Növényeket, 
állatokat rajzoltak

A Holocén Természetvédelmi Egyesület által 
meghirdetett pályázat évek óta a tavasz 
egyik legjelentősebb képzőművészeti ese-
ménye az általános iskolás diákok számára. 
A szervezők idén állatokról és növényekről 
készült rajzokat vártak, melyre hat intéz-
ményből küldtek be pályaműveket az alsós 
és felső tagozatos tanulók. A beérkezett 
alkotások közül a legjobbakat a Közösségi 
Ház földszinti aulájában mutatták be.

MEGNYITÓ A kiállítás nyitó ünnepségén 
elsőként Tóthné Takács Magdolna szerve-
ző, a Mezőkövesdi Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanára köszöntötte 

a résztvevőket, majd Korpás Károly, a 
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 
művelődésszervezője osztotta meg gon-
dolatait a kiállításról és a tárlat anyagáról. 
A megnyitón jelen volt Répászky Zoltán, a 
Holocén Természetvédelmi Egyesület dél-
borsodi tagcsoportjának korábbi elnöke is.

A legszebb alkotásokat készítők 
oklevelet és könyvjutalmat vehettek át 
az eredményhirdetésen. Az ünnepséget 
a Szent Imre Tagiskola diákjainak műso-
ra színesítette. A hagyományoknak 
megfelelően jövőre fotópályázattal 
várják majd a tanulók alkotásait a Föld 
napjához kapcsolódóan.

Jót buliztak a motorosok

A rendezvény első napján környékbeli, valamint ismert rockbandák léptek színpadra a 
Kovács Kft. mögötti területen. A szombati program a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeumban kezdődött, délután játékos ügyességi vetélkedőket rendeztek a Lővöi úti 
„bázison”, ahol például motorblokkdobásban, sörforgóban és kötélhúzásban is összemér-
hették tudásukat, valamint erejüket a résztvevők. Esténként a Generátor rock, a Mátrix, 
az AB CD, a Living Steel, Sox on Cox, a Mérföldkő és a Cool Head Klan remek hangulatú 
koncertjein tombolhattak egészen hajnalig.

Újra felbőgtek a motorok városunkban. A szervezők színvonalas progra-
mokkal várták az érdeklődőket a kétnapos Matyó Motoros Mulatságon.

Hatvanhét rajz érkezett a Föld napja alkalmából meghirdetett 
„2016. év növényei és állatai” című rajzpályázatra. 

M. Zs.

B. K.

B. K.

Főigazgatói köszönettel büszkélkedhet Kiss József, aki korábban negyvennégy 
kazettából álló hangzóanyagot adományozott a Néprajzi Múzeumnak. A nyugdíjas 
pedagógus összesen 170 családot keresett fel és majdnem 500 dalt gyűjtött össze, és 
az ezzel kapcsolatos néprajzi hátteret is megörökítette. Kiss József 3 CD-nyi anyagot 
válogatott össze, melyből tavaly nyáron a mezőkövesdi oktatási intézmények és civil 
szervezetek is kaptak egy-egy példányt.

Matyó örökség

A legjobb alkotásokból 
készült kiállítás megnyitóját 
április 22-én rendezték meg 

a Közösségi Házban

Április 22-én és 23-án Mezőkövesd volt a kétkerekű 
járgányok szerelmeseinek központja, ugyanis immár 3. alkalommal rendezték 

meg a motorosok matyó buliját B. K.
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MOZAIK

Költészet napi 
szavalóverseny

120 óvodás, általános és középiskolás diák vett részt 
az idei költészet napi szavalóversenyen, 

amelyet április 11-én, 13-án és 14-én rendeztek meg. 

A Városi Könyv-
tár a költészet 
napjához 

kapcsolódóan minden 
évben meghirdeti 
szavalóversenyét az 
óvodások, az általános 
és középiskolások szá-
mára. A produkciókat 
szakmai zsűri értékeli. 
Ebben az évben is nagy 
volt a verseny iránt az 
érdeklődés: összesen 
120 gyerek szerepelt. 

Április 11-én a 
középiskolások adtak 
számot tudásukról. 
Nekik kötelezően Tóth 
Árpád verset kellett 
előadniuk a neves 
költő születésének 
130. évfordulója előtt 
tisztelegve.

Az alsó tagoza-
tosok április 13-án 
délelőtt szavalták el 
az általuk választott, a 
természet témakörét 
feldolgozó verseiket. 
Aznap délután pedig 
a felső évfolyamosok 
előadásában hallgatott 
meg a zsűri szeretetről 
szóló költeményeket.

Az óvodások 
pedig vicces, vidám 
tavaszi művekkel ké-
szültek. Az ő fordu-
lójukat április 14-én 
rendezték meg. 

A szavalóverseny eredményei korcsoportonként 
az alábbiak szerint alakultak: 

Középiskola: 
1. hely: Lengyel Lilla (Szent László Gimnázium)
2. hely: Kis Marcell (Szent László Gimnázium)
3. hely: Molnár Zita (Szent László Gimnázium)
Könyvtárosok különdíja: Ördög Rebeka (Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola)

1-2. osztály: 
1. hely: Patai Dóra (Szent István Katolikus Iskola, Mezőkövesd)
2. hely: Dobos Pongrác László (Bükkalja Általános Iskola, Bogács)
3. hely: Korpás Róbert (Szent István Katolikus Általános Iskola)

3-4 osztály: 
1. hely: Juhász Noémi (Forrás Oktatási Központ, Tard)
2. hely: Boldizsár Zsófia (Szent István Katolikus Általános Iskola, 
Mezőkövesd)
3. hely: Kardos Zsófia (Szent István Katolikus Általános Iskola, 
Mezőkövesd)
Zsűri különdíj: Czufor Mihály (Mező Ferenc Tagiskola, Mezőkövesd)

5-6. osztály: 
1. hely: Szabó Anna Gréta (Szent Imre Tagiskola, Mezőkövesd)
2. hely: Sebők-Darmos Hanna (Szent Imre Tagiskola, Mezőkövesd)
3. hely: Guba Lilla (Forrás Oktatási Központ, Tard)

7-8. osztály: 
1. hely: Katyina Boglárka (István Király Általános Iskola, Szentistván)
2. hely: Vályi-Nagy Réka Dina (Szederkényi Anna Tagiskola, Mezőnyárád)
3. hely: Konkoly László (István Király Általános Iskola, Szentistván)
A zsűri különdíjasa: Holló Márk (István Király Általános Iskola, Szentistván)

Óvodások: 
1. hely: Patai Sára (Egri úti tagóvoda, Mezőkövesd)
2. hely: Molnár Csenge (Dohány úti tagóvoda, Mezőkövesd)
3. hely: Bodonszky Kolos (Óvoda, Tibolddaróc)
A zsűri különdíja: Benk Orsolya Dóra (Dohány úti tagóvoda, 
Mezőkövesd)

Mezőkövesdi 
gimnazista nyert

Lázár Endre, a Szent László Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola 9. ny osztályos tanulója nyerte 

meg az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala és 
az AMAPED „Az én tavaszom” című fotópályázatát a 

18 év alatti korosztályban.

A pályázatok a történelmi Magyarország területéről és Ausztriá-
ból érkeztek. A szakmai zsűri elsősorban a képek dinamikáját és 
természetességét értékelte, de nagy hangsúlyt fektetett arra is, 
hogy a képek témája egyértelműen a tavasz legyen. A nyertes 
fotó a szomolyai Cseresznyéskertben készült.

Endrét 6 éves korától érdekli a fotózás, de szenvedélyévé az el-
múlt években vált. Kezdetben szülei biztatták, ma már iskolája, 
osztálytársai is büszkék rá. 

A tájképek mellett a szociofotózás érdekli a legjobban. 
Ismereteit autodidakta módon, szakmai folyóiratok segítségével 
bővíti, valamint részt vesz a Közösségi Házban tartott fotóklub 
találkozóin is. Bár még csak 16 éves, mégis eltökélt szándéka az, 
hogy a fotózás később a hivatásává váljon. 

Alkotásait hamarosan Mezőkövesden is megtekinthetjük. 
Folyamatosan nyomon követi ugyanis a gimnázium udvarán 
épülő uszoda munkálatait, melyekből kiállítási anyag készül 
majd, illetve reményei szerint lehetőséget kap a Kavicsos-tóról 
készült képeinek bemutatására is. 

Nyertes fotója jelenleg a bécsi Collegium Hungaricumban 
látható, de megtekinthető az Ausztriai Magyar Szervezetek 
Kerekasztala, az AMAPED, valamint a Petőfi Program közösségi 
oldalain is. 

Egy év szünet után újraindult a 
Mezőkövesdi Fotóklub. Május 
13-án 16 órától tartják következő 
összejövetelüket, melyen a tagok az 
utazásaik során készített fényképe-
iket mutatják be, illetve elemzik a 
Közösségi Ház „C” épületében. 

Újra együ
tt

A győztes fotó

B. K.

9. ny osztály
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Rendőrnapon 
vettünk részt

2016. április 23-án már második alkalommal vett 
részt iskolánk a Budapesten megrendezett VI. Or-
szágos Rendőr- és Tűzoltónapon, ahová a segítő 

tanárok és a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság két 
hivatásos rendőre mellett a 9-10-11. évfolyamos 

rendészeti tagozatos diákok mehettek el.

Reggel a buszok/vonatok be-
várása után elindulhattunk egy 
különbusszal, melyet a Rendőr-
ség bocsátott rendelkezésünkre.  
Amikor odaértünk, egy vezető 
várt ránk, aki az Adyligeti 
Rendészeti Szakközépiskola 
első éves tanulója, így számos 
kérdésünkre adott választ, 
többek között a felvételi követel-
ményekről, illetve az első évvel 
kapcsolatos tapasztalatairól. 

Eleinte borult időnek néz-
tünk elé, de mire odaértünk, 
a nap megmutatta magát és a 
végére a pulcsik is lekerültek. 
Az út folyamán úgyneve-
zett úti csomagokkal láttak 
el minket és a helyszínen is 
gondoskodtak a megfelelő 
ivóvíz- és élelemellátásról.

A nap folyamán sok 
hasznos információt tudhatott 
meg az, aki a felállított standok 

mellett megállt vagy figyelme-
sen végighaladt. A különféle 
rendészeti szervek, katasztrófa-
védelmi egységek mind képvi-
selték magukat. Sok esetben ki 
is próbálhattuk a rendelkezésre 
álló eszközöket, például fegy-
vereket, helikopter szimulátort, 
rendőrségi járműveket stb.

A megnyitó után érde-
kes szituációs és közelharci 
helyzeteknek lehettünk nézői. 

Nagyon aranyosnak tartottuk, 
amikor a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi igazgatóság technikai 
bemutatója végén egy lányké-
résnek lehettünk tanúi.

A nap végére kellemesen 
elfáradt az egész csapat, de 
így is nagy vidámsággal és 
egy csodálatos nap élményé-
vel térhettünk haza.

Szabó Petra 10. d osztályos tanuló
Sz. L.  Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

Mezőkövesden 1985-től találkozha-
tunk a logopédiai ellátás fogalmával. 
A tevékenység először a Nevelési 
Tanácsadó keretei között valósult meg, 
míg napjainkban a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Mezőkövesdi Tagintézménye biztosítja 
ezt Mezőkövesden és a járáshoz tartozó 
települések óvodáiban-iskoláiban. 

Ezt a feladatot három gyógypeda-
gógus-logopédus szakember – Bertáné 
Varga Renáta, Örkényiné Pázmándi Éva, 
Lázárné Hoffmann Erika – látja el.

A kezdetekben a gyermeknek és 
a szülőnek kellett utazni a szolgáltatás 
helyszínére, ma már a logopédusok men-
nek a nevelési-oktatási intézményekbe, 
ezzel is könnyítve a szülők leterheltségén.

Mi is a logopédus feladata?

Logopédiai tanácsadás: a szülő 
segítséget kérhet, ha azt tapasztalja, 
hogy gyermeke 2 és fél évesen még 
nem beszél. Ilyenkor beszédhelyzetek 
teremtésére, illetve a beszédszervek 
ügyesítésére vonatkozó informá-
ciókkal segít a szakember, esetleg 

kiegészítő vizsgálatokat javasol, 
a későbbiek során szükség szerint 
terápiát biztosít. 

Logopédiai szűrés: Kötelező szűrést végez 
az ötödik életévüket betöltött gyermekek 
körében. Az eljárás során a kisgyermek 
képességeinek néhány területéről kap 
adatokat, amelyek alapján szükség szerint 
részletesebb logopédiai vizsgálatot, kiegé-
szítő vizsgálatokat, esetleg más szakellátást 
javasol, logopédiai terápiában részesít.

Logopédiai terápia: célja a beszédhibák meg-
előzése, a már kialakult nehézségek javítása.

Tervezett foglalkozás, biztosítja 
a gyermek egész személyiségének 
töretlen fejlődését, az optimális 
beilleszkedést. A terápia megválasztását 
a beszédprobléma típusa, kiterjedtsége, 
a gyermek életkora határozza meg. 
Leghatékonyabb formája a megelőzés. 

A logopédiai tevékenység körébe 
tartozik a pöszeség javítása – amikor a 
hangképzés torzul vagy hangcsere fordul 
elő (mással helyettesíti az adott hangot. 
Pl.: lóka / jóka, tatas-dalamb, sép / tép), 
a megkésett beszédfejlődés terápiája – a 
nem beszélő vagy késve beszélő gyermek 

esetében beszédindítás, szókincsbővítés 
(főnevek, igék) és mondatalkotás (egyszerű 
mondatok, bővített mondatok-szavak tolda-
lékolása) segítése történik. Kisebb arányban 
van szükség az orrhangzós beszéd, vagy 
diszfónia (rekedt hang) kezelésére. 
A Mezőkövesdi Tagintézmény épüle-
tében két csoportban látjuk el életkori 
megoszlás alapján azokat a gyerme-
keket, akiknél a nehézség a beszéd 
ritmusában jelentkezik.

A foglalkozás során hangsúlyt kap a 
beszédészlelés-beszédértés fejlesztése, 
az olvasás-írás-számolás kialakulásához 
szükséges készségek erősítése is.

Kapcsolattartás: az otthoni gyakorlás 
szempontjából legfontosabb a támoga-
tó kapcsolat a szülővel – mit és hogyan 
kell csinálni a hatékonyság érdekében. 
Ezt segítette a tanév eleji szűrés 
eredményeihez kapcsolódó fogadóóra, 
vagy a szülői értekezleten elhangzó 
tájékoztatás. 

Az ellátott intézmények pedagó-
gusaival közösen kölcsönös informá-
ciócserével segítjük egymás munkáját, 
tevékenykedünk a gyermekek megsegí-
tése érdekében.

Lázárné Hoffmann Erika
gyóygpedagógus-logopédus

„Az emberek élnek, lélegeznek és beszélnek. Életünk egyik fontos tevékenysége 
– pusztán külső szemléletre is – az, hogy gondolatainkat, érzelmeinket 
szavakkal közöljük, hogy mások gondolataira, érzéseire figyeljünk, azokat a 
nyelv közege által fölfogjuk, megértjük. Attól a pillanattól fogva, hogy a világra 
születtünk, mindaddig, míg meg nem halunk, beszélünk.” /Kosztolányi Dezső/

LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS,
a Pedagógiai Szakszolgálatban

A logopédus nemcsak 
tanácsadást tart, 
szűréseket végez és 
különféle terápiákat 
alkalmaz, hanem 
munkáját a szülőkkel 
való folyamatos 
kapcsolattartás jellemzi
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Stopper

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: május 22.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 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
május 18. szerda

Múzeumi Világnap – ingyenes belépés, rendha-
gyó programokkal: Matyó Múzeum, Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeum, Takács István 
Életmű Kiállítás, Kisjankó Bori Emlékház

május 18. szerda

18 órától Rozgonyi Katalin (zongora) és Varró 
Katalin (hegedű) koncertje a zeneiskolában

május 19. csütörtök

18 órától Bödőcs Tibor Cefre palota című önálló 
estje a Közösségi Házban

május 20. péntek

10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

május 21. szombat

10 órától Hangszerválasztó Családi Nap a zeneiskolában

május 7. szombat

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

május 14. szombat

10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Egri Sportcentrum SE U14, 
12 órától U15 labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban 

május 14. szombat

19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – SzTK-Erima NB II-es 
férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

május 21. szombat

18 órától Mezőkövesdi KC 
– Kőnig Trade Balmazújvárosi KK NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
május 1–7-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

május 8–14-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

május 15–21-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

május 14.
Dr. Heéger lászló, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

május 21.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban április 12. és 25. között 
11 házasságkötést és 11 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Domaházi Gergő – Lőrincz Klaudia

Deme Lajos – Szentgyörgyi Boglárka
Lövei Zsolt – Vasas Erika

Póta Tamás – Endrődi Rita
Szőcs Lóránt Imre – Hegyi Anita

Kis László – Zsinka Szilvia
Haláleset:

Kelemen József Béla 70 éves,
Fodor Józsefné 84 éves 

mezőkövesdi lakos.

Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy Mezőkövesden az alábbi 
helyeken hálózatfejlesztés miatt áramszünetet tervezünk:   

2016. május 11-én 8–12 óra között
Rezeda u.: végig, Muskátli u.: 11., Budai Nagy Antal u.: 54.

2016. május 11-én 11 óra és 15 óra 30 között
Erzsébet királyné u: 1–21., 6–32., Alkotmány u.: 50-től 
végig, Alkotmány u.: 53-tól végig, Muskátli u.: 5–9., 
14–40., Mák u.: végig, Mátyás u.: 35–45., 48., 54 .

2016. május 17-én 8 óra és 15 óra 30 között
Lövői u.: 14–40., 48., 9–31., Szőlő u.: végig, Köszméte u.: 
végig, Barack u.: 2–32., 1–51., Ribizli u.: 8., Eper u.: 2–30., 
1–35., Dinnye u.: 1–3., 2–10.

2016. május 18-án 8 óra és 15 óra 30 között
Martos F. u.: 8–10., Arany J. u.: 14–44., 17–37., Fűzfa 
tér: 1., Orgona köz: végig, Fűzfa u.: 5–15., 2–18.

2016. május 20-án 8 óra és 15 óra 30 között
Dohány u.: 9–31., 35–49., 12–26., Gém u.: végig, Sirály u.: 
végig, Hattyú u.: végig, Pacsirta u.: 20-tól végig, 37-től végig.

2016. május 23-án 8 óra és 12 óra 30 között
Budai Nagy Antal u.: 49–75., 26–36., 8–24., 15–45., 
6., 10–22., gróf BethlenIstván u.: 26-tól végig, 33-tól 
végig, Mikszáth K. u.: 1/a–9.,  2–8., Eötvös u.: 86., 
Akácfa u.: 44–66., 37–67., Szemere B. u.: 60–64.

2016. május 23-án 11 óra és 15 óra 30 között
Rigó u.: 1–27., 2–22., Sas u.: 1–31., 2–28.,

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a 
munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – 
külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.
Érd.: 06 20/940-3213

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

KOVESDIMEDIA.COM
Megújult a Mezőkövesdi 
Média Nonprofit Kft. arculata: 
nemcsak logónk változott, hanem honlapunk is  frissült.

Áramszüneti értesítés
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Május 18. szerda 
Közösségi Ház

Moziajánló

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
Angry Birds – A film – 3D
színes, magyarul beszélő, 
amerikai-finn 
családi animációs film, 2016 

19 órától 
Amerika Kapitány: 
Polgárháború – 3D
színes, amerikai fantasztikus 
akciófilm, 148 perc, 2016 

KÖSZÖNET
A Matyó Nagymama Klub 
Egyesület köszöni mindazoknak 
a támogatását akik, adójuk 1 %-át 
86.815 Ft-ot egyesületünk javára 
ajánlották fel. A kapott összeget 
működési és rendezvényeink
költségeire fordítottuk. 

Kérjük, hogy a jövőben 
is támogassák 
szervezetünket!

Adószámunk: 
19330855-1-05

Takács István Gyűjtemény 
nyitvatartása 
Január, február, március, 
november, december:
Keddtől szombatig 9–16 óráig.

Április, május, 
szeptember, október:
Keddtől szombatig 9–17 óráig.

Június, július, augusztus:
Keddtől vasárnapig 9–17 óráig.

Hétfő egész évben szünnap!

Ünnepi hulladékszállítás

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a pünkösdi 
ünnepek alatt társaságunk az alábbiak szerint végzi a 
lakossági hulladékgyűjtést: 
Mezőkövesd városban 
2016. május 16-án (hétfő) esedékes hulladékgyűj-
tést 2016. május 17-én (kedd) és 18-án (szerda)  
folyamatosan végezzük, párhuzamosan az ezen a 
napokon esedékes járatokkal.
A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 2016. május 
16-án zárva tart, a hulladék átvétele szünetel.  

Mezőkövesdi VG Zrt. 

NAV ügyfélszolgálat: Rendkívüli nyitvatartás
A magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallási kötele-
zettségének elősegítése érdekében az általános ügyfélfogadás 
mellett rendkívüli nyitvatartással fogadják ügyfeleiket a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálatai.

2016. május 9. (hétfő)

2016. május 10. (kedd)

2016. május 17.(kedd)

2016. május 20. (péntek)

14–18 óráig

8–12 óráig

8–12 óráig

12–16 óráig

M
ez

ők
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d

Meghívjuk Önt a 2016. május 12-én 14 órakor 
tartandó Küldöttgyűlésünkre.

Az ülés helye: 
Közösségi Ház emeleti klubterme
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.

Napirendi pontok:
1. Az elnök tájékoztatója
2. 2015 évi beszámoló megvitatása, elfogadása
3. 2016 évi tervek megvitatása, elfogadása
4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén, változatlan napirend 
mellett, azonos helyen 2016. május 12-én 14 óra 30 
percre a küldöttgyűlést ismételten összehívom, amely a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes.
(1995. évi vízgazdálkodásról szóló LVII. törvény 42 §7 bekez-
désben foglaltak alapján.)

MEZŐKÖVESDI VÍZIKÖZMŰ – TÁRSULAT 
3400 MEZŐKÖVESD MÁT YÁS  KIRÁLY ÚT 112.
TELEFON: 49/500–358

Meghívó

Vámos Zoltán elnök

Felhívjuk a kedves kismamák figyelmét, hogy a 
Mezőkövesdi Rendelőintézetben 4 D babamozi- 
-szolgáltatás elérhető. 
Érdeklődni: Kalóné Farkas Anikó Szonográfusnál 
a 06 70/330-8671 telefonszámon lehet. 



Mezőkövesdi Újság 2016/9   13

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

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!

Hi
rd

et
és

A képzőművészeti tanszak-
nak május 12-én, csütör-
tökön 17 órakor nyílik az 
év végi vizsgakiállítása a 
Közösségi Házban.

2016. május 21-én, szombaton 
10 órakor a hagyományoknak 
megfelelően Családi Hang-
szerválasztó Napot tartunk a 
Városi Zeneiskolában (Mezőkö-
vesd Mátyás király út 130).

Az előadás alkalmával énekes 
és hangszeres növendékeink 
előadásában bemutatásra kerül W. 
A. Mozart Varázsfuvola című ope-
rájának keresztmetszete. A műsor 
után az érdeklődő gyerekek és 
fiatalok kipróbálhatják a hangsze-
reket, nyílt órák látogatására és a 
2016/2017-es tanévi beiratkozásra 
is lehetőség nyílik. Várjuk a gyere-
keket és a fiatalokat a hangszeres 
és énekes tanszakokra.

Mozerné H. Stefánia
tagintézmény-vezető

Meghívó„MATYÓ HÍMZÉS 
ÚJRA(T)ÖLTVE”

Alapozó és továbbképző kurzus mindenkinek, 
aki kész új szemmel nézni a matyó örökségre.

– 12 alkalom (május és június hónapban)
– 15 izgalmas téma (pl. design, divat, manage-
ment, hímzéstechnikák, rojtkötés, horgolás)
– 8 kiváló szakember közreműködésével 
120 óra együttlét, 100 óra konzultáció

Első összejövetel: 2016. május 13. 
péntek 15 óra

Helyszín: Népi Művészetek Háza 
Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.

Részvételi díj: NINCS, a Földművelés-
ügyi Minisztérium Hungarikum 

Bizottságának támogatása jóvoltából.

Szeretettel vár minden 16 év feletti kezdő, 
haladó érdeklődőt és egyéni vállalkozót 

a Matyó Népművészeti Egyesület!

Regisztráció és bővebb információ: 
Népi Művészetek Háza 49/411-686, 

info@matyofolk.hu
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Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy Lakásszövetke-
zetünk egyik rendszeresen visszatérő problémája az 
épületen belüli közös tulajdonban lévő szennyvízve-
zetéket érintő dugulás bekövetkezése. Ez a jelenség 
elsősorban a nem rendeltetésszerű hulladék helytelen 
szelektív kezelésének következménye. Ami jó hír, hogy 
90%-ban megszüntethető, megelőzhető a nem kívána-
tos lefolyócső-dugulások keletkezése. Az igazgatósági 
ülések alkalmával minden esetben napirendi pontként 
számolok be az előforduló üzemzavarokról, ahol bizony 
előkelő helyet foglal el a dugulások elhárítása, a dugulás 
elhárítással foglalkozó vállalkozó által épületekre 
leszámlázott karbantartások ellenértéke.

Bizonyára Önök sem feltételezték, hogy a karbantar-
tásra elkülönített költségek igen jelentős részét, 4-5%-át 
jelenti a közvetlenül bekövetkező dugulások elhárítása. 
Amennyiben számolunk azzal a ténnyel, hogy a nem ren-
deltetésszerű használat egészen a teljes hálózat rekonst-

rukciójához vezet, a felújítási költség tovább emelkedik. A 
költségnövekmény újabb 4-5%-os felújítási alapot érintő 
változást eredményez. A két költségnemet a kimutatása-
ink szerint nem összegezzünk, de az érthetőség kedvéért, 
amennyiben összeadjuk a fenti költségeket, eljutunk a 
8-10% összköltségig, amely a teljes közösköltség-előírásuk 
viszonylatában értendő és  igen magas szám.

Mi tehát a megoldás, a költségek csökkentésének 
milyen praktikus gyakorlati eszközei vannak?

Szakemberünk elmondásaira támaszkodva, senkit 
meg nem sértve, az alábbi javaslatot tárom Önök elé. 
Válasszuk külön a vizesblokk, valamint a szilárdhulla-
dék-gyűjtés eszköztárát és használatát.

A legfontosabb, hogy a WC rendeltetésszerű használata 
csak és kizárólag a biológiai igényeknek megfelelő haszná-
latot és az ehhez szüksége papír alapú törlőeszközt jelenti. 
Semmi egyéb mechanikai szennyeződést okozó tárgyat – in-
tim betétet, tampont, szivacsot, felmosórongyot, babapopsi- 

-törlőkendőt NE helyezzünk a WC-be! Használjanak a WC, 
illetve fürdőszoba területén olyan szilárd hulladékgyűjtőt, 
amely alkalmas ezen hulladékok szagmentes tárolására! 

Bízunk abban, hogy a fent leírtak betartása eredmé-
nyes lesz. Az eredményesség mérését Szövetkezetünk el 
fogja végezni, és a jövőben tájékoztatni fogjuk a tisztelt 
lakosságot, hogy milyen pozitív irányú változások követ-
keztek be a dugulások csökkenése terén. Közös érdekünk, 
hogy csökkentsük az épületben, valamint az épületen 
kívüli közterületen elhelyezett szennyvízelvezetést szolgáló 
vezetékek terhelését, ezáltal csökkenni fog a Mezőkövesd 
város szennyvíztisztító rendszerének mechanikai szenny-
vízterhelése. A fent leírtak betartása olyan pozitív irányú 
változást eredményez, amely csökkenteni fogja a környezet 
terhelését és közös erővel meg tudjuk védeni a Föld felszíne 
alatt található természeti, biológiai értékeinket. Együttmű-
ködésüket előre is köszönöm!

Tisztelt lakásszövetkezeti és társasházi, valamint családi ház Tulajdonosok!

Póta László 
elnök

Alsó tagozat:
1. Galgóczi Gabriella (3. o.) 
Forrás Oktatási Központ
2. Sasvári Gréta (1. o.) 
Bárdos Lajos Tagiskola, Művészeti Iskola
3. Kapocsi Dávid (3. o.) 
Forrás Oktatási Központ
 
Felső tagozat:
1. Somogyi Gergő (5. o.) 
Szent Imre Tagiskola, Művészeti Iskola
1. Szabó Alexandra (6. o.) 
Szent Imre Tagiskola, Művészeti Iskola
1. Petrán Benedek Lajos (6. o.) 
Művészeti Iskola
2. Máté Hanna (7. o.) 
Szent István Kat. Isk., Művészeti Iskola
2. Loj Tímea (6. o.) 
Szent Imre Tagiskola, Művészeti Iskola 
2. Csomós Noémi 
Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola, 
Művészeti Iskola
3. Varga Boglárka (6. o.) 
Szent Imre Tagiskola, Művészeti Iskola
3. Lecső Márk (6. o.) 
Szent István Katolikus Általános Iskola
3. Kapocsi Johanna (5. o.) 
Forrás Oktatási Központ

Különdíjak: 
– Kaló Kristóf (7. o.) 
Szent István Katolikus Általános 
Iskola, Művészeti Iskola 
– Pelyhe Viktória (6. o.) 
Művészeti Iskola 
– Panyi Zsuzsanna (8. o.) 
Szent István Katolikus Általános 
Iskola
  
Felkészítő tanárok: 
– Szent István Katolikus 
Általános Iskola:  
Lanszkiné Donkó Márta 
– Forrás Oktatási Központ:
Juhász Judit
– Mezőkövesdi Alapfokú 
Művészeti Iskola:  
Tóthné Gáspár Mária és Murányiné 
Klucsik Judit
– Mező Ferenc Tagiskola:  
Murányiné Klucsik Judit
– Bárdos Lajos Tagiskola:  
Tóthné Gáspár Mária
– Szent Imre Tagiskola:  
Murányiné Klucsik Judit

Föld napja rajzpályázat 
eredményei:

Tisztelt mezőkövesdi, szentistváni, tardi kertbarátok!
Ezúton hívjuk Önöket, hívunk benneteket, mutassuk meg Matyóföld gyönyörű kertjeit, 
értékeit a növényvilágban is, egymásnak és a nagyvilágnak!

Gyűjtsünk ötleteket egymástól, hogy még egészségesebb gyümölcsöket, zöldségeket 
fogyasszunk, Gyűjtsünk ötleteket díszkertjeinkbe, hogy még szebbé tegyük környeze-
tünket! Cseréljünk egymással növényeket!

Kérjük, jelentkezzenek a programra!

Nevezni lehet a következő kategóriákban:
– Matyóföld legszebb díszkertjei
– Matyóföld legszebb konyhakertjei
– Matyóföld legszebb gyümölcsös kertjei
– Matyóföld legszebb fűszernövénykertjei
– Matyóföld legszebb vegyes kertjei (díszkert, konyhakert, gyümölcsös)
– Matyóföld legszebb balkonkertjei
– Matyóföld legszebb matyó portái
– Keressük Matyóföld nagyon öreg, termő gyümölcsfáit

Nevezési feltételek, díjazások:
A nevezett kerteket két alkalommal tekinti meg a zsűri, május második felében és 
szeptember első felében. Mindkét alkalommal fotó készül a kertekről.

A legszebb, legötletesebb, legtermészetközelibb kerteket (komposztálós, mulcsos, 
madárbarát) díjazásban részesítjük. 

A kertek bemutatása, díjazása a Matyó Őszi Gyümölcs-Zöldség Kiállításon lesz, 
szeptember 16-án Mezőkövesden.

A nevező kertbarát hozzájárulásával, a fotók alapján internetes közönségszavazásra 
kerül sor.

Nevezési határidő: 2016. május 20.
E-mail: matyokertklub@gmail.com
Telefonon: +3670/6984183
  +3630/9365078
  +3620/2658059

Fogjunk össze és mutassuk meg
 Matyóföld kerti értékeit!

A Matyó Kertbarát Egyesület
2016. évben meghirdeti 

a Matyóföld Legszebb Kertjei programot

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, színes prog-
ramok, hivatalos ügyek 
intézésének segítsége, 
egészségügyi ellátás 

szervezése

A szolgáltatás ingyenes!
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvtartás: 7–15 óráig (munkanapokon)



Két meccsen egy pontot szerzett városunk felnőtt csapata
a bajnokságban. Együttesünk Kisvárdán 

döntetlent játszott, majd hazai pályán kikapott a Soroksártól.

Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC 0-0
A Merkantil Bank Liga 24. fordulójában az újonc, 4. 
helyezett szabolcsi gárda vendégeként lépett pályára 
Pintér Attila együttese április 24-én.

Az összecsapást irreális körülmények között, viharos 
szélben játszották a csapatok. A meccs elején Molnár zicce-
rét védte Lékai, majd a 19. percben Tóth passzolt Hefflerhez, 
akit a rossz ütemben kifutó kisvárdai hálóőr elkaszált. A 
játékvezető az eset után kiállította a kapust, de a létszámfö-
lényt nem sikerült kihasználni az első játékrészben.

KIMARADT HELYZETEK Fordulás után sem változott 
jelentősen a játék képe, bár csapatunk helyenként 
nyomasztó fölényben futballozott. Az 53. percben egy 
11-es gyanús szituációnál továbbengedte a játékot 
Vad II. István, amikor is az egyik kisvárdai védő kezére 

pattant a labda. A folytatásban Sós, Szatmári, Molnár 
és Orosz helyzetei is kimaradtak, így az eredmény nem 
változott a lefújásig.

Mezőkövesd Zsóry FC – Soroksár SC 0-1 (0-1)
A 25. játéknapon a 8. helyezett fővárosi alakulat érkezett 
városunkba április 30-án.

Az 5. percben Heffler szabadrúgása után Szatmári 
bólintott kevéssel a jobb alsó sarok mellé, majd válasz-
ként a túloldalon Pál lövése zúgott el a kapu mellett 
a 12. percben. Együttesünk a folytatásban fölényben 
játszott, de a fővárosiak fegyelmezett védekezésére 
nem sikerült ellenszert találni. A 43. percben szöglethez 
jutottak a vendégek, a sarokrúgás után Dombó védett, 
majd a kipattanót Bajzát vágta a kapuba, erősen 
lesgyanús helyzetben.

Fordulás után megélénkült a játék. A 48. percben Gyepes 
csúsztatott, a kövesdi védők azonban kivágták a labdát. Ezt 
követően csapatunk teljesen beszorította ellenfelét, de a 
vendégek Holczer vezérletével állták a rohamokat. A sorok-
sári hálóőr egyebek mellett Vági lövését és fejesét, Heffler 
szabadrúgását, valamint Orosz kísérleteit is hárította.

A Mezőkövesd Zsóry 42 ponttal jelenleg a 4. helyen 
áll a tabellán. Csapatunk a hétvégén a sereghajtó Ajka 
vendégeként lép pályára május 8-án 17.30-tól.

Bódi Krisztián

Mezőkövesdi KC – Eger SBS Eszterházy 27-25 (12-13)
A K&H férfi kézilabda liga alsóházi rájátszásának 5. fordulójá-
ban a sereghajtó Eger látogatott Mezőkövesdre április 20-án.

A találkozó elején elvétve találtak be a csapatok, a 
15. percben a vendégek vezettek 5-3-ra. A folytatásban 
beindult a gólgyártás, de a játék hullámzott. Az utolsó 
5 perc 8-8-as állásnál kezdődött, viszont a szünetre a 
Heves megyei gárda mehetett előnnyel. 

ÖSSZEÁLLT A JÁTÉK Fordulás után az MKC háromgólos hátrányba 
került, ezután azonban összeállt csapatunk játéka. A jég ezzel 
együtt is csak a játékrész derekán tört meg, kéziseink 19-17-es 
egri vezetés után zsinórban négy gólt lőttek, így a 46. percben 
már 21-19-es fórban voltak. A látogatók a hátralévő időben már 
nem tudtak újítani, az előny egészen a lefújásig megmaradt.

PLER-Budapest – Mezőkövesdi KC 20-20 (8-11)
A rájátszás két legeredményesebb csapatának április 
23-ai találkozóját a házigazdák kezdték jobban, de 2-0 
után gyorsan fordított az MKC. Skaliczki László csapata 
elöl és hátul is hatékonyan játszott, ezért fokozatosan 
nőtt a távolság a felek között. Csapatunk hat perccel a 
szünet előtt már 11-5-ös előnyben volt, ellenben a hajrá a 
házigazdáknak sikerült jobban.

A fővárosiak lendülete a második játékrészben sem 
hagyott alább, ráadásul csapatunk egyre több hibát 
vétett támadásban. Ez nagyrészt annak tudható be, 
hogy együttesünk egy hét alatt már a 4. tétmérkőzését 
játszotta. Csapatunk ezzel együtt hatalmas elszántság-
gal küzdött és Hajdu utolsó másodpercben lőtt góljával 
megmentett egy pontot.

Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi KC 27-29 (14-14)
A 7. fordulóban a sereghajtó Pest megyei gárdához 
látogatott csapatunk április 29-én.

Az első negyedórában a Cegléd vezetett, viszont együt-
tesünk folyamatosan ott „loholt” az ellenfél nyomában. 
A játékrész derekán, 6-5-ös hazai előnyt követően 
zsinórban 4 kövesdi gól született, ezzel a Skaliczki-fiúk 
átvették a vezetést. A hajrában összekapta magát a 
Cegléd, így 30 perc után döntetlenre állt az összecsapás.

VÉGIG ELŐNYBEN Fordulás után alaposan bekezdtek 
a mieink. Az első találatot a Pest megyeiek szerezték, 
viszont ezután fordított az MKC és 19-15-re ellépett. 
Csapatunk a folytatásban is remekül játszott, Holló 
ziccereket és összesen négy hétméterest fogott, 
miközben elől a 8 gólig jutó Hajdu vezérletével 
szórtuk a gólokat. Csapatunk még azt is elbírta, hogy 
Trivkovics és Grigorjev kivált sérülés miatt. Az utolsó 
percekben mindent egy lapra feltéve támadott a 
hazai együttes, de Benis duplájával az MKC bebizto-
sította a győzelmét.

EGYRE FELJEBB Kézilabdázóink továbbra is veretlenek 
az alsóházban és az újabb sikernek köszönhetően egyre 
jobban távolodnak a kiesőzónától. 15 ponttal már a 
9. helyen állnak, a két utolsó, az Eger és a Cegléd 9-9 
egységet szerzett.

Látszik az alagút vége
Két győzelemmel és egy döntetlennel folytatta bajnoki szereplését városunk felnőtt csapata. 

Kézilabdázóink egyre jobban távolodnak a kiesőzónától. 

Döntetlen 
és vereség

bokri
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Pont nélkül maradtunk 
a Soroksár ellen

Cegléden is folyatódott a jó széria
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A tornateremben megtartott 
ünnepségen a 13. A osz-
tályosok közös éneke után 
Juhász Jánosné, az intéz-
mény igazgatója mondott 
köszöntőt, kiemelve, hogy 
a ballagás és az érettségi 
komoly mérföldkő a diákok 
számára, hiszen véget 
ér egy korszak, számos 
élménnyel és sok tapaszta-
lattal gazdagodva kilépnek 
az iskola kapuján, és egy új 
közegben, számukra még is-
meretlen világban kell majd 
helyt állniuk. 

Ezt követően elisme-
réseket adtak át a kiemel-
kedő teljesítményt nyújtó 
diákoknak. 

Idén az intézmény 
legrangosabb elismerését, 
a Szent László-díjat Stefán 
Cintia, Hazadi Zsófia és 
Matheides Veronika vehette 
át. A Kovács Magdolna-dí-
jat Szabó Eszter és Parlagi 
Márk érdemelte ki. 

Pethe Marcell és Csirmaz 
Zalán kimagasló tanulmányi 
eredményét Hancsók Ká-
mán-díjjal jutalmazták. 

A Dr. Papp Zoltán-dí-
jat Tóth Bence, míg a Dr. 
Lukács Gáspár-díjat Virágh 
Márta kapta meg. 

A Vinkovits Sándor-díjat 
Gál Máténak és Sipos Máté-
nak, a Pro Vitae Díjat Bonta 
Gabriellának és Vanczák 
Viktóriának ítélték oda. A 
Nagy Lajos-díjat Gáspár 
Csaba Ágoston, Illés Sára és 
Farkas Patrícia vehette át. 

Könyvjutalomban 
részesült: Radványi Rebe-
ka, Fodor Barbara, Tábori 
Lilla, Pásztor Ákos, Rozmán 
Benjámin, Bartók Leven-
te, Hangyel Norbert, Kiss 
Roland Imre, Sallai Máté és 
Üveges Krisztián. 

Az elismeréseket dr. 
Fekete Zoltán polgármester, 
Juhász Jánosné igazgató, 
illetve a díjakat létrehozó 
alapítványok képviselői 
adták át a diákoknak. 

A ceremónia rövid 
műsorral, valamint a végzős 
diákok búcsúzó beszédével 
folytatódott, majd pedig az 
alsó évfolyamosok köszön-
tek el a ballagó társaiktól. 

Az ünnepség zárásaként 
a hagyományokhoz hűen 
a végzősök vállára került 
a tarisznya, akik még egy 
utolsó közös sétát tettek 
az iskolában, a jól ismert 
tantermekben. 

Molnár Zsanett

A hagyományoknak megfe-
lelően a végzősök számára 
szentmisével kezdődött az 
ünnepség a Szent László temp-
lomban, majd a ceremónia az 
iskola udvarán folytatódott. Az 
intézmény diákjainak hang-
szeres és verses búcsúztató 
műsora után Csirmaz István 
igazgató mondott beszédet. El-
sőként múltidézésre „invitálta” 
a diákokat, akiktől azt kérte, 
hogy őrizzék meg emlékükben 
az intézményben eltöltött 
évek élményeit és kamatoz-
tassák az ott megszerzett 
tudást. Kiemelte, hogy a múlt 
meghatározza a jelent és a jö-
vőt, ennek fényében a diákok 
előtt álló vizsgákra, a tanulás 
és a tudás fontosságra hívta 
fel a figyelmüket. Végezetül 
sok sikert, eredményes, sike-
res és boldog életet kívánt a 
ballagó diákoknak.

A búcsúztató beszéd után 
a legjobban szereplő tanu-
lók díjakat, elismeréseket 
vehettek át. Az intézmény 
legmagasabb kitüntetését, a 
Széchenyi-díjat idén há-
rom tanuló, Ördög Rebeka, 
Agócs Ádám és Fazekas Vik-
tor érdemelte ki, melyet dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
adott át a diákoknak. 

Alapítványi dicséretben része-
sült Kazai Petra, Kriston Márk, 
Zakar Ferenc Albert, Nagy 
Péter és Fügedi Edina. Tantes-
tületi dicséretet kapott Koncz 
Zoltán és Pázmándi Lionel. 
Igazgatói dicséretet vehetett 
át Tóth Noémi és Kis Józsefné. 
Könyvjutalmat és oklevelet ve-
hetett át az ünnepségen: Fábián 
Roland, Juhász Ádám, Kovács 
István, Zubor Károly, Hajdu 
Ádám, Varga Róbert, Váradi 
Zoltán, Vécsi József, Molnár 
Ádám, Horváth Norbert és 
Bődi Angelika. 

A díjátadás zárásaként 
a jelenlévő cégek képviselői 
jutalmazták a szakmai területen 
kimagasló teljesítményt nyújtó 
fiatalokat. Pap Márk a Mező-
kövesd és Vidéke Általános 
Ipartestület, míg Mezei Balázs, 
Zubor Károly, Takács Levente, 
Fodor Zsolt, Antal Tibor, Bakó 
Zoltán és Szitai Benjámin a 
Bakai Szerszámgép Szerviz Kft. 
által felajánlott jutalmat vehette 
át. A Shoen+Sandt Hungary 
Kft. Nagy Ádámot, Tóth Mátét, 
Bögös Balázst és Balogh Ele-
mért részesítette elismerésben. 
A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara pedig Sipeki István 
és Sipeki János teljesítményét 
díjazta. 

10 osztályban összesen 202 tanuló 
fejezi be tanulmányait idén a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskolában.

337 diák vett búcsút 
városunk középiskolai 

intézményeitől 
április 29-én. 

BALLAGÁS
a középiskolából

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskolában 

öt osztályból összesen 135 diák ballagott el. 

Bódi Krisztián

135-en köszöntek el 
a gimnáziumtól

202 diák búcsúzott 
a szakképzőtől

Juhász Jánosné igazgató
a helytállásról beszélt

Dr. Fekete Zoltán polgármester 
adta át a Széchenyi-díjat

Csirmaz István igazgató a tudás 
fontosságát hangsúlyozta


