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Az RWZ borászat a Bécsben rendezett borászati világbajnok-
ságon 2015 után 2016-ban is a legjobbak között végzett. 

2015-ben a mezőkövesdi borászat RWZ Partizán fantázianevű bora 
ért el bronzérmet a világ legnagyobb, hivatalosan elismert borver-
senyén. Az AWC International Wine Challenge-en 2016-ben az RWZ 
Ábránd ugyancsak bronzérmet szerzett a nemzetközi zsűritől. 

Az RWZ borászat számára a helyi elismerések talán még 
inspirálóbbak: 2016-ban az RWZ borászat készítette Bükkalja 
Borát, és átvehette a Fiatal Feltörekvő Borászat címet Tállai 
András miniszterhelyettes úrtól.

Ha megkóstolná vagy ajándékba vásárolná a díjnyertes RWZ 
borokat, a mezőkövesdi Egri út 37. szám alatt található RWZ bo-
rászat borboltja és kóstolóterme bejelentkezés alapján várja Önt. 
A díjnyertes RWZ borokat keresse a Matyó Húsvéton is. 

Ismét nemzetközi elismerést kapott
a mezőkövesdi RWZ borászat!

ELÉRHETŐSÉGEK:  3400 Mezőkövesd, Egri út 37. | Tel.: + 36 20/337-8000

www.rwz.hu | info@rwz.hu | www.facebook.com/RevolutionWineZ

RENDELÉS, KÓSTOLÓ:

bejelentkezés alapján

Az egyesület tagjai előző találkozóju-
kon a Közösségi Házban ismerhették 
meg az elméletet, ahol a kisgyőri Szűcs 
Gergely gyümölcsész tartott előadást. 
A kertbarátoknak „házi feladatként” 
otthon kellett gyakorolniuk az oltási 
technikákat, a mostani alkalomra már 
hozhattak magukkal oltóvesszőket is.

Az oltás tulajdonképpen az a műve-
let, amelynek során a növények hajtá-
sait úgy sebzik meg, hogy összeilleszt-
ve, majd összeforrva többkomponensű 
növényként, azaz oltványként éljenek 
tovább. A kellő mennyiségű oltócsap 
megvágása és behelyezése után az 

oltás helyét rafiával vagy rugalmas 
faiskolai szalaggal lekötözik, a sebzést 
pedig sebkezelő anyaggal lezárják. A 
március 20-ai előadáson elhangzot-
tak alapján a klubtagok megfigyel-
hették a gyümölcsfaoltás metódusát, 
valamint Szűcs Gergely a sebkeze-
léssel kapcsolatban is adott hasznos 
tanácsot: a „krémhez” a legjobb a 
méhviasz és napraforgóolaj keveréke. 
Az egyesület hétvégi találkozója iga-
zán hangulatosra sikerült, szerencsére 
az időjárás is kedvező volt, ragyogó 
napsütésben kertészkedhettek a 
Galamb utcai kertben.

A faoltás 
csínját-bínját 
sajátíthatták 
el a Matyó 
Kertbarát 
Egyesület 
tagjai március 
25-én. 

Gyümölcsfaoltás

Bemutatkozott városunkban a magyar népze-
nét játszó Dűvő együttes, amely már mintegy 36 
éve koncertezik, de a jelenlegi felállásban 2008 
óta lép fel nem csak hazánkban, de számos más 
ország színpadán is. A salgótarjáni zenekar tag-
jai: Hrúz Dénes, Hrúz Szabolcs, Mohácsy Albert 
és Nagy Zsolt, valamint Kubinyi Júlia, a „Felszál-
lott a páva” verseny egyik győztese. Az együttes 
egy kislemez, egy nagylemez, két kazetta és 
tizenhárom CD lemez büszke tulajdonosa, 
valamint számos díj birtokosa. Repertoárjukban 
a Kárpát-medence szinte minden etnikumának 
a zenéje megtalálható, népzenei gyűjtéssel és 
tanítással is foglalkoznak.

A jó hangulatú koncert után 
néptáncoktatás következett, a közön-
ség együtt tanulhatta meg a lépéseket a 
táncosokkal. A hallgatóság remekül érezte 
magát, mindenki táncolt, énekelt, evett-ivott, 
valamint adományokkal járultak hozzá a 
következő táncház megrendezéséhez.

A Dűvő 
zenekar 

szolgáltatta a 
talpalávalót 

március 18-án 
a táncolni 

vágyóknak 
a Közösségi 

Házban.

Népzene és táncház 

D. Anett
D. A.

Fizetett hirdetés Pethe Ákos, Kis Marcell, Molnár Enikő és Gonda Levente
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2017 Arany János Emlékév:  kettőszáz 
éve született a költő. A magyar iroda-
lom kiemelkedő alakja tiszteletére a 
költészet napi szavalóversenyen az ő 
verseiből választottak a diákok, akik 
tanáraik segítségével készültek fel a 
versenyre. A Városi Könyvtár minden 
évben megrendezi szavalóversenyét, 
a még lapzártánk előtt lezajlott for-
dulón a MSZC Szent László Gimná-
ziuma és Közgazdasági Szakgimná-
ziuma, valamint a Széchenyi István 
Katolikus Középiskola tanulói vettek 
részt, ami dicséretes teljesítmény, hi-
szen sok évig csak általános iskolások 
és óvodások szerepeltek, idén viszont 
már a nagyobbak részéről is igény 
mutatkozott a szereplésre. 

A zsűriben Kisné Dudás Mária, 
Kinczel Brigitta és Kiss Katalin fog-
lalt helyet, nehéz helyzetben voltak, 

hiszen mind a 22 diák becsületesen 
felkészült és jól teljesített. Az érté-
kelésnél a versválasztást, a kiejtést, 
az előadásmódot és az összképet vet-
ték figyelembe. Az első helyezett Kis 
Marcell gimnáziumi tanuló lett az V. 
László című verssel, felkészítő tanára 
Tóthné Hegyi Valéria volt. A máso-
dik és harmadik helyen végzett két 
széchenyis diák, Molnár Enikő, aki 
A lepke című verset adta elő, Gonda 
Levente pedig az Óh, ne nézz rám... 
című költeménnyel lett bronzérmes. 
Mindkét tanulót Vavszeg Mária Anna 
mentorálta. A könyvtárosok a külön-
díjat A világ című vers elszavalásá-
ért Pethe Ákosnak ítélték oda, akit 
Gattyán Éva készített fel. 

A diákok emléklappal és ajándék-
könyvvel térhettek haza a versenyről.

Dori Anett

Költészet napi 
szavalóverseny 

„Sűrű setét az éj, 
Dühöng a déli szél, 
Jó Budavár magas 
Tornyán az érckakas 
Csikorog élesen.” 
(részlet Arany János 
V. László című költeményéből)

A fenti néhány sor a szavalóverseny 
győztes tanulójának előadásában 
hangzott el április 3-án, aki elsöprő 
sikert aratott választott versével a 
középiskolásoknak megrendezett 
szavalóversenyen.

Pethe Ákos, Kis Marcell, Molnár Enikő és Gonda Levente
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VÁROSHÁZA

Épülhet 
az új templom
Húsz év alatt három templom építését is támogatta 
a mezőkövesdi önkormányzat, legutóbb, a képvi-
selő-testület januári ülésén. Ekkor a Miskolci Egy-
házmegye korábbi kérése alapján a Szőlő és Barack 
utca által határolt 4545 négyzetméteres zöldterü-
let ingyenes átadása szerepelt napirenden, ahol a 
közeljövőben görögkatolikus templom fog épülni.

Korábban a Jézus Szíve templom 
építéséhez egy 6000 m2-es terü-
letet biztosított az önkormány-
zat, tavaly pedig a református 
egyházközség részére bocsátotta 
ingyenesen a Gaál István út 13-as 
ingatlant. A majdan itt épülő 
templom tervei már elkészültek, 
jelenleg az engedélyeztetés zajlik.

– Mi hiszünk a jövőben, aki pe-
dig hisz a jövőben, az templomot 
és iskolát épít. Mezőkövesden az 
iskolákat az elmúlt időszakban 
rendbe tettük, a Bárdos tagiskola 
kivételével, melynek felújítását 
most tervezzük, ehhez még 
várjuk a pályázati eredményeket 
– mondta el dr. Fekete Zoltán 
polgármester a területátadásról 
szóló szerződés aláírását követő-
en. Március 22-én dr. Orosz Ata-
názzal, a Miskolci Egyházmegye 
püspökével közösen aláírásukkal 
szentesítették a görögkatolikus 

templom építésének elkez-
déséhez szükséges okiratot. 
Az ünnepélyes eseményen a 
megyéspüspöktől megtudtuk, je-
lenleg az épület tervezése zajlik, 
és szeretnék, ha a Mezőkövesden 
és környékén élő görögkatolikus 
hívek mielőbb saját lakhelyükön 
gyakorolhatnák vallásukat. Az 
egyházi vezetőtől megtudtuk, 
hogy megyéspüspöki működése 
alatt ez a harmadik templomépí-
tés az egyházmegyében.

 – Az elsőt Miskolc külterü-
letén, Szirmán szenteltem fel, 
míg tavaly egy kisebb kápolna 
épült fel. Jelenleg Szikszón épül 
egy templom, melynek átadása 
várhatóan szeptemberben lesz 
– mondta dr. Orosz Atanáz, aki 
hozzátette, terveik szerint nyár 
végére elkészül a körülbelül 
ötven fő befogadására alkalmas 
mezőkövesdi imaház.

Ferenc pápa 2016. január 30-án pontosította az egyházmegyék 
határait: a Miskolci Egyházmegye területe Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye és Heves megye egész területe, melynek első megyéspüs-
pöke dr. Orosz Atanáz. Önálló egyházkormányzati egység és saját 
fenntartású oktatási-nevelési és szociális intézményeik vannak, a 
területén lévő hívek ügyeiben a miskolci megyéspüspök az illetékes. 
A miskolci Püspöki Székházban működik az Egyházmegyei Hivatal. 

Újabb 
szépkorú lakos
A mezőkövesdi dr. Szilágyi János-
nét köszöntötték 90. születésnapja 
alkalmából március 27-én. 

A mezőkeresztesi 
Dél-Borsodi Szociális 
Otthonban megren-
dezett ünnepségen 
városunk polgár-
mestere, dr. Fekete 
Zoltán köszöntöt-
te fel a szép kort 
megélt Margit nénit, 
aki családja köré-
ben töltötte ezt a 
különleges napot. 
Az ünnepségen a vá-
rosvezető először Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntő levelét olvasta fel, majd az önkor-
mányzat nevében kívánt boldog születésnapot 
az ünnepeltnek. 

Dr. Szilágyi Jánosné, lánykori nevén Jakab Margit 
Tiszavalkon született 1927. március 4-én, 1952-ben 
költöztek férjével Mezőkövesdre. Az ÁFÉSZ-nél 
főpénztárosként dolgozott csaknem 30 évig, két 
lánya, négy unokája van, áprilisban pedig már a 
negyedik dédunokája érkezik. Margit néni korához 
képest jó egészségi és szellemi állapotnak örvend, a 
polgármesteri köszöntő után családi körben ünne-
pelte születésnapját. 

Dr. Szilágyi Jánosné

Szerződésaláírás
Kezdődhet a csúszdapark építése a Zsóryban – aláírták a 
szerződést. A kivitelezői megállapodást dr. Fekete Zoltán 
polgármester és Dányi Gábor, a miskolci D-Gesztor Bau 
Kft. ügyvezetője március 23-án írta alá. Az öt csúszdából 
álló létesítmény a tervek szerint augusztusra készülhet 
el a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő területén. Az öt darab 
csúszdatest közül az egyik négypályás lesz. A csúszdák 
kb. 16 méter magasságból indulnak, és egy íves, feszített 
víztükrű medencében végződnek majd. 

A torony épületének oldalán 
mászófalat alakítanak ki

Dr. Orosz Atanáz és dr. Fekete Zoltán

Sz.B.Á.
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AKTUÁLIS

Eredményesen szolgáltak
Több mint 4000 órát töltöt-

tek szolgálatban a közterüle-
teken a Mezőkövesdi Polgárőr 

Egyesület tagjai 2016-ban.

Köteles János, a szervezet el-
nöke beszámolójában a városi, 
turisztikai és civil szervezetek 
rendezvényeinek biztosítása 
mellett kiemelte, hogy a Zsóri 
üdülőterületen, a Klementi-
nán és a város határában lévő 
zártkertekben őrizték a rendet, 
továbbá a térfigyelő-rendszer 
ellenőrzését is elvégezték. A 30 
fős szervezet tagjai 971 alkalom-
mal voltak szolgálatban, ezalatt 
összesen 4183 órát teljesítettek.

Hangsúlyozta, tavaly már 
kerékpáros polgárőrökkel is ta-
lálkozhatott a lakosság, ugyanis 
az önkormányzat az éves, 1 
millió forintos támogatáson 
felül 200 ezer forinttal segítette 
őket, ebből négy jól felszerelt 
biciklit vásároltak. Elhangzott, 
hogy az önkormányzat mellett 
az Országos Polgárőr Szövetség 
132 ezer forinttal, míg a megyei 
szövetség 300 ezer forinttal tá-
mogatta a kövesdi szervezetet. 

HOZZÁSZÓLÁSOK Az elnöki 
és a pénzügyi beszámoló 
után Szerencsi Árpád rendőr 
alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság vezetője 
elmondta, hogy a polgár-
őrök a rendvédelemben és a 
rendezvények biztosításában 
is nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtanak számukra.

Dr. Fekete Zoltán polgár-
mester kiemelte, a statisztikai 
adatok bizonyítják, hogy sokat 
javult a közbiztonság a városban, 
ehhez a rendvédelmi szervezet 
munkája is nagyban hozzájárul. 
A városvezető köszönetet mon-
dott mindenkinek és az önkor-
mányzat további támogatásáról 
biztosította a szervezetet.

ORSZÁGOS TÁMOGATÁS 
Cseh László, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Polgárőr 
Szövetség alelnöke kiemelte, 
hogy a polgárőrök nagy segít-

séget nyújthatnak a települések, az iskolások és az idősek vé-
delmében egyaránt. Hangsúlyozta, a kormány idén is 1 milliárd 
forinttal támogatja az országos szervezetet, melyből a megyei, 
valamint a településeken működő rendvédelmi szervek, köz-
tük a mezőkövesdi is kapni fog majd támogatást.

HÁRMAS EGYSÉG Tállai András miniszterhelyettes, a térség 
országgyűlési képviselője hangsúlyozta, egy településen akkor 
működhet jól a közbiztonság, ha az önkormányzat, a rendőr-
ség és a polgárőrség szorosan együttműködik egymással és ez 
Mezőkövesden példásan működik.

Az ünnepség végén a jubiláló, 5, 10, 15 és 20 éves polgárőri 
tagsággal rendelkezőket jutalmazták. Az elismerő oklevelet és az 
ajándékot Cseh László és Köteles János adta át.

Díjazottak:
Paczók Rudolf: 20 éves polgárőr tagság
Oláh Elemér: 20 éves polgárőr tagság
Kiss Richárd: 5 éves polgárőr tagság
Szabóné Pap Anna: 5 éves polgárőr tagság
Köteles János: 5 éves polgárőr tagság

Ferenc pápa Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony ünnepét, azaz március 
25-ét Teremtésvédelmi Nappá 
nyilvánította. A kezdeményezéshez 
kapcsolódóan dr. Ternyák Csaba egri 
érsek Egyházmegyei Teremtésvédel-
mi Napot hirdetett, melynek kere-
tében a főegyházmegye területén 
lévő 48 katolikus intézmény tanárait 
és diákjait a környezet szépítésére 
kérte. A mezőkövesdi középiskolából 
több mint 200 diák és tanár látott 

munkához az iskola díszudvarában 
tartott köszöntő és munkavédelmi 
eligazítás után. A március 24-én 
tartott természet- és környezetvé-
delmi akcióban résztvevő 11 osztályt 
négy csoportba osztották.

– A gyerekekkel és a pedagógusok-
kal megbeszéltük, hogy a temető kissé 
elhanyagoltabb részén rozsdátlanít-
juk, illetve lefestjük a kerítést. Ezen 
felül pedig az ősszel lehullott leveleket 
is összegyűjtjük. Úgy gondoljuk, hogy 

ezzel hozzájárulunk a Teremtésvédel-
mi Naphoz – emelte ki Barta Judit, a 
Mezőkövesdi Széchenyi István Katoli-
kus Középiskola igazgatóhelyettese.

KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ Az egerfarmosi 
Jónás Ernő Roland szerint a kez-
deményezés a természetvédelem 

mellett a közösségépítés szem-
pontjából is nagyon hasznos.
– Mind a kettő egyaránt megtalál-
ható benne, azon túl, hogy szebbé 
tesszük a környezetet, nagyon jó 
csapaépítő program is, hiszen össze-
hozza a diákokat – emelte ki az iskola 
10. b osztályos tanulója.

A környezet védelmében
Több mint 200 tanuló vett részt az Egyházmegyei 
Teremtésvédelmi Nap alkalmából a Mezőkövesdi Szé-
chenyi István Katolikus Középiskola által rendezett 
környezetvédelmi programon.

A rendvédelmi szervezet ünnepi közgyűlését 
március 17-én rendezték meg

Bódi Krisztián

A diákok a kerítés festésen túl mintegy 65 zsáknyi, döntő részben 
száraz levelet gyűjtöttek össze a temetőben

Bódi K.
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MOZAIK

Az új vezető Hajdúszoboszlón egy ha-
sonló feladatú költségvetési intézményt 
irányított az utóbbi négy évben. Azt meg-
előzően oktatási referensként dolgozott, 
alapvégzettsége pedig tanár. A kinevezése 
óta eltelt rövid időszak főleg a szerve-
zet működésének a megismerésével és 
kisebb korrekciók elvégzésével telt.

– 2017-től a Mezőkövesdi Városgond-
nokság feladatrendszere jelentősen 
átalakult, szűkült, ugyanis az általános és 
középiskolák, valamint a kollégium már 
nem önkormányzati működtetésű intéz-
ményként működnek. Jelen pillanatban 
három feladatunk van: a közétkeztetés 
koordinálása, az óvodák, bölcsőd és a Közös 

Új vezető 
a Városgondnokság élén
Lukács Sándor koordinálja a szervezet feladatait 
március 1-jétől.

Önkormányzati Hivatal két épületének üze-
meltetése, karbantartása, felújítási munkák 
elvégzése, valamint a tanuszoda üzemel-
tetése – foglalta össze az igazgató, akit a 
városunkban megvalósuló új fejlesztésről 
is kérdeztük, amely a közétkeztetést ellátó 
konyhát érinti. A projekt keretén belül 
több mint 137 millió forintos támogatásban 
részesült Mezőkövesd, melynek célja a helyi 
alapanyagokra épülő közétkeztetést előse-
gítő infrastruktúra megteremtése.

– A projekt keretében kapacitásbővítés-
re nem kerül sor, az eszközök nagy része 
megmarad, korszerűsítve, átépítve lesz a 
konyha, sokkal modernebb környezetben 
végezhetik majd a dolgozók a munkáju-

Lukács Sándor

Megtörtént a Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny eredményhirdetése, a körzet legjobb 
helyezését, megyei 8. hely, Molnár Márton 
Ádám 3. osztályos tanuló érte el, a Szent 
István Katolikus Általános Iskola versenyző-
je. Felkészítő tanárai: Tóthné Csirmaz Márta, 
Pázmándiné Molnár Edit.

Tóth Miklós, helyi szervező

A könyvbemutatón a szerző 
özvegye, Gubáné Mari köszön-
tötte a jelenlévőket. A meghitt 
hangulatú rendezvényen az író 
most megjelent három kötetéből 
olvasott fel unokaöccse, özvegye 
és a megjelent volt osztálytársai, 
ismerősei és rokonai. A Szerelem 
misztériuma és a Platán szere-
lem című kötetek a házaspár éle-

tébe, különleges kapcsolatukba 
engednek betekintést: verseken, 
egymáshoz írt szerelmes leve-
leken. Az Alig boldogság című 
kötetben visszaemlékezéseket 
olvashatunk olyan emberektől, 
akik ismerték, szerették az írót 
és felismerték kivételes egyéni-
ségét, valamint családi fotók is 
belekerültek a műbe.

A személyes hangvételű könyv-
bemutatón Gubáné Mari elmond-
ta, hogy a gyászban sokat segített 
neki az a mintegy három és fél 
éves munka, amelynek eredmé-
nyeként megszülethetett a három 
kötet. Elhangzott többek között a 
Ketrec, a Ki tiltja meg?, valamint 
Az élet értelme című vers. 

A Pubi Caféban tartott bemuta-
tó végén a támogatóknak ajándék 
köteteket osztottak ki, majd 
kötetlen beszélgetéssel zárult a 
délutáni rendezvény.

A modern informatikai rendszerekről, a vállalkozásokat segítő digitális alkal-
mazásokról, valamint a felhő alapú irattárolási rendszerekről tájékozódhattak 
az érdeklődők a Mezőkövesdi Információs Napon. A Modern Vállalkozások 
Programjának keretében, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara által szervezett programon a versenyelőnnyel, szakmai üzleti kap-
csolatok javításával, valamint hatékonyságjavulással kapcsolatos előadásokat 
hallgathattak meg a vállalatok és cégek képviselői. A Modern Vállalkozások 
Programjáról Koleszár Péter, projekt szakmaivezető-helyettese adott tájékoz-
tatást. A projektről elmondta, az a célja, hogy segítségével a kis- és közép-
vállalkozások megtalálják a hatékonyabb és gazdaságosabb működtetéshez 
szükséges digitális eszközöket. 

– Egy ingyenesen igénybe vehető tanácsadói hálózatot működtetünk, 
amely segítségével a vállalkozások megtudhatják tanácsadóinktól, hogy mely 
területeket lenne érdemes fejleszteni. Emellett olyan termékeket is tudnak 
javasolni, amelyekkel hatékonyabban és gazdaságosabban működhetnek – 
emelte ki Koleszár Péter, aki vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos 
pályázat lehetőségéről és feltételeiről is tájékoztatta a jelenlévőket.

kat – összegezte Lukács Sándor. Emellett 
a pályázat részeként helyi termékek 
árusításával foglalkozó bolt létrehozását 
is tervezi az önkormányzat a Szent László 
tér 19. szám alatt lévő üzlethelyiségben, 
annak megújításával.

Információs nap vállalkozóknak

A mezőkövesdi író posztumusz köteteivel ismerked-
hettek meg az egybegyűltek március 25-én.

Guba Istvánra emlékeztek
Dori Anett

Sikeres szereplés

Bódi K.

D. A.

Gubáné Mari, 
a szerző özvegye
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SZÓNOKVERSENY

A 2–3. helyezett diákszónoklatok 
részletei

2. helyezett, Gonda Levente (11. E) 
„Mit jelent nekem március 15-e? Nekem 
azt jelenti e szent nap, hogy van miért 
hálát adni; van miért büszkén mutatni 
külföldön az irataimat, amelyen a magyar 
megnevezés szerepel; van miért büszkén 
járni-kelni a világban, mert több mint 
másfél évszázada elődeink egy világra-
szóló hősies tettel beírták a maguk és 
nemzetük nevét a történelembe. Igen, 
hálát mondhatok azért, hogy én is magyar 
lehetek, akárcsak ők voltak hajdanán. 
Nekem ezt jelenti március 15-e.”

3. helyezett, Puporka Ramóna (12. G)
„Ünnepelni szólított ma ide minket a 
lelkiismeret. Március 15-e a magyar nép 
öntudatra ébredésének ünnepe. Egy 
rabigában szenvedő nép kiáltása, amely 
megmutatta a világnak, hogy létezik egy 
nemzet, amely képes az öngondoskodásra, 
képes hangot adni vágyainak. Március 15-e 
egyik legszentebb, legigazabb, legőszintébb 
ünnepünk. Hogy miért? Mert ez az ünnep 
tükrözi legjobban magyarságunk lényegét: a 
szabadságszeretetet.’’ 

3. helyezett, Szél Kristóf (11. A)
„Ennek a napnak az üzenete számomra az, 
hogy bátran küzdjünk, mint őseink, áll-
junk ki igazunkért, ne adjuk fel céljainkat, 
a nehézségekkel merjünk szembenézni, s 
fogjunk össze, mert egymás nélkül nem 
juthatunk előbbre. 

Összefogással ugyanis szebbé, erősebbé 
tehetjük nemzetünket, honfitársainkkal 
összefogva pedig az egész magyarság 
erkölcsiségét őrizhetjük meg.

Végezetül, Sánta J. Ede – Magyar vagyok 
című verséből idézek néhány sort:
»Adjunk hálát a múltnak, hogy tanított 
minket!
Hogy becsüljük a SZABADSÁGOT, a legna-
gyobb kincset!
Ma még rám a Nap is másként ragyog!
Büszkén vallom magamról: MAGYAR VAGYOK! «”

Az MSZC Mezőkövesdi Szent László 
Gimnáziuma és Közgazdasági 

Szakgimnáziuma 
diákjainak szónoklatrészletei

Farkas Lili (7. B)
„Számomra nem adatott meg az a lehetőség, 
hogy annak a dicsőséges napnak a részese 
legyek és én is harcolhassak a hazáért. Sajnos  
csak a történelemkönyvekből ismerem az 
eseményeket, időpontokat és a résztvevőket. De 
egy pillanatra, ilyenkor március idusán kicsit én 
is Szendrey Júliának képzelem magam: 

Az éj nagy részét ébren töltöttem férjemmel. 
Miközben ő a Nemzeti dalt írta, addig én nemzeti 
színű zászlókat, fejkötőket, kokárdákat készítettem. 
Közben próbáltam buzdítani, bátorítani a tervei 
megvalósításához. Az indulás előtt nagy készülő-
désben voltam.(...) Bevonultunk a színházba és e 
nap ünnepélyére teljes kivilágításban megnéztük a 
Bánk bánt. Az előadás után felcsendült a Himnusz 
és a Szózat, majd megint elszavalták a Nemzeti 
dalt. Végül a Rákóczi-indulóra csendesedett el a 
tömeg. Nagyon elfáradtam a mai napon.”

Hajnády Csongor (7. B) 
„Hétköznapi életünk során mindannyian 
voltunk már olyan helyzetben, amit egyedül 
nem tudtunk megoldani. Ilyenkor a barátok és 
a család támogatásával sikerült átvészelnünk 
a nehéz helyzetet. Ez a csapatmunka ereje, 
összefogás egy közös célért. A forradalmi fia-
talok is összefogtak 1848-ban, és közös erővel 
harcoltak az elnyomás ellen.(...)

Nekünk szerencsére nem kell harcolnunk, de a 
mindennapokban is szükség van az összetartás-
ra. Minden magyar fiatalnak fontos tudnia, hogy 
mi történt 1848. március 15-én Pesten és ennek 
milyen következményei vannak az életünkre.”

Molnár Ákos (7. B) 
„Elgondolásom szerint március 15-e a 
’dicsőség szótárban’ az  első helyet kellene, 
hogy betöltse. Még akkor is, ha Világosnál 
le kellett tennünk a fegyvert, még akkor 
is, ha 1849-ben a szabadságharc elbukott! 
Azonban minden kudarc ellenére győzött 
az összetartás, a helytállás, a hazaszeretet 
és a bátorság.”

Sándor Loisz (11. A)
„Eljött hát március 15. Az anyukám gondosan 
fonogatja a hajam, öltöztet és közben lágy 
hangon egy dalt dúdol. Mókás egy kicsit, mert 
nem tudom, mi ez az ünnep, ....de annál izgal-
masabbnak tűnik ez az érzés, és ez a hazasze-
retet is igazán jól hangzik, hiszen benne van, 
hogy szeretet...”

Antal Alexa (11. C)
„»Az embert ki lehet szakítani a hazájából, 
a hazáját azonban nem lehet kiszakítani az 
emberből!« – mondta Röhrig Géza. Adott egy 
ország, egy haza. Adottak az emberek, akiknek 
felmenői között olyan nevekre bukkanha-
tunk, mint Petőfi Sándor vagy Kossuth Lajos. 
Valamint adott a  történelem, melyért ezrek, 
milliók ontották vérüket...”

Vizi Ádám (10. E)
„Mi tehát a feladatunk? Tanítani, emlé-
keztetni, hangsúlyozni ’48 eseményeit, 
eszméit, annak hatásait. Mit tehetünk még 
ezeken kívül? Részt veszünk a városokban, 
falvakban tartott megemlékezéseken, 
ünnepségeken, koszorúzásokon, részt 
vállalunk az ünnepi műsorokban vagy szó-
nokversenyen szerepelünk – ezzel példát 
mutatva társainknak.”

Mezőkövesdi ifjak hazafias gondolatai
Huszonöt diák mérette meg magát az idei városi szónokversenyen, melyet az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc alkalmából rendezett megemlékezés kapcsán hirdetett meg városunk önkormányzata. A középiskolákat arra 
kértük, a diákszónokok beszédeinek legmeghatározóbb, legfontosabb részleteit küldjék el részünkre, melyeket az 
alábbiakban olvashatnak. 

A MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma 
tanulóit felkészítették: Gattyán Éva, Rigó Attiláné, Sándor Dalma, Tóth Katalin és 
dr. Tóthné Hegyi Valéria.
 
A Széchenyi István Katolikus Középiskola diákjainak felkészítő tanárai: Bágyi Tamás, 
Pruskóczki Gáborné, dr. Radványiné Fodor Valéria és Vavszeg Mária.
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Juhász Veronika (10. E)
„Mit tegyünk, hogy társaink s majdan gyer-
mekeink érezzék az összefogás súlyát? Otthon 
többet kell hallaniuk a gyermekeknek a nem-
zeti ünnepeinkről! Nem csak március 15-ről. Ha 
soha sem látta egy fiatal, hogy az édesanyja 
vagy az édesapja feláll, ha megszólal a magyar 
himnusz, ha otthon nem tűznek kokárdát 
március 15-én, ne csodálkozzunk a fiatalokon! 
Mi is példát mutathatunk társainknak!...”

Papp Réka (11. A)
„Ha ezek után kérdeznék tőlem, hogy mit is ér-
zek ezen a napon, akkor azt válaszolnám, hogy 
büszkeséget. Büszke vagyok a hazámra. Büszke 
vagyok arra, hogy március 15. egy nemzeti 
ünnepünk, büszke vagyok Petőfi Sándorra és a 
többi márciusi ifjúra! Hogy miért? Mert nekik is 
köszönhetjük, hogy ma itt, együtt, szeretetben, 
békében élhetünk. 

És a magyar nemzet nem kíván mást cseré-
be, csak annyit, hogy legyen béke, szabadság 
és egyetértés.’’

Kelemen Máté (11. A)
„Március tizenötödike iránt úgy érzek, mint a 
mai magyar fiatalság nagy része. Mondhatnánk 
azt is, hogy a generációmnak és nekem ez is csak 
egy nap a többi közül, azonban ez nem lenne 
teljesen igaz. Március tizenötödikéhez pozitív és 
negatív emlékek, szokások csatolhatóak. Minden 
évben ezen a napon a pihenés helyett részt 
veszek a községünkben tartott megemlékezésen  
mint szereplő és néző egyben...

 »Tiszteld a múltat, hogy értsed a jelent, és 
munkálkodhass a jövődön.« Széchenyi István, 
a forradalom egyik kiemelkedő alakja nemcsak 
gyakorlatban járult hozzá a forradalomhoz, 
hanem már közel százhatvan évvel ezelőtt olyan 
gondolatokkal foglalkozott, melyek örök életű-
ek.  Ő a változtatások mellett állt, haladó volt. 
Nekem, nekünk is változatni kell. Változtatnunk 
kell azon, hogy miként adjuk át ünnepeink je-
lentőségét, annak érdekében, hogy a következő 
generációkban ne vélekedjenek hasonlóan.

Én bízom abban, hogy a jövőben a változás 
eléri generációnk többi tagját és hasonlóan 
eredményesek lehetünk, mint őseink 1848. 
március tizenötödikén. Mindannyiunk számára 
példát mutatnak azok az események.”

Katyina Gabriella (11. A)
„Nemzeti ünnepeink műsorain régebben még 
a Himnusz közös eléneklésére szólítottak fel, 
manapság sajnos már csak „… hallgassuk meg a 
Himnuszt!” És csak állunk a csendben, és hall-
gatunk, nem lelkesít nemzeti énekünk. Nem 
érezzük fontosnak, hiszen ez csak a megszokás 
miatt van, hogy nem maradhat el a Himnusz. 
Szinte csak azt jelzi, hogy kezdődik a műsor. 

Engem igazából rossz érzéssel tölt el mindez, 
egyszerűen kínos és nem magyarhoz méltó 
némán állni ott, mert tényleg nem maradhat 
el nemzetünk imájának közös éneklése, hisz ki 
lenne e nagy világban magyar, ha mi nem?”

Kis Marcell (10. C)
„Apró gyerekként látva: festett zászlók,

A három színben pompázók…
Himnuszt énekelnek, sok magas ember,
Pisszenünk-e, figyelik árgus szemmel.

Hogy nevel a kor, az döntő dolog.
Nemzeti dalt olvasva csodálkozom.

Hogy mit tettek? Tudom sok jót,
De hogy mondjak még többet mondót?

Tizenötödik tizenöt, reggel műsor.
Valaki feszeng az unalomtól, 

Más alvást pótolva széken horkol.
De felébrednek ismert verssoroktól.

Jellem és tanítás később eldönti,
Ki melyik út felé fog fordulni.

»Talpra magyar, hí a haza!«
Bárki legyen az, de magyar,

Fejét e sorra felkapja.

Sok emlékkép összegyúródik eggyé,
Így válik lelkünkben ünneppé.

Nekem lehetőség a nemzetet felrázni:
Tudjunk előre nézni és pozitívan látni!

Múlt a képlet, jelent kell behelyettesíteni!”

A Széchenyi István Katolikus Középiskola 
diákjainak szónoklatrészletei

Molnár Enikő (10. A) 
„A hősök iránti tisztelet arra késztet minket, 
hogy kokárdát tűzzünk. Fontos, hogy eme 
elismerő tiszteletet továbbadjuk társaink-
nak! Ünnepi megemlékező műsorokkal és az 
események felidézésével értessük meg a mai 
fiatalokkal a forradalom eszméit. Ez nem 
csupán a történelem tanítása, hanem jelenünk 
kötelessége a jövő számára.”

Bodnár Bertalan (10. A) 
„Nekünk, a mai fiataloknak az a feladatunk, 
hogy megőrizzük őseink örökségét és kitartással, 
szorgalommal, kreativitással azon legyünk, hogy 
még szebb, boldogabb jövőt építsünk. Kossuth 
Lajos szavai máig aktuálisak: »A haza örök, s nem 
csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, 
hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.«”

Besenyei Piroska (10. A) 
„Mikor feltűzzük kokárdánkat, nagy büszke-
séggel tesszük, de nem magunkra vagyunk 
büszkék, hanem a magyar nemzetre, arra, hogy 
képesek voltak őseink kiállni a hazánkért.”

Csóka Ákos (11. A)
„Magyarország március 15-én az összefogásról, 
a küzdeni akarásról, az önzetlenségéről tett 
tanúbizonyságot. Ma, amikor sok ember harcot 
vív a napi megélhetésért, a munkahelye meg-
tartásáért, a családja boldogulásáért, ebből 
a napból erőt tud meríteni. Hisz ugyanazon 
értékekre van szükségünk, és ezek közt a 
legfontosabb az összefogás.”

Farkas Klaudia (10. A) 
„A levert szabadságharc nemcsak áldozatokkal 
járt, hanem hősöket, mártírokat is adott a 
magyarságnak. Olyan »vezérlő csillagokat«, 
szimbólumokat, amelyekre minden népnek 
szüksége van ahhoz, hogy egyenes gerinc-
cel tudjon talpon maradni minden időben. 
Kossuth, Petőfi, az »aradi tizenhármak« örökké 
élnek népünk lelkében, tudatában.”

Ócsai Virág (9. A)
„Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harcnak meghatározó pontnak kell lenni 
minden magyar ember életében és szívében! 
Bízom abban, hogy olyan nemzet lettünk 
általa, amely kezet tud nyújtani másoknak, 
tudja érteni és értékelni mások szabadságát, 
tudja, mi az egyenlőség és testvériség igazi 
jelentése. A magyar ember sok mindenre 
képes, ha megfelelő célt helyeznek elébe. 
Legyünk büszkék arra, hogy magyarnak 
születtünk!”

Rajna Viktor Károly (12. B)
„Mi az, amit a ’48-as hősöktől tanulhatunk? A 
hazaszeretetet, a tenni akarást, a küzdelmet 
szebb és jobb világért. Nekünk nem kell vérün-
ket áldozni. Lehetünk úgy jó hazafiak, hogy 
tesszük a dolgunkat: törekvő, cselekvő, tudásra 
szomjas emberként éljük életünket. Ez a mi 
kötelességünk! Megőrizni és átadni értékeinket, 
gyarapítani tudásunkat.”

Monostori Levente (10. B) 
„Emlékezzünk meg a hősökről, legyünk 
büszkék arra, hogy e nagyszerű nép gyermekei 
vagyunk! Legyünk büszkék ezeréves hazánk 
történelmére, a jól ismert forradalmárokra és a 
névtelen hősökre egyaránt, akik életüket adták 
azért, hogy biztosítsák, hogy mi ma egy jobb, 
szabad országban élhessünk!”

Hegedűs Gergely (10. B) 
„Nemzeti ünnepünk jelenti azt számomra, 
hogy magyar vagyok, és hogy büszke lehetek 
arra, hogy ebben az országban születtem. Ez 
az a nap, amikor minden magyar ember büsz-
kén tűzi szíve fölé a kokárdát, legyen itthon 
vagy külföldön. Nemzeti hőseinknek köszön-
hetjük azt, hogy ezt ma megtehetjük.”
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SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László 
Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 18 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 18 óra 
Áprilisban az esti szentmisék 18 órakor 
kezdődnek.
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek 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 
templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától Ifjúsági hittan
Nagyheti szertartások kezdete: 
Nagycsütörtök 18 óra, Nagypéntek 15 óra, 
Nagyszombat 19 óra 30.
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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a reumakórházban
Minden szerdán 18 órakor Bibliaóra a parókián
Az Egervölgyi Református Egyházmegye 
női szolgálóinak találkozója 2017. április 
9-én (virágvasárnap) 16 órakor a Közös-
ségi Ház színháztermében.
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
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 
csütörtökén, 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 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közössé-
gi Ház mögött) minden hónap negyedik 
vasárnapján 17 órai kezdettel. A hétköznapi 
ünnepek időpontjai és további információk a 
www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: április 23. 
Április 16-án, húsvét vasárnap reggel 8 
órakor is lesz Szent Liturgia pászkaszente-
léssel a mezőkövesdi kápolnában.

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) hét-
köznap és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 
18–22 óráig, ünnepnapokon: 8–22 óráig. 
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra) csak 
sürgős esetben: 22–8 óráig (hétköznap 7.30 óráig) 

április 2–8-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
április 9–15-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

április 16–22-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

április 8.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

április 15.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

április 22.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban március 14. és 27. között 2 házas-
ságkötést és 9 halálesetet anyakönyveztek. Az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Szakács Zoltán Sándor – Kada Nikolett Fédra,

Kállai László – Merucza Friderika
Haláleset:

Biró Istvánné 
mezőkövesdi lakos.

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Harangszó

A Szent László Egyházközség kéri, 
hogy a hozzátartozók szíveskedje-
nek az 1991 előtt lejárt sírhelyeket 
mielőbb megváltani!

A húsvéti ünnepek alatt társaságunk az 
alábbiak szerint végzi a lakossági hulla-
dékgyűjtést Mezőkövesd városban.
A 2017. április 14-én (péntek) esedé-
kes hulladékgyűjtést 2017. április 15-
én  (szombat) végezzük.
A 2017. április 17-én (hétfőn) esedé-
kes hulladékgyűjtést 2017. április 18-án 
(kedd) folyamatosan végezzük párhu-
zamosan az ezen a napon esedékes já-
ratokkal.
A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2017. április 14-én és április 17-én zárva 
tart, a hulladék átvétele szünetel.  

Mezőkövesdi VG Zrt.

Ünnepi 
hulladékszállítás

Április 21. péntek

9–18 óráig „Hogyan gyakoroljunk?” 
Jó gyakorlatok műhelymunka nap, 

benne 16 óra 30-tól: Koncert francia módra 
a zeneiskolában. 

A kurzust vezetik: Fábián Tímea fuvolaművész 
és Bokor Ildikó zongoraművész
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Stopper
április 12. szerda
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Debre-
ceni VSC NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

április 15. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Edelé-
nyi FC női labdarúgó-mérkőzés a Városi 
Stadion kis műfüves pályáján

április 15. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – Váci KSE 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés a Városi 
Sportcsarnokban

április 22. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest 
NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi 
Stadionban

április 7. péntek
16.30-tól Mezőkövesd Zsóry SE –Grund 
1986 FC U18 labdarúgó-mérkőzés a 
Tűzoltópályán
16.30-tól Mezőkövesd Zsóry SE – Grund 
1986 FC U16 labdarúgó-mérkőzés a Városi 
Stadion nagy műfüves pályáján

április 14. péntek
11 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Tállya KSE 
U15 labdarúgó-mérkőzés a Tűzoltópályán
11 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Tállya 
KSE U14 labdarúgó-mérkőzés a Városi 
Stadion nagy műfüves pályáján
14.30-tól Mezőkövesd Zsóry SE – FC 
Hatvan U19 labdarúgó-mérkőzés a Tűzol-
tópályán
14.30-tól Mezőkövesd Zsóry SE – FC 
Hatvan U17 labdarúgó-mérkőzés a Városi 
Stadion nagy műfüves pályáján

Hívogató
április 7. péntek
16 órától Vaskó-Vasas László II. világhá-
borús tárlatának megnyitója 
a Közösségi Házban
április 8. szombat
15 órától Mezőkövesdi Keresztút a 
Jézus Szíve templomtól a Szent László 
templomig
április 11. kedd 
16 órától A házban és a ház körül
élő állatok című fotópályázat megnyitása 
a Föld napja alkalmából 
a Közösségi Ház aulájában
április 11. kedd
16.30-tól Mindennapi életünk a holisz-
tikus szemléletmód szerint, V. előadás: 
Szellemi törvények II. a Közösségi Házban
április 16-17. vasárnap–hétfő 
Matyó Húsvét 
(Részletes program a hátoldalon)
április 18. kedd 
17 órától Kertbarát Klub 
a Közösségi Házban
április 20. csütörtök
18 órától Marica grófnő 
– nagyoperett a Fogi Színház előadásában 
a Közösségi Házban
április 21. péntek
10.30-tól 17.30-ig 
Véradás a Közösségi Házban
április 21. péntek
16 órától Fotóklub a Közösségi Házban

Moziajánló
április 19. szerda, 

Közösségi Ház

17 órától: Hupikék törpikék 
– Az elveszett falu – 3D
magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film, 2017

19 órától: Halálos iramban 8
magyarul beszélő, amerikai-japán-
francia-kanadai akciófilm, 2017

BP. XIII. Radnóti u., 40 nm, önkormányzati lakás 
cseréje magántulajdonúra, ár: 9 M Ft. Teherát-
vállalásában segíthetek. Tel.: 06 30/635-5173 

Lakossági apróhirdetés

(port.hu)

TÁJÉKOZTATÓ
a Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező 

személyek kedvezményes Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő belépésének támogatásáról

A támogatás igénylésének és a felhasználá-
sának szabályai:

1. A jogosultság szabályai:
A támogatásra azok a Mezőkövesd város köz-
igazgatási területén lakóhellyel rendelkező 
személyek jogosultak, ahol a családban az egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg a kérelem 
benyújtását megelőző hónapban a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum ötszörösét, 2017. év-
ben az érvényes jövedelemhatár: 156.750.-Ft/fő.

A támogatás igényelhető a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális 
Iroda ügyfélszolgálatán. Az igény az erre szol-
gáló nyomtatványon személyesen, vagy család-
tag közreműködésével terjeszthető elő.

A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges
– a kérelmező személyazonosságát,
– mezőkövesdi lakóhelyét.

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges 
az igénylő és családjának a kérelem benyújtását 
közvetlenül megelőző egy havi jövedelmének 
(típusának megfelelő) igazolását, valamint a 
személyazonosító igazolvány és a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány fénymásolatát

A jogosultságot megállapító határozattal egyidejű-
leg kérelmezőnként, 1 db - 10 alkalomra szóló ked-
vezményes belépésre jogosító,  szigorú számadású 
utalvány kerül átadásra a kérelmező részére.

2. Az utalvány felhasználásának szabályai:
A kedvezményes Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
belépő vásárlásakor az ellátást igénybe vevőnek 
személyenként és alkalmanként 260.-Ft-ot kell fi-
zetni, melyhez az önkormányzat 540.-Ft támoga-
tást nyújt. A Zsóry fürdőbe belépés előtt szemé-
lyenként át kell adni az utalvány tőszelvényét 
(ez tartalmazza a jogosult nevét, a határozatszá-
mot, valamint a személyi igazolvány számát), 1 db 
perforált szelvényt és fel kell mutatni a szemé-
lyi igazolványt, valamint a mezőkövesdi lakó-
helyet igazoló hatósági igazolványt!

Az 540.-Ft önkormányzati támogatás a fürdő 
üzemeltetője részére kerül átutalásra, a fel-
használást követően.

A szigorú számadásos utalvány más sze-
mélyre nem ruházható át!

A 2017. december 31-ig fel nem használt 
utalvány készpénzre nem váltható át!

A tárgyévben megállapított támogatás fel 
nem használt része a tárgyévet követő év 
január 31. napjáig külön érvényesítés nélkül 
felhasználható.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester 

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, színes programok, hivatalos ügyek inté-
zésének segítsége, egészségügyi ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvatartás: 7–15 óráig (munkanapokon)
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TÁJÉKOZTATÓ
a nyugdíjas személyek ingyenes és kedvezményes Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdő belépésének támogatásáról

A támogatás igénylésének és a felhasználásának szabályai:

1. A jogosultság szabályai:
A támogatásra azok a Mezőkövesd város közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkező, korhatár előtti ellátásban, átmeneti bá-
nyászjáradékban, szolgálati járadékában, öregségi nyugdíjban, 
rokkantsági ellátásban és időskorúak járadékában részesülő sze-
mélyek jogosultak, ahol a családban az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző hónapban a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötszörösét, 2017. évben 
az érvényes jövedelemhatár: 156.750 Ft/fő.

A támogatás igényelhető a Mezőkövesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda ügyfélszolgálatán. 
Az igény az erre szolgáló nyomtatványon személyesen, vagy 
családtag közreműködésével terjeszthető elő.

A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges:
– a kérelmező személyazonosságát,
– mezőkövesdi lakóhelyét,
– a saját jogon folyósított nyugdíj jogcímét. 

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges az igénylő és 
családjának a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző egy 
havi jövedelmének (típusának megfelelő) igazolását.

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2017. évben megküldött 
elszámoló lap fénymásolatát,

és 
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 1 havi nyugdíjszelvény 

fénymásolatát, aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, 
annak elegendő a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 

hónap bankszámlakivonatának eredeti, vagy másolati példánya, 
ennek hiányában a számlavezető bank igazolása a jövedelemről.

A jogosultságot megállapító határozattal egyidejűleg 1 db  
–10 alkalomra szóló ingyenes belépésre jogosító és 2 db – 
10 alkalomra szóló kedvezményes belépésre jogosító, szigorú 
számadású utalvány kerül átadásra a kérelmező részére.

2. Az utalvány felhasználásának szabályai:
A kedvezményes, nyugdíjas Zsóry Gyógy- és Strandfürdő be-
lépő vásárlásakor az ellátást igénybe vevőnek alkalmanként 
260 Ft-ot kell fizetni, melyhez az önkormányzat 540 Ft tá-
mogatást nyújt. A Zsóry fürdőbe belépés előtt személyen-
ként át kell adni az utalvány tőszelvényét (ez tartalmazza 
a jogosult nevét, a határozatszámot, valamint a személyi 
igazolvány számát), 1 db perforált szelvényt és fel kell 
mutatni a személyi igazolványt, valamint a mezőköves-
di lakóhelyet igazoló hatósági igazolványt!!

Az 540 Ft önkormányzati támogatás a fürdő üzemeltetője 
részére kerül átutalásra, a felhasználást követően.

A szigorú számadásos utalvány más személyre nem ru-
házható át!

A 2017. december 31-ig fel nem használt utalvány kész-
pénzre nem váltható át!

A tárgyévben megállapított támogatás fel nem hasz-
nált része a tárgyévet követő év január 31. napjáig külön 
érvényesítés nélkül felhasználható. Dr. Fekete Zoltán

polgármester 

TÁJÉKOZTATÁS
a „Középső” városrészben megvalósuló szennyvízcsatorna-beruházás 

érdekében a lakástakarék-pénztári befizetésekhez

Az önkormányzati rendelet szerint a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a 
lakástakarék-pénztári szerződést kötött személy a támogatás igénybevételére jogosult, 
feltéve, hogy a családban az egy főre eső, havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum nyolcszorosát (2017. évben 228.000 forintot).
A támogatás mértéke: 
– Mezőkövesd város középső városrészén folyó szennyvízberuházás kapcsán 
megkötött lakástakarék-pénztári szerződések esetében a szerződés lejártáig 
410.-Ft/hó/lakóingatlan.

A támogatás egyedi határozat alapján került elbírálásra annak 
a lakástakarék-pénztári szerződést kötő ügyfélnek, aki

2017. április 30.

napjáig kérelmét visszajuttatja hivatalunknak és jogosultsága megállapításra került.
(A kérelmeket évente benyújtani szükséges!)

Aki a megjelölt határnapig nem él a támogatás igénybevételének lehetősé-
gével, a havi befizetési kötelezettsége 2.010 Ft/hó/ingatlanra változik 2017. 
január 1. napjától történő befizetésekre.

Kérelemnyomtatványt a Hatósági és Szociális Iroda (3400 Mezőkövesd, Mátyás 
király út 114. “B“ épület, tel. szám: 511-555) lehet igényelni, vagy letölteni a www.
mezokovesd.hu honlapjáról.

Felmerülő kérdéseivel kérjük, hogy keresse a fent megjelölt önkormányzati te-
lefonszámot, vagy a Társulat irodáját (telefon: 49/500-358), a Közösségi Ház 
földszintjén. Dr. Fekete Zoltán

polgármester 

TÁJÉKOZTATÁS
Matyó Húsvéttal kapcsolatos forgalmirend-változásról

A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 2017. április 16– 17. között ismét meg-
rendezi a Matyó Húsvétot Mezőkövesd Város Önkormányzata és több helyi vállal-
kozás támogatásával. A program húsvét vasárnap és hétfőn a Hadas városrész-
ben zajlik, a színpad az Eötvös úti parkolóban kerül felállításra.
A terület teljes zárására lesz szükség (a gépjárműforgalom elől) a látoga-
tók biztonságának érdekében, az alábbiak szerint:
Eötvös úti parkoló középső része ápr. 14. 20.00 – ápr. 17. 24.00 óráig lezárva
Eötvös úti parkoló többi része ápr. 16. 6.00 órától – ápr. 17. 19.00 óráig lezárva
Eötvös út főutca – Hársfa u. közti szakasza ápr. 16-17. 6.00-18.00 óra között lezárva
Hadas városrész (Kisjankó Bori, Mogyoróköz első szakasza, ahol tájházak talál-
hatók) ápr. 16-17. 6.00-18.00 óra között lezárva (a korábbi éveknek megfelelően)
Ápr. 16-17-én 6.00-18.00 óra között a főutca (Matyótáj Áruház) felől gépkocsi-
val nem lesz megközelíthető sem az Eötvös út, sem a Hársfa út, sem a Diófa út. 
Ebben az időszakban kizárólag a déli irányból (a gépmúzeum felől, ill. a Fűzfa út 
felől) közelíthetők meg ezen utcák.

Az Eötvös út Hársfa u. és Pizza Néró közti szakaszára a pizzafutárautó, va-
lamint a lakók természetesen behajthatnak gépkocsival is, azonban a lakcímkár-
tyát kötelező felmutatni a zárási ponton! Az Eötvös út érintett szakaszát elhagy-
ni is kizárólag a déli irányban a József Attila u., gépmúzeum felé lehet.
Szabadtéri rendezvény jellegéből adódóan várhatóan zajjal és nagyszámú ér-
deklődő közönséggel jár az esemény. Kérjük az érintett lakók megértését, 
türelmét a húsvéti ünnepek alatt!
Reméljük, hogy a rendezvény mindannyiunk örömére és szórakozására szolgál 
idén is! Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület
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HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS 
MEZŐKÖVESD 2017.
Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. 2017-ben kísérleti jelleggel bevezeti a házhoz 
menő zöldhulladékgyűjtést Mezőkövesd településen, OHKT előírásai 
alapján, havonta egy alkalommal. A szolgáltatást a kommunális hulladék- 
-gyűjtéshez hasonlóan a Mezőkövesdi VG Zrt. munkatársai fogják ellátni.

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS:
A zöldhulladék-szállításnál átlátszó fóliazsákban kihelyezett kerti zöld-
hulladék, vagy maximum 1 m hosszú, kötegelt metszési hulladék 
kerül elszállításra. 

A kihelyezett zöldhulladék mennyisége ingatlanonként max 2 x 
120 liternek megfelelő mennyiségű/ alkalom lehet. 

Kérjük Önöket, hogy a zöldhulladékot reggel 7 órára helyezzék ki az 
ingatlan elé! Továbbá tájékoztatjuk, hogy az adott napokon csak a 
zöldhulladékot tartalmazó zsákok kerülnek elszállításra. Azt a zsá-
kot, ami egyéb hulladékot is tartalmaz, nem szállítjuk el.

SZÁLLÍTÁSI ÜTEMTERV

Az 1-es GYŰJTŐJÁRAT utcái:
Anikó, Aranyeső, Ágnes, Állomás, Bagoly, Balassi B.,Berzsenyi D., Bokréta, 
Ciklámen, Csipke, Csokonai, Derű, Dohány, Dorottya, Egri, Emese, Emma, 
Eszter, Fecske, Galamb, Gábor Á., Gárdonyi G., Gém, Gizella, Gólya, Hajnal, 
Harangvirág, Hattyú, Ifjúság, Ildikó, Illyés Gy., Jegenyesor, Jókai M.,  Juhász 
Gy., Katalin, Kisfa,  Kosztolányi, Kölcsey, Levendula, Magdolna, Mária,  
Mindszenty J., Móricz Zs., Napfürdő, Napraforgó, Olga, Pacsirta, Petőfi, 
Radnóti, Rigó, Sas, Sirály, Sólyom, Tavirózsa, Váci M., Vajda J., Varjú, Veréb, 
Veronika, Vilma, Vörösmarty.
A 2-es GYŰJTŐJÁRAT utcái:
48-as Hősök, Ady E., Abkarovics tér, Ádám, Albert köz, Anna köz, Babits M., 
Balogh Á., Báthory, Béla, Bem Apó, Bercsényi, Bezerédy, Bocskai, Dala J., 
Damjanich, Dávid, Dr. Lukács G., Edit,  Elvira, Esze T., Éva, Farkas M., Ferenc,  
Gaál I., Gergely, Gr. Zichy, György, Gyula, Hoór köz, Ilona, Imre, Irén, István, 
János, Jolán, József, Judit, Júlia, Károly, Kereszt köz, Kiss I., Klapka Gy., Klára, 
Krúdy Gy., Kürt, Lajos köz, Lehel, Lenke, Madách I. , Margit, Martinovics, Már-
ta, Mihály, Morvay J., Patak, Pál, Rákóczi, Salamon, Sarló, Sándor, Sára, Szo-
molyai, Takács I., Táncsics u, Teréz, Thaly K., Tóth Á., Vak B., Varga Pál, Zsófia.
A 3-as GYŰJTŐJÁRAT utcái:
Alma, Antal, Barack, Bartók B., Bogácsi, Budai N. A., Búzavirág, Cse-
resznye, Dinnye, Dózsa Gy., Egressy B., Eper, Erkel F., Erzsébet királyné, 
Galagonya, Gesztenye, Hóvirág, Jázmin, Kelemen, Kertész, Klementina, 
Kodály Z., Körte, Köszméte, Legelő, Liszt F., Lövői, Mandula, Meggy, Mik-
száth K., Naspolya, Őszirózsa, Ribizli, Rozmaring, Szőlő, Tardi, Tavasz, 
Temető, Tiszavirág, Vashíd, Vasút.
A 4-es GYŰJTŐJÁRAT utcái:
Akácfa, Alkotmány, Arany J., Bajcsy Zs., Berkenye köz, Bogáncs köz, Bükkfa 
köz, Cserfa, Deák F., Diófa, Dr. Papp Z., Eötvös, Fűzfa tér, Fűzfa, Gróf Bethlen 
I., Gyertyán köz, Hársfa, Honvéd, Hunyadi, Ibolya, József A., Juharfa út, Kis 
J. B., Kossuth L., Kovács köz, Kökény köz, Kőrisfa, László K., Liliom, Martos F., 
Mák, Mártírok, Mátyás király, Mátyás, Mogyoró köz, Muskátli, Nagy P., Ne-
felejcs, Nyárfa, Orgona köz, Patkó köz, Pipacs, Platán köz, Rezeda, Sárkány, 
Szegfű, Szemere B., Széchenyi, Szilfa, Tölgyfa, Tulipán, Viola.

Járat Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov.
1-ES ZÖLDJÁRAT 11 16 20 11 8 12 10 14
2-ES ZÖLDJÁRAT 12 17 21 12 9 13 11 15
3-AS ZÖLDJÁRAT 13 18 22 13 10 14 12 16
4-ES ZÖLDJÁRAT 15 19 23 14 11 15 13 17

PALETTA

Hétfő 600–700 1600–2000

Kedd 600–700 1600–2000

Szerda 600–700 1600–2000

Csütörtök 600–700 1600–2000

Péntek 600–700 1600–2000

Szombat 700–1500

Vasárnap ZÁRVA

Köznevelési intézmények: 
Hétfő – péntek: 730–1530

Jegyárak
Úszójegy 600–700 300 Ft
Felnőttbelépő 800 Ft
Diák-, nyugdíjasbelépő 600 Ft
Bérletárak
30 napos úszóbérlet 
600–700 7000 Ft

10 alkalmas 
felnőttúszóbérlet 6000 Ft

10 alkalmas diák-, 
nyugdíjas-úszóbérlet 4000 Ft

Úszósapkabérlés 200 Ft
Hajszárítóbérlés 200 Ft
Csoportos 
úszásoktatás

600 Ft/
fő/óra

A Mezőkövesdi Városi Tanuszoda
nyitvatartása és árai

2017. január 1-jétől 
június 30-ig

FELHÍVÁS! VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű 
betegség. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.

A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét – a rókák veszettség elleni 
vakcinázását – Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban 
is megkezdődött a rókák vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határövezetben, az 
osztrák határtól számított kb. 25-30 km-es sávban került kihelyezésre a csalétek-vak-
cina. A vakcinát tartalmazó fólia kapszulát az ember számára bűzös, de a 
rókák által kedvelt ízű és szagú csalétekbe rejtik, mely kb. 4.0 cm átmérőjű, 
kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka, miközben megeszi a csalétket, 
szétrágja a kapszulát is, így a vakcina bejut a szervezetébe.

A csalétek kihelyezése kis magasságból, repülőgépről történik.
A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra ártalmatlan, VESZÉLYT NEM 

JELENT. A kihelyezett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD HOZZÁNYÚL-
NI! Semmi esetre sem szabad felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a bőr-
be, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. Amennyiben ez mégis megtörténik, az 
alábbi biztonsági előírásokat kell alkalmazni:

a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a jódtartalmú fertőtlenítőszer-
rel vagy 70%-os alkohollal, vagy ezek hiányában bő szappanos vízzel lemosni. 
Mindkettő beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú fertőtlenítőszer 
használata során keletkezett barnás folt szappanos lemosással eltávolítható. 
Ilyen jellegű érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség.
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahártyára kerül, haladéktalanul OR-
VOSHOZ KELL FORDULNI! 

A helyi vakcinázási kampány megkezdésétől számított huszonegy napig az ebeket 
megkötve, vagy zárva kell tartani (EBZÁRLAT), és csak pórázon szabad közterületre 
vinni. A jelzett időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGELTETÉS! Ezek a korlátozó 
intézkedések elsősorban a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a kóborló 
ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel a róka számára kihelyezett csalétkeket. 

Aki a vakcinázott területen elhullott vadon élő, vagy háziállatot talál, a tete-
met hagyja érintetlenül, és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEBBI ÁL-
LATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOT VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT.

Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa! További felvilágosítással az Önök 
körzetében élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.

A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA: 2017. április 5–10-ig.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
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A vetélkedő célja, hogy a közlekedők széles rétegeinek – gyalogos, 
kerékpáros, gépjárművezető, utas – figyelmét egyidejűleg ráirányítsuk 
a biztonságos, balesetmentes közlekedésre. Célunk továbbá a szülői 
példamutató magatartás fontosságára és a család, a közösség nevelő 
erejére való figyelemfelhívás. A versenyre nevezhet minden olyan család, 
ahol legalább az egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői 
engedéllyel, továbbá 6-17 év közötti gyermeket (gyermekeket) nevelnek.

Az országos vetélkedőt megelőzi a megyei verseny, melynek győztes csa-
ládja képviseli megyénket az országos döntőn.

KÖZLEMÉNY
az általános iskolák első évfolyamára 

történő beiratkozásról 
a 2017/2018. tanévre

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Mezőkövesdi Járási Hivatala a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet (továbbiakban EMMI rendelet) 22.§ 
(1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 
2017. évben tankötelessé váló gyermekek általá-
nos iskolai beiratkozásának időpontját – az illeté-
kes tankerületi központ véleményének kikérésével 
– az alábbiak szerint határozta meg és teszi közzé:

2017. április 20. (csütörtök) 
8– 19 óra között

2017. április 21. (péntek) 
8– 18 óra között.

A szülő a fenti időpontban köteles beíratni – a 
2011. augusztus 31-ig született tanköteles korú – 
gyermekét lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola 
első évfolyamára.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. évi 
törvény 50.§ (6) bekezdése alapján az általános 
iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú ta-
nulót, aki életvitelszerűen a – a megyeszékhely 
szerinti járási hivatal által meghatározott és 
közzétett – felvételi körzetében lakik.
Beiratkozáshoz szükséges okiratok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azono-
sítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
(lakcímkártya)
– a szülő nyilatkozata életvitelszerű lakcímről,
– nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról,
– iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-
sét tanúsító igazolás,
– a gyermek anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája.
A felvételi kérelemről az iskola igazgatója dönt. 
Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen a ha-
tározat kézhezvételétől számított 15 napon 
belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be 
az iskola fenntartójának címezve, az intézmény 
vezetőjénél. Kerékgyártó László

járási hivatalvezető

KÖRZETHATÁROK – Mezőkövesdi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3400 Mezőkövesd, Hősök tere 14.)
Ady Endre u. 77-től és 92-től, Albert köz, Alkotmány u., Anna köz, Arany János u., Ágnes u. 6-tól és 
13-tól, Áfonyás köz, Báthory I. u., Balogh Ádám u., Bem apó u., Berkenye köz, Bercsényi u., Bezerédi 
u., Béla u., Bocskai u., Bogáncs köz, Boróka köz, Cseresznye u. 64-98-ig, 67-105-ig, Cserfa u., Dala 
József u., Diófa u., Edit u., Esze Tamás u., Éva u., Farkas Márton u., Gaál I. u., Hoór köz, Hősök tere, 
48-as Hősök útja, Ilona u., Imre u., Judit u., Júlia u., Juharfa u., Jolán u., Károly u., Kisjankó Bori u., 
Klára u., Kürt u., Kőrisfa u., Kökény köz, Lajos köz, László Károly u., Lenke u., Liliom u., Dr. Lukács 
Gáspár u., Mátyás u. 2-56-ig és 1-43-ig, Mátyás kir.u. 68-148-ig és 73-179-ig, Mák u., Morvay J. u., 
Margit u., Martos Ferenc u., Márta u., Mogyoró köz, Muskátli u., Nefelejcs u., Olga u., Orgona köz, 
Patak u., Patkó köz, Pál u., Pipacs u., Rákóczi u., Rekettyés köz, Rezeda u., Sára u., Szegfű u., Szo-
molyai u., Takács I. u., Táncsics M. u., Teréz u., Thaly K. u., Tóth Árpád u., Vak Bottyán u., Vashíd u., 
Zsófia u., Bevásárló udvar, Elvira u., Erzsébet királyné 1-51-ig és 2-48-ig, Eötvös u., Fűzfa tér, Hársfa 
u., Harsányi K. u., Szent László tér, Tulipán u.

Mező Ferenc Tagiskola (3400 Mezőkövesd, Építők u. 1.)
Ady Endre u.1-75-ig és 2-90-ig, Alma u. 1-53-ig és 2-50-ig, Ágnes u. 2-4 és 2-11-ig, Akácfa u., Állo-
más u., Anikó u., Aranka u., Asztalos u., Babits M. u., Bagoly u., Balassi u., Barack u., Batthyány u., 
Berzsenyi u., Budai Nagy Antal u., Bükkfa u., Cseresznye u. 2-64-ig és 1-63-ig, Csokonai u., Dávid 
u., Dohány u., Dorottya u., Egri u., Emese u., Emma u., Eper u., Erzsébet u., Eszter u., Építők útja, 
Fecske u., Fűzfa u., Galamb u., Gábor Áron u., Gárdonyi u., Gergely u., Gém u., Gizella u., Gólya 
u., Gr. Bethlen I. u., Gyertyán köz, Hadnagy u., Hattyú u., Honvéd u., Hunyadi u., Ifjúság u., Ildikó 
u., Illyés Gy. u., Jegenyesor, Jezsuiták tere, Jókai u., József Attila u., Juhász Gyula u., Katalin u., 
Kavicsos u., Kereszt köz, Kertész u., Kossuth u., Kosztolányi u., Kovács köz, Kölcsey u., Köszméte 
u., Krúdy Gy. u., Lehel u., Lövői u., Magdolna u., Mária u., Mártírok u., Mátyás király u. 1-71-ig és 
2-66-ig, Meggy u., Melinda u., Mészáros Lázár u., Mikszáth u., Mindszenty J. u., Móricz Zsigmond 
u., Naspolya u., Nyárfa utca, Pacsirta u., Platán köz, Petőfi u., Radnóti u., Ribizli u., Rigó u., Sas u., 
Seregély u., Sirály u., Sólyom u., Sport u., Szamóca u., Széchenyi u., Szemere Bertalan u., Szihalmi 
u., Szilfa köz, Szőlő u., Tóth Árpád u., Tölgyfa, Váci M. u., Vajda János u., Varjú u., Vasút u., Vásártér, 
Veréb u., Veronika u., Vilma u., Vörösmarty u., Aranyeső u., Árvácska u., Bazsarózsa u., Bimbó u., 
Boglárka u., Bokréta u., Ciklámen u., Csalogány u., Cserjés köz, Csillag u., Csipke u., Derű u., Fenyő 
u., Fülemüle u, Gyöngyvirág u., Hajnal u., Harangvirág u., Kisfa u., Labdarózsa u., Levendula u., 
Margaréta u., Napfürdő u., Napraforgó u., Nárcisz u., Olajfa u., Ostoros u., Sarkantyú u., Szarkaláb 
u., Százszorszép u., Szivárvány u., Tavirózsa u., Vasvirág u.

Szent Imre Tagiskola (3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 225)
Alma u. 55-97-ig és 52-től, Ádám u., Antal u., Bajcsy-Zs.u., Bartók Béla u., Bogácsi u., Búzavirág 
u., Cseresznye u. 100-148-ig és 107-től, Damjanich u., Deák Ferenc u., Dózsa Gy. u., Egressy Béni 
u., Erkel Ferenc u., Erzsébet királyné u. 50-74- ig és 53-tól, Ferenc u., Galagonya u., Gesztenye u., 
György u., Gyula u., Hóvirág u., Ibolya u., Irén u., István u., János u., Jázmin u., József u., Klapka 
u., Kelemen u., Kiss István u., Klementina u., Kodály Zoltán u., Körte u., Legelő u., Liszt Ferenc u., 
Madách u., Mandula u., Martinovics u., Mátyás u.45-től 101-ig és 58-tól, Mátyás király u. 150-től és 
181-től, Mihály u., Móra Ferenc u., Nagy Pál u., Őszirózsa u., Dr. Papp Zoltán u., Péter u., Rozmaring 
u., Salamon u., Sándor u., Sárkány u., Sarló köz, Szent István úti telep, Tardi u., Tavasz u., Temető 
u., Tiszavirág u., gr. Zichy János u., Varga Pál u., Viola u.

A területi versenyre jelentkezni lehet: 
– a verseny honlapján (www.kozlekedikacsalad.hu) 
elektronikus úton, 
– a verseny napján, a helyszínen személyesen.

A verseny honlapján jelentkező családok elektronikus visszajelzést 
kapnak, majd regisztrációs adataikat a szervezők a kiértesítés, és a 
folyamatos kapcsolattartás érdekében a megyei balesetmegelőzési 
bizottságoknak megküldik. 

FELHÍVÁS 
„Közlekedik a család” versenyre

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
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SPORTKALAUZ

Egy győzelem, egy vereség

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Szolnoki MÁV FC 3-1 (3-1)
A legjobb négy közé jutásért, 
március 28-án rendezett ösz-
szecsapáson a másodosztályú 
Tisza-parti gárda ellen léptek 
pályára labdarúgóink a Városi 
Stadionban.

Csapatunk kitűnően kezdett, 
miután Strestík remek szabad-
rúgása után a menteni igyekvő 
Kenderesről a saját kapujába 
pattant a labda, így már a 2. 
percben előnybe kerültek. A 
korai gól után óriási fölényben 
futballozott együttesünk. A 
25. percben Vági 18 méter-
ről, öt perccel később pedig 
Veselinovic közelről talált a 
kapuba. Az utolsó percben vi-
szont szépített a vendéggárda, 
Tóth László találatával. A já-
tékrész krónikájához tartozik, 
hogy a 40. percben Olasz egy 
ütközést követően megsérült, 
a Mezőkövesden nevelkedett, 
Szolnokon futballozó támadót 
hordágyon vitték le a pályáról.

KAPUFA ÉS BÜNTETŐ 
Fordulás után a szolno-
ki gólszerző kínálta meg 
azonnal egy lövéssel Tujvelt, 
a hálóőr szépen védett. A 
folytatásban sokkal keve-
sebb lehetőséget dolgoztak 
ki a csapatok, ezzel együtt 
tovább nőhetett volna a 
különbség, de Diallo lövése 
a kapufáról kifelé pattant 
a 82. percben. A találkozó 
végén a túloldalon Pintér 
büntetőjét védte ki szépen 
Tujvel. 

– Az első félidőben 7-8 
találattal vezethettünk 
volna, de rengeteg helyze-
tet kihagytunk és a szünet 
előtt kaptunk egy gólt. A 
3-1-es eredménnyel elégedett 
vagyok, mert nagyon közel 
állunk ahhoz, hogy elérjünk 
egy szép sikert – mondta 
Sivic Tomislav vezetőedző. 

Labdarúgóink április 5-én, 
szerdán 17 órától játszották a 
visszavágót Szolnokon.

Szombathelyi Swietelsky-Haladás 
– Mezőkövesd Zsóry FC 4-2 (1-1)
Az OTP Bank Liga 24. játéknapján Sopronba látogatott váro-sunk 
felnőtt együttese április 1-jén. Az összecsapás kiegyenlített első 
félidőt hozott, mindkét oldalon megvoltak a lehetőségek a gólszer-
zésre. A vezetést a hazaiak szerezték meg, akik Kovács élesen belőtt 
szöglete után Wils közeli fejesével kerültek előnybe a 16. percben. 
Az egyenlítésre a 39. percig kellett várni, ekkor Kink iramodott 
meg a bal szélen, majd középre ívelt, ahol a jól helyezkedő Molnár 
bólintott a kapu jobb oldalába. A szünet előtt nem sokkal Farkast, 
együttesünk védőjét súlyosnak tűnő sérülés miatt lecserélték.

GYORS GÓL Fordulás után alig 3 perccel Williams harcolt ki 
büntetőt, a szombathelyi támadó Vági mellett huppant a földre. A 
véleményes 11-est Iszlai magabiztosan értékesítette. Labdarúgóink 
a folytatásban magukhoz ragadták a kezdeményezést, de a Haladás 
növelte előnyét, a 63. percben Kovács, négy perccel később pedig 
Williams lőtt gólt. 

Az utolsó percben Baracskai szépített. Együttesünk 24 forduló 
után 31 ponttal a 7. helyen áll a bajnokságban. Labdarúgóink április 
8-án, szombaton 18 órától az MTK Budapest otthonában vendéges-
kednek majd a pontvadászatban.

LABDARÚGÁS A Magyar Kupában kétgólos győzel-
met aratott a Szolnok ellen, így nagyon közel ke-
rült a legjobb négy közé jutáshoz városunk felnőtt 
csapata. Együttesünk a bajnokságban kétgólos 
vereséget szenvedett Sopronban, a Swietelsky-
Haladás vendégeként.

Orosházi FKSE-Linamar 
– Mezőkövesdi KC 31-26 (15-15)
Huszonharmadik találkozóját 
játszotta le az MKC a K&H 
férfi kézilabda ligában, Janó 
Pál tanítványai április 1-jén 
a 8. helyezett Békés megyei 
gárdához látogattak. Az első 
játékrész végig kiegyenlített 
küzdelmet hozott, két gólnál 
nagyobb különbség nem alakult 

ki a felek között. 30 perc után 
15-15-ös döntetlen állt az ered-
ményjelzőn.

RÖVIDZÁRLAT Fordulást követően 
még tíz percig együtt haladtak a 
csapatok, viszont ekkor öt perc alatt 
egy 4-0-ás sorozatot épített fel az 
Orosháza, így a 45. percben 25-20-ra 
megléptek a házigazdák. Együtte-
sünk a hajrában mindent megtett a 

fordításért, de három gólnál közelebb 
nem tudott felzárkózni a végig 
stabilan játszó viharsarki gárdához. 
A hazaiaknál a 9 gólos Knezevic és 
a 7 találatot jegyző Milas mellett 
a kapuban jól teljesítő Miklós emelke-
dett ki, míg együttesünkben a 8 gólos 
Grigorjev volt a legeredményesebb. 
– Látszott, hogy mindkét csapat 
jól felkészült az összecsapásra, ezt 
mutatja a kiegyenlített első félidő 

is. Sajnos a második játékrész 
derekán 5 percig sokat hibáztunk, 
ezt pedig kihasználta az Orosháza 
és megnyerte a mérkőzést – 
értékelt a találkozó végén Janó Pál 
vezetőedző. 

Kéziseink továbbra is az utolsó 
helyen állnak a tabellán 5 ponttal. 
Janó Pál együttese legközelebb a 
Vác ellen április 15-én, 18 órától lép 
parkettre, hazai pályán.

KÉZILABDA Ötgólos vereséget szenvedett a Mezőkövesdi KC felnőtt csapa-
ta Orosházán, a bajnokság legutóbbi játéknapján.

Nem termett babér

Gólgazdag győzelem a Szolnok ellen 
(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

Bódi Krisztián

bokri
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