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A Tavaszköszöntő Jótékonysági Est 
minden évben kiemelt rendez-
vény az iskola életében, melyen a 

növendékek bemutatkozhatnak a nagykö-
zönség előtt is. A gálaműsor kezdetén 
beszédet mondott Mozerné Horga Ste-
fánia tagintézmény-vezető, aki kiemelte, 
hogy az ilyen alkalmakkor tréfás, vidám 
műsorszámok hangzanak el, de a klasszi-
kus alapok nélkül ezek nem jöhetnének 
létre. Továbbá megköszönte Bozsikné 
Vig Marianna tankerületi igazgatónak, 
hogy elvállalta a rendezvény fővédnöki 
szerepét, majd felkérte, hogy ossza meg 
gondolatait a hallgatósággal. 

Ezután kezdetét vette a 3 órás kon-
cert, amit az iskola szimfonikus zene-
kara nyitott meg: két zeneművet adtak 
elő Ács Gyula vezénylésével. A diákok 
egyéni és csoportos produkciókban 

mutathatták meg tudásukat, valamint az 
iskola tanáraival közösen is szerepeltek. 
A közönség szinte minden hangszerből 
kapott ízelítőt, hallhattak fuvola, zongo-
ra, gitár, cselló, dob és énekes darabokat 
is, valamint az iskola néptáncosainak 
produkcióját is láthatták. 

Az est második részében közis-
mert dallamok csendültek fel, többek 
között a Queen zenekar egyik dalát 
hallgathattuk meg a fuvola tanszak 
előadásában, ezután bemutatkozott 
a keyboard tanszak is, a tanulók 
népszerű szerzeményeket játszottak, 
a produkcióikat általuk készített kis-
filmek kísérték. A koncert zárásaként 
Panyi Zoltán vezénylésével az iskola 
fúvószenekara lépett színpadra, 
Boney M. slágerekkel tették emléke-
zetessé az estét. 

Majális a Zsóryban

A programok délelőtt kezdődtek, a színpadon a Matyó Nagymama Klub Egye-
sület, a Matyó Néptáncegyüttes és a Mezőkövesdi Hang-Stúdió műsora szóra-
koztatta a vendégeket, valamint humoros jeleneteket láthattak az érdeklődők 
a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület előadásában. Fellépett Mezőkövesd Város 
Fúvószenekara és a Twister Majorette csoport is. Délután lovagi tornabemutatót 
láthattak a vendégek a Szent Sebestyén Lovagrend előadásában, később a kicsik 
örömére Disney-dalok csendültek fel Nyikes Linda és három segítője közre-
működésével. A színpadi program lezárásaként két helyi klub tagjainak közös 
körtáncát láthatta a közönség.

A mezőkövesdi civil szervezetek öt sátorral készültek, a látogatókat egyebek 
mellett gyógyteakóstolással, levendulás párnácskák készítésével, virágkötészettel, 
kertészeti tanácsokkal várták, illetve különböző teszteket is kitölthettek.

Immár 10. éve a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben szervezi 
meg a Civil Szövetség a majálist, ahol idén a színpadon 
helyi egyesületek és klubok léptek fel, a sátrakban pedig 
különböző foglalkozások várták az érdeklődőket.

Az Alapfokú Művészeti 
Iskola az elmúlt 

évekhez hasonlóan 
idén is megrendezte 

jótékonysági gálaestjét 
április 28-án a Közösségi 
Házban, ahol az iskola 
növendékei és tanárai 

előadásában hallhattak 
zeneműveket az 

érdeklődők.

Tavaszköszöntő Gála

A fürdő idei új uszoda- és élménykomplexumának hatásai 
már megmutatkoznak a fürdő vendéglészámán.
– A most rendelkezésünkre álló adatokból az látszik, hogy 
a régi vendégeink 20-25 %-a megvette az élményfürdőbe is 
a belépőt és hozott új vendégeket is. Egyre több budapesti, 
illetve Pest megyei vendég keresi fel a fürdőt. A tendencia 
jó, a mostani adatok szerint 10-15%-kal járunk a tavalyi 
vendéglétszám fölött – tájékoztatott Vámos Zoltán, város-
unk alpolgármestere, a fürdő vezetője.

D. A.

D. A.

Az iskola fúvószenekara, 
Panyi Zoltán vezényletével

Az intézmény 
néptáncosainak produkciója

Gyermekkórus

Mazsorettek
tánca

Nyikes
Linda

A Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület humoros darabot 
adott elő
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Az Európai Fürdő-
szövetség (ESPA) 
EuropeSpa MED 

minőségbiztosítási 
védjegyét kapta 

meg négy magyar-
országi gyógyfürdő, 

köztük a Zsóry. A 
fürdők vezetői má-

jus 5-én vehették át 
a rangos elismerést 

Bükfürdőn.

Kelet-Magyarországon egyedüli-
ként a Zsóry bekerült a minősí-
tett európai fürdők nemzetközi 

piacára. A tanúsítványt megkapta még 
a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és 
Uszoda, a Hévízi Tófürdő és a hozzá 
tartozó szálloda, valamint a Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum. 

– A tanúsítvány megszerzését egy 3 na-
pos, szakértő által történő felmérés előz-
te meg, melynek során megvizsgálták a 
fürdő szolgáltatásainak minőségét, hogy 
azok megfelelnek-e a külföldi – elsősor-
ban nyugat-európai – vendégeknek. Mi-
vel ez gyógyászati irányú minősítési díj, 
ezért a gyógyvizes szolgáltatásokra és a 
gyógyvízzel kapcsolatos tanulmányokra, 
elemzésekre fókuszáltak – mondta el Vá-
mos Zoltán, a fürdő vezetője.

A minősítési eljárás során megvizs-
gálták továbbá a fürdő jelenleg működő 
gépészeti rendszerét, műszaki állapotát, 

valamint elemezték a Zsóryban dolgozó 
munkatársak létszámát, illetve azt, hogy 
a betegek hogyan tudják igénybe venni a 
fürdő szolgáltatásait, gyógykezeléseit. 

– A tanúsítvány is jelzi, hogy a fürdőnk 
szolgáltatásai európai szintűek, megfe-
lelnek a külföldi vendégek elvárásainak. 
A védjegy birtoklásával a Zsóry bekerül 
egy nyugat-európai adatbázisba, ahon-
nan előszeretettel válogatnak az utazás-
szervező irodák és azok a biztosító társa-
ságok, amelyek finanszírozzák a betegek 
kezelését – hangsúlyozta Vámos Zoltán.

Az előzetes vizsgálat során a fürdő kö-
zelében található szálláslehetőségeket 
is tanulmányozták, felmérték hogyan és 
milyen feltételekkel érkezhetnek ide a 
vendégek. Az adatok komplex kiértékelé-
se után kapta meg az európai védjegyet a 
Zsóry fürdő, amely hozzásegítheti, hogy 
az eddigieknél is eredményesebben jelen-
jen meg a piacon. 

Minőségi védjegyet 
kapott a Zsóry

Dori Anett

Vámos Zoltán 
fürdővezető
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VÁROSHÁZA

TÁJÉKOZTATÓ Az ülés kezdetén 
dr. Fekete Zoltán polgármester 
tájékoztatójában összefoglal-
ta a Közösségi Ház, a Városi 
Könyvtár áprilisi rendezvényeit 
és összegezte a városunkban 
megrendezett egyéb programo-
kat és sporteseményeket is. Mi-
után megköszönte a szervezők 
munkáját, beszámolt a váro-
sunkban folyó beruházásokról, 
melyek keretében megújul a 
temető kerítése és a Bimbó úti 
önkormányzati üdülő. Továbbá 
tájékoztatta a testületet, hogy a 
Bogácsi és a Madách Imre utcák 
között is megkezdődtek a tava-
szi útkarbantartási munkálatok. 
Elmondta, hogy a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő területén a 
vízi és száraz játszótér (csúsz-
dapark) munkaterületének 
átadása is megtörtént, jelenleg a 
közműkiváltási munkák vannak 
folyamatban, valamint hama-
rosan befejeződik a Batthyány 
utca 13. szám alatti önkormány-
zati lakás felújítása a közfoglal-
koztatásba bevont személyek 
kivitelezésével. 

KÖLTSÉGVETÉS Az első 
napirendi ponton belül az 
önkormányzat 2016. és 2017. 
évi költségvetéséről, valamint a 
képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet (formai változást tar-
talmazó) módosítását fogadták 
el a képviselők. A következők-
ben a tavalyi költségvetés zár-
számadásáról esett szó, amely-
ből kiderül, hogy városunk 
19.114.360 eFt-os módosított 
előirányzatából a beszámolási 
időszakban 17.596.060 eFt 
(92,06%) bevétel realizálódott, 
a finanszírozási műveletek nél-
kül a teljesítés 89,97%-os, mely 
százalékos arányában elmarad 
az előző év teljesítésétől. 

BESZÁMOLÓK A Mezőköves-
di Városgazdálkodási Zrt., a 
Mezőkövesdi Média Non-
profit Kft. és a Mezőkövesdi 
Közkincs-TÁR Nonprofit Kft. 
pénzügyi és szakmai beszá-
molóit és 2017. évre szóló 
terveiket is elfogadta a testü-
let. Továbbá a Mezőkövesdi 
Média Nonprofit Kft. Alapító 
Okiratának módosítását, 
miszerint a Kft. székhelyének 
helyes címe Szent László tér 
17. helyett Szent László tér 
11. A következő napirendi 

pontban a társaság Szervezeti 
és Működési Szabályzatát is 
jóváhagyták a képviselők. 

TERVEK A városatyák elfogad-
ták a 2016. évben végzett belső 
ellenőrzések eredményéről 
szóló beszámolót, melynek 
során a Mezőkövesdi Város-
gondnokság és civil szerveze-
tek ellenőrzése történt meg. 
A testület jóváhagyta az ÉRV 
Zrt. idei víziközmű rekonst-
rukciós tervét is. Egyebek 
között az elosztóvezeték 
rekonstrukciója valósul meg a 
Gyertyán közben, a Salamon 
utcában és a Kisjankó Bori 
úton, valamint ütemezetten 
sor kerül az elhasználódott 
bekötővezetékek, csomópon-
ti tolózárak cseréjére is. A 
tűzcsapok és az aknafödémek 
cseréjére betervezett összeg 
túlnyomó része a Mátyás ki-
rály út burkolatfelújításához 
kapcsolódik. 

PÁLYÁZATOK A képviselő-
testület elbírálta a társadalmi 
szervezetek, egyes meghatá-

rozott alapítványok, egyesü-
letek, egyházak támogatására 
kiírt pályázatot.  Működési 
költségre 19 szervezet pályá-
zott, rendezvényekre pedig 
4: az önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendeletében 
rendezvényekre 25 millió Ft-ot, 
működési kiadásokra 11 millió 
Ft-ot különített el.

Az önkormányzat a 2017. évre 
vonatkozóan lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás ráfordítá-
sainak csökkentésére irányuló 
támogatási kérelmet nyújt be, 
valamint a Júlia út felújítására, 
melynek tervezett bekerülési 
költsége bruttó 24.945.213 Ft, 
melyhez az önkormányzat 35% 
önerőt biztosít. 

A képviselő-testület 
támogatta a Mezőkövesdi 
Tankerületi Központ (az 
Alapfokú Művészeti Tagiskola 
fenntartója és működtetője) 
azon javaslatát, miszerint az 
intézmény zeneművészeti ágán 
új tanszakokat emelnek be az 
alapfeladatok közé – a penge-
tős és az ütős tanszakot –, Szo-
molyán és Mezőkeresztesen 
pedig új telephelyet nyitnak.

INGATLANHASZNOSÍTÁS 
A következő napirendi pont-
ban a Gaál István u. 8. és az 
Illyés Gyula u. 8. 3/2 alatti 
önkormányzati bérlakások 
hasznosításáról döntöttek 
a képviselők, mindkét lakás 
bérlőinek jogviszonyát 1 évre 
meghosszabbították. Továbbá 
a Mogyoró köz 6. alatt talál-
ható tájház használati szerző-
dését újabb 5 évre meghosz-
szabbították. Az Eötvös u. 13. 
alatti ingatlan megvételéről 
is szavazott a testület, amivel 
kapcsolatban két szakértőtől 
is kértek ingatlanbecslést. A 
becsült áraknál is kedvezőb-
ben, a tulajdonossal kölcsö-
nösen kialkudott 4,5 millió 
Ft-ért van lehetőség megvásá-
rolni az ingatlant.

A mezőkövesdi ön-
kormányzat 2016. évi 
zárszámadását, önkor-
mányzati tulajdonú 
gazdasági társaságok 
előző éves beszámo-
lóit és 2017. évre szóló 
terveiket is elfogadták 
a városatyák április 26-
ai ülésükön. Egyebek 
között elbírálták a tár-
sadalmi szervezetek, 
egyes alapítványok, 
egyesületek és egyhá-
zak támogatására kiírt 
pályázatokat is.

Ülésezett a képviselő-testület 

Dori Anett

TÁJHÁZAK FELKÉSZÜLÉSE Az ülésen szó esett a tájházak turisztikai 
szezonra való felkészüléséről is. Állagmegóvási munkák mindegyik 
házban voltak, a nagyobb munkákat már elvégezték, felkészültek 
a vendégek fogadására. Az önkormányzat 8 saját tulajdonú népi 
lakóháza közül jelenleg üresen áll az Anna köz 13. és a László Károly 
út 20 szám alatt álló ingatlan, a szükséges állagmegóvási munkála-
tokat és az ingatlan környezetének tisztán tartását az önkormány-
zat elvégzi.
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Fókuszban 
a helyi adók

Folytatja az átfogó ellenőrzé-
seket az önkormányzati adóha-
tóság. A helyi adónemek – az 
építmény-, a helyi iparűzési, a 
gépjármű és idegenforgalmi adó 
–, valamint a talajterhelési díj 
befizetését is vizsgálják idén.

A 2007-ben bevezetett építményadó megfizetése önbevallás 
alapján működik, az elmúlt években sokan eleget is tettek 
kötelezettségüknek. Az önkormányzat fontosnak tartja a 
lakosság tájékoztatását, mivel az ellenőrzés kapcsán olyan 
ingatlantulajdonosokkal is találkoztak, akik még nem hal-
lottak erről az adónemről, erről is beszélgettünk dr. Jakab 
Orsolya jegyzővel.

– Mire fordítja az önkormányzat 
a helyi adókból befolyt összegeket?
– Az adók beszedése a költségvetés szempontjából kiemelt 
jelentőségű, hiszen a településüzemeltetési és -fejlesztési 
feladatok, a működési költségek elsősorban ezen bevéte-
li forrásból finanszírozhatók. Az önkormányzat által saját 
hatáskörben nyújtott támogatásokat (települési és tanszer-
támogatás, szemétszállítási díjkedvezmény, ingyenes, illet-
ve kedvezményes Zsóry-belépők, a helyi buszközlekedés 
támogatása) saját bevételeinkből, főként a helyi adókból 
tudjuk fedezni.

– Hol tájékozódhatunk az építményadóról?
– A helyi adók tájékoztatói megtalálhatók a városi honla-
pon, az adóügyi nyomtatványok menüpontban, valamint a 
Közös Önkormányzati Hivatal épületének hirdetőtábláján 
is ki vannak függesztve az erről szóló közlemények. A www.
mezokovesd.hu oldalon az adórendeletek is elolvashatók, az 
önkormányzati rendeletek menüpontban.

– Kinek kell építményadót fizetnie?
– Az adó alanya az ingatlan tulajdonosa, több tulajdonos ese-
tén pedig a tulajdoni hányaduk arányában kell bevallani az 
építményadót. Amennyiben az ingatlannyilvántartásban va-
gyoni értékű jog van bejegyezve (haszonélvezeti vagy haszná-
lati jog), a jog gyakorlására jogosultnak kell az ezen adónemet 
megtérítenie.

– Mekkora összeget kell fizetniük évente 
a tulajdonosoknak?
– Az éttermek, sörözők, italboltok, valamint pénzintézetek 
hasznos alapterülete után 950 forint, az üdülésre, pihenésre 
szolgáló építményeknél 650 forint, míg a kereskedelmi üzle-
tek, ipari és egyéb vállalkozási célt szolgáló építmények ese-
tén 550 forint négyzetméterenkénti építményadót kell fizetni.

Hasznos alapterület:   a teljes alapterületnek olyan része, ahol a 
belmagasság legalább 1,90 m. A teljes alapterületbe a lakáshoz, 
üdülőhöz tartozó kiegészítő helyiségek, melléképületek, mellék-
épületrészek kivételével valamennyi helyiség összegzett alapterü-
lete, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szin-
ten számított vízszintes vetülete is beletartozik. Az építményhez 
tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, 
fedett és oldalt zárt erkélyek) és a fedett terasz, tornác alapterüle-
tének 50%-a tartozik a teljes alapterületbe. A lakások esetében a 
pinceszinten (a csatlakozó terepszint alatt) kialakított helyiségek 
alapterületének 70%-át kell a teljes alapterületbe számítani.

– Mit tehet, aki eddig nem tett eleget 
az adófizetési kötelezettségének?
– Aki nem fizette be az építményadót, az a Közös Önkor-
mányzati Hivatalban kaphat bevallási nyomtatványt, majd a 
önkormányzat számlájára kell a szükséges összeget befizet-
nie. Bizonyos esetekben részletfizetési kedvezmény, illetve 
halasztás is kérhető. Az adócsoport ellenőrzése egyébként 5 
évre visszamenőleg történik.

Az éves adót két egyenlő részletben minden év március 15-ig 
és szeptember 15-ig kell megfizetni, új építésű tulajdonok ese-
tén a használatba vételt követő évtől érvényes ez a kötelezett-
ség. A lakóhelyül szolgáló lakóingatlanokra az építményadó 
nem vonatkozik, kivéve a Zsóry üdülőterületet.
(A helyi adókkal kapcsolatos interjú folytatását következő 
számunkban olvashatják.)

Az önkormányzat építményadó-beszedési
számlaszáma: 11734107-15350071-02440000
Az építményadóval kapcsolatos nyomtatvány: 
a www.mezokovesd.hu (E-ügyfélszolgálat/Letölthető nyomtatvá-
nyok/Adóügyi nyomtatványok) oldalon tölthető le, illetve átvehető 
a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének 
földszintjén, az adócsoportnál.
Személyes ügyintézés: a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatalban hétfőn és szerdán 8–12 óráig, valamint csütörtökön 8–18 
óráig. Telefonszám: 49/511-501, 49/511-502 és a 49/511-503.

Az önkormányzat az elmúlt években nem emelte a helyi adók mértékét, 
az adóbevételek mindemellett emelkedtek

Sz.B.Á.
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Pap János Mezőkövesden 
született 1936. febru-
ár 8-án. Általános és 

középiskolai tanulmányait is 
szülővárosában végezte, 1954-
ben a Szent László Gimnázi-
umban érettségizett. Egerben a 
Tanárképző Főiskolán magyar-
történelem szakos tanári dip-
lomát, majd az Eötvös Lóránd 
Tudomány Egyetemen magyar 
nyelv és irodalom szakos 
középiskolai tanári diplomát 
szerzett 1969-ben. 

1954-től a budapesti VI. 
kerületi Tanács Egészségügyi 
Osztályán, majd Népművelési 
Osztályán előadó, 1960-tól 
a kácsi Általános Iskolá-
ban, 1963-tól a tibolddaróci 
Körzeti Általános Iskolában 
pedagógus 1964-ig, 1964-től  a 
Mezőkövesdi Járási Tanácsnál 
művelődési gazdasági felü-
gyelő, Művelődési Osztályve-
zető, 1972-től a Mezőkövesdi 
Járási Hivatalban Művelődési 
Osztályvezető, majd Ko-
ordinációs Osztályvezető 
1984-ig, 1984-től a Város 

Tanács Művelődési Osztályán 
csoportvezető, 1985-től a Pest 
Megyei Pedagógiai Intézetben 
kiadványszerkesztő 1991-ig. 

Pap János 1991-1994 között 
polgármesterként irányította 
településünket, és az általa veze-
tett képviselő-testület munkáját. 
Nevéhez fűződik a közigazgatás 
helyi átszervezése, az önkor-
mányzati testület demokratikus 
működési feltételeinek megte-
remtése, a korábbi tanácsi válla-
latok átalakítása, új gazdálkodási 
szervezetek létrehozása, a gázve-
zeték-hálózat és a szennyvízcsa-
torna-rendszer bővítése, két új 
tornaterem építése, az úthálózat 
fejlesztése, az oktatási, nevelési, 
egészségügyi és közművelődési 
intézmények színvonalas mű-
ködtetése, a városi költségvetés 
egyensúlyának biztosítása. 

Pap János a közéleti tevé-
kenység mellett a kulturális 
életben is kiemelkedő mun-
kát végzett. 

A „Matyóföld” periodika 
írója a kezdetektől, valamint 
két szám szerkesztője. Kiadta 
és szerkesztette a „Matyóföld 
kultúrájáról” című tanulmány-
kötet négy számát. Több köny-
vet, tanulmányt is írt (A Szent 
Család Mezőkövesden, Szent 
Imre, A hagyomány szava…, 
Mezőkövesd a Millennium 

évében), valamint rendszere-
sen publikált helyi és országos 
kiadványokban (Napjaink, 
Mezőkövesdi Újság). Helytör-
téneti kutatásainak központja 
Mezőkövesd kulturális hagyo-
mányai, ezen belül a népművé-
szet, nevelés-oktatás, történe-
lem, a paraszti világ szokásai, a 
keresztény népi vallásosság.

Kezdeményezésére alakult 
meg a Matyóföldi Alkotók és 
Művészetpártolók Egyesülete 
1995-ben, melynek elnöke is 
volt egészen 2011-ig. Tagja volt 
a Magyar Comenius Társaság-
nak (Sárospatak), a Kazinczy 
Ferenc Társaságnak (Sátoral-
jaújhely), valamint a Mező-
gazdasági Gépmúzeumért 
Alapítvány kuratóriumának.

Egyik legfontosabb munkájá-
nak vallotta az I. és II. világhá-
borús emlékművek, valamint az 
'56-os emlékmű létrehozását. 

Élete folyamán több díjjal is 
elismerték munkáját, 1993-ban 
belügyminiszteri kitüntetés-
ben részesült, majd Comenius 
Emlékéremmel ismerték el 
munkáját. A Glória Victis, 
1956-os Díszérmet is kiérde-
melte a Külhoni és a Magyar-
országi Emlékbizottságoktól.

 2006-ban „Mezőkövesd Vá-
rosért”, 2012-ben „Mezőkövesd 
Város Díszpolgára” kitüntető 

díjjal ismerte el kiemelkedő és 
sokrétű munkáját Mezőkövesd 
Város Önkormányzata. 

Pap János minden munkáját 
a közéletiségnek szentelte: a 
tanácsi-, önkormányzati mun-
kát, Mezőkövesden, a járásban, 
valamint a polgármesterséget 
is, melyet saját bevallása sze-
rint is óriási kitüntetésnek vett. 

Álljon itt emlékül egy 1998-
ban írt hitvallása:

„Nehéz sorsú szüleimnek tanít-
tatásomat, paraszti őseimnek a 

hagyománytiszteletet, szülőváros-
omnak, Matyóföldnek a nép mű-
vészi alkotásainak megbecsülését, 
magyarságom, hazám szeretetét 
köszönhetem. Tanultam, taní-

tottam, emberek ügyeit intéztem, 
és amikor tehettem, ahogyan 

tudtam, írtam tanulmányt, publi-
cisztikát, verset, prózát. Alapvető 
emberi tulajdonság a munkálko-
dás. Az írástudó ember feladata, 

szent kötelessége az írás, legyen az 
igaz szó, szép verssor, vagy élethű, 

tanulságos elbeszélés.”

Mezőkövesd Város Közösségé-
nek nevében búcsúzom most 
Tőled. Nyugodj békében. 

Requiescat In Pace.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

In memoriam Pap János

A szovjetunióbeli málenkij 
robot emlékeit bemutató tablók 
Brüsszelből érkeztek megyénk-
be, városunkban a gimnázium 
dísztermében rendezték be a 
tárlatot. 

– A győztes nagyhatalom azok-
ról a területekről, amiket elfoglalt, 
egyebek közt Magyarországról 
civil férfiakat és nőket egyaránt 
kényszermunkára vitt. Ezen 

kiállítás tablóinak készítői igye-
keztek megjeleníteni az áldozatok 
nagy számát és azt, hogy milyen 
borzalmakat kellett átélniük 
ezeknek az embereknek – mondta 
el Juhász Jánosné igazgató.

A 2015. évet a Szovjetunió-
ba hurcolt politikai elítéltek és 
kényszermunkások tiszteletére 
emlékévvé nyilvánították. Ezzel 
kapcsolatban különböző pályá-

zatokat hirdettek meg, amelyre a 
gimnázium 10. A osztályos tanulói 
sikeresen pályáztak, így rendhagyó 
történelemórákat tartottak. A 
program keretében a kövesdi diákok 
Kárpátaljára utaznak május 25-én. A 

háromnapos kiránduláson egyebek 
között meglátogatják a málenkij 
robot áldozatainak emléket állító 
Szolyvai Emlékparkot, valamint a 
Munkácsi várhoz és a Vereckei-há-
góhoz is ellátogatnak.

Rendhagyó történelemóra keretében 
kiállításmegnyitón vettek részt a gimnázium tanulói 
az intézmény dísztermében április 24-én.

A múltra emlékezve

A II. világháború utáni sötét időkre emlékeztető 
tárlat célja, hogy minél több általános és középiskolás 
diák megismerhesse a történelem ezen korszakát

D. A.
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Véleményt mondani, 
érveket ütköztet-

ni, eszmét cserélni 
minden gondolkodó 

ember lételeme. 
Nemcsak jog kérdése, 
hogy a minket érintő 
ügyekben kinyilvánít-

suk véleményünket, 
ehhez megfelelő 

fórumok is kellenek. 
A magyar kormány 

rendszeresen megte-
remti a lehetőségét, 

hogy az állampol-
gárok, mi, mindany-

nyian, véleményt 
nyilváníthassunk.  A 
nemzeti konzultáció 
kapcsán Tállai And-

rást kérdeztük.

– Milyen kérdéseket vet fel ez a kérdőív?
– Az adó- és rezsicsökkentés, a munkahelyteremtés védel-
mében, a külföldről finanszírozott szervezetekről, valamint 
a bevándorláspolitika témakörében szeretnénk az embereket 
megkérdezni. Mi abban hiszünk, hogy ne mások döntsenek a 
mi életünkről, a mi körülményeinkről. A nemzeti konzultáció 
összes kérdése az emberek mindennapi életét érinti, akár 
közvetve, akár közvetlenül. Kérdés, hogy képesek leszünk-e 
megvédeni a rezsicsökkentést, engedjük-e, hogy Brüsszel 
mondja meg nekünk, hogy milyen árat fizessünk a szolgálta-
tóknak. Nemzetközi szinten is elismerést váltott ki, amit a 
magyar kormány a rezsicsökkentés terén elért, és ezt meg kell 
védenünk.

– A kérdések között a gazdaságpolitika mellett az adó-
csökkentés témaköre is szerepel. Mi a véleménye erről?
– Magyarország adócsökkentésekkel igyekszik a versenyképes-
ségét elérni, fenntartani más, erősebb gazdaságú országokkal 
szemben. Az Európai Unió ennek a lehetőségét is el akarja venni a 
magyar kormánytól, ezt azonban nem engedhetjük. Saját sor-
sunkról, saját életünkről nekünk kell döntenünk. Meg kell óvnunk 
a nemzeti függetlenségünket. Ha Magyarországon a kormány 
azt szeretné, hogy kevesebb rezsit fizessenek az emberek, akkor 
legyenek olcsóbbak a szolgáltatások! Ha a magyar kormány csök-
kenteni szeretné az adókat, akkor csökkenthesse, ne Brüsszelben 
döntsenek erről! Azt szeretnénk, ha nem Brüsszel határozná meg 
az életünket, hanem továbbra is a magyar emberek döntenének a 
saját sorsukról – ezért indítottuk el a nemzeti konzultációt.

Ön mit gondol? Mondja el!

Nagy érdeklődés övezte az 
előadást, melyen dr. Hajdu 
András, a Mezőkövesdi Járási 
Hivatal hivatalvezető-helyettese 
mondott köszöntőbeszédet, aki a 
későbbiek folyamán kérdéseket is 
feltett a professzornak. Nógrádi 
György elmondta, hogy Donald 
Trump megválasztásával egy 
váratlan helyzet alakult ki. A világ 
magas rangú politikusai, elemzői 
túlnyomórészt Hillary Clinton 
győzelmére számítottak, a neves 
közvélemény-kutató cégek is 90%-
ban Clinton győzelmére tettek. 
Mint mondta, a világ vezetőinek 
nem volt forgatókönyvük arra, 
hogy mit cselekedjenek akkor, 
ha mégis Trump nyer. A profesz-
szor egyébként mindkét amerikai 

A világ 
Trump után

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő tartott előadást 
április 27-én a Közösségi Házban, ahol többek között az 
elmúlt év eseményeiről, az amerikai-orosz viszony alakulá-
sáról és a déli határ védelmének fontosságáról beszélt.

elnökjelöltet alkalmatlannak 
tartotta, de úgy gondolja, ebben a 
helyzetben kevesebb negatív be-
avatkozás várható Magyarország 
belpolitikájába.

Nógrádi György az előadás 
során azokat a kérdéseket bon-
colgatta, hogy milyen események 
történtek az elmúlt évben és mire 
számíthatunk a közeli jövőben a 
világ nagyhatalmi vetélkedéseinek 
folyományaként, például háborús 
aktivitás várható a dél-kelet ázsiai 
térségben Kína főszereplésével.

A biztonságpolitikai szakér-
tő véleménye szerint a másik 
nagy kérdés: hogyan alakul 
az amerikai-orosz viszony. Az 
álláspontja szerint, ha a két 
nagyhatalom nem állapodik meg 

Térségünk országgyűlési 
képviselője, Tállai András 

az adócsökkentést is érintő 
nemzeti konzultációról 

tartott sajtótájékoztatót 
május 1-jén, Mezőkövesden. 

A kérdőíveket, melyek 
hat kérdést tartalmaznak, 

május 20-ig 
lehet visszaküldeni

egymással, nem lehet megoldani 
Szíriában és Líbiában az instabil, 
működésképtelen kormányzatok 
problémakörét. 

Az előadás végén a profesz-
szor készséggel válaszolta meg a 
közönség által feltett kérdéseket. 
A migránshelyzettel kapcsolatos 
válaszaiból kitűnik, hogy egyetért 
a magyar kormány politikájával, 
támogatja, sőt már korábban 
előrevetítette a déli határzár 
megépítésének szükségességét.

Az eseményt dedikálással zárult, 
Nógrádi György erre az alkalomra 
a 40 év alatt a Föld körül és a Sze-
rencsénk volt, túléltük... – Világ-
politika 1945-től napjainkig című 
könyveit hozta el, illetve dedikálta 
a közönség tagjainak.

Az elmúlt év eseményeinek 
elemzése mellett Nógrádi 
György a közeli jövő várható 
külpolitikájáról is beszélt Dori Anett

Sz.B.Á.
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Kovács Kati koncert
A hazai könnyűzene élő legendája lépett 

színpadra telt ház előtt 
május 4-én a Közösségi Házban.

Városunk színháztermében egy darab 
szék sem maradt üresen, az énekesnő 
anyák napja alkalmából szervezett 
koncertjére minden jegy elkelt. Kovács 
Kati különleges hangjával minden kor-
osztály tagját elvarázsolja. Népes ra-
jongótáborral büszkélkedhet, valamint 
a szakma is elismeri munkásságát, 
pályafutása során számos kitüntetést 
kapott, köztük 1986-ban Liszt Ferenc-
díjat, 2014-ben pedig a Kossuth-díjat 
érdemelte ki a művésznő. 

Több ezer koncert, több millió 
eladott lemez fémjelzi pályáját, 
minden idők egyik legsikeresebb 
magyar énekesnője, aki külföldön is hírnevet szerzett. 
Számtalan sláger fűződik a nevéhez, az este folyamán ezek 
közül többet is elénekelt, egyebek mellett a Gyere, szeress! 
és a Próbálj meg lazítani! című dalait.

Népi kézműves-kiállítás
Észak-Magyarország művészeti iskolásainak munkái-
ból nyílt kiállítás a Táncpajtában, május 4-én. 

Két mezőkövesdi fiatal is bekerült az országos kézműves pályázat 
döntőjébe. Egyéni indulóként Fenyő Renáta és Kiss Milán példaértékű 
mézeskalácsokért kapott elismerést. A pályázatra összesen 95 alkotás 
érkezett, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékből, illetve a 
Felvidékről. A projekt célja a népművészeti hagyományok továbbélte-
tése, a pályamunkák csak természetes anyagokból készülhettek.

A felhívásra szép számmal jelentkeztek egyéni és csoportos pályázók 
egyaránt különböző korosztályokból, a mezőkövesdi tárlatba a munkák 
legjava kerülhetett be. A megnyitón minden ifjú kézműves emléklapot 
és ajándéktárgyat vehetett át, a legkiemelkedőbb alkotások, 2 egyéni és 
6 csoportos pályázó munkáját pedig különdíjjal jutalmazta a zsűri. A két 
mezőkövesdi díjazott munkái szerepelhetnek ez év őszén a Gyermek és Ifjú 
Kézművesek Országos Kiállításán Debrecenben. 

Az 1947-ben alakult Matyó Néptáncegyüttes az egyik legrégebb 
óta működő amatőr művészeti csoport városunkban, amely a 
matyó kultúrát képviseli különböző rendezvényeken hazánkban és 
külföldön egyaránt. A mostani találkozón régi és jelenlegi tagok is 
megjelentek, beszélgetéssel és közös tánccal, emlékek feleleveníté-
sével telt az este. A színpadon természetesen fellépett a táncegyüt-
tes jelenlegi felállásában, továbbá citera-koncertet is hallhattunk, a 
vacsora után pedig közös táncra perdültek az egybegyűltek.

Hagyományosan kerek évfordulókon az egyesület megajándé-
kozza a régi és jelenlegi együttesvezetőket, művészeti vezetőket, 
tánckarvezetőket, ezzel köszönve meg munkájukat. A mostani 
emléktáblákat Kovács Szabolcs bútorfestő készítette. Egy-egy 
különleges tárgyat Kovács László, egykori együttesvezető, 
Zsuráfszkiné Szabó Judit, a jelenlegi vezető, Nyíri Gábor tánckar-
vezető, Zelei Ferenc egykori művészeti vezető, valamint Juhász 
László, az utánpótlás-csoportok tánctanára vehetett át. 

Az együttes jeles évfordulója alkalmából, 
valamint a tánc világnapjához kapcsolódóan 
rendezett összejövetelt a Matyó Népművé-
szeti Egyesület április 29-én a Táncpajtában.

70 éves a Matyó 
Néptáncegyüttes

MARICA GRÓFNŐ Kálmán Imre legnépszerűbb háromfelvonásos operettjét lát-
hatta a közönség április 20-án a Közösségi Házban. A művet a pesti Fogi Színház 
társulata adta elő, Fogarassy Bernadett és Csengeri Attila főszereplésével.

ÜNNEPI MUZSIKA Anyák napi 
orgonakoncertet adott a Szent 
László templomban Mozer 
János karnagy. A vasárnap 
koraesti koncerten emlékeztek 
az elhunyt édesanyákra és hálát 
adtak a még élőkért. Mozer 
Előd és Mozer Boglárka anyák 
napi versekkel köszöntötték a 
megjelent anyukákat, nagyma-
mákat. Az ünnepen hálát adtak 
az édesanyák védőszentjének, 
Máriának is.

D. A.

Jubileumi találkozó a zene világnapján

T. B.

Dori Anett

Dori A.

Kovács Kati

Mozer János karnagy
A mezőkövesdi kiállítás május 26-ig látható
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Szép iskolai siker született 
az idei Szakma Sztár Fesztiválon
A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara idén 10. alkalom-
mal rendezte meg a Szakma 
Sztár Fesztivált Budapesten. Az 
Országos Szakmai Tanulmányi 
versenyre a Hungexpo Vásárköz-
pont G és F pavilonjában került 
sor 2017. április 24–26. között. 

A versenyek célkitűzése a 
szakmák társadalmi presztízsé-
nek és vonzerejének növelése a 
szakmatanulás népszerűsítése 
révén, „A jó szakma felér egy 
diplomával” szlogen jegyében. 

A verseny elődöntőit 
országosan a területi kamarák 
szervezték és bonyolították le, a 
budapesti döntő a szakmai meg-
mérettetés mellett nagyszabású 
fesztivál keretében zajlott. A 
versenyzők a rendezvény első két 
napján számot adtak szakmai is-
mereteikről szóbeli és gyakorlati 
feladat elvégzése kapcsán. Majd 
a záró napon ünnepélyes keretek 
között hirdették ki az adott 
szakma első három helyezett-

jét. Iskolánkból Molnár Tamás 
14. E osztályos tanuló jutott a 
döntőbe, ahonnan bronzérem-
mel, országos 3. helyezéssel és 
a szponzorok ajándékaival tért 
haza. Felkészítő tanára Dósa 
Annamária volt. Tanulónk a ver-
seny folyamán elért eredményei 
alapján 4 vizsgarészből mentes-
séget szerzett. A versenyzőnek és 
felkészítő tanárának gratulálunk!

Fügedi Dóra
gyakorlati oktatásvezető

Mezőkövesdi gimnazisták 
sporttalálkozója Ausztriában
2017. április 19. és 21. között mezőkövesdi gimnazisták és kísérő tanáraik láto-
gattak Ausztriába a stájerországi Feldbach város középiskolája meghívására. 
A két intézmény között már 30 éve fennálló baráti kapcsolatot ez a látogatás 
megerősítette. A meghívás egy sporttalálkozóra szólt, amelynek keretében 
iskolánk tanulói az osztrák diákokkal barátságos röplabda- és focimérkőzése-
ket játszottak. Egyik csapatunk harmadik helyezést ért el, ezért jutalmul egy 
remek focilabdát kapott, amelyet Feldbach város polgármestere adott át. A 
díjátadó alkalmat adott arra is, hogy vendéglátóinkat egy viszontlátogatásra 
hívjuk Mezőkövesdre, melyet szívesen el is fogadtak. A jó hangulatú sportnapot 
a Zotter csokoládégyárban tett látogatás koronázta meg, ahol diákjaink még 
egy csoki szökőkútból is korlátlanul kóstolhattak. 

A Határtalanul program keretében /Hat-16-01-0077/ a Mezőkövesdi Általános Iskola és Művészeti Iskola Szent 
Imre Tagiskolája 38 diákja rendkívül változatos és szívmelengető kiránduláson vett részt a Kárpátalján 4 napig. 
Tanulónként közel 32 ezer Ft támogatást kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától.

Számtalan látnivaló várt bennünket Ungváron, Munkácson, Beregszászon, Nagyberegen, Beregszentmiklóson, 
Tiszaújlakon. Ellátogattunk Szolyvára , ahol a „málenkij robot” elhurcoltjainak emlékműve áll, amit megkoszo-
rúztunk. András bácsi – az idegenvezetőnk – szívhez szóló mondatokat fogalmazott meg a Vereckei-hágó em-
lékművénél, ahol koszorúztunk a honfoglaló őseink emlékére, és elénekeltük a Himnuszt. A zápszonyi iskolában 
különböző órákon vettünk részt, ismerkedtünk az ottani gyerekek életével, közösen énekeltük: „Mi egy vérből 
valók vagyunk”. Ezt így is éreztük.

Minden nap csoportonként változatos feladato-
kat oldottunk meg. Nagyon sok új ismeretet, bará-
tot szereztünk. Szívünkben szép emlékeket őrzünk 
e kirándulásról, s az idegenvezetőnk egyik elszavalt 
versével emlékezünk az itt töltött napokra: 
„Testvéretek vagyunk s idegen mégis,
Itt szent, visszhangosabb a hang s a vér is.
A vizek zengve tört sziklákat visznek
Akik itt élnek, erősebben hisznek.
...
A mi hazánk a fenyőfák hazája,
Most csonka ország vérsikolyos szája,
A magyaroknak itt sírokat ásnak,
Akik itt születtek, mindig visszavágynak.” 

Kristonné Tóth Mária

Szentimrések Kárpátalján Laboda Kálmán

Kövesdi 
anyák

láttam múltkor
az utcán
egy kismamát

a világ lármáját
kizárva ment,
oldalt hajtva
fejét

„érlelte”
gyermekét

... 

nagymama arcán 
a ráncok
kanyargó
tanyai utak

lopva
hosszan nézem

élet-véste-béke

harmónia

Gattyán Éva
szervező, kísérő tanár

Molnár Tamás

Az élményekkel teli látogatás után a diákok alig várják, 
hogy újra találkozhassanak osztrák barátaikkal

Diákok és tanáraik 
a Szent Imre Tagiskola kirándulásán
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Tavasszal, a természet 
újraéledésekor csodá-
lattal figyeljük, mint 

dugják ki fejüket a virágok, 
hogyan bimbóznak, s aggo-
dalommal drukkoltunk értük 
a mostani, fagyveszélyes 
bolond áprilisi hajnalokon. 
Hasonló izgalommal figyel-
tük az amerikai filmfesztivál 
híreit, ahol eldőlt, hogy a mi 
esélyes rövidfilmünk másokat 
megelőzve jut-e célba.

Boldogan könyvelhettük 
el, hogy a Nemes Nagy Ágnes 
Bodzavirág című versének 
Balázs Árpád által megzené-
sített kórusműve fő motívu-
mával fémjelzett rövidfilm 
egyértelmű zsűri- és közön-
ségsikert aratva a filmvilág 
csúcsára jutott, elnyerve 
ezzel az OSCAR- díjat. (A 
Bodzavirág kórusmű szüle-
tése egy kedves, romantikus 
történet. A Kossuth-díjas köl-
tőnő és az Érdemes Művész, 
zeneszerző 1983-ban Szigli-
geten voltak Alkotóházban. A 
levegőben a bodzavirág édes 
illata keringett, mely megfog-
ta a két művészt, s a bodzavi-
rágról beszélgettek. Másnap 
reggel Nemes Nagy Ágnes a 
kész verset a virágról bedug-
ta Balázs Árpád szobájának 
ajtaja alatt. Pár nap múlva a 
kész zenemű ott libegett a 
költőnő ajtajának kilincsére 
akasztva. A két nagy művész 
illat-ihlette alkotása ilyen 
gyorsan született, s meny-
nyi időre volt szükség, míg 
a világ tetejére jutott.) Még 
az amerikaiak is felfigyeltek 
arra, hogy ilyen még nem 
volt az Oscar-díj történeté-
ben, hogy apa és fia együtt 
vegyék át a rangos elismerést! 
(A film zeneszerzője Balázs 
Árpád fia, Balázs Ádám volt, 
aki így saját édesapja művét 
építette be a filmbe.)

Bizonyára egyszerű annak 
megértése, hogy a matyó 
rózsa, a matyó hímzés fő 
motívuma, a virágok talán 
legszebbike, mely az 1896-
os millenniumi kiállításon 
eljátszott matyó lakodalmas 
révén került be a köztudatba, 
s került fel 2012-ben a világ 
kulturális örökségének listá-
jára a matyó népművészet. 
Mezőkövesden immár öt éve 
van Matyó Rózsa ünnepe is.

De hogy kerül a bodzavirág 
a rózsa mellé? Elmesélem! 
Világjáró zeneszerző bará-
tom, szoros kapcsolatban 
van városunkkal – nem csak 
általam –, hiszen már főisko-
lás korában járt nálunk, egy 
matyó lakodalomban vett 
részt. Kollégiumi szobatársa, 
Lukinich Ferenc tanítványa, 
Sereg János volt, aki később 
a miskolci zeneművészeti 
szakiskola és szakközépiskola 
igazgatója lett.

Balázs Árpád, a mezőkö-
vesdi énektanár, kórusvezető, 
népdalgyűjtő Kiss József 
matyó népdalaiból kórus-
művet készített, melynek 
egy részletét a Szent László 
Ifjúsági Kamarakórus Horga 
Stefánia vezényletével el-
énekelte 2014. június 29-én a 
Rózsa Panzióban, közönség-
találkozón, Nyulászi Ágnes 
vendéglátása mellett.

Mezőkövesdi kapcsolatát 
jelenti a fúvószenekar, Panyi 
Zoltán vezényletével. Több-
ször zsűrizte a zenekart, Panyi 
Zoltán pedig visszajáró vendé-
ge volt a Magyar Fúvószenei 
Szövetség alapító elnöke által 
vezetett fúvószenekar-vezető-
képző táboroknak.

Kövesdi kapcsolatai közé 
tartozik dr. Kertészné Bollók 
Teréz, a kövesdi gimnázium 
volt énektanára (1968-1984) 
kórusvezetője, aki a 2014. 

évi kövesdi rendezvényen is 
jelen volt. Örömmel hallgatta 
Balázs Árpád a Hadasban álló 
Kisjankó Bori emlékházban 
Csézy anyuka népdaléneklés-
sel színesített tárlatvezetését. 
Ugyanekkor, városnézés köz-
ben sor került a Takács István 
Életmű-kiállítás, a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmú-
zeum megtekintésére is – így 
került ismeretségbe János 
bácsival és Korpás Károllyal.

A Bodzavirág kórusmű 
alkotóját – mezőkövesdi 
közönségtalálkozóját ki-
használva – a Bogácsi Szent 
Márton Borlovagrend lovagjá-
vá fogadta, együtt a Kossuth-
díjas operaénekessel, Miller 
Lajossal. Ez az alkalom adott 
lehetőséget megismerkedé-
sére a Borlovagrend kancel-
lárjával, a ma már Kultúra 
lovagjával, Hajdu Imrével, aki 
1977-1987 között az újraindí-
tott Mezőkövesdi Újság első 
felelős szerkesztője volt.

A bükkaljai folyóiratban, a 
Kaptárkövekben dr. Árvai Ju-
dit, poroszlói háziorvos több, 
rendkívül elismerő cikket írt 
Balázs Árpádról, aki nemes 
egyszerűséggel Poroszló Őr-
angyalának szólította – nem 
is csoda, hiszen a doktornő 
gondoskodott zeneszerző ba-
rátunk összkomfortérzéséről 
Mezőkövesden, majd egy év 
múlva a poroszlói közönség-
találkozón is.

Írásom címében a rózsa 
köszönti bodzavirágot, mely a 
matyó embereket és a ze-
neszerzőt jelképezi. A rózsa 
szépségével, színességével és 
a rózsavíz alapanyagaként is 
rendkívül népszerű minden-
napjainkban. De úgy érzem, a 
bodzavirág, melyet a természet 
nagyszerűen megtervezett for-
májával, nem is beszélve erős 
illatú virágjának, bogyótermé-
sének egészségügyi felhaszná-
lásáról drogként, meghűléses 
megbetegedésekben teaként, 
terméséből lekvárt, sőt pálin-
kát is főznek – tehát a két virág 
egyenrangúként jó barátságban 
is állhat egymással!

Mi, mezőkövesdiek, akik 
népviseletük, népművészetük, 
gyógyfürdőjük, gépmúzeumuk, 
a Takács állandó kiállítás, a 
Hadas és egyéb látványossága-
ik révén büszkék lehetünk arra, 
hogy sok híres ember megfor-
dult városunkban, közöttük 
az Európai Tudományos és 
Művészeti Akadémia tagja, 
Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, 
Érdemes Művész és immár Os-
car-díjas zeneszerzőnk, Balázs 
Árpád is! Arra biztatom szere-
tett Matyóimat, hogy a világon 
mindenütt nagy sikert arató 
Mindenki című rövidfilmet mi-
nél nagyobb számban tekintsék 
meg – ezáltal megismerhetik 
a Bodzavirág gyönyörűséges 
kórusművet is!

BODZAVIRÁG 
MATYÓFÖLDÖN

Dr. Szedresi István, dr. Árvai Judit és Balázs Árpád

Dr. Szedresi István
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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, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
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
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
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: május 28. 

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) 

május 14–20-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
május 21–27-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

május 28 – június 3-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

május 20.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

május 27.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

június 3.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

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!

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban április 25. és május 8. között 4 
házasságkötést és 12 halálesetet anyakönyveztek. 
Az alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak hozzá 
a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Bajnok Tamás – Pálinkás Anna,

Kovács Sándor – Torony Bettina,
Nyikes Ádám – Fehér Zsuzsanna.

Haláleset:
Halmai Mártonné 82 éves,

Árvai Józsefné 84 éves,
Pető Mátyásné 94 éves,
Gulyás Istvánné 81 éves,
Vaszilkó Istvánné 91 éves 

mezőkövesdi lakos.

Meghívó
A Matyó Kertbarát Egyesület május 

29-én egy napos kirándulást szervez 
Tápiószelére, a Növényi Diverzitás 

Központba (növényi génbank).

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
A kirándulásra jelentkezni: 70/6984183 
vagy a 30/9365078. telefonszámokon.

Matyó Kertbarát Egyesület

Az 1000 éves Egri Főegyházmegyére
emlékező

„Dicsérjétek az Urat!” XIV. (Esperesi 
kerületi) Ünnepi Kórustalálkozó 

2017. május 20-án (szombaton) 16 
órakor a Szent László templomban 

kerül megrendezésre.
Az eseményt az egri érsek is megtiszteli

jelenlétével.

Biztonsági eszköz 
a lakosság részére
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a továb-
biakban is beszerzi és biztosítja a lakosság 
részére az alábbi biztonsági eszközöket:  
– ajtóék 1050 Ft-os beszerzési áron,
– személyi riasztó 300 Ft-os áron. 

Igény esetén hívja a 49/505440-es 
telefonszám 5842-es, ill. 5881-es mellékét! 

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
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Stopper
május 20. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Paksi FC NB I-es 
férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Hívogató
május 19. péntek
10.30-tól 17.30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

május 19. péntek
19 órától Szalonna és 
bandája népzenei koncert és 
táncház a Táncpajtában

május 20. szombat
9 órától Varga Lovasiskola 
nyílt napja – Cseresznye u. 94.

május 20. szombat
10–13 óráig Hangszer-
választó Családi Nap és 
nyílt órák a zeneiskolában. 
Előadások, nyílt órák, 
hangszerkipróbálási és 
beiratkozási lehetőség!

május 20. szombat
16 órától „Dicsérjétek az 
Urat!” 14. Esperesi Kerületi 
Kórustalálkozó 
a Szent László templomban

május 25. csütörtök
17 órától Alapfokú Művé-
szeti Iskola Képzőművészeti 
Tagozatos növendékeinek 
vizsgakiállítás megnyitója a 
Közösségi Házban

május 28. vasárnap
Városi Gyermeknap 
a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban

június 1. csütörtök
16.30-tól Pedagógusnap 
a Közösségi Házban

június 3. szombat
17 órától Agatha Christie: 
A vád tanúja – a MASZK 
Egyesület előadása 
a Közösségi Házban

Moziajánló
május 31. szerda, 

Közösségi Ház
17 órától: 
Alien: Covenant
amerikai sci-fi, 2017
A galaxis egy távol bolygója 
felé tartó űrhajó, a Covenant 
legénysége felfedez egy csodás 
bolygót, egy eddig ismeretlen 
Paradicsomot. Ám az új világ 
igazából sötét és veszélyes – 
egyetlen lakója a szintetikus 
David (Michael Fassbender), a 
szomorú végű Prometheus-ex-
pedíció utolsó túlélője.

19 óra 15-től: 
A Karib-tenger kalózai: 
Salazar bosszúja
magyarul beszélő, amerikai-
ausztrál kalandfilm, 2017
Johnny Depp visszatér a vászon-
ra a híres-hírhedt Jack Sparrow 
szerepében A Karib-tenger 
kalózai: Salazar bosszúja címre 
hallgató új epizódban. Az elsöp-
rő kalandban a hányatott sorsú 
Jack kapitányt erősen megcsap-
ja a balszerencse szele, mikor 
a rettentő Salazar kapitány 
(Javier Bardem) vezette gyilkos 
szellemkalózok megszöknek az 
Ördög Háromszögéből. Egy-
szerű cél vezérli őket: végezni 
akarnak minden egyes kalózzal 
- és Jackre különös gondot 
fordítanának. Sparrow egyetlen 
reménye Poszeidón legendás 
szigonyában rejlik, ám erre csak 
úgy bukkanhat rá, ha kény-
szerű szövetségre lép Carina 
Smythszel (Kaya Scodelario), 
a ragyogó elméjű és szépségű 
csillagásszal, és az ifjú Henryvel 
(Brenton Thwaites), a Királyi 
Flotta nyakas tengerészével. A 
méretében és ápoltságában is 
szerény hajójának kormányánál 
Jack kapitány nem csupán 
sorozatos balszerencséjén kíván 
fordítani, hanem becses életét 
is menteni igyekszik eddigi 
legiszonyatosabb és legfondor-
latosabb ellenfelétől. 

(port.hu)

(port.hu)

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

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

Fresh AquA
Frissüljön munkA közben!
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Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

Városunk két középiskolájában is megkezdődtek az érettségi vizsgák, mintegy 
240 diák ad számot tudásáról. 

A Szent László Gimnázium és Szakgimnáziumban 160-170, a Széchenyi 
István Katolikus Középiskolában 65-70 tanuló vizsgázik a mostani érettségi 
időszakban. A vizsgák a magyarral kezdődtek, a matematikával folytatódtak, 
majd történelemből, angolból és németből tartottak írásbeli vizsgákat, eze-
ket követték az egyéb tantárgyak. A szóbeli vizsgák június 19-én kezdődnek 
mindkét intézményben, s több napon át folynak majd, többen emelt szintű 
érettségit tesznek továbbtanulásuk érdekében.

Juhász Jánosné gimnáziumigazgató elmondta, az írásbelik május 22-én 
fejeződnek be, a szóbeliket június végén tartják. Több diák tesz előrehozott 
érettségit informatikából és idegen nyelvből, s vannak olyan korábban érett-
ségizettek is, akik ismétlő vizsgát tesznek, mert jobb jegyet szeretnének. Május 
19-étől kezdődően szakmai vizsgák is kezdődnek azok számára, akik érettségi 
utáni képzésben vesznek részt, így a logisztikai ügyintézők, illetve a kis- és kö-
zépvállalkozások ügyintézője szakon tanulók is. Ők írásban, szóban és gyakor-
latban is számot adnak megszerzett tudásukról.

A Széchenyi István Katolikus Középiskolával kapcsolatban Csirmaz 
István igazgató megemlítette, idén először kötelező a szakgimnázium-
ba járóknak a komplex szakmai tárgyból való vizsga, de az ezt teljesítők 
munkavállalásra jogosító végzettséget is kapnak érettségi bizonyítvá-
nyuk mellé (szaktól függően fémtermék összeszerelő, számítógépes 
rendszer karbantartó, kereskedelmi ügyintéző). A szakmai érettségik 
május második felében zajlanak. Az igazgató elárulta, az érettségizők 
közül többen tovább szeretnének tanulni, főként a Miskolci Egyetemen, 
de vannak, akik előbb technikusi képzést választanak, hiszen azért ké-
sőbb a felsőoktatási felvételiben többletpontokat kapnak. 

A szakmai és szóbeli vizsgák 
következnek

T. B.
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SPORTKALAUZ

Május elsején, négy fordulóval 
az OTP Bank Liga vége előtt az 
edzőváltás mellett döntött a 
Mezőkövesd Zsóry vezetősége. 
A decemberben kinevezett 
Tomiszlav Sziviccsel – akivel 
tíz bajnokin nyolc pontot szer-
zett a csapat – közös megegye-
zéssel szerződést bontottak, 
helyére a dunaszerdahelyi 
Radványi Miklóst nevezték ki.

Hagyacki József ügyvezető 
elmondta, Tomiszlav Szivics és 
a klubvezetés is úgy gondolta, új 
impulzusra van szüksége a csa-
patnak, az a legjobb megoldás, 
ha más edző adja ezt. Gyorsan 
léptek, s Radványi Miklóssal 
2018. június 30-ig szóló szer-
ződést kötöttek. A szlovákiai 
magyar szakember volt a Du-
naszerdahely edzője, Csehor-
szágban, illetve Myjavában is 
edzősködött, utóbbinál a csapat 
télen megszűnt anyagi okok 
miatt, szerződés nélkül volt, így 
sikerült szerződtetniük. Bíznak 
abban, hogy sikerül vele kihar-
colni a kitűzött célt.

Radványi Miklós elárulta, 
szívesen eleget tett a felké-
résnek, szereti a kihívásokat. 
Mindent megtesz azért, hogy 
nyáron NB I-es csapatot 
készítsen föl a következő 
idényre. Pár játékost ismer, a 
keret szerinte rendben van, 
de a játékosok mentálisan 
nincsenek topon, ezen kell 
változtatni. Az edzői stáb ösz-

szetétele változott, az erőnlé-
ti- és a kapusedző maradt, a 
pályaedző Elek Norbert lett.

Radványi Miklós elmondta, 
előző csapatával, a Myjavával 
ősszel sikerült nagy meglepe-
tést okozni, de az 5. hely után 
kilépett a csapat a bajnokság-
ból. Éhes a sikerre, a munkára.

– Egy héttel korábban azt 
egyeztettem a tulajdonossal, 
milyen játékosok jönnek, 
egy héttel később mindenki 
munkanélküli lett. „Éhes 
vagyok”, négy hónapja nem 
dolgoztam, jól érzem magam 
a pályán a játékosaim között. 

– Szlovák közegből érke-
zett, nem dolgozott, játszott 
itt, ez mennyire jelent nagy 
változást?

– Magyar létemre figyelem a 
magyar NB I-et, NB II-t, nem 
gond, hogy testközelből az 
NB I-ben nem voltam. Pintér 
Attilától nagyon sok hasznos 
információt kaptam, semmi 
gond nem lesz. Tőle érdek-
lődtem a megkeresés után is – 
mondta az új vezetőedző.

Elárulta, nála első a taktikai 
fegyelem, hogy a játékosai ma-
ximálisan odategyék magukat, 
bízik abban, hogy megvalósítja 
itt is. Csapataira jellemző volt, 
hogy szervezetten játszottak.
– A játékosállományból indulok 
ki. Nem vagyok olyan edző, aki 
beállította a buszt a 16-os elé. A 
szervezett védekezés nem csak 

abból áll, hogy hátul állunk és 
előre rugdaljuk a labdát, ha-
nem szeretem a sokmozgásos, 
gyors szélsőjátékot, úgyhogy 
bízom abban, ezt itt is véghez 
tudom vinni – ismertette a 
játékról alkotott elképzeléseit a 
49 éves szakember.

EGY-EGY JÓ FÉLIDŐ A BAJ-
NOKSÁGBAN Radványi Miklós 
vezetésével két bajnokin van 
túl a Mezőkövesd Zsóry FC. 
Hiába vezetett 1-0-ra a félidő-
ben hazai pályán a Budapest 
Honvéd ellen, a listavezető 
fővárosiak a második félidő-
ben kiütötték a csapatot. A 
Diósgyőr ellen Debrecenben 
lépett pályára a csapat, Molnár 
és Sós találataival pedig 17 
perc elteltével már 2-0-ra is 
vezetett. A szünet után gyorsan 
szépített a Diósgyőr, majd nagy 
nyomást helyezve csapatunkra 
egyenlített is. Diallo lesgólján 
kívül többször is eljutottunk 
helyzetig, de az akciókat nem 
sikerült lövéssel befejezni. 
A csapat 36 ponttal a tizedik 

helyről várja az utolsó két 
bajnokit. Az egyesület időköz-
ben megkapta az NB I-hez és 
nemzetközi kupainduláshoz 
szükséges licencet is.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Budapest Honvéd 1-5 (1-0)
Mezőkövesd, 2105 néző, v.: Szabó Zs.
Mezőkövesd: Tujvel – Vági, Hudák 
D., Fótyik, Gohér – Egerszegi, 
Bacselics-Grgics (Hegedűs, 67.) – 
Molnár G., Strestík (Baracskai, 80.), 
Sós – Kink (Veszelinovics, 64.). 
Vezetőedző: Radványi Miklós
gólszerzők: Kink (17.), illetve 
Kamber (51.), Lanzafame (66., 88.), 
Bobál D. (75.), Eppel (84.)

Diósgyőri VTK 
– Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (0-2)
Debrecen, 3043 néző, v.: Iványi Z.
Mezőkövesd Zsóry: Tujvel – Gohér, 
Szeles, Hudák, Vági, Bacselic-
Grgics, Strestík, Egerszegi, Kink 
(Diallo 66.), Sós B. (Baracskai 61.), 
Molnár (Pauljevics 83.). Vezető-
edző: Radványi Miklós
Gólszerzők: Molnár G. (13.), Sós B. 
(17.) ill. Makrai (48.), Busai A. (68.)

Új vezetőedző a Mezőkövesd Zsóry FC-nél
LABDARÚGÁS Az NB I-ben maradásért harcoló 
labdarúgócsapatnál Tomiszlav Szivicset Rad-
ványi Miklós váltotta a kispadon.

VITORLÁZÁS Tizenegyedik helyen végzett a hyeres-i világkupa futa-
mon Érdi Mári. A Laser Radial hajóosztályban versenyző mezőkövesdi 
vitorlázó sokáig jól állt, összetettben vezetett is Franciaországban, 
futam második és ötödik helyeket szerzett, azonban korai rajt miatt 
kétszer is kizárták, s hiába végzett még ezután is a legjobb tíz között 
az etapokon, a büntetőpontok miatt lecsúszott az éremfutamról. A vi-
lágkupa futamon ötvenöt versenyző állt rajthoz. Érdi Mári az érettségi 
vizsgák után Hollandiában folytatja az idényt. 

Tizenegyedik hely Hyeres-ben

T. B.

T. B.

Fotó: Sailing Energy

Radványi Miklós vezető- és Elek Norbert pályaedző  (Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

A mezőkövesdi vitorlázó: Érdi Mári



elhozzuk a szupergyors otthoni internetet 
a mezőkÖvesdi jÁrÁsba is!

A Magyar Telekom 524,68 millió Ft európai uniós forrást nyert el vezetékes 
szélessáv-fejlesztésre a Mezőkövesdi Járásban. A hálózatfejlesztésről
lakossági fórumon adunk tájékoztatást a Mezőkövesdi Járásban élőknek.

A lakossági fórum időpontja: 2017. június 1. (csütörtök), 13.00 óra
Helyszíne: Közösségi Ház, Mezőkövesd (3400 Mezőkövesd,
Szent László tér 24.)

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

2018 végéig új hálózatunk az alábbi településeken lesz elérhető:
Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkábrány, Cserépfalu, Cserépváral-
ja, Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, 
Négyes, Sály, Szentistván, Szomolya, Tibolddaróc, Tiszabábolna, Tiszavalk, 
Vatta.

Az új hálózaton a Telekom szupergyors internetet, széles TV-csatorna
választékot, több képernyős filmkölcsönzési lehetőséget, HD kép- és 
hangminőséget, valamint az interaktív tévézés lehetőségét nyújtja majd 
ügyfeleinek.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Mezőkövesd hirdetés 93x136,5.indd   1 2017.05.12.   10:49:06

Szepesi Istvánt behívták és 
gólt is lőtt a felnőtt váloga-
tottban a Dánia elleni Európa- 
-bajnoki selejtezőn május 7-én. 
Ezzel Tóth Koppány után ő a 
második, aki az MKC játéko-
saként kapott lehetőséget a 
legjobbak között. Balszélsőnk 
az Aalborgban rendezett talál-
kozón majdnem húsz percet 
játszott, s egy szélre letett 
labdát értékesített.

– Örültem, hogy lehetőséget 
kaptam a találkozón, annak is, 
hogy volt egy helyzetem és si-
került belőnöm. Mérges lennék, 
ha nem sikerült volna. Így kissé 
öröm az ürömben, hogy igaz, 
hogy kikaptunk nyolc góllal 
(35-27), de ezzel a fiatal csapat-

tal nem vallottunk szégyent. 
Nagy élmény volt egy ilyen dán 
válogatott ellen játszani, amely 
végig fent tartotta az éles sorát. 
Nagy élmény volt ott lenni 3-4 
ezer ember előtt, amikor az 
olimpiai bajnok ellen elhúzzák 
neked a magyar himnuszt, ezért 
érdemes csinálni – idézte föl 
Szepesi István.

Elárulta, Xavier Sabate külön 
csak a reptéren beszélt vele, hogy 
fogja keresni, reméli, így is lesz. A 
kapitány a mérkőzés után megdi-
csérte a csapatot, nem vallottak 
szégyent, az első félidőben meg-
lepetést okoztak a dánoknak.

– Remélem, hogy lesz még 
alkalmam címeres mezt húz-
ni, s ugyanúgy meg fogok ten-

ni mindent. Azért dolgozom 
most is tovább, hogy még 
egyszer-kétszer-háromszor-
négyszer előfordulhasson ve-
lem – említette céljait Szepesi 
István, aki a folytatásról még 
nem tudott semmit mondani.

Az MKC idei házi gólkirálya 
(107 gól) elárulta, a kövesdi 
szezon miatt el volt kesered-
ve, de ez a válogatott behí-
vó kicsit felvidította. Mint 
mondta, nem így kellett volna 
lezajlania ennek az évnek 
Kövesden, de több dolog 
közrejátszott abban, hogy így 
alakult; minden évben van 
kieső, most mi voltunk azok, 
ez benne van egy NB I-es 
sportoló életében. 

Szepesi István gólt 
lőtt a válogatottban
KÉZILABDA A Dánia elleni 
EB-selejtezőn kapott lehe-
tőséget a Mezőkövesdi KC 
balszélsője.

ZUBAIT ELBÚCSÚZTATTÁK A hazai, 
Dánok elleni mérkőzés (25-25) szüne-
tében köszöntötték a 270, illetve 211 
válogatottság után a nemzeti csapat-
tól visszavonuló két klasszist, Iváncsik 
Gergőt és Zubai Szabolcsot. Zubai a 
januári világbajnokság után vonult 
vissza a válogatottságtól 211 mérkőzés 
és 308 gól után.

Az egész napos rendezvényre nem csak helyi és környékbeli autósok 
látogattak el, voltak bemutatók is, több száz-, illetve ezer lóerős izomautók 
is gyorsultak, lehetett drift-taxizni, sőt, repülőről is meg lehetett tekinteni 
a környéket. Ezúttal az elektromos autózás is nagyobb teret kapott, volt 
Tesla-bemutató, és meg lehetett ismerkedni az elektromos töltés előnyeivel 
is. Dózsa Ferenc, aki tíz éve foglalkozik amerikai izomautók tuningjával, 
idén is elhozott több mustangot, s kipróbálta magát több mint ezer lóerős 
Shelbyjével. Mint mondta, a korábbi rendezvényeken is itt voltak, s egyre 
színvonalasabbnak találják. Aki nem telt el a földi jókkal, azok felemelked-
hettek a levegőbe is. Ritkán adódik ilyen lehetőség a repülősök és a repülést 
szeretők számára is, hogy használhassák az egykori katonai repülőtér 
betonját. Király Károly, a Kaiser Flight tulajdonosa szerint a közönség egyre 
inkább kedveli a repülést, Kövesden és a megyében is egyre népszerűbb 
a sportrepülés, pilóta képzésre is vannak jelentkezők. Örülnek, hogy az 
önkormányzat támogatja a hasonló rendezvényeket.

A benzingőzt szeretőknek nem kell sokáig várniuk a következő alka-
lomra, július elsején újra lesz Tour de Race Mezőkövesden. 

Gyorsulásban, driftben, szépség- és hangnyomás-ver-
senyben is kipróbálhatták autójukat azok, akik részt 
vettek a III. Tour de Race-en a repülőtéren. 

Száguldás földön 
és levegőben

Szepesi 
István

T. B.

T. B.
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Búcsúztak városunk végzősei

Négy osztályból összesen 116 diák fejezte be tanul-
mányait a MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázi-

uma és Közgazdasági Szakgimnáziumában.

99. alkalommal ballagtak el a végzősök az iskolából, amelynek udva-
rán tartották meg az ünnepséget. Tátrai István, a Miskolci Szakképzési 
Centrum főigazgatója köszöntötte a hallgatóságot, ezután az intézmény 
igazgatója, Juhász Jánosné búcsúztatta a végzősöket, majd díjátadás kö-
vetkezett. Idén a Kovács Magdolna-díjat Fülöp Kinga és Gulyás Lili ve-
hette át. Hancsók Kálmán-díjat Besenyei István és Horváth Tamás, Dr. 
Papp Zoltán-díjat Hudák Eszter, Dr. Lukács Gáspár-díjat Molnár Zita, 
Vinkovits Sándor-díjat Kovács Réka, Bognár Károly és Bartók Emese 
kapott. A Pro Vitae-díjat Pethe Ákosnak ítélték oda. A Nagy Lajos-díjat 
Tóth Evelin, Barna Dalma és Bacsi Alexandra érdemelte ki. Sportteljesít-
ményükért elismerték Hostisóczki Tamást, Dohány Rajmundot és Balázs 
Márkot. Rendészeti szakmai versenyen is képviselték az iskolát végzős 
tanulók, akik megyei 3. helyezést értek el: Nagy Adrián, Besenyei Ádám 
és Király Richárd vehetett át egy-egy díjat. Közösségi tevékenységükért 
Bárdos Fannit, Fügedi Leventét és Verhóczki Szabolcsot tüntették ki. A 
14. évfolyamos Molnár Tamás az Országos Szakmai Tanulmányi Verse-
nyen elért 3. helyezéséért kapott díjat. A kitüntetéseket az iskola igaz-
gatójától és a díjakat létrehozó alapítványok képviselőitől vehették át a 
tanulók. A Szent László-díjat dr. Fekete Zoltán, városunk polgármestere 
adta át Pető Fanninak, Urbanovics Eszternek, Varga Balázsnak, Szajlai 
Cintia Csillának és Labanc Dorotinak.

Az ünnepség rövid műsorral zárult, majd következett az iskolai 
zászló ünnepélyes átadása és a szalag felkötése. Ezután felkerültek 
a tarisznyák a végzősök vállára és a búcsúzóul végigballagtak az 
osztálytermeiken.

143 végzős diák vett búcsút 
a Széchenyi István Katolikus 

Középiskolától.

A pénteki ballagást megelőzte délelőtt az iskola mezőgazdasági 
gépész végzős tanulóinak traktoros felvonulása. Hagyomány-
teremtő szándékkal elsőként vonultak fel városunkban a diá-
kok, a menet az iskolától a gépmúzeumig haladt, így búcsúzva 
az intézménytől. Pénteken délután kezdődött a ballagási ce-
remónia. A jeles esemény a Szent László templomban ünnepi 
misével kezdődött, ahol a ballagók megkapták tarisznyáikat 
is. Ezt követően az iskolaudvaron szalagot kötöttek az iskola-
zászlóra, s átadták a következő évfolyamosoknak, akik verssel, 
énekkel köszöntötték társaikat. A ballagók nevében Rajna Vik-
tor búcsúzott az iskolától és a többi diáktól, fölemlegetve az 
együtt töltött örömteli éveket és az iskolában az élethez ka-
pott útravalót. Csirmaz István igazgató is búcsúzott, de, mint 
mondta, nem mindenkitől, hiszen többen egy másik szakmá-
ban, vagy érettségizős osztályban folytatják tanulmányaikat a 
Széchenyiben. Dr. Medvegy János plébános dr. Ternyák Csaba 
egri érsek levelét olvasta föl a diákoknak, majd ő, illetve dr. Fe-
kete Zoltán díjakat is átadott a végzős tanulóknak.

Széchenyi-díjat vehetett át Rajna Viktor, Tóth Dávid, 
Gonda Levente és Filkor Andrea, alapítványi dicséretben 
részesült Tari Patrik, Orosz Boglárka, Varga Izolda. Ezen 
kívül számos elismerést átadtak a jól tanuló, jó közösségi 
munkát végző diákoknak, akik több éves szorgalmát a külső 
gyakorlati helyek is oklevéllel és ajándékkal köszönték meg, 
sokan pedig szerződést is kaptak a cégektől.

Összesen 259 
tanuló ballagott 

el Mezőkövesd két 
középiskolájából 

május 5-én.

Ballagók a gimnázium udvarán

Igazgatói intelmek a végzős diákoknak

Traktoros felvonulásDíjátadás

Búcsú az alma matertől
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