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A magyar kultúra napja

25 éves 
a Mezőkövesdi Újság

Hazánk, ezen belül mezőkövesd méltán lehet büszke kultúrájára. 
páratlan szépségű településünk számos különleges értékkel
rendelkezik, lakói, művészei pedig évtizedek óta hozzák létre, ápolják, őrzik kincseit. 
a matyó főváros történéseit, alkotásait, életét, mindennapjait immár 25 éve rögzíti a 
mezőkövesdi Újság. E jeles évfordulóról emlékeztünk meg a magyar kultúra napján, 
január 22-én, a közösségi Házban.

z eseményen első-
ként Tállai András, a 
Belügyminisztérium 

önkormányzati államtitkára, or-
szággyűlési képviselő mondott 
köszöntőt, aki a 44 év kihagyás 
után 1988 októberében újrainított 
Mezőkövesdi Újság első, valamint 
a 2013-as évfolyam utolsó lapszá-
mát hasonlította össze. Elmondta, 
hogy bár küllemében, megjelenési 
gyakoriságában sokat változott a 
25 év alatt az újság, de küldetését 
mindig megtartotta: bemutatni a 
város életét, értékeit, eredményeit, 
fejlődését. Kiemelte, hogy a kiad-
vány révén minden mezőkövesdi 
átfogó képet kaphat a településen 
zajló eseményekről, fontos dönté-
sekről, rendezvényekről. 

„A városnak különleges ér-
téke a rendszeresen megjelenő 
írott sajtó. Közvéleményformáló 
és meghatározó szellemi terméke 
lett a Mezőkövesdi Újság telepü-
lésünk életének. Nemcsak tartal-
mában, hanem küllemében is 
egy nagyon különleges lap, hiszen 
négy oldala színes. Úgy gondo-
lom, ez jó döntés volt, mert teljes 
mértékig beleillik a színes, lát-
ványos matyó kultúrába, amely 
Mezőkövesdet jellemzi. Tartal-
ma, úgy gondolom, a mai kor-
nak megfelelő: bemutatja a város 
eseményeit, történéseit, közéletét, 
vendégeit, eredményeit, mindezt 
képekkel illusztrálva. Mezőkö-
vesdnek mindig nagy értéke volt a 
kiadvány, most is az, s remélhető-
leg, az is marad. Vigyázzunk rá!” 
– emelte ki Tállai András. 

Az 1897-ben megszületett lap 
1944-ig több néven jelent meg, 
majd 1988 októberében indult 
újra Mezőkövesdi Újság címmel. 
Ekkor Hajdu Imre volt a főszer-
kesztője, aki az ünnepségen az új-
raindításról, az újság történetéről, 
a lap szerkesztésével kapcsolatos 
emlékeiről beszélt. Kiemelte, 
hogy 1988-ban jó döntést hozott 
a település vezetése azzal, hogy a 
rendszerváltás előtt az elsők kö-
zött elindította az újságot, és a rá 
következő 2,5 évtizedben pedig a 
település mindig jó gazdája volt a 
sajtóterméknek. 

IngyEnEs VárosI lap 2004. 
július 23-a mérföldkő volt a Me-
zőkövesdi Újság életében, hiszen 
azóta, Tállai András akkori pol-
gármester javaslatára és a képvi-
selő-testület döntése értelmében, 
a lap kéthetente ingyenesen jut el 
minden kövesdi háztartásba. 

A Mezőkövesdi Újság célja, 
hogy az egész településhez szóljon. 
Beszámoljon az aktuális esemé-
nyekről, hírt adjon az embereket 
érdeklő ügyekről, tájékoztasson 
és szórakoztasson. A közügyek, a 
hagyományok, a kultúra, a sport 
mellett helyet kapnak benne a ci-
vil szervezetek, az intézmények 
hírei, aktualitásai. 2003-tól Szabó 
Gergely a lap főszerkesztője, aki 
elmondta, hogy nagy felelősség 
egy újság szerkesztése.

„Ezt a munkát nagyon ko-
moly odafigyeléssel, precizitással 
és csak szívvel-lélekkel lehet el-
végezni. Mi erre törekszünk – én 

már immár több 
mint 10 éve. Visz-
szagondolva erre az 
egy évtizedre, azon 
töprengtem el, hogy 
tudtam-e 2003-ban, 
milyen kincset kapok 
a kezembe. Tudja-e 
az apa, aki először a 
kezébe fogja újszülött 
gyermekét, hogy milyen kincset is 
kapott? Úgy vélem, nem biztos. 
Fel kell ehhez nőni, hiszen meg 
kell ismerni, érteni, meg kell sze-
retni. Úgy lehet igazán nemeset 
művelni az újságírást, ha egy-egy 
cikk megalkotása teljes szívből, 
lélekből, odafigyelésből jön létre” 
– mondta el Szabó Gergely.

Az ünnepségen Tóth István, 
a Mezőkövesdi Színészeti Egye-
sület tagja Drabon József Osz-
talék című versét szavalta el, 
míg Nemes Sebestyén Nándor, 
az Alapfokú Művészeti Iskola 
ütőtanszakos növendéke vib-
rafonon adta elő a Két magyar 
tánc című zeneművet. 

Az ünnepség zárásaként 
dr. Fekete Zoltán polgármester 
pohárköszöntőjében méltatta a 
kiadványt. „A Mezőkövesdi Új-

ság immár 25 éves. 
Rendkívüli esemény 
ez, azért, mert a vá-
ros mindig fontosnak 
tartotta, hogy legyen 
újságja. Nemcsak 
azok tartották fontos-
nak, akik meghozták 
a döntést, nemcsak 
azok, akik szerkesztet-

ték, hanem azok is, akik olvasták, 
olvassák ma is. Több ezer éves 
a magyar kultúra. Méltón lehe-
tünk büszkék arra, hogy ennek a 
kultúrának a részesei vagyunk. A 
matyóság mellett az újság is en-
nek a kultúrának a része. Legyünk 
büszkék rá!” – emelte ki dr. Fekete 
Zoltán, aki egyúttal elismerően 
szólt a Pető Nyomda színvonalas 
munkájáról is. 

A program keretében a közönség 
megtekinthette a Mezőkövesdi 
Újság elmúlt 25 évének címlap-
jaiból összeállított kiállítást is. A 
jubileum alkalmából tortával lep-
te meg az ünneplőket Csirmazné 
Cservenyák Ilona nyugalmazott 
könyvtárigazgató, aki hosszú évek 
óta a Mezőkövesdi Újság aktív új-
ságírója, munkatársa.

A

Tállai András államtitkár a Mezőkövesdi Újság 
első és a jubileumi számával

Szabó Gergely
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Nézem az osztályterem mennyezetén a színkavalkádot: sárga, kék, piros, rózsaszín papírre-

pülők. Vidámak, játékosak, mint azok a kisgimnazisták, a hetedikesek, akik ebben a tanévben 
lépték át a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola küszöbét.  
(Fontos ezt így kiírni, mert ők büszkék erre: ott tanulnak, ahol anya, apa, tesó, nem is beszélve 
a nagyszülőkről). A siserehad (a 27 hetedikes) igazi színfoltot jelent a hétköznapokban. A 
nagyobbak jókat mosolyognak a gyermeki kedvességükön: „Olyan kis aranyosak!”– mondják. 

Nem is értik, honnan marad a 7. B osztálynak annyi energiája, hogy még a nap végén is 
harsányak, nevetgélnek. A szünetekben (főleg a nagyszünetben) pedig a fiúk rohannak 

focizni („Mert – tetszik – tudni  fontos, hogy az energiáinkat levezessük!” – halljuk 
a magyarázatot.) A lányok kihasználják a nyugalmat: kacarásznak, beszél-

getnek. Így telnek a napok. Mindeközben pedig tanulnak: mindenki 
igyekszik a lehető legjobban teljesíteni. Arra törekszenek, hogy 

megismerjék az új tanáraikat, az új elvárásokat, illetve 
önmagukat ebben az új helyzetben.

papírrepülokszínes 2
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„Nagy változás volt, mert sok 
probléma eltűnt. Sok jó ért en-
gem az iskolában.”

„Voltak jó és rossz élményeim is 
egyaránt, de az új iskola és az új osz-
tálytársak nagyon szimpatikusak.”

„Bármilyen sportra lehetőség van.”

„Eleinte nagyon féltem, hogy majd 
a nagyobbak piszkálni fognak, de 
már az első napon rájöttem, hogy 
nem, hogy nem piszkálnak, de 
még nagyon sokat is segítenek. 
… Sokat szerepeltetnek, aminek 
örülök, mert legalább legyőzöm a 
lámpalázam.”

„A felsőbb évesek azt mondták, 
hogy megkaptuk a legjobb osz-
tályfőnököt. A tanáraink nem úgy 
kezelnek, mint egy kisgyereket.”

„Megváltozott az életem, de 
nekem ez így jó, boldog vagyok. 
Örülök, hogy megkaphattam ezt 
a lehetőséget.”

„A legjobb az egészben, hogy rá-
találtam a legjobb barátaimra. … 
Nekem az nagyon nagy meglepe-
tés volt, hogy itt mekkora tempó 
van a tanulás szempontjából. Az 
elején nem annyira tudtam kö-
vetni a gyorsaságot, de már most 
kezdem megszokni.”

„Először furcsa volt, hogy itt 
mindenki nagyobb tőlünk. De 
hamar megszoktuk. … Mivel nagy 
az iskola, néha még most is elté-
vedünk, de azért már nagyjából 
megtanultuk, hogy mi hol van.”

„A legjobb élmény október 23-ai 
műsor volt, mivel akkor derült 
ki, milyen az osztályközösség. … 
Engem ez az iskola nagyon mo-
tivált a tanulásban. … A jegyeim 
jobbak lettek, mint vártam. Mivel 
itt mindenki jól szeretne teljesí-
teni. Kiderült, milyen összetartó 
az osztály, ha vészhelyzetről van 
szó. Segítenek a bajban, ha kell.”

„Sok minden más itt, mint a régi 
iskolában, de jó szempontból.”

„A büfében finom a kaja.”

rigó attiláné
osztályfőnök

De beszéljenek erről inkább ők:
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az új szakképzési Törvény fontos tudnivalói
tisztelt 8. osztályos osztályfőnökök, szülők 
és továbbtanulni szándékozó Diákok!

A gimnáziumba való továbbtanulás 1. 
szempontjából alig van változás. Talán 
lényeges az, hogy gimnáziumi osztály-
ban érettségizett és főiskolára, egye-
temre  be nem jutott tanulók esetében 
az érettségi utáni szakmai (technikus) 
képzés ideje továbbra is 2 év.
A szakközépiskolába jelentkező és 2. 
ott érettségiző tanulók kötelező ötö-
dik érettségi tantárgyként a válasz-
tott szakmacsoportnak megfelelő 
alapismeretekből kell, hogy érett-
ségizzenek. Az ilyen érettségi bizo-
nyítvány munkavállalásra, a szakma 
ágazatnak  megfelelő elhelyezkedés-
re is lehetőséget ad szükség esetén. 
A szakközépiskolában a szakmai ala-3. 
pozó (pl. iskolánkban: gépészet, in-
formatika, kereskedelem-marketing) 
szakmai képzésnek megfelelő érett-
ségivel a technikus képzés ideje egy 
év. Erre az egy év szakmai képzésre 
a vállalattal tanulószerződés köthető, 
amely alapján a minimálbérhez kö-
tött pénzjuttatás jár (10–35 ezer Ft/
hó tanulmányi átlagtól függően).
A szakközépiskolában szerzett érett-4. 
ségi elméleti és gyakorlati tudás, 

az ágazatnak megfelelő szakiskolai 
szakmai képzésben a hároméves 
képzési időt egy évvel csökkenti. 
Szakiskolai képzésben minden szak-5. 
ma hároméves képzési idejű, és már 
konkrét szakmát kell választania a 
tanulónak, amelyre egészségügyi 
alkalmassági vizsgálat is szükséges. 
Itt az első évben a gyakorlati képzés 
(általában 2 nap/hét) iskolai tanmű-
helyben, vagy erre akkreditált válla-
lati tanműhelyben történik.
A szakiskola 10. és 11. évében a szülő 6. 
és a tanuló választhat vagy az iskola 
ajánl gyakorlati képzőhelyet, illetve 
céget. Erre a két évre tanulószer-
ződéssel a tanuló a minimálbérhez 
kötött pénzbeli juttatást kap (10–30 
ezer forint/hó között tanulmányi át-
lag szerint). 
Az államilag kiemelten támogatott 7. 
hiányszakmákban (pl. a mi iskolánk-
ban jelenleg  villanyszerelő, ipari gé-
pész, gépi forgácsoló,  mezőgazdasá-
gi gépész, kőműves és hidegburkoló, 
asztalos)  9. osztály első félévében 
10.000 Ft/hó, második félévtől ta-
nulmányi eredménytől függően, 4,51 

fölötti átlag esetén 30.000 Ft/hó ösz-
szeget kap, ami a tanulószerződéssel 
összesen max. 60.000 Ft/hó is lehet. 
A hároméves szakmai képzésre rá-8. 
épülő másodszakma képzése még 
ingyenesen történik. Példák a ráépü-
lésre: gépi forgácsolóra pl. CNC for-
gácsoló, mezőgazdasági gépészre pl. 
mezőgazdasági gépjavító, asztalos 
szakmára pl. bútorasztalos szakma. 
A szakmunkás bizonyítvánnyal – ami 9. 
egy szakmai 5. tantárgyi érettséginek 
is számít – az érettségi megszerzése 
akár nappali, akár esti tagozaton két 
év alatt lehetséges. Ezt követően ter-
mészetesen az érettségihez kötött 
szakmákra vagy felsőfokú továbbta-
nulásra is lehet jelentkezni.
A tanulószerződéssel megkötött 10. 
képzési ideje a tanulónak a nyug-
díjhoz szükséges szolgálati időbe is 
beszámít.

Áldásos és átgondolt jó döntést kívánunk 
a pályaválasztáshoz!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Csirmaz István
igazgató

Továbbtanulási körkép

Pályaválasztás szempontjából nagyon fontos tudnivalókat 
tartalmaz az új 2011. évi CLXXVII. törvény a szakképzésről. 
Ebből sűrítve a legfontosabbakat szeretném ismertetni. 

Február 15-ig adhatják be a továbbtanulási 
jelentkezési lapjaikat a végzős általános-, illetve 
középiskolás diákok. 

A Mezőkövesdi Általános Iskolában jelenleg 126 nyol-
cadikos diáknak kell február közepéig dönteni arról, hol 
is szeretnék elvégezni középfokú tanulmányaikat. Gál 
János igazgató elmondta, hogy az elmúlt esztendőkhöz 
hasonlóan a döntés előtt állók ebben az esztendőben is 
főként a helyi két középiskola kínálatából válogatnak, 
de vannak, akik a környékbeli települések, elsősorban  
Eger és Miskolc intézményei iránt érdeklődnek. 

A Szent István Katolikus Általános Iskolában 44 
diák áll pályaválasztás előtt. Többségük a gimnáziumi, 
illetve szakközépiskolai képzést választja, de 5-6 fő 
szakiskolában szeretné folytatni tanulmányait – tudtuk 
meg Nyeste István igazgatótól. 

A Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola által 
kínált képzések iránt ebben az évben nagyobb az érdek-
lődés. Csirmaz István igazgató szerint ez részben a Szak-

képzési, illetve a Köznevelési törvény által, a szakképzést 
erősítő intézkedéseknek tudható be, ilyen például a tanu-
lószerződés, vagy a tanulmányi ösztöndíj biztosítása azok-
nak, akik a hiányszakmák valamelyikében helyezkednek 
el.  „A Szakképző Iskolában a támogatott hiányszakmák 
közül elérhető a villanyszerelő, az asztalos, az ipari gépész, 
gépi forgácsoló, a kőműves és hidegburkoló, valamint a 
mezőgazdasági gépész” – emelte ki Csirmaz István. 

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola népszerűsége is az előző évek statisztikáját mutatja, 
hiszen a január második hétvégéjén lezajló, központi írásbeli 
vizsgát tavalyhoz hasonlóan 150-nél többen tették le. 

„Intézményünk a 2013/2014-es tanévben is elindítja a 
hatosztályos gimnáziumi képzését. A 9. évfolyamon a nyel-
vi előkészítő osztály, vagy a négy évfolyamos humán és reál 
irányultságú gimnáziumi osztály közül választhatnak a felvé-
telizők. A szakközépiskolai képzések között pedig rendészeti, 
valamint közgazdasági ág közül választhatnak” – ismertet-
te az intézmény kínálatát Juhász Jánosné igazgató. 

Az idén érettségiző tanulók számára is fontos ha-
táridő a február közepe, hiszen addig dönthetik el, 
hogy tanulmányaikat szeretnék-e valamilyen felső-
fokú oktatási intézményben folytatni, vagy munkát 
vállalnak a középiskola befejezését követően. 

A továbbtanulás témájával, kérdéskörével több 
osztályfőnöki óra keretében is foglalkoztak az intézmé-
nyekben, de emellett a végzős diákok egyénenként is 
segítséget kérhetnek osztályfőnökeiktől, szaktanáraik-
tól is, hogy a számukra legelőnyösebb, legjobb döntést 
hozzák meg. A pályaorientáció témájában a Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai is tartottak 
előadást az elmúlt hónapokban az érintett tanulók szá-
mára. Mivel a diákoknak, illetve szüleiknek a döntésnél 
számos szempontot – tanulmányi eredmény, az adott 
iskola távolsága, a gazdasági légkör, a fiatal érdeklődési 
köre – figyelembe kell venniük, ezért sokszor a jelent-
kezési lap leadásakor válik biztossá, hogy hány és mi-
lyen iskolát választottak a fiatalok. Molnár Zs.
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a matyó kultúra ünnepe 
nagyszabású gálaműsorral ünnepelte meg a város a matyó 
kultúra unEsCo szellemi kulturális Örökség reprezentatív 
listájára történő felkerülésének egyéves évfordulóját. a de-
cember 18-ai ünnepségen a három matyó település táncosai, 
hagyományőrzői léptek színpadra. 

A rendezvényt a Mezőkövesdi Fú-
vószenekar nyitotta meg, akik matyó 
lakodalmast adtak elő. Ezt követően 
Tállai András, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára, ország-
gyűlési képviselő mondott ünnepi be-
szédet, aki kiemelte, hogy köszönetet 
kell mondani őseinknek, elődeinknek 
azért, hogy a több évszázada fenn-
álló matyó kultúra felkerülhetett az 
UNESCO Szellemi kulturális jegyzé-
kének reprezentatív listájára.

Az államtitkár szavai után az est fő-
védnöke, Pelczné Dr. Gáll Ildikó, a Fi-
desz Európai Parlamenti képviselőjének 
videoüzenetét tekinthette meg a közön-
ség, amelyben Pelczné Dr. Gáll Ildikó 
köszöntötte az ünnepen résztvevőket és 
elmondta, hogy nemcsak a három matyó 
településen élők, hanem egész Magyar-
ország méltán lehet büszke a hazánkat 
világszerte képviselő matyó kultúrára. 

A bevezető gondolatok után a há-
rom matyó település, Tard, Szentistván 
és Mezőkövesd hagyományőrző- és 
tánccsoportjai mutatkoztak be. Az est 
első felében a tardi, óvodásokból és kis-
iskolásokból álló Cseppecske Gyermek 
Néptáncegyüttes és a két éve megalakult 
Gyöngykaláris Kamara Táncegyüttes 
közös műsorszámmal lépett színpadra, 
produkciójuk Tímár Sándor munkássá-
gából táplálkozott.

Őket követte a színpadon a 
szentistváni Karító Gyermek és Felnőtt 
Néptáncegyüttes, akik szentistváni játé-
kokkal és táncokkal mutatkoztak be. 

A szentistváni és tardi együttesek ko-
reográfusa és művészeti vezetője Zelei 
Ferenc. Az első blokkban Indre Andrea 

népdalénekes adott elő summás és matyó 
búzamező népdalokat, majd pedig divat-
bemutatót is láthatott a közönség, amely 
során a közmunkaprogram keretében 11 
hölgy által, az általuk csak „Újjászületett 
Matyóház” elnevezésű műhelyben készí-
tett mintegy 200 minta alapján majdnem 
300-féle dísz- és használati tárgyból, va-
lamint ruhakölteményből kaphattak íze-
lítőt a nézők. A darabokat Vámos Margó 
népi iparművész tervezte. 

A gálaműsor második részében a Ma-
tyó Népművészeti Egyesület fenntartá-
sában működő Matyó Néptáncegyüttes, 
a Matyó Népi Együttes, Kujtorgó 
Néptáncegyüttes és az egyesülettel több 
éve partnerségben lévő Mezőkövesdi, 
Szentistváni, Tardi Pávakör és a Mező-
kövesdi Művészeti Tagiskola Eszterlánc 
Gyermek Néptáncegyüttesének műsorát 
nézhette meg az ünneplő közönség.

a fellépő együttesek művészeti vezetői:
Varga Józsefné – Mezőkövesdi Pávakör
Barta Istvánné – Szentistváni Pávakör 

Szikszai Imre – Tardi Pávakör
Kovács László – Matyó Népi Együttes

Varró Petra – 
Eszterlánc Gyermek Néptáncegyüttes

Juhász László és Bíró Éva – 
Kujtorgó Néptáncegyüttes

Ágfalvi György és Lévay Andrea – 
Matyó Néptáncegyüttes

A műsor folyamán felszólalt Berecz 
Lászlóné, a Matyó Népművészeti Egye-
sület elnöke, aki a matyó hagyományok 
őrzéséről beszélt, majd köszöntötte Ág-
falvi Györgyöt és Lévay Andreát, valamint 
Mucsi Jánost és feleségét, Vincze Andreát.

Az egész estét betöltő, teltház előtt be-
mutatott műsort, a Magyar Köztársaság 
Lovagkeresztje, Arany Érdemkeresztje, 
számos hazai és nemzetközi alkotói ní-
vódíj, valamint a magyar táncszakma 
legmagasabb elismerése, a Harangozó 
Gyula-díj tulajdonosa, Mucsi János szer-
kesztette és rendezte. Az este során a 
táncosokat a Fix-Stimm Zenekar kísérte.

molnár zsanett

„Emlékeznünk és tisztelegnünk kell 
azok előtt, akik ezt a kultúrát lét-
rehozták. Elsőként Kisjankó Bori 
nénire, az íróasszonyra, az egyszerű 
matyó asszonyra, aki megteremtette 
és világhírűvé tette a matyó hímzést, 
a színes matyó kultúrát. Emlékez-
nünk kell Takács Istvánra, a temp-
lomfestőre is, a matyó emberre, aki 
a templomokban festett freskóival 
és festményeivel mindig a matyóság 
értékeit és vallásosságát próbálta 
kifejezni. Itt kell még megemlíteni 
Hajdu Ráfis Jánost, aki mezőgazda-
sági gépeivel és múzeumával teszi 
híressé a matyóságot és Mezőköves-
det” – mondta el Tállai András. 
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Ezerötszáz ingatlant 
kötöttek rá
Gőzerővel zajlanak a lakossági ráköté-
sek a szennyvízberuházásban érintett 
területen. A kivitelező Hídépítő Zrt. 
munkatársai befejezték a gerincveze-
ték lefektetését decemberben, de a ge-
rincvezetékkel kapcsolatos munkála-
tok még nem zárultak le teljesen. „Nem 
mondhatom azt, hogy a vezetéklefektetés 
100%-osan befejeződött, mivel a műsza-
ki bejárás során tapasztalt hiányossá-
gokat, hibákat a kivitelezőnek ki kell 
javítania. A hibákat egy hiánypótlási 
jegyzőkönyvben rögzítettük és a Híd-
építő Zrt. szakembereinek ezeket a mun-
kálatokat legkésőbb április 30-áig kell 
elvégezniük” – emelte ki Vigh Henrik, a 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Iroda vezetője. A csatornahálózat üte-
mezetten került átadásra az üzemeltető 
részére, mellyel párhuzamosan meg-
kezdődhettek a lakossági rákötések. A 
képviselő-testület korábbi döntése ér-
telmében a munkálatok költségeit az in-
gatlan határától 20 m-ig az önkormány-
zat finanszírozza, melyre mintegy 60 
millió Ft-ot fordítanak. A szakemberek 
az elmúlt időszak enyhe időjárásának 
köszönhetően folyamatosan dolgoz-
tak az ingatlanok rácsatlakoztatásán. 
„A rákötések jelen állás szerint mint-
egy 75%-os állapotban vannak, ami azt 
jelenti, hogy a kivitelező hozzávetőleg 

1400- 1500 ingatlant kötött a rendszer-
re. A munkálatok elsősorban a Zsófia 
utcában, a Teréz utcában, valamint dé-
len az Alkotmány úton és a Rezeda ut-
cában zajlanak január második felében” 
– mondta el az irodavezető.

A szerződés értelmében április 30-
áig kell befejezni ezen munkálatokat, de 
ha az időjárás a továbbiakban is kedve-
zően alakul, a szakemberek március első 
felében elkészülhetnek. Bódi K.

Nyugdíjas-találkozó
A 2012 novemberében kísérletképpen megszer-
vezett jó hangulatú nyugdíjas-találkozó után 
(képünkön), 2013. október 18-án másodszor is 
megszerveztük az egészségügyben hosszú évtize-
deket dolgozó, ma már nyugdíjasok találkozását.
A találkozót a TURUL vendéglőben rendeztük, ahol nagy szere-
tettel fogadtak bennünket. A programra meghívtuk Csirmazné 
Cservenyák Ilonát, az Idősügyi Tanács vezetőjét, aki pár szóban 
elmondta, hogy mivel foglalkoznak és ismertette a programjukat. 
Ezután egy finom ebéd elfogyasztása közben felidéztük a meghitt, 
családias hangulatú nőnapokat, majálisokat, Semmelweis-napo-
kat, egészségügyi bálokat és a kirándulásokat. Visszaemlékeztünk a 
jó munkahelyi légkörre, amit elsősorban az akkori vezetőinknek és 
az egymás munkáját segítő és tisztelő dolgozóknak tulajdonítunk. 
Ki-ki elmondta, mi történt vele, mióta nyugdíjas napjait tölti. Min-
denki nagyon örült annak, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
a munka során összetartó, egymást megbecsülő embereknek lehe-
tősége van nyugdíjasként is találkozni egymással. Nagyon sok olyan 
munkatársunk is van, aki egészségi állapotára való tekintettel nem 
tudott eljönni, de nagyon örült annak, hogy az együtt eltöltött sok 
évtizedes munka után sem feledkezünk meg róluk, és jókívánsága-
ikat küldték a találkozó résztvevőinek. Megemlékeztünk azokról a 
volt munkatársainkról is, akik sajnos már nincsenek közöttünk. 

A jó hangulatú találkozót azzal zártuk, hogy jövőre is ta-
lálkozunk. Megköszönték az esemény megszervezését Horváth 
Endrénének és Gulyás Györgynének, akik megígérték, hogy a 
továbbiakban is biztosítani fogják a találkozó létrejöttét.

Gulyás Györgyné

Pályázati forrásból 
emeltek szobrot
4 millió forint támogatást ítélt oda Mezőkövesd Város Önkormányzatnak a Nem-
zeti Kulturális Alap. Az összeget a „Szent István király tiszteletére bronzszobor 
megvalósítására és felállítására Matyóföldön” című pályázaton nyerte el telepü-
lésünk. A projekt keretében valósulhatott meg az a szándéka a városvezetésnek, 
hogy az államalapító királyunk előtt tisztelegve Szent István szobrot állíttasson 
fel Mezőkövesden. A szobor nem koronával, jogarral és országalmával, hanem 
karddal a kezében ábrázolja az államot megszilárdító, a hazánkat a külső és 

belső ellenségektől megvédő Szent Istvánt.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatása révén december végén 

avatták fel ünnepélyes keretek között az elkészült, impozáns alkotást, 
amely Nagy Róbert művész munkáját dicséri.

Előzzük meg az influenzát!
Eddig nincs influenzás megbetegedés városunkban és a térségben. Még kérhető 
és kapható az influenza elleni védőoltás.
A háziorvosok és szakemberek arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy a megelőzés a fontos. Erősítenünk kell 
immunrendszerünket, ajánlott a sok folyadék bevi-
tele, esetleg C-vitamin, ásványi anyagok pótlása. A 
prevenció másik módja az influenza elleni védőoltás, 
amely a kismamák, valamint a krónikus betegségben 
szenvedők számára ingyenesen kérhető a háziorvos-
oknál.  „A náthavírus okozta betegségek tünetei 
nagyon hasonlítanak az influenzáéra.  Az igazi 
influenza hirtelen jött magas lázzal, elesettség-

gel, levertséggel, köhögéssel jár. Sokszor ágynak 
dönti a beteget” – sorolta a tüneteket dr. Molnár 
Károly háziorvos, aki hozzátette, az influenzás 
szezon kitolódása miatt azok sincsenek elkés-
ve, akik eddig nem kérték az influenza elleni 
védőoltást. Mint elmondta, a vakcina két hét 
alatt fejti ki hatását, így a kismamák, szív- és 
érrendszeri, asztmás betegséggel küzdők, vala-
mint a nagyobb közösségben dolgozók számára 
továbbra is ajánlott az oltás.

M. Zs.

M. Zs.
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mezőkövesd lakossága legnagyobbrészt a római katolikus egyházhoz 
tartozik, és vallási buzgósága, templomszeretete jobb az országos 
átlagnál. Ezt bizonyítja a házak között kiemelkedő két szép temploma. 
Ezek mellett csupán a reformátusoknak van temploma kövesden; kicsi és szerény templom, hisz a 
kisváros lakosságának alig 1%-a református. De a református gyülekezet növekszik, és egyre gyak-
rabban szembesül azzal a problémával, hogy kinőtte régen használt kis templomát.

Bár a 16. században, a reformáció száza-
dában Kövesden is megalakult és meg-
erősödött a református egyház, de most 
csupán az egyházközségünk legújabb 
történetét vázolom. A múlt század ele-
jén a katolikus Kövesden ha szerényen is, 
egyre szaporodott a reformátusok száma 
részben az ide házasodó reformátusok, 
de főleg az ide kinevezett református 
tisztviselők révén. Kezdetben a szomszé-
dos Mezőkeresztesről kértek és kaptak 
lelkipásztort alkalmi istentiszteletek tar-
tására. A református gyülekezet újjáala-
kulását az a legismertebb kövesdi közéleti 
férfi kezdeményezte és segítette, akinek a 
fürdő is köszönheti nevét: Zsóry Lajos. 

Mint a református gyülekezet leg-
több tagja, születése szerint ő sem 
kövesdi volt. Boldván született (1877). 
Középiskolai tanulmányait a miskolci 
református főgimnáziumban folytat-
ta, majd jogi diplomáját a Sárospataki 
Református Jogakadémián szerezte. A 
miskolci vármegyei gyakornoksága után 
Mezőcsáton lett szolgabíró, onnan került 
Kövesdre ugyanebbe a tisztségbe (1903). 
Itt kötött házasságot a kövesdi takarék-
pénztár igazgatójának lányával, Harangi 
Irénnel (1907), aki maga is buzgón részt 
vett a gyülekezet életében a Reformá-
tus Nőszövetsége elnökeként is. Három 
gyermekük született: Irén (1908), Katalin 
(1909) és György (1911). 

Zsóry Lajos kezdeményezte és se-
gítette az itt élő reformátusok önálló 
gyülekezetté formálódását. 1913-ban 
megvették a Katolikus Legényegylet épü-

letét, és azt imaházzá alakították. Egy kis 
fatornyot is építettek rá, amit csupán 
1953-ban építettek át kőtoronnyá, és így 
már templom jelleget öltött az épület. 
Ekkor került a toronyba is egy kis, 67 kg-
os harang, ami mindmáig használatban 
van. Zsóry Lajos közbenjárására ado-
mányozta a nagyközség önkormányzata 
a templom melletti telket a református 
egyháznak. Ezen vályogból épült lakás is 
volt, ami lelkészlakásul szolgált kezdet-
ben. 1942-ben építette a gyülekezet a ma 
is meglevő és használt parókiát.

Zsóry Lajos főgondnoka is volt a re-
formátus gyülekezetnek 1939-ig. Ekkor 
találták meg birtokán a hőforrásokat, me-
lyek vize kitűnő gyógyvíznek bizonyult. 
Lemondva közéleti és egyházi tisztségei-
ről Zsóry Lajos a gyógyfürdő kialakítására 
fordította figyelmét. (A fürdőt 1940. július 
7-én nyitották meg.) Betegség is terhelte 
már ekkor a sokat dolgozó Zsóry Lajost. 
1941-ben Budapesten meghalt. Szülőfa-
lujában, Boldván temették el családi sír-
boltjukba. Útközben azonban Kövesden 
is megálltak a koporsóval, ahol nemcsak a 
gyülekezet, de a nagyközség is méltókép-
pen elbúcsúzott tőle. 

A gyülekezet első lelkipásztora 
Szombathy László volt, aki mindmáig a 
leghosszabb ideig pásztorolta a gyüleke-
zetet: 1920-tól 1952-ig. Hitoktató lelkész 
volt, munkája nagy részét a különböző 
iskolákban a református kis- és nagydi-
ákok hitoktatása jelentette. Aktívan részt 
vett Mezőkövesd kulturális életében is. 
Évekig felelős szerkesztője volt a Mező-

kövesdi Újságnak; a helybeli Műkedvelők 
Körének vezetői, irányítói közé tartozott. 
Ő maga is írt színdarabot, amit bemuta-
tott a kövesdi színjátszó kör. Az újság a 
mezőkövesdi térség újságja is volt, így re-
formátus egyházi és gyülekezeti híreket 
is közölt rendszeresen.

Bár a kövesdi református gyüleke-
zet a kicsik közé tartozott, sőt a legki-
sebbek közé ebben a térségben, de köz-
ponti helyzete miatt mindig volt önálló 
lelkipásztora. 1986-ban a szomszédos 
Egerlövővel társegyházzá vált a mező-
kövesdi gyülekezet, majd a lelkipásztor 
a 80-as évek végén Egerlövőre költözött, 
és azóta onnan látják el a lelkipásztorok 
a kövesdi gyülekezeti munkát.

Az 1989-es politikai változás után 
megszaporodott a református gyülekezet 
létszáma. Olyanok is, akik addig nem vet-
tek részt a gyülekezet életében, annak ak-
tív tagjaivá váltak. Az iskolai hitoktatás is 
szabad utat nyert, és így több gyermeket 
el lehet érni, és általuk szüleiket is. A gyü-
lekezet jelenlegi lelkipásztorai Gordos At-
tila és felesége, Gordosné Balogh Eszter. A 
gyülekezet gondnoka – már többször újra 
választva – Vásárhelyi Zoltán. A presbité-
rium, az egyházközség irányító testülete, 
20 tagból áll, férfiakból és nőkből egy-
aránt. Egyre sürgetőbbé válik a szaporodó 
gyülekezet tervének megvalósítása: egy új 
templom építése. Hisszük, az igével élő 
tagok, mint élő kövek „szent templommá” 
épülve, magukat Jézus Krisztusnak ajánl-
va készek lesznek e szép terv megvalósítá-
sára (1Péter 2,1-6).

a mezőkövesdi református egyházközség
rövid története

Dr. Benke györgy
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35. Madarak és Fák Napjának 
megemlékezése
2013-ban már 35. alkalommal találkoztak a dél-borsodi általános iskolák 
lelkes tanulói és biológus tanárai a bükkábrányi iskolában. Május 11-én 11 
iskolából 3-3 fős csapatot igen jól felkészült helyi iskolai tanárai és tanulói a 
jeles naphoz méltó tartalmi és tárgyi feltételekkel összeállított természet- 
és környezetvédelmi vetélkedővel várta a vendégtanulókat. 
A vetélkedő anyaga a Dél-borsod természeti ér-
tékei, ökológiai jellemzői, élővilága-fajismerete 
és ezek felismerése volt előkészítve. A versenyt a 
mezőnagymihályi iskolások nyerték meg. Másodikok 
a Mezőnyárádi Iskola tanulói lettek. A 3. helyezettek 
pedig a Mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola tanulói 
lettek. A találkozó logóján a Madarak és Fák Napja 
megemlékezésének elindítója, Herman Ottó képe 
mellett a Bükkábrányi Bányában megtalált kb. 17-
18 millió éves mocsári ciprus törzsét lehet látni.

A kísérő tanároknak a szakmai tanácskozásán 
a bánya egyik mérnöke – Halmai György – adott 
tájékoztatást a bánya múltjáról és jelenéről. Ki-
emelve a már kibányászott szén helyére áthordott 
fedőréteg rekonstrukcióját ismertette, mely köte-
lező újratelepíteni növényzettel-erdővel. Ez már 
sokat fejlődött, esztétikailag is szebbé teszi a bánya 
környezetét. A mérnök úr egyetemista fia meglepő 
ismertetést adott a tanároknak arról, hogy a bá-
nyában felszínre került eddig mocsári ciprusnak is-
mert ősfák között a későbbi kutatások szerint több 

tengerparti mamutfenyő is van. Ezekről az ősfákról 
a Mezőkövesdi Újságunkban már több alkalommal 
írtunk cikket. Köszönjük a kedves vendéglátóknak, 
az iskolát segítő bükkábrányiaknak a program si-
keres lebonyolításának munkáját. Külön kiemeljük 
a szakmai szervezést Székely Ottóné tanárnőnek, a 
program koordinálását pedig az iskola igazgatónő-
jének. A Herman Ottó által 1906-ban útjára indított 
Jeles Naphoz kapcsolódik a faültetés népszerűsítése, 
itt is jelképesen ültettek a gyerekek egy erdei fát, 
melyhez a fát a Kácson élő dr. Kaposi Imre nyugdíjas 
erdőmérnök úr adott erdei fát. 

A Madarak és Fák Napjának lebonyolításában a 
Holocén Természetvédő Egyesület megyei vezetősége 
– Kiss József elnök úr – mind anyagi, mind szakmai 
támogatása ebben az évben is hozzájárult a tanulók 
természetvédő gondolkodásának erősítéséhez. Talán 
sikerült a tanulóknál Herman Ottó intelmét megerő-
síteni: „... környezetkímélő életmóddal vigyázzanak az 
Egyetlen Földre, mert az ember nem ura, hanem része 
a természetnek.”

NAGY GYÖNGYVÉR

segítő kezek

Krízis, Félem, Bánat, Reménytelen helyzet,
Keserű szív és megfáradt életek.
Oly ismerősek e szavak közöttetek, 
Eltűnt mosoly, s megrázó történetek.

A szomorú tekintetek mögött emberarcok vannak,
Sorsok, életek, mik zátonyra futottak.
Nyújtanák kezüket, de oly sokat csalódtak.
Szégyellik, hogy fáj, keserű sorsukat.

Szelíd tekinteted megtöri a csendet,
A félelem lánca mosolyodra enged.
Karját feléd nyújtja, s szemében megcsillan a fény.
Talán segít nekem! Mégis van remény!

Együtt érző Szíved, olykor a jövőbe tekint.
Vajon számodra mit hoz, rajtad ki segít?
Ha az élet lapjai ily lapokat dobnak,
Mellyel ma szembesülsz? Bízol benne téged is majd meghallgatnak.

Mit Te adsz ma másnak, az visszatérhet Hozzád!
Mosolyodért mosolyt, segítő kezedért pedig,
Kinyújtott kézre találsz.

BARtA IstVáNNÉ

a matyóság csodája

Matyó vagyok,
matyónak születtem.
Ez az a hely,
hol élem életem.

Őseim csodái,
bennem lakoznak,
hisz nap mint nap szívom,
mítoszát azoknak.

Legendák övezik,
a világban őket,
s kezek őrzik,
a megmaradt kincset.

Sohasem feledve,
az ősi mondást,
melyre maguk tanítának,
s eképpen mondák.

Add ó át, az utánad
jövő nemzedéknek,
azt, ami benned van,
hogy örökké őrizhesd!

Apró kezek írták,
rajzolták e kincset,
melyet papírra,
ők maguk vetettek.

Mások kihímezték,
valósággá tették, 
hogy színét és pompáját,
soha sem feledjék.

„Matyórózsa” lett,
az ő csodálatos neve,
hisz benne van őseink,
teremtő ereje.

Párját nem leled,
kerek e világon,
hisz szívből jött egykor,
e csodás virágom.

Körbe járta,
az egész világot,
s a hírnév mit kapott,
népére rászállott.

Ezt hagyták örökül,
büszke lehetsz rája,
hisz a világon a „matyónak”,
soha nem lesz párja.

Mátyás király adá,
egykoron e nevet,
légy hálás ezért,
S „méltón” viseld neved.Répászky Zoltán
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olvasóink írtákZöld erdőben jártunk…
…kék ibolyát is láttunk – a tibolddaróc-kács határában lévő erdőben, amit dr. kapusi Imre erdőmér-
nök telepített mintegy 100 db fafaj felhasználásával. a közalkalmazottak és köztisztviselők nyugdí-
jas klub szervezésében ide látogattunk, ahol élményekben és ismeretekben is bőven gazdagodtunk.

Dr. Kapusi Imre, a tulajdonos-házigazda 
nagy szeretettel kalauzolt bennünket a 
tanösvényen. Az erdő az országosan nyil-
vántartott arborétumok része, és az or-
szágos tanösvényhálózat része. A tulajdo-
nos szívesen fogadja iskolai és egyéb – pl. 
nyugdíjascsoportok érdeklődését, hogy 
továbbadja az évtizedek alatt felhalmozó-
dott kísérleti és nemesítési tapasztalatait.

Bár a lombos fák nagy része már leve-
tette színes őszi levéldíszét, a rengeteg fe-
nyő, tuja, boróka fajtagazdagsága, egyedi 
sokfélesége nagy élményt jelentett. Kapu-
si Imre elmondta, ez az erdőtelepítés egy 
kísérlet része, amiben azt kutatja, hogy az 
egyre szélsőségesebbé váló éghajlati körül-
mények között, a száraz, kopár területek 
bányahányók, elhagyott szeméttelepek mi-
lyen fákkal telepíthetők be gazdaságosan. 
Az akácnemesítéssel pedig olyan rövid 
vágásfordulót sikerült elérnie, amiket tűzi-
fának kivágva más – értékesebb – erdei fák 
megmenthetők a kivágás alól. A kísérletek, 
nemesítések eredményeként a terület egy-
fajta génbank szerepét tölti be, ahonnan 
újabb kísérletek, kutatások indulhatnak 
ki. A terület egy része gondozott, kaszált, 
füves fasorokkal, másik részén a lágyszá-
rú és fás szárú aljnövényzet megjelenését, 
a különféle növénytársulásokat, az erdő 

öntisztulási folyamatát tanulmányozza. 
Egyes növények ugyanis nem tűrnek más 
növényeket a közelükben, azokat elnyom-
ják, kiirtják, így egyeduralkodóvá válnak 
azon a területen.

Nem sok ember előtt ismert – mi ed-
dig legalábbis nem tudtuk – hogy az erdei 
gyümölcsösben 22 féle emberi fogyasz-
tásra alkalmas erdei gyümölcs, valamint 
32 féle gyógynövényként is használható 
erdei fafaj van. Néhány gyümölcsöt meg-
kóstolhattunk.

Az erdei „tanulmányúton” kelleme-
sen elfáradtunk és az igényesen kiépített 
pihenőhelyen elővettük tarisznyánkból 
a madárlátta kenyeret, szalonnát, veres-
hagymát, nyársra húztuk jó parázson 
megsütöttük, jóízűen mind megettük.

Ez még nem minden! Tudták Önök, 
hogy a régi magyar almafajták génbank-
ja a Kapusi Imre által gondozott almás-
kertben van? Ebéd után 24 fajta almát 
kóstoltunk és minősítettünk: ez édes ez 
savanyú, ez kásás, ez roppanós… stb.

Délutánra fordult az idő, az autónk 
orrát hazafelé fordítottuk előbb azonban 
meglátogattuk Tibolddaróc nevezetes-
ségeit. A faluban nem kevesebb mint öt 
kastély, nagyobb kúria van. A legnagyobb 
az 5-6 hektáros park közepén álló klasz-

szicista stílusú,  Bottlik-kastély gyönyörű 
lehetett fénykorában. A temetőben meg-
csodáltuk a Bottlik Mauzeluomot, majd 
gyönyörködtünk a falu panorámájában.

Megállapítottuk – a nap folyamán 
többször is –, nem kell messzire menni, 
hogy szépséget és érdekességet találjunk. 
Városunk néhány kilométeres körzetében 
is vannak természeti és történelmi külön-
legességek, aminek megismerése minden 
patriótának „kötelessége” lenne. Köszönet 
érte dr. Kapusi Imre erdőmérnöknek és a 
klub vezetőségének a szervezésért.

KELL-E A JÓ BORNAK CÉGÉR? 
Matyóságunk népszerűsítése
 „Nem kell a jó bornak se cégér...” énekli Huszka Jenő Szép Juhászné című operettjében Krisztina, mely természetesen igaz is 
volt a mű megírása idején, amikor mindenből (élelmiszer, ital, ruházat, játék...) oly kicsi volt a választék, de ma, amikor nyo-
mon sem lehet követni azt a sokféleséget, ami közül választhatunk – bizony nagy szerepe van a reklámnak, a „cégérnek”.

Hát így vagyok én Mezőkövesddel, a matyó nép-
viselet, népművészet hírének terjesztésével, még 
akkor is fontosnak tartom népszerűsítését, ha 
2012-ben az UNESCO Kormányközi Bizottsága „A 
matyó népművészet, egy hagyományos közösség 
hímzéskultúráját” felvette az emberiség szellemi 
kulturális örökségének reprezentatív listájára. So-
kat utaztam eddigi aktív életemben vonaton, bu-
szon, s bizony – kapcsolatteremtő képességemből 
adódóan – sok emberrel beszéltem, s megdöb-
bentett, mennyire keveset tudnak a mi kulturális 
értékeinkről. Már az is nagy dolog, ha be tudják 
határolni, hol található Mezőkövesd, ha neveze-
tességeiből valamit is említenek – az egyenesen 

csoda! A népszerűsítés érdekében vállaltam el öröm-
mel Kecskeméten az egyik nyugdíjas klub felkérését 
tagjainak tájékoztatására, városunk bemutatására, 
hogy kedvet kapjanak egy városnéző kirándulásra. 
A klubösszejövetelen 50 fő előtt ecseteltem Mező-
kövesd megtekintésre érdemes csodáit egy egyórás 
előadás keretében – legnagyobb teret szentelve a 
népművészetnek – könyvekkel, népművészeti al-
kotásokkal alátámasztva mondandómat. Feszült 
figyelem kísérte előadásomat, ahol természetesen a 
népművészeten kívül kihangsúlyoztam egyéb érté-
keit is a városnak, így a Hadast, a Matyó Múzeumot, a 
Takács-kiállítást, a Mezőgazdasági Gépmúzeumot és 
persze a Zsóry gyógyfürdő és gyógyüdülőhelyet.

Úgy gondolom, előadásom sikerét bizonyítja, hogy a klub 
felvette éves munkatervébe egy mezőkövesdi kirándulás 
megszervezését, melyhez felkértek idegenvezetésre. 
Büszkén vallom, hogy előadásomról az volt a vélemény, 
hogy klubtörténetük legszínvonalasabb előadását hallot-
ták, valamint a Honvédkórház jelenlévő volt parancsnoka 
úgy nyilatkozott, hogy végig élvezte az előadást, s meg-
győztem arról, jól ismerem Mezőkövesd kultúráját.

Örülök, hogy tehettem ismét kedves városomért, s 
vallom, minden írásos reklámnál többet jelent egy-egy 
rendezvény megszervezésében, népszerűsítésében a 
személyes ráhatás, az emberekkel való beszélgetés! Jó 
lenne, ha ezt figyelembe vennék szervező-társaim!

Dr. Szedresi István

koncz Józsefné 
klubtag

A nyugdíjas klub tagjai 
Tibolddaróc és Kács környékén kirándultak
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Csendes volt 
a december
Nyugodtan telt el városunkban a karácsony, a 
szilveszter. 2013-ban jellemzően kedvezőbben 
alakult a bűnelkövetések száma a korábbi 
évekhez képest. 

Az év végi rohanás, a karácsonyi vásárok, a szilveszter idején álta-
lában megnő a közlekedési balesetek száma, egyre több trükkös 
tolvaj, zsebtolvaj jelenik meg az utcákon, a forgalmasabb tereken, 
boltokban, üzletekben. Ennek elkerülése érdekében az év utolsó 
hónapjában fokozott rendőri jelenlét volt Mezőkövesden, illetve a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékes területein. „Igyekezett úgy 
kialakítani a szolgálati rendet, hogy a kapitánysághoz tartozó telepü-
léseken minden nap biztosított legyen a napi 24 órás rendőri jelenlét. 
A megelőző akció pedig eredményesnek mondható, hiszen bűnügyi 
szempontból nyugodtan telt el a december. Sajnos ez a közlekedési bal-
esetek tekintetében nem mondható el, hiszen az év utolsó hónapjában 
egy súlyos baleset volt a szentistváni úton, ahol egy fő elhunyt, két fő 
pedig súlyosan megsérült. Ebben az esetben a felelősséget a Megyei 
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja. Emel-
lett egy szerencsésebb kimenetű baleset is volt a déli elkerülő úton, 
ahol egy turistákat szállító busz borult fel. A busz előbb árokba hajtott, 
majd az oldalára borult. Egy súlyos és több könnyebb sérült volt ebben 
a balesetben”  – mondta el dr. Ongai Péter alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője.

Decemberben külön akció keretében igyekeztek kiszűrni 
az ittas gépjárművezetőket. Az esztendő utolsó hónapjában 
9, míg januárban újabb 2 vezetőnek kell majd vállalnia an-
nak felelősségét és következményeit, hogy alkoholfogyasz-
tás után ült a volánhoz.

A 2013-as évet pozitív statisztikával zárhatta le a Me-
zőkövesdi Rendőrkapitányság, ami azt jelenti, hogy évről 
évre csökkenés figyelhető meg a bűncselekmények számát 
tekintve városunkban.

A decemberi nyugalmat követően az új év viszont bosszúsá-
got hozott, hiszen több vagyon elleni bűncselekmény – besur-
ranás, betöréses lopás – is történt az elmúlt hetekben. Ezen a 
téren a nyomozás jól halad, várhatóan rövid időn belül előállítják 
a tettest, az elkövetőket. 

Tűzoltósági helyzetkép
Elsősorban közlekedési balesetek és a fűtőberendezések 

meghibásodása miatt kellett kivonulniuk 
a mezőkövesdi tűzoltóknak az elmúlt időszakban.

A csapadékban szegény ősz miatt több hely-
színre is szárazfű-tűzhöz riasztották a tűzoltó-
kat az év utolsó hónapjában. December 8-án a 
„Mezőkövesd-Zsórifürdő” üdülőterületen kigyul-
ladt egy nyaraló és két személyautó is károsult. 
Egy nappal később a Kodály Zoltán utcában gyul-
ladt ki egy tároló, ahol 4 db PB gázpalackot is tá-
roltak, de szerencsére nem robbantak fel.

BALESETEK ÉS TüZEK Az év utolsó hónapjában az 
M3-as autópályán egy személygépkocsi szalag-
korlátnak ütközött a 128-as km-nél. Az autóban 
négyen utaztak és személyi sérülés szerencsére 
nem történt. A HM út és a Szentistváni út keresz-
teződésénél súlyos közlekedési baleset történt 
december közepén, ahol egy négytengelyes teher-
autó ütközött össze egy személygépjárművel. Az 
autóban három fő utazott, akik közül egy személy 
életét vesztette. December 20-án egy autóbusz 
csúszott meg a Zsóry fürdő mellett a 3-as főúton. 
A szerencsés kimenetelűnek mondható balesetben 
a tömegközlekedési gépjármű egy árokban kötött 
ki és az utasok közül nyolc személyt egészségügyi 
ellátásban kellett részesíteni.

A fűtési szezon beindulása után a tűzoltók-
nak több alkalommal kellett kéménytüzek, il-

letve tetőtüzek miatt kivonulniuk. „Az év utolsó 
hónapjában Mezőnagymihályon, Szentistvánon 
és Tiszabábolnán történtek tűzesetek a fűtőberen-
dezések meghibásodása miatt. Emellett Etyekről 
és Ároktőről is kértek segítséget, ahol szintén a 
tüzelő-fűtőberendezések okoztak problémát” – 
mondta Koroknai Péter, a Mezőkövesdi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság vezetője.

NYUGODT üNNEPEK Karácsony másnapján egy 
szelektív hulladékgyűjtő gyulladt ki a Batthyá-
ny utcánál, illetve december 30-án égő nádast 
kellett eloltaniuk a kövesdi lánglovagoknak a 
Katonai-tónál. Az elmúlt években rendszeresen 
gondot okoztak a karácsonyfatüzek, illetve a 
petárdázás, ezúttal szerencsére ilyen esetek nem 
történtek Mezőkövesden.

Január első fele összességében nyugodtan 
telt, viszont 16-án a fűtőberendezések hibája 
miatt Mezőkeresztesen és Gelejen is a tűzoltók 
segítségére volt szükség.

A hónap végén beköszöntött az igazi tél, ép-
pen ezért továbbra is kiemelt figyelmet kell fordí-
tani a tüzelő-fűtőberendezések állapotának ellen-
őrzésére, valamint a télies időjárás miatt az óvatos 
és körültekintő közlekedésre.

Tájékoztató CO-érzékelőkről
A szén-monoxid-mérgezés kockázata jelentősen csök-
kenthető a tüzelő-, fűtő- és főzőberendezések rendszeres 
karbantartásával, a lakás megfelelő szellőzésének biz-
tosításával, valamint azzal, ha szén-monoxid-érzékelőt 
telepítenek azokba a helyiségekbe, amelyekben nyílt 
lánggal üzemelő berendezés van. 

Az érzékelő csak akkor nyújt megfelelő védelmet, ha a 
használati utasításnak megfelelő helyen és módon telepí-
tik, és megbízható cég gyártotta.

A CO-érzékelők jogszabályi előírásainak teljesülését a 
kéményseprők vizsgálják a kémények időszakos ellenőrzé-
sekor. Ők ellenőrzik a szén-monoxid-érzékelő működőképes-
ségét is, hiányosság vagy szabálytalanság esetén értesítik a 
tűzvédelmi hatóságot, amely figyelmezteti az ingatlan tulaj-
donosát. Ha a tulajdonos nem tesz eleget kötelezettségének, 
a hatóság 5–30 ezer forintig terjedő bírságot szabhat ki.

A 2012. évi XC. törvény 9.§ 5. bekezdés alapján a böl-
csődei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló, 
a vendégéjszaka eltöltésére használt, a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást 
nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló, a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló, a zenés, 
táncos rendezvények működésének biztonságosabbá 
tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 
önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberen-
dezés helyiségében a vonatkozó műszaki követelmé-
nyeknek megfelelő szén-monoxid-berendezés felsze-
relésére és működtetésére köteles.

Az, aki a szén-monoxid-mérgezés tüneteit 
(fejfájás, émelygés, szédülés) észleli magán, vagy 
a környezetében lévőkön, azonnal hívja a 105-ös 
segélyhívó számot!

HORDOZHATÓ TűZOLTÓ KÉSZüLÉKEK ÉS AZOK FELüL-
vIZSGáLATA Tűzoltó készülékek jelentősége: A hordozható 
tűzoltó készülékek a kezdeti tüzek gyors, hatékony megfé-
kezésére szolgálnak. A tűzoltó készülék ellenőrzése és kar-
bantartása tűzvédelmi szakvizsgához kötött tevékenység. 
A tűzoltó készülékeknek – típustól függően – félévente 
(MSZ 1040 szabvány szerinti készüléknél), illetve évente 
(MSZ EN 3 szabvány szerinti készüléknél) alapkarbantar-
táson kell átesniük (ellenőrzés). Továbbá a negyedéves 
ellenőrzést az üzemben tartó is elvégezheti.  Ötévente kö-
zép- és 10 évente teljes körű (nyomáspróba) karbantartást 
kell elvégezni, vagy minden használatot követően egy, a 
BM OKF által engedélyezett szakműhelyben. Az ötéves 
középkarbantartás egyes típusoknál eltérő lehet.

Bódi K.Bódi K.

Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály
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Hívogató
Február 1. szombat

18 órától  Micsoda buli! - Szilveszteri 
Kabaré ismétlése a MASZK Egyesület 

előadásában a Közösségi Házban

Február 3. hétfő
17 órától Matyó Kertbarátok Klubja – 

Nyilvános Éves Közgyűlés 
a Közösségi Házban

Február 4., 11., 18., 25. kedd 
„VizesKEDDj” akció a Zsóry-fürdőben: 

20% kedvezmény a belépőkből

Február 4. kedd 
16 órától Ünnepi taggyűlés 

a Városszépítő Kör megalakulásának 
25. évfordulója alkalmából 

a Közösségi Ház emeleti klubtermében

Február 5. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Városi 

könyvtárban. Téma: Ady – Csinszka versek

Február 6. csütörtök
16 órától  Molnár Éva bőrképkészítő kiál-
lításának megnyitója a Közösségi Házban

Február 13. csütörtök
15 órától Új szerzemények a Matyó 

Múzeum néprajzi gyűjteményéből című 
időszaki kiállítás megnyitója 

a Matyó Múzeumban

Február 14. péntek
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 

Véradás a Közösségi Házban

Február 15. szombat 
18 órától  Georges Feydau – Csiszer 

József: A balek – vígjáték három 
felvonásban a Mezőkövesdi Színészeti 

Egyesület előadásában a Közösségi Házban

Stopper
Február 1. szombat

 18  órától Mezőkövesdi KC – Váci KSE 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 

a Városi Sportcsarnokban

Február 15. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – 

Balatonfüredi KSE NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 

a  Városi Sportcsarnokban

sZenT lásZló egyháZköZség
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek 
foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a Má-
tyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 16 óra: Szentmise a Reumakórházban
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az 
első péntek kivételével): gitáros énekkar 
a hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra

Szent László Kamarakórus: szombatonként és 
első vasárnap a szentmise előtt: kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján, 
az esti szentmisén: liturgikus szolgálat

jéZus sZíVe egyháZköZség
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise

reformáTus 
egyháZköZség
Keddenként 10 óra: Baba-Mama klub
Szerdánként 17 óra: Bibliaóra
vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

egri görög kaTolikus 
sZerVeZőlelkésZség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon.
A következő alkalom: február 23.

Harangszó

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
január 26 – február 1-jéig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

február 2–8-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.)
február 9–15-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 1.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

február 8.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

február 15.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban január 8. és 20. között 
1 házasságkötést és 16 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az aláb-
biak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés 
Rudolfi Krisztián – Varga Rita.

Haláleset
Lévai József 74 éves,

Gáspár Andrásné 94 éves,
Szemere Béla 83 éves,

Szabó László István 74 éves,
Csótai Sándor László 69 éves

mezőkövesdi lakos.

Tisztelt Lakástulajdonosok!

2014.  január  1-jétől 
a Lakásszövetkezeti Iroda az alábbi 

időpontokban várja 
a Tisztelt Tulajdonosokat:

A Lakásszövetkezeti Iroda 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8–12 óráig és 12.30–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig és 12.30–18 óráig
Ebédidő: 12–12.30-ig

A Lakásszövetkezet Elnökének 
fogadóórája a Lakásszövetkezeti 
Irodában:
Kedd: 16–18 óráig
Csütörtök: 16–18 óráig

kultúr-mozgó
filmkluB 

Alfred Hitchcock:
Bűvölet

2014. február 12. (szerda) 17 óra
Városi könyvtár, olvasóterem

A film után kötetlen beszélgetés, 
a belépés díjtalan!
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Pályázati kiírás
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  

pályázatot hirdet jogi ügyintéző álláshely betöltésére 

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság, cselekvőképesség
– Büntetlen előélet
– Jogi egyetemi, vagy államigazgatási főiskolai, vagy főiskolai szintű

igazgatásszervezői végzettség
– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

Előnyt jelent:
– Polgármesteri Hivatalban vagy Közös Önkormányzati Hivatalban 

igazgatási területen szerzett gyakorlat
– Felhasználói szintű MS Office program ismerete

Ellátandó feladatok:
– testületi, bizottsági feladatok, 
– szerződések, jegyzőkönyvek jogi, törvényességi felülvizsgálata 
– igazgatási, hatósági feladatok

Munkavégzés helye:
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolatát
– a végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolatát
– A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott fényképes önéletrajzot
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
– nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 10.
A pályázat elbírálásának rendje és határideje:
A pályázatok a polgármester egyetértésével kerülnek elbírálásra, 2014. 02. 14-ig.

Az állás elfoglalásának ideje: 2014. február 17.

A megbízás időtartama:
– Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Kinevezéskor 6 hónap próbaidő 

kerül kikötésre.
– A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné

nyilvánítására.

Illetmény, pótlék, egyéb juttatások:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az 
irányadók. 

A pályázat benyújtásának helye, címe:
Dr. Jakab Orsolya jegyző Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal (3400 
Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. sz.) zárt borítékban „igazgatási ügyintéző” 
jeligével ellátva.

felhívás

köszönetnyilvánítások
Köszönetünket fejezzük ki mindazon személyeknek és vállalkozóknak, akik 

2012. évi személyi jövedelemadójuk 1%-ával ismételten támogatták a 
Mezőkövesdi Gondoskodás Alapítványt. Az APEH által átutalt 1.153.718 Ft-ot 

továbbra is az Add a Kezed Lakóotthon működtetéséhez használjuk fel.
A továbbiakban is kérjük támogatásukat!

18400773-1-05-ös adószámunkra
Köszönettel a kuratórium nevében: Dr. Molnár Károly

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete ezúton szeretné köszönetét 
kifejezni mindazon támogatóinak, akik a 2012. évi adózott jövedelmük után 

befizetett SZJA 1 %-át felajánlották. Az így befolyt 410.917 Ft-ot egyesületünk 
működési költségeire és rendezvények szervezésére fordította. 

A nemes és önzetlen célok eléréséhez, működésünk zavartalan biztosítása 
érdekében továbbra is várjuk felajánlásaikat!

Kedvezményezett szervezet:
Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete

Adószám:18417803-1-05

A Matyó Népművészeti Egyesület a városi önkormányzat támogatásával egy új 
hagyományőrző folklór együttes szervezését kezdte meg. Olyan közösség életre hívása 
a cél, mely a meglévő csoportjaink mellett a matyó népművészet értékeit magas 
színvonalon képviseli majd helyi, hazai és külföldi rendezvényeken, fesztiválokon.

A csoport tagja lehet kisgyermek, diák, felnőtt és idős ember egyaránt. A művészeti 
vezetői teendőket Mucsi János, Harangozó Gyula-díjas koreográfus vállalja.
Mindenki jelentkezését várjuk, aki szívesen tanulna olyan műsorszámokat, melyekben 
a néptánc, a népdal, a hagyományok és a dramaturgia szerves egységet alkot!

Alakuló összejövetel: 2014. február 22. (szombat) 18 óra, Népi Művészetek Háza
Információ: info@matyofolk.hu, 411-686

Mezőkövesd és térsége FIDESZ szervezetei és a Polgári Körök nevében
szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az

„Együtt a térség összefogásáért” elnevezésű
IX. POLGáRI ESTÉLYRE

2014. február 8-án (szombat) 19 órára
a Mezőkövesdi városi Sportcsarnokba (Kavicsos út 9.)

Az est fővédnöke:
Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes,
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke

Védnökei:
Kubatov Gábor, Fidesz pártigazgató, 
országgyűlési képviselő, az FTC elnöke

Szabó Gergely, Harsány polgármestere,
a Harsányi SE elnöke

Az est házigazdája:
Tállai András, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára, országgyűlési képviselő,
a Mezőkövesd Zsóry elnöke

Műsorvezetők:
Timkó Eszter színésznő és dr. Hajdu András, 
a Mezőkövesdi Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese

Program:
– Gyülekezés: 18–19 óráig.
– Ünnepélyes megnyitó, 

majd műsor.
– Sztárvendég: Neoton Família
– Vacsora, tánc, tombola.

A zenét a Randevú zenekar
szolgáltatja.

Az estélyre a belépőjegy ára 
5000 Ft, mely magában fog-
lalja a vacsora árát. Kérjük, 
tombolafelajánlásával járuljon 
hozzá a rendezvény sikeréhez! 

A Polgári Estéllyel kapcsolatban 
érdeklődni, illetve jegyeket vá-
sárolni február 6-ig (csütörtök), 
8–16 óráig a FIDESZ irodában 
lehet (3400 Mezőkövesd, Varga 
Pál út 2, tel.: 49/411-286).

Szeretettel várunk
minden kedves vendéget!

Meghívó



mezőkövesdi újság 2014/2    13

közhírré tétetik

KÖSZÖNETNYILváNíTáS A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mezőkövesdi Csoportja megköszöni mindazok adományát, akik a karácsony előtti élelmiszergyűjtési 
akciónkban támogattak bennünket, illetve mindazok segítségét, akik élelmiszer-, ruha- és pénzadományukat behozták Gondviselés Házunkba. Továbbra is várjuk tartós 
élelmiszer- és pénzadományaikat, valamint olyan ruhákat, amiket továbbítani tudunk a rászorulók részére. Segítsen, hogy segíthessünk – nemcsak karácsonykor, hanem 
egész évben! Segítségüket előre is köszönjük! Adományok átvétele a nap bármely szakában:  MMSZ Gondviselés Háza, Mezőkövesd, Mátyás király út 121.

Tisztelettel: a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mezőkövesdi Csoportja

Kéményseprő-ipari feladatok ellátásának 
éves sormunkaterve – Mezőkövesd

48-as hősök útja: július, Abkarovits tér: július,  Ádám u.: 
szeptember, Ady Endre u.: június, Ágnes u.: június, Akácfa 
u,: augusztus, Albert köz: szeptember, Alkotmány u.: június, 
Állomás u.: október, Alma u.: szeptember, Anikó u.: június, 
Anna köz: július, Antal u.: október, Arany János u.: június, 
Asztalos út: szeptember, Babits Mihály u.: július, Bagoly u.: 
október, Bajcsy-Zsilinszky Endre u.: június, Balassi Bálint 
u.: április, Balogh Ádám u.: július, Barack u.: szeptember, 
Bartók Béla u.: február, Báthory u.: július, Béla u.: augusztus, 
Bem apó u.: szeptember, Bercsényi u.: július, Berkenye köz: 
június, Berzsenyi Dániel u.: április, Bevásárló udvar: július, 
Bezerédi u.: június, Bocskai u.: június, Bogácsi út: október, 
Bogáncs köz: június, Budai Nagy Antal u.: március, április, 
Búzavirág u.: február, Bükkfa köz: július, Cseresznye u.: 
szeptember, Cserfa u.:  július, Csokonai u.: április, Dala 
János u.: szeptember, Damjanich u.: szeptember, Dávid u.: 
szeptember, Deák Ferenc u.:május, Dinnye u.: szeptember, 
Diófa u.:július, Dohány u.: október, Dorottya u.: május, Dózsa 
György u.: január, Dr. Lukács Gáspár u.: szeptember, Dr. 
Papp Zoltán u.: április, május, Edit u.: július, Egressy Béni u.: 
február, Egri út: február, Elvira u.: augusztus, Emese u.: április, 
Emma u.: április, Eötvös u.: július, Eper u.: szeptember, Erkel 
Ferenc u.: február, Erzsébet királyné u.: március, Esze Tamás 
u.: július, Eszter u.: április, Éva u.: július, augusztus, Farkas 
Márton u.: július, Fecske u.: október, Ferenc u.: október, Fűzfa 
tér: június, Fűzfa u.: június, Gaál István u.: szeptember, Gábor 
Áron u.: január, február, Galagonya u.: március, Galamb u.: 
október, Gárdonyi u.: január, Gém u.: október, Gergely u.: 
szeptember, Gesztenye u.: február, március, Gizella u.: június, 
Gólya u.: október, Gróf Bethlen István u.: augusztus, Gróf 
Zichy János u.: szeptember, Gyertyán köz: augusztus, György 
u.: szeptember, Gyula u.: szeptember, Hársfa u.: július, 
Hattyú u.: október, Honvéd u.: július, Hoór köz: szeptember, 
Hóvirág u.: január, Hóvirág u.: február, Hősök tere: július, 
Hunyadi u.: augusztus, Ibolya u.: április, Ildikó u.: június, 
Ilona u.: július, Illyés Gyula u.: április, Imre u.: szeptember, 
Irén u.: augusztus, István u.: október, János u.: szeptember, 
október, Jázmin u.: január, Jegenyesor: június, Jókai Mór u.: 
január, Jolán u.: augusztus, József u.:  október, József Attila 
u.: július, Judit u.: július, Juharfa u.: június, Juhász Gyula u.: 
április, Júlia u.: augusztus, Károly u.: szeptember, Katalin u.: 
április, május, Kelemen u.: október, Kereszt köz: szeptember, 
Kertész u.: szeptember, Kisjankó Bori u.: július, Kiss István u.: 
szeptember, Klapka György u.: szeptember, Klára u.:július, 
Klementina u.: október, Kodály Zoltán u.: február, Kossuth 
Lajos u.: augusztus, Kosztolányi u.: február, Kovács köz: július, 
Kökény köz: július, Kölcsey u.: január, Kőrisfa u.: július, Körte u.: 
szeptember, Köszméte u.: szeptember, Krúdy Gyula u.: július, 
Kürt u.: szeptember, Lajos köz: szeptember, László Károly u.: 
július, Legelő u.: szeptember, Lehel u.: szeptember, Lenke u.: 
augusztus, Liliom u.: május, Liszt Ferenc u.: február, Lövői út: 
augusztus, szeptember, Madách u.: szeptember, Magdolna 
u.: május, június, Mák u.: június, Mandula u.: március, 
Margit u.: augusztus, Mária u.: május, Márta u.: július, 

Martinovics u.: szeptember, Mártírok útja: július, Martos 
F. u.: június, Mátyás u.: június, Mátyás király u.: október, 
Meggy u.: október, Mihály u.: szeptember, Mikszáth Kálmán 
u.: szeptember, Mindszenty József u.: október, Mogyoró 
köz:július, Móra Ferenc u.: szeptember, Móricz Zsigmond 
u.: április, Morvay János u.: július, Muskátli u.: június, Nagy 
Pál u.: május, Naspolya u.: szeptember, Nefelejcs u.: június, 
Nyárfa u.: július, Olga u.: június, Orgona u.: június, Őszirózsa 
u.: január, Pacsirta u.: október, Pál u.: augusztus, Patak u.: 
július, Patkó köz: július, Petőfi Sándor u.: január, Pipacs u.: 
június, Platán köz: július, Radnóti u.:április, Rákóczi u.: június, 
Rezeda u.: június, Ribizli u.: szeptember, Rigó u.:október, 
Rozmaring u.: január, Salamon u.: szeptember. Sándor u.: 
október, Sára u.: augusztus, Sárkány u.: május, Sarló köz: 
szeptember, Sas u.: október, Sirály u.: október, Sólyom u.: 
október, Szamóca u.:szeptember, Széchenyi u.: augusztus, 
Szegfű u.: június, Szemere Bertalan u.: augusztus, Szent 
László tér: szeptember, Szilfa köz: július, Szomolyai út: július, 
Szőlő u.: szeptember, Takács István u.: augusztus, Táncsics 
Mihály u.: július, Tardi u.: október, Tavasz köz: február, Temető 
u.: október, Teréz u.: július, Thaly Kálmán u.: július, Tiszavirág 
u.: február, Tóth Árpád u.: július, Tölgyfa köz: július, Tulipán 
u.: június, Váci Mihály u.: február, március, Vak Bottyán u.: 
július, Varga Pál u.: szeptember, Varjú u.: október, Vashíd u.: 
szeptember, Vasút u.: október, Veréb u.: október, Veronika 
u.: január, Vilma u.: május, Viola u.: június, Vörösmarty u.: 
január, Zsófia u.: augusztus.

A Zsóry üdülőterület bejárása július hónapban történik.

A terv változtatásának jogát fenntartjuk!
A részletes havi terv rendszeresen megjelenik 

majd az aktuális Mezőkövesdi Újságban!

Kéményseprő-ipari feladatok ellátásának éves 
sormunkaterve Lakásszövetkezet kezelésében 
álló ingatlanokra Mezőkövesd 
Batthyány utca: április, Bogácsi út: augusztus, Deák Ferenc u: 
november, Dr. Lukács Gáspár u.: augusztus, Egri út: március, 
Építők útja: április, Gróf Zichy János u.: augusztus, Hadnagy 
u.: november, Harsányi Kálmán u.: augusztus, Ifjúság u.: 
április, Kavicsos út: április, Kosztolányi u.: március, Madách u.: 
augusztus, Mátyás u.: november, Mátyás király u.: november, 
Mészáros Lázár u.: április, Móra Ferenc u.: augusztus, Móricz 
Zsigmond u.: március, Nagy Pál u.: november, Radnóti u.: 
március, Sport u.: április, Szegfű u.: november, Szent László 
tér: november, Vajda János u: március.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatással 
kapcsolatos részletes tájékoztató, valamint 
a szolgáltatás részletes havi sormunkaterve 
megtalálható Mezőkövesd város honlapján is.

Kéményseprő-ipari feladatok 
ellátásának I. negyedévi 
részletes sormunkaterve

2014. január 22.: Dózsa György u. páratlan oldal 
(1-től), január 23.: Dózsa György u. páratlan oldal 
(91–117-ig), páros oldal (138-tól visszafelé 82-ig), 
január 24.: Dózsa György u. páros oldal (80-tól 
visszafelé végig), január 27.: Petőfi Sándor u. (2-43-
ig), Rozmaring u. páratlan oldal (1-től végig), páros 
oldal (20-ig), január 28.: Petőfi Sándor u. (44-től 
végig), Gárdonyi u. végig, Vörösmarty u. (27-ig), 
Rozmaring u. páros oldal (22-től végig),  Jázmin u. 
páratlan oldal (29-ig), január 29.: Vörösmarty u. (28-
tól végig),  Kölcsey u. (23-ig),  Jázmin u. páratlan oldal 
(31-től végig),  Jázmin u. páros oldal (22-ig), Őszirózsa 
u. végig, január 30.: Kölcsey u. (24.-ől végig), Jókai 
Mór u. (6-ig), Jázmin u. páros oldal (24-től végig), 
január 31.: Jókai Mór u. (7-től végig), Veronika utca 
végig,  Gábor Áron u. (9-ig), Hóvirág u. (1-től 47-ig), 
február 17.: Gábor Áron u. (11-től végig), Egri út (37-
ig), február 20.: Hóvirág utca (49-től végig), Tiszavirág 
u. végig,   Kodály Zoltán u. végig, február 21.: Bartók 
Béla u. (1-től végig), Tavasz köz végig,  Liszt Ferenc u. 
végig, Erkel Ferenc u. végig, február 28.: Egri út (38 
-tól végig),  Kosztolányi u. végig,   Váci Mihály u. (19-
ig),  Egressy Béni u. (1-től végig), Búzavirág u. végig, 
Gesztenye u. (17-ig),  március 13.: Váci Mihály u. (20-
tól végig), március 14.: Gesztenye u. 18-tól végig,  
Galagonya u. végig,  Mandula u. (8-ig),   március 27.: 
Mandula u. (9-től végig),  Erzsébet királyné u. 37-ig, 
március 28.: Erzsébet királyné utca (38-tól végig),  
Budai Nagy Antal u. (6-ig).

Kéményseprő-ipari feladatok ellátásának 
I. negyedévi részletes sormunkaterve 
Lakásszövetkezet kezelésében álló ingatlanok
2014. március 12.: Móricz Zs. u. végig, Kosztolányi 
u. végig, Vajda János u. végig, Radnóti u. végig.

A terv változtatásának jogát fenntartjuk!

Mezőkövesdi vG Zrt.

Mezőkövesdi vG Zrt.

KÖSZÖNETNYILváNíTáS A városszépítő 
Egyesület megköszöni az elmúlt évi SZJA 
felajánlásokat (60 eFt).  Az egyesület a befizetett 
összeget teljes egészében a Temetői Kőkép 
felújítására fordította. Kérjük Mezőkövesd Város 
Lakosságát és a Támogatókat, hogy felajánlásaikat 
2014. évben is egyesületünk részére tegyék meg  
az OTP Banknál vezetett 11734107-20110716 
számú számlaszámunkra.
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sportkalauz

kézIlaBDa nagyon fontos bajnoki mérkőzések előtt áll a mező-
kövesdi kC felnőtt csapata az nB I-es pontvadászatban. Együt-
tesünk a Vác, a győr és a plEr ellen a rájátszás szempontjából 
kiemelt összecsapásokat játszik a következő hetekben.

megérkezik a tavasz
Skaliczki László vezetésével január 6-án 
kezdte meg a felkészülést városunk felnőtt 
csapata. Együttesünk az edzések és edző-
mérkőzések mellett egy bajnoki találkozóval 
hangolt az alapszakasz hátralévő és a ráját-
szás sorsdöntő összecsapásaira. Kézilabdá-
zóink január 10-én és 11-én Balmazújváros-
ban vettek részt egy felkészülési tornán, ahol 
Molnárék a házigazda NBI/B-s Kőnig-Trade 
Balmazújváros mellett a román élvonalban 
listavezető Torda együttesével találkoztak. 
Benisék az első találkozón 32-25-re felül-
múlták a Tordát, majd 28-25-re kikaptak a 
házigazdáktól, így a 2. helyen végeztek. A 
torna első összecsapásán Szepesi lábtörést 
szenvedett, ezért a fiatal szélsőre mintegy 
4-6 hetes kihagyás vár.

nagy kÜzDElEm Skaliczki László csapa-
ta alig több mint egyhetes közös munka 
után élesben tesztelhette le a tudását és 
felkészültségét az NB I-es kézilabda-baj-
nokság 18. találkozóján január 14-én. A 
mérkőzés első találatát Benis szerezte, 
azonban a juniorok gyorsan megfordí-
tották az eredményt és állandósították a 
vezetésüket. Együttesünk játékosai közül 
csupán Benis tudott a kapuba találni az 
első játékrész feléig, de a szélső három 
góljára a hazaiak hat találattal válaszol-
tak, így a 14. perc végén 6-3-as junior vá-
logatott vezetés állt az eredményjelzőn. 
Ezt követően az MKC egy gólra felzárkó-
zott, viszont Leimeterék a hajrában ötgó-
losra duzzasztották az előnyüket.

A játék képe fordulás után sem válto-
zott jelentősen, együttesünk három találat-
nál egyszer sem tudott közelebb férkőzni 
Csoknyai István csapatához. A hajrában 
mindkét oldalon nagy rohanás vette kez-
detét, azonban a különbség nem csökkent 
a csapatok között, ezért a Provident-Junior 
Válogatott 28-25-re győzött.

A bajnoki találkozót követően alig két 
nappal az NB II-es Kalocsai KC látogatott 
Mezőkövesdre január 16-án. A harmad-
osztályú gárda sokáig jól tartotta magát, 
de végül 36-29-es vereséget szenvedett vá-
rosunkban. Kézilabdázóink a felkészülési 
időszak legnehezebb mérkőzését az NB I 
felsőházához tartozó B. Braun Gyöngyös 
ellen vívták meg január 22-én. Csapatunk 
az összecsapás első felvonásában támadás-

ban és védekezésben is összeszedetten és 
lendületesen játszott, így a kiváló teljesít-
ménynek köszönhetően 15-8-ra vezetett a 
szünetben. Az MKC fordulás után hosszú 
ideig tartotta előnyét, viszont az utolsó ne-
gyedórában magukra találtak a mátraaljai-
ak, akik nagy küzdelemben 25-23-ra felül-
múlták Dobóékat.  

Kézilabdázóink a találkozó utolsó ne-
gyedét leszámítva nagyszerűen játszot-
tak, ami bizakodásra adhat okot a közelgő 
bajnoki mérkőzések előtt. Együttesünk 
az utolsó edzőmérkőzését az NBI/B-s 
SBS-Eger Eszterházy SZSE vendégeként 
játszotta le január 29-én.

BaJnokI rangaDÓk  Csapatunk a hét-
végén tétmérkőzésen fog pályára lépni, 
amikor is a Váci KSE érkezik Mezőkö-
vesdre. Az alsóházi rangadó február 
1-jén, szombaton 18 órakor kezdődik 
a Városi Sportcsarnokban. A rájátszás 
szempontjából kiemelten fontos talál-
kozók közül a SZESE Győr gárdájához 
február 8-án, míg a PLER Budapesthez 
február 22-én látogatnak majd Dobóék. 

HorVát ErŐsÍtés A felkészülési mérkő-
zéseken többször is lehetőséget kapott a 
bizonyításra az egyaránt horvát Rudolf 
Cuzic és Tomislav Radnic. A 28 éves Ru-
dolf Cuzic irányító posztra érkezett és az 
elmúlt éveket a Medimurje, valamint az 
RK Porec csapatában töltötte. A Porec 
együttesével a nemzetközi kupaporon-
don is pályára léphetett. A rutinos játé-
kos idén hét mérkőzésen jutott szóhoz és 
21 gólt szerzett a bajnokságban.

Tomislav Radnic 24 esztendős és balát-
lövőként számíthat rá Skaliczki László. A 
játékos szintén a horvát élvonalban játszott, 
ahol a Split, a Marina Kastela, majd a Buzet 
együttesében pallérozódott. A fiatal játékos 
az elmúlt években ontotta a gólokat, ősszel 
a Medvescak Zagreb alkalmazásában állt, 
ahol 15 meccsen 86 találatot jegyzett.

Az MKC vezetősége a két horvát já-
tékossal másfél éves szerződést kötött, 
így 2015. június 30-áig szerepelnek Me-
zőkövesden. A keretben még várható 
változás, ugyanis a klub vezetősége több 
kézilabdázóval is tárgyal a közös folyta-
tás lehetőségéről.

CsapatépÍtés Az elmúlt évek hagyo-
mányait követve disznóvágáson vet-
tek részt a Mezőkövesdi KC felnőtt 
csapatának játékosai és vezetői január 
17-én. A gárda tagjai az egész napos, 
csapatépítést szolgáló programon már 
reggel 7 órakor hozzáfogtak a munká-
hoz. A játékosok nem csak a pályán, a 
rendhagyó és különleges eseményen is 
nagy odaadással végezték a kiszabott 
feladatokat. Dobóék a disznó lefogása 
és a perzselés mellett a hús feldolgozá-
sában is aktívan működtek közre. Az 
együttes tagjai a jó hangulatú rendez-
vény keretében a disznó feldolgozása 
mellett asztaliteniszezéssel vezették le 
energiáikat, melyet az ízletes disznó-
toros ételek elfogyasztásával pótoltak.

FARKAS ISTVÁN 
EMLÉKTORNA

2014. február 15.
RÉSZTvEvŐ CSAPATOK:
– MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC (NB I),
– VÁRDA SE (NB II),
– FELSŐTÁRKÁNY (NB III),
– PUTNOK (NB III)

PROGRAM:
  9.30 FELSŐTÁRKÁNY – PUTNOK 
11.30 MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC – VÁRDA SE 
14.00 3.– 4. HELYOSZTÓ (a két elődöntő vesztese) 
15.45 DÖNTŐ (a két elődöntő győztese)

A mérkőzések játékideje: 2 x 35 perc

Helyszín: 3400 Mezőkövesd, Széchenyi u. 9. 
VÁROSI STADION – MŰFÜVES SPORTPÁLYA

A BELÉPÉS INGYENES, MINDEN KEDVES 
ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

bokri
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két meccsen egy tucat
Január 6-án kezdte meg a felkészülést 
az OTP Bank Ligában szereplő együt-
tesünk a tavaszi szezonra, melynek 
keretében labdarúgóink először január 
18-án tesztelhették le, hogy hol tarta-
nak a felkészülésben. Véber György két 
részre osztotta a csapatot, így szinte 
mindenki 90 perces játéklehetőséget 
kapott a műfüves pályán megrendezett 
találkozókon.

BEtaláltak a FIatalok Az első össze-
csapáson a diósgyőri Csirszki Martin és 
Menyhért Ádám mellett az ukrán Szilvási 
Zoltán egyaránt lehetőséget kapott a ju-
niorok ellen. A felnőtt csapat játékosai 
közül Menougong kétszer talált a kapu-
ba. A támadó mellett Olasz, Csirmaz, 
Gévay, valamint Bogdány lőtt gólt, míg 
a fiatalok közül Fuckler volt eredményes, 
így a mérkőzés a felnőtt csapat 6-1-es si-
kerével zárult.

BalaJtI-mEstErHármas A második ösz-
szecsapáson az NB III-as Cigánd lépett 
pályára labdarúgóink ellen. Az edző-

meccs első 25 perce kiegyenlített játékot 
hozott, majd Harsányi két találata után 
Balajti is beköszönt a szünetig.

A második játékrész első 10 percében 
Balajti duplázott, így a támadó mester-
hármassal vette ki a részét a győzelem-
ből. Az utolsó találatot Melczer szerezte, 
aki szabadrúgásból állította be a 6-0-ás 
végeredményt.

Labdarúgóink az NB III-as FC Hatvan 
ellen 3-3-as döntetlent értek el Mezőkö-
vesden január 22-én, míg három nappal 
később 2-0-ás vereséget szenvedtek el az 
NB II-es Vasas vendégeként.

EDzŐtáBor BÜkFÜrDŐn A csapat ja-
nuár 26-án Bükfürdőre utazott edzőtá-
borba, ahol öt napot töltenek el. Együt-
tesünk január 29-én az NB II-es Siófok, 
míg 31-én az osztrák másodosztályú 
Kapfenberg ellen lejátszott edzőmér-
kőzést követően indul haza és a Bé-
késcsabát február 1-jén 11 órától már 
Mezőkövesden látja vendégül a Városi 
Stadion műfüves játékterén.

TAKáCS PÉTER Együttesünk első téli igazolása a Diós-
győrből közös megegyezéssel távozó 23 esztendős vé-
dekező középpályás, aki tagja volt a 2009-es egyiptomi 
vb-n bronzérmet szerző magyar U20-as válogatottnak. 
A játékos fiatal kora ellenére rutinos, hiszen több mint 
száz bajnoki mérkőzésen lépett pályára a magyar első 
osztályban. A diósgyőri nevelésű játékos, a miskolci 
gárda mellett a Sándor Károly Akadémián palléro-
zódott, de a 2010-2011-es szezont a Lombard Pápa 
csapatánál töltötte, ahol Véber Györggyel dolgozhatott 
együtt. A fiatal labdarúgó az elmúlt két és fél esztendőt 
a DVTK csapatánál töltötte. Takács Péter a Mezőkövesd 
Zsóry FC Kft.-vel kötött megállapodás értelmében két 
évig, 2015. december 31-ig erősíti együttesünket.

STANISLAv vELICKY Véber György vezetőedző védő-
ként, illetve védekező középpályásként számíthat a 
32 esztendős labdarúgóra. A rutinos focista pályafu-
tásának jelentős részét szlovák első osztályú csapatok-
ban töltötte. Velicky játszott többek között a Senica, 
a Banska Bystrica, valamint az Artmedia Petrzalka 
együttesében, de az osztrák élvonalban szereplő 
Mattersburg, valamint a lengyel Wodzislaw csapatá-
ban is megfordult, míg legutóbb a Dunaszerdahely 
együttesét erősítette. Stanislav Velicky 2014. december 
31-ig kötött szerződést a Mezőkövesd Zsóry FC Kft-vel.

magabiztos győzelmeket ara-
tott a mezőkövesd zsóry felnőtt 
csapata az első két felkészülési 
összecsapáson. Véber györgy 
tanítványai a kövesdi u21-es 
gárda mellett az nB III-as Cigánd 
ellen is meggyőző teljesítmén-
nyel nyertek a Városi stadionban.

egri siker

A Városi sportcsarnokban lebonyolított 
viadalon összesen 16 csapat vett részt 
január 18-án. A színvonalas, jó iramú 
összecsapásokat hozó teremtorna a cso-
portmérkőzéseket és a középdöntőt kö-
vetően az elődöntőkkel folytatódott. A 
legjobb négy együttes közül elsőként a 
Mezőnagymihály vívta ki a döntőbe ju-
tást, miután 3-1-re legyőzte a LoveHunter 
FC-t. A Fekete security és a Gólvágók 
mérkőzésén a gól nélküli döntetlen után 
a Fekete security hétméteresekkel 3-1-re 
diadalmaskodott. 

A LoveHunter FC és a Gólvágók 1-1 ta-
lálatot szereztek 20 perc alatt, így hetesek 
döntöttek a bronzéremről, amely 3-1-es 
LoveHunter-sikert hozott. A fináléban né-
hány perc alatt megszerezte a vezetést a 
Fekete security és ez döntőnek bizonyult, 
ugyanis ezt követően mindkét együttes 
egy-egy gólt szerzett, ami a Fekete security 
2-1-es győzelmét és a torna megnyerését 
jelentette az egri együttes számára.

A csapatok mellett különdíjat ve-
hetett át a legjobb kapus dr. stumpf 
György (Gólvágók), a legjobb mezőny-

játékos Kiss Gergő (Mezőnagymihály) 
és Jónás Attila (Fekete security), aki 9 
találattal lett a torna gólkirálya.

A díjakat, elismeréseket, Kertész Jó-
zsef, a Plumber trade Kft. ügyvezetője, 
valamint szántai Levente, a Mezőkövesd 
Zsóry FC NB I-es felnőtt csapatának ka-
pusa adta át a csapatoknak és a legered-
ményesebb játékosoknak.

az egri Fekete security csapata nyerte meg a mezőkövesden 

megrendezett plumber trade Focitornát. 

Bódi krisztián

bokri



a matyó rózsa ünnepe

matyó 
divatbemutató

2012 őszén Mezőkövesd Város Önkormányzata 
egy merőben formabontó pályázatot nyújtott 
be. A közfoglalkoztatási program nyolcadik, 
úgynevezett szabadon választható pillérében 
azt vállalta, hogy olyan, a népművészeti értéke-
ket is megjelenítő termékeket állít elő, amelyek 
nem csak újraértelmezik a népi motívumok 
hétköznapi használatát, de ötvözik azokat a kor 
divatjával és viseletével. Miután a Belügymi-
nisztérium a sikeres pályázatot támogatásban 
részesítette, 11 hölgy kezdhette meg munkáját 
az általuk csak „Újjászületett Matyóház” elne-
vezésű műhelyben. A szorgos kezek mellé újí-
tó ötletek is társultak. A viseletek tervezésénél, 
kivitelezésénél alapvető szempont volt, hogy 
megfizethető, kortól és testalkattól függetlenül 
hordható darabok szülessenek. A darabokat Vá-
mos Margó népi iparművész tervezte.

zEnEI BEtétEk   
A Pro Urbe-díjas Me-
zőkövesdi Fúvószene-
kar matyó lakodalmast 
adott elő, Indre Andrea, 
a Mezőkövesdi Hang-
stúdió népdalénekese 
pedig summás és matyó 
búzamező népdalokat 
énekelt, mezőkövesdi és 
tardi gyűjtésből.

Egyszer egy matyó legényt elrabolt az ördög. A fiú kedvese sokat rimánkodott, hogy adja visz-
sza neki, mire az ördög azt mondta, hogy akkor kapja vissza szerelemét, ha kötényében elhozza 
neki a nyár legszebb virágait. Bajban volt a lány, hiszen télvíz idején jártak. Ám végül is kitalálta, 
hogyan teljesítheti az ördög kívánságát. Ráhímezte kötényére a kert gyönyörű rózsáit és azt vitte 
cserébe a párjáért... így szól hímzőkultúránk megszületésének legendája. E páratlan népművészet 
előtt tisztelegtek a teltház előtt bemutatott, nagyszabású gálaműsorukkal a tardi, szentistváni és 
mezőkövesdi néptáncosok, valamint hagyományőrzők.

STíLUS     A ruhákat a program dol-
gozói és néhány lelkes támogató 
bemutatásában láthattuk: elsőként 
könnyedebb viseleteket (farmereket, 
poncsókat, mellényeket), majd ele-
gáns és alkalmi viselteket (ingeket, 
nyakkendőket, szoknyákat, kosztü-
möket, koktél- és estélyi ruhákat).


