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A kiállítás elején dr. Hajdu András, a Me-
zőkövesdi Járási Hivatal vezető-helyettese 
mondott köszöntőt, aki kiemelte, hogy a 
64 bemutatott alkotás a legkülönbözőbb 
technikával készült. Hozzátette, hogy ez az 
alkotótábor a ’80-as években indult útjá-
ra, amikor is a képzőművészet ábrázolási, 
megjelenítési formái merőben eltértek a 
kor felfogásától, a megszokottól. A tárlat 
egyedisége, sajátossága, hogy nemcsak 
realisztikusan mutatja be a dolgokat, 
hanem a valóság egy szeletét, egy han-
gulatot, egy pillanatot ragadnak meg a 
képek. Emellett beszélt a Mezőkövesd és a 
lengyel Zory között létrejött testvérvárosi 
kapcsolatról. Ewa Rotter-Plóciennikova 
festőművész beszédében bemutatta az 

immár 24. alkalommal megszervezett 
alkotótábort, mely során személyes kap-
csolatok, barátságok születnek a művé-
szek között, valamint méltatta a kiállítást. 
Kiemelte, minden alkotás egyedi, amelyek 
különböző technikával készültek, kifejezik 
az alkotóik egyéniségét. 

A megnyitón Kerékgyártó Domini-
ka, a Mezőkövesdi Hangstúdió tagjának 
énekese egy lengyel dallal kedveskedett 
a testvérváros delegáltjainak, Nagy Ka-
talin, a Mezőkövesdi Zeneiskola mű-
vésztanára pedig gordonkajátékot adott 
elő. A Zoryban megrendezett táborban 
született alkotásokat március 18-áig 
tekinthetik meg az érdeklődők.

Molnár Zsanett

lengyel – magyar 

képzőművészeti kiállítás 

nyitotta meg 

kapuit a közösségi házban 

február 26-án. 

a valóságszeletei

Klucsik Judit
Ewa Bogucka

(x)
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városháza az idei év költségvetéséről, intézmények beszámolóiról tárgyalt 
a képviselő-testület február 26-ai ülésén. 

képviselő-testületi ülés

A grémiumon elsőként egyperces néma 
felállással emlékeztek meg a kommu-
nizmus áldozatairól. Majd dr. Fekete 
Zoltán polgármester tájékoztatott a 
város februárban történt legfontosabb 
eseményekről. Ezek közül kiemelte a 
Dohány úti és a Móra Ferenc úti Tag-
óvoda, valamint a Mező Ferenc Tag-
iskola nyertes energetikai pályázatát, 
melyek során a támogatási szerződé-
seket már aláírták, jelenleg a kivitele-
zők kiválasztása zajlik. A beruházások 
összértéke mintegy 400 millió forint. 
A projektek révén a három intézmény 
energetikai rendszere megújul, amely 
jelentős költségmegtakarítást eredmé-
nyez majd az önkormányzatnak mint 
fenntartónak. A beruházások során új 
homlokzatot is kapnak az épületek. 

költségVetés Ezt követően az önkor-
mányzat 2014-es költségvetését vitatta 
meg és fogadta el a grémium, mely szigo-
rú és következetes gazdálkodást irányoz 
elő. Az idei év költségvetésének bevételi 
és kiadási főösszege 7.952.236.000 forint. 
Balog Lászlóné, a Kincstári Iroda vezető-
je felvázolta a költségvetést befolyásoló 
törvényi változásokat, a jogcímek átcso-
portosítását, kezelését.

A városatyák elfogadták a Mező-
kövesdi Közös Önkormányzat Hivatal 
köztisztviselőivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelvekről és az etikai el-
járás szabályairól szóló szabályzatot. A 
hivatásetika azokat az erkölcsi elveket 
foglalja magában, amelyeket a köztiszt-
viselőknek közszolgálati pályájuk során, 
hivatásuk teljesítése közben követniük 
kell. A szabályozás célja, hogy a hiva-
talban az etikai alapelvek a munkafolya-
matok minden mozzanatára kiterjedje-
nek, erősödjön irányukba a közbizalom, 
a hivatali ügyintézés színvonala pedig 
tovább emelkedjen. A testület meghall-
gatta és elfogadta a Mezőkövesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal beszámolóját, 
amelyben a hivatalhoz tartozó Szervezé-
si Iroda, Kincstári Iroda, Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Iroda, Hatósági és 
Szociális Iroda 2013-as tevékenységét 
foglalták össze. 

településrendezés A grémium megal-
kotta a településfejlesztéssel, településren-
dezéssel összefüggő partnerségi egyezte-
tést meghatározó szabályokat. A határozat 
tartalmazza az egyeztetésben résztvevők 
tájékoztatásának módjait és eszközeit, a ja-
vaslatok, vélemények dokumentálásának, 
nyilvántartásának módját, az el nem foga-
dott javaslatok, vélemények indokolásának 
módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk 
rendjét, valamint az elfogadott koncepció, 
stratégia és településrendezési eszközök 
nyilvánosságát biztosító intézkedéseket.

A következő napirendként elfogadták 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat beszá-
molóját, valamint meghosszabbították 
az önkormányzattól átvállalt szociális 
feladatok 2013. évi végrehajtásáról és a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat és Me-
zőkövesd Város Önkormányzata közötti 
Ellátási Szerződést. 

rendezVények A Matyó Húsvét meg-
szervezésére kért támogatást is tárgyal-
ta a testület. Idén már 13. alkalommal 
csábítja az érdeklődőket Mezőkövesdre 
a Matyó Húsvét változatos programjai-
val április 19–21. között. A rendezvény 
megszervezésére a tavalyihoz hasonló-
an 500.000 Ft támogatást ítéltek oda a 
Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület-
nek mint szervezőnek. 

A képviselők a Szent István állam-
alapító királyunk tiszteletére rende-
zendő városi ünnepség programját is 
elfogadták.

ökölVíVótereM A nyílt ülés utolsó 
napirendje a Mezőkövesd, Madách 
utca 25. szám alatti önkormány-
zati ingatlan hasznosítása volt. Az 
önkormányzati tulajdonú épületet 
oktatási célra használták az elmúlt 
években, melyben a Mezőkövesdi 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészoktatási Intézmény, Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Eltérő Tan-
tervű kihelyezett tagozata működött 
három tanteremben és egy tornaszo-
bában. Az itt végzett feladatok átke-
rültek a Bárdos Lajos Tagiskolába. 
A meghozott döntés értelében az 
ingatlan további hasznosítása érde-
kében a keleti oldalán lévő épületet 
a Mezőkövesdi Sportegyesület ököl-
vívó szakosztálya részére átadja az 
önkormányzat. Az átalakítási mun-
kákkal februárban végeztek, jelenleg 
a helyiségek berendezése zajlik. Ezt 
követően előreláthatólag március vé-
gén költözhet be a szakosztály az új 
edzőhelyre. Az átalakítási munkákat 
a START munka keretében végezte 
el az Önkormányzat. 

Három intézmény energetikai rendszere újul meg mintegy 400 millió forintból, 
köztük a Dohány úti Tagóvodáé (balra). 

Április 19–21. között változatos programokkal várnak mindenkit a Matyó Húsvétra (jobbra)

M. zs.
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MaTYÓFÖlD 
– az Utazás 2014. kiállítás díszvendége
az idei utazás kiállításon 45 ország 500 kiállítója mutatta be kínálatát, melyet a tavalyihoz hasonló 
számú, 40.000 látogató keresett fel.

Városunk idén 15. alkalommal állított ki az 
ország legrangosabb utazási seregszemlé-
jén február 27. és március 2. között, ahol 
ezúttal a kulturális díszvendég státuszt 
töltötte be. Az Utazás kiállításon minden 
évben felkérnek egy külföldi országot, egy 
belföldi várost díszvendégnek, illetve né-
hány éve kulturális díszvendéget is. Idén 
ezek Tunézia, Pécs és Matyóföld voltak.

A 25 m2-es sarokstandon a Zsóry-fürdő 
és a matyó népművészet egymást kiegészít-
ve jelent meg a város arculatával harmo-
nizáló fehér falakon, pultokon. A díszven-
dégség kapcsán minden nap népművészeti 
bemutatók (hímzés, motívumfestés) várták 
a látogatókat, melyeket Kovács Szabolcs és 
Vámos Margit népművészeink biztosítot-
tak. Csütörtökön és szombaton került sor a 
stand központi falának matyó motívumok-
kal való kifestésére, melyet számos látogató 
csodált meg. A standon dolgozó informá-
torokon szintén megjelentek a matyó motí-
vumok (nyakpánt, kitűző). Idén is népszerű 

attrakció volt a matyó ruhás párról készült 
fotófal, amely mögé beállva a vendégek ma-
guk is matyókká válhattak.

Díszvendégként a kiállítás nagyszín-
padára is lehetőségünk volt produkciót 
vinni, így a szombati napon a legnagyobb 
látogatottságú időszakban 12 és 14 óra-
kor a Matyó Néptáncegyüttes és a Matyó 
Népi Együttes tagjai mutatták be színvo-
nalas produkciókat az érdeklődőknek. 
A vasárnapi napon lehetőségünk volt 
színpadon egy rövid interjú keretében is 
bemutatni a várost, melyet a hallgatóság-
nak feltett kvízkérdések követtek.

Városunk standján folyamatos volt az 
érdeklődés, leginkább a szállások akciós 
csomagajánlatai, a fürdő, valamint a nép-
művészet és az ahhoz kapcsolódó látni-
valók, rendezvények, különösen a Matyó 
Húsvét iránt. A város és a fürdő kiadványa 
mellett megtalálhatóak voltak a standon 
múzeumaink szóróanyagai (Matyó Múze-
um, Gépmúzeum, Takács István Életmű 

Kiállítás, Kisjankó Bori Ház) és a térséget 
bemutató kiadványok is. Sok érdeklődőt 
csábított a standhoz a Matyóföldi totó, me-
lyet 500 vendég töltött ki. A kiállításra ellá-
togatott többek közt városunk polgármes-
tere, alpolgármestere és az önkormányzat 
oktatási, egészségügyi és civil kapcsolatok 
bizottságának elnöke, valamint a Matyóföl-
di Idegenforgalmi Egyesület elnöke is.

100 millió forintos beruházás 
kezdődik Mezőkövesd egyik leg-
forgalmasabb és legterheltebb 
útján. a teherautók, kamionok és 
más nagy súlyú járművek miatt 
túlzottan elhasználódott, kátyús 
út felújítása már régóta megol-
dásra várt. a kormány döntésé-
nek köszönhetően az ipari terü-
letet és az autópályát összekötő 
lövői, illetve széchenyi út kap új 
burkolatot. 

kormányzati támogatásból 
újul meg a lövői út 

A Kormány egyéni támogatás keretében 
több település számára, köztük Mező-
kövesdnek biztosított pluszforrást útfel-
újításokra. A matyó főváros 100 millió 
forint támogatásáról szóló tanúsítványt 
Tállai András, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára adta át dr. 
Fekete Zoltánnak, Mezőkövesd polgár-
mesterének az érintett útszakasz mellett 
megtartott sajtótájékoztató keretében, 
március 10-én délelőtt. 

„Hazánkban a bekötőutak, mellékutak 
nagyon rossz állapotúak. Hiába vannak 
autópályáink, ha a kistelepüléseken rosz-
szak az utak, és azok használhatatlansága 
miatt az emberek nehezen tudnak eljutni 
a munkahelyeikre. Az a kormányzati dön-

tés, amely forrásokat biztosít az útfelújítá-
sokra, egész Dél-Borsodot is érinti, köztük 
Mezőkövesdet is. Örülök, hogy sikerült 
100 millió forintot biztosítani a település 
számára, amely révén egy újabb fejlesz-
tést tud megvalósítani. Remélem, hogy a 
mezőkövesdiek balesetmentesen tudják 
majd használni a megújult útszakaszt” – 
mondta el Tállai András. 

Az összegből a Lukoil kúttól egészen 
a Mátyás király útig terjedő útszakasz, 
azaz a Lövői és Széchenyi út felújítása 
valósul meg. A beruházás kapcsán az 
önkormányzat az úthoz kapcsolódó te-
rületeket is rendbe teszi. 

„Nagyon örülünk neki, hogy újabb 
nagy beruházás kezdődhet településün-

kön a Kormány támogatásából. Az útfel-
újítás mellett az érintett útszakaszon ta-
lálható buszmegállókat, a parkolókat, a 
Kavicsos-tó és a Stadion bejárata közötti 
parkolókat, valamint az iparterületre 
bevezető Asztalos út Lövői úti csatlako-
zásának burkolatát is felújítjuk. Ezekhez 
a munkákhoz az Önkormányzat biztosí-
tani fogja az önerőt, amely hozzávetőle-
gesen 15-20 millió forint lesz” – emelte ki 
dr. Fekete Zoltán polgármester. 

A munkát pár nap múlva el is kez-
dik, hiszen a tervek rendelkezésre áll-
nak, a pénz, a forrás biztosított és az 
időjárás is kedvező, így előreláthatólag 
heteken belül végeznek is az érintett 
útszakasz aszfaltozásával. M. zsanett

lázárné Csirmaz henriett
Tourinform irodavezető
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A Bayer Róbert tiszteletére megrendezett 
ünnepségen elsőként Tállai András állam-
titkár osztotta meg gondolatait, aki egye-
bek közt felidézte a több mint 100 eszten-
dős alma mater megalapítását, indulását, 
valamint ismertette Bayer Róbert életét 
és munkásságát, aki 1911-től 1936-ig irá-
nyította az intézményt. Kiemelte, az iskola 
alapítója az akkor még nagyközség oktatá-
sa mellett a helyi kulturális-, köz- és sport-
élet egyaránt aktív és meghatározó szerep-
lője volt. Támogatta a szegény családokból 
származó gyerekek taníttatását, akiket 
nem csak erkölcsileg, hanem anyagilag is 
segített. Az igazgató elhivatottságának és 
önzetlen támogatásának köszönhetően 
végezhette el tanulmányait az intézmény-
ben például Takács István is, az ismert 
mezőkövesdi freskófestő. Megszervezte 
a vidéki fiatalok utaztatását és 1922-ben 
egy bentlakásos kollégium segítségével a 
diákok elhelyezése, elszállásolása is meg-
oldódott. 1914-től az első felelős hetilap 
főszerkesztőjeként tevékenykedett, továb-
bá hosszú időn keresztül tagja volt a mező-
kövesdi nagyközségi képviselő-testületnek 
is. Bayer Róbert 1914-től kezdve négy éven 
keresztül a Mezőkövesdi Egyetemes Sport-
egyesület elnöki tisztét is betöltötte.

Kevesen tudják, hogy a sport területén 
is kimagasló teljesítményt nyújtott. Pályára 
lépett a magyar labdarúgó-válogatott tör-
ténetének első két hivatalos mérkőzésén 
1902. október 12-én és 1903. április 5-én. 
Nemzeti csapatunk mindkét összecsapást 
Ausztria ellen vívta meg. Bayer Róbert a 
világháború idején is áldozatos munkát 
végzett, a háborús körülmények nem tán-
torították el. Bayer Róbert a szerteágazó 
munkásságán túl példás családi életet élt 
Mezőkövesden egészen az 1953-ban be-
következett haláláig. „Élete és tevékenysége 
felbecsülhetetlen érték Mezőkövesd törté-
netében. Bayer Róbertnek küldetése volt, 
amit el is végzett. 1917-ben Budapestre 
hívták dolgozni, azonban nem vállalta el, 
mivel a »kövesdi mű« még nem volt befe-
jezve” – mondta az iskola alapítójáról Tállai 
András. Az ünnepségen részt vett Bayer 

Róbert két unokája, Mikó Györgyné Bayer 
Magdolna és dr. Bayer Éva, akik egy csokor 
virággal rótták le tiszteletüket az intézmény 
alapítója előtt.

népI híMzéskultÚra Az ünnepség az in-
tézmény dísztermében folytatódott, ahol 
Zeleiné Pap Bernadett népi iparművész 
kiállításának ünnepélyes megnyitóján ve-
hettek részt az érdeklődők. Dr. Fekete Zol-
tán polgármester köszöntőjében kiemelte 
a város vezetőinek és lakóinak elkötele-
zettségét a népművészet hagyományainak 
megőrzése és ápolása iránt. A városvezető 
hangsúlyozta, hogy a matyó hagyományok 
büszkeséggel töltik el az itt élőket, emellett 
a népművészet a város és a matyó telepü-
lések  – Mezőkövesd, Szentistván és Tard 
– összetartozását is kifejezi. A városvezető 
hozzátette, hagyományaink megőrzésén 
és ápolásán túl kiemelten fontos feladat 
a népművészeti értékek továbbadása az 
utódoknak. Ezen a területen jelentősen 
előrelépett a város, hiszen a startmunka-
program keretében újjáélesztették a házi 
bedolgozói-ipart, mely szintén azt bizo-
nyítja, hogy a népművészet ma is fontos 
része Mezőkövesd életének.

sokszínŰ tárlat Ezt követően Rigó 
Attiláné, a Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola magyar 
nyelv és irodalom, valamint néprajz szakos 
tanára mutatta be, illetve méltatta a kiállí-
tott alkotásokat. Kiemelte, a tárlat értékét 

növeli, hogy a munkafolyamatot a terve-
zéstől kezdve a kivitelezésig Zeleiné Pap 
Bernadett végezte el. A gyönyörűen meg-
munkált textíliák között helyet kapott egy 
matyó lobogós ujjú ing, emellett párnák, 
párnahuzatok és asztalterítők is láthatók. 
A népi iparművész tanulmányai során más 
tájegységek hímzéskultúráját is megismer-
te, ennek köszönhetően a matyó hímzésen 
kívül a drávaközi, tardi és gömöri népi nép-
művészeti hagyományokból is ízelítőt kap-
hatnak az érdeklődők a tárlaton. „Büszke 
vagyok arra, hogy itt láthatóak a munkáim 
és különösen értékes pillanat a számomra, 
hogy a Bayer Róbert emléktábla-avatással 
egy időben nyílt meg a tárlat” – mondta 
Zeleiné Pap Bernadett. 

A megnyitó zárásaként Juhász Jánosné 
igazgató köszöntötte a résztvevőket. Az 
intézményvezető egyebek mellett ki-
emelte az esemény fontosságát és meg-
köszönte az ünnepség szervezésében 
résztvevők áldozatos munkáját. 

Az emléktábla-avatás és a kiállításmeg-
nyitó ünnepi színvonalát a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola diákjainak énekes, prózai, valamint 
a Kujtorgó Néptáncegyüttes tagjainak 
táncos előadása emelte.

Egy életmű-emlékére
Tisztelgés Bayer Róbert előtt

Tállai András és Juhász Jánosné, 
a Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola igazgatója közösen 
leleplezte, majd megkoszorúzta a Bayer 
Róbert tiszteletére készített emléktáblát

A kiállítás anyaga 
március végig 
tekinthető meg 
az iskola 
dísztermében

emléktáblát avattak Bayer róbert (1878–1953) tiszteletére a Mezőkövesdi szent 
lászló gimnázium és közgazdasági szakközépiskolában. az iskola alapítójának 
és első igazgatójának emléktábláját tállai andrás, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára és Juhász Jánosné, az oktatási intézmény vezetője leplezte 
le. az ünnepség részeként zeleiné pap Bernadett népi iparművész alkotásaiból 
nyílt kiállítás az iskola dísztermében.

Bódi krisztián
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aKTUáLIsFolytatódik a restaurálás
Március végén folytatódik a szent lászló templom belső 
rekonstrukciója. a felújítás első két üteme befejeződött, így a 
szentély és a főkupolarész freskóinak restaurálása mellett 
a szentély megemelése is elkészült.

Takács István freskóinak felújítása a 
templom hátsó részének, illetve hátsó 
kupolájának helyreállításával fog folyta-
tódni a hónap végétől. Az 50 millió forint 
összértékű munkálatok végrehajtásához 
városunk önkormányzata 25 millió fo-
rintos támogatást biztosít, továbbá az 
érsekség 10 millió Ft-tal járul hozzá eb-
ben az évben. A fennmaradó összeget az 
egyháznak önerőből kell biztosítania. 

„Ezúton is szeretném megköszönni az 
önkormányzat segítségét, hiszen jelentős 
mértékben támogatták a rekonstrukciót. 
A hívek is folyamatosan adakoznak, akik 

szintén nagy segítséget nyújtanak nekünk a 
munkálatok megvalósításában. A felújítás 
során meghirdettük, hogy az állványozás 
hétmillió forintos költségének fedezésére 
gyűjtünk, melyből a hívek jó szándékának 
köszönhetően jelenleg öt és fél millió forint 
áll a rendelkezésünkre. A rekonstrukció-
hoz kapcsolódóan meg kell említenem Tóth 
András árnyékolástechnikai szakembert, 
aki egy olyan szerkezetet készített, melynek 
segítségével Takács István festőművész hí-
res alkotását az oltár fölé tudjuk emelni, 
ezzel is felhívjuk a figyelmet a nagyböjt 
időszakára” – hangsúlyozta dr. Medvegy 
János, a Szent László templom plébánosa. 

A munkát az Országos Műemléki Fel-
ügyelőség által elismert szakemberek, resta-
urátorok végzik, akik között a neves kövesdi 
festőművészt, Köteles Istvánt is megtaláljuk. 
A felújítás tavaly augusztus elején kezdődött 
és a tervek szerint a Szent László napi bú-
csúra teljes egészében befejeződik.

közeledIk a hÚsVét Március 5-én 
megkezdődött a nagyböjt, amely a 
katolikus egyház egyik kiemelt ünne-
pi időszaka. A húsvéti időszak Jézus 
Krisztus szenvedései és halála mellett 
a feltámadásának üzenetét hordozza. 
„Két figyelmeztető gondolat hangzott el 
a nagyböjt első napján, hamvazószer-
dán, melyből az egyik, emlékezz ember 
porból vagy, porrá leszel. Ez az üzenet a 
mi teremtésünkre utal, hiszen nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy egyszeri földi 
életet kaptunk. A másik mondat, tart-
satok bűnbánatot, higgyetek az evan-
géliumban. Ez az üzenet mindenkinek 
szól, hiszen Jézus nem csak egy néphez, 
minden emberhez jött. Nagyon fontos a 
megtérés, a hozzátérés, életünk átgon-
dolása, a bűnbánattartás és az öröm-
hír befogadása”– emelte ki dr. Medvegy 
János plébános a nagyböjttel és a hús-
véttal kapcsolatban.

Hajdanában a mezőkövesdi matyóság életének 
népi hagyományai szorosan összefonódtak a 
vallással és a mezőgazdasággal. Egységes rí-

tusok, elődöktől örökölt, továbbélő szokástörvények 
irányították az ünnepeket is: a húsvét a legnagyobb 
ünnep volt. A hosszú tél utáni külső-belső megtisz-
tulás, újjászületés időszaka. Kövércsütörtökkel zárult 
a farsang. Ettől kezdve nem volt vigadalom húsvétig. 
Kövércsütörtök reggel nagyanya nagy tepsibe szele-
telt vöröshagymával vegyített „tapodott” (savanyú) 
káposztát rakott, tetejére beirdalt malactokányt. A ke-
mencéből asztalra téve – nem volt annál fenségesebb 
látvány, illat és íz! Ezt követő szerdán volt hamvazó 
szerda. Ezzel kezdődött a húsvétot megelőző nagy-
böjt időszaka. Mindenki betért a templomba annyi kis 

időre, amíg a pap szentelt hamuval 
keresztet írt a homlokára: Emlékez-
zél, porból jöttél, porrá leszel...

A nagyböjt alatt lelkigyakorlatok 
voltak nőknek és férfiaknak külön.

A gyermekek játékos szokással  
– nagycsütörtökön „Pilátust verni” 
mentek: hosszú madzagra mindenféle 
zörgő alkalmatosságot, fém-pléhdara-
bokat kötöztek és nagy csörömpöléssel 
szaladgáltak végig az utcákon.

Nagypéntektől a szombat esti 
feltámadásig nem szólt a harang, 
gyászolt minden. A templom mel-
lékhajójában volt Jézus sírja Jézus 
lefektetett szobrával. Ide járult a 
nép „Jézust csókolni”. Nagypéntek 
délután volt a keresztútjárás, amikor 
Jézus szenvedéseinek állomásainál 
körmenetben imádkoztak a hívők.

Eközben a hétköznapi életben 
is folyt a megújító tevékenység: a 
határban csutkázással (előző évi 
kukoricagyökerek összeszedése) ké-
szítették elő a földet a vetéshez.

A házaknál belső nagytakarítás, 
ablakmosás, kívül meszelés újította 
meg a lakást. Az udvaron-utcán a 
tél maradékát egyengették kapával, 
gereblyével. A kapuk előtt kinek-

kinek a portája előtt is rendezni 
illett még a kocsiutat is. Gyakran 
lovasboronával egyengették simára.

Nagyszombat és vasárnap a gaz-
daasszonyok és a család nőtagjainak 
próbája volt: kocsonyát főzni, sonkát, 
kolbászt, keménytojást főzni. A tojáso-
kat faggyúgyertyával mintázni, utána 
vöröshagymalében színesedni, majd 
kis szalonnabőrkével átdörzsölni, hogy 
fényes legyen... Eközben sült a nagy 
húsvéti kalács és a sok kis pipícs (más-
hol madárka) a locsolkodóknak.

Nagyszombat délután volt a 
feltámadási körmenet: igazi kikeleti 
örömünnep! „Feltámadt Krisztus e 
napon, hogy minden ember vigad-
jon alleluja!” Ettől kezdve szabad 
volt újból a cuháré, a lagzi.

Vasárnap a matyó lányok és 
asszonyok a legünneplőbb ruhát 
vették fel: tüdőszín egyvirágút sö-
tétkék, fekete egyvirágút (ki melyik 
korosztályhoz tartozott). Menyecs-
kék csavarítókendőt, fiatalasszonyok 
töröttkendőt... Mise után a lányok 
összekarolva – kezükben már egy-
egy szál tavaszi virággal – karulni 
mentek végig a főutcán. A legények 

meg az út mindkét oldalán állva 
mustrálgatták őket. Húsvét hétfő volt 
a nagy locsolkodó-vendégváró nagy 
nap: kora reggeltől jártak a rokon-fér-
fiak, és csapatostól a legények locsol-
kodni. Az udvaron a gémeskútnál ön-
tötték le a nőket vízzel. Minden csapat 
után át kellett a vizes ruhából öltözni. 
Még így is előfordult, hogy tüdőgyul-
ladást kapott a lány. A háziak asztalán 
nagy tálban sonka, kolbász, kocsonya, 
húsvéti tojás, no meg jóféle házibor. A 
locsolkodó férfiaknál mindig volt nagy, 
tiszta férfizsebkendő, ebbe kapták ju-
talmukat a locsolkodásért: pipícset, 
hímes tojást. Ilyenkor még a legtávo-
labbi férfirokon is eljött locsolkodni, 
meglátogatni a rokonságot. Ez fontos 
volt, mert a sok dologtól máskor nem 
értek rá egymást látogatni.

A summáslagzik főleg ekkor voltak, 
mert a szántóföldi munkák beindultával 
el kellett menni szerződés szerint.

Az itthoni kis parasztgazdasá-
gokban szintén elkezdődtek a „látás-
tól vakulásig” tartó mezei munkák, 
de a húsvéttal átélt testi-lelki rend és 
megújulás öntudatot, erőt, reményt 
adott a jövőhöz. Pető Margit

B. krisztián
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jubilált 
a Maszk

Fennállásának 15 éves évfor-
dulóját ünnepli idén a Mező-

kövesd. amatőr színjátszó kör, 
azaz a Maszk egyesület. ennek 
alkalmából jubileumi ünnepsé-

get rendeztek március 1-jén 
a közösségi házban.

Elsőként Budai Károly, a társulat alapító-
ja és elnöke köszöntötte a megjelenteket, 
majd Tállai András, a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkára, térségünk 
országgyűlési képviselője, az est fővédnö-
ke mondott beszédet, aki kiemelte, hogy 
a MASZK mindig fontos és kiemelkedő 
szerepet játszott, játszik a város kulturális 
életében, Mezőkövesd büszke lehet a Kör 
minden tagjára. Hozzátette, hogy színpa-
don állni, szerepelni és szórakoztatni a kö-
zönséget nem könnyű feladat, de az egyesü-
let tagjai az évek során mindig színvonalas 
előadásokkal álltak a kultúrakedvelők elé. 
Tállai András egy maszkot, valamint a szü-
letésnapot jelképezve 15 üveg, különféle 
bort ajándékozott az egyesületnek, meg-
köszönve munkájukat. Az ünnepség ezt 
követően a másfél évtized alatt színpadra 
vitt darabok felelevenítésével folytatódott: 

az operettől, a vígjátékon át egészen a drá-
máig számos műfaj megjelent a színpadon. 
Az előadás mellett egy kiállítás keretében 
mutatták be a 15 év alatt színpadra vitt elő-
adások plakátjait. 

VIsszatekIntő 1999. március 6. Jeles dá-
tum a MASZK életében, ugyanis ekkor 
volt az első bemutatkozásuk a gimnázium 
dísztermében, a Petőfi látomásai című ver-
ses előadással. A színjátszó kör alapító tagja 
volt Budai Károly elnök mellett Fügedi Zsó-
fia, Hollóné Mariann, Juhász Ferenc, Kissné 
Dudás Mária, Lanszki Nóra, Mozerné Hor-
ga Stefánia, Lázárné Tóth Borbála, valamint 
Tanda Bertalan. Mára átalakult a szereplő-
gárda, cserélődtek a tagok és gyarapodott 
a létszám. A másfél évtized alatt számos 
városi rendezvényen – például Város Napja, 
illetve október 23-ai, március 15-ei ünnep-

ségek – szerepeltek. Emellett több éve már, 
hogy mese- és prózamondó versenyt szer-
veznek az általános és középiskolás diákok-
nak, valamint óvodás gyerekeknek.

Az is elmondható a társulatról, 
hogy évek óta nem telhet el úgy decem-
ber 30-a városunkban, hogy ne örven-
deztessék meg a közönséget egy vidám 
szilveszteri kabaréval. 

A 15 év során több mint 30 előadást 
vitt színpadra a MASZK. Ilyen volt a 
teljesség igénye nélkül a Petőfi látomá-
sai, a Bob herceg, a Csongor és Tünde, 
a Vihar kapujában, A helység kalapácsa, 
a Szegény Dániel, a Játék a kastélyban, a 
Képzelt beteg, A medikus, A szabin nők 
elrablása, a Leszállás Párizsban. Vendég-
szerepléseken is képviselték városunkat, 
melyek során számos díjat és elismerést 
sikerült elnyerniük. 

Folytatódott a koncertsorozat
három kitűnő művésztanár koncertjével folytatódott a „régi növendék” hangversenysorozat a 
Mezőkövesdi alapfokú Művészetoktatási Intézményben február 25-én.

A Városi Zeneiskola megalapításának 50 
éves évfordulója alkalmából életre hívott 
koncertsorozat újabb állomásán Nagy 
Krisztina Margaréta, Kardosné Barta 
Viktória és Nyikes Nikoletta előadását 
hallgathatták meg az érdeklődők. A kon-
cert elején Mozerné Horga Stefánia, tag-
intézmény-vezető köszöntötte a jelenlé-
vőket. A fellépők az egyórás színvonalas 
koncert keretében gitárjátékot és énekes 
produkciókat adtak elő, komoly, vala-
mint könnyűzenei dallamok egyaránt 
felcsendültek. A jelenlévők a koncert vé-
gén Máté Péter: Azért vannak a jó bará-
tok című örökzöld slágerét énekelhették 
együtt a művészekkel.

Fellépők Nagy Krisztina Margaréta 
énekszakos művésztanár 2000 és 2002 
között tanított az intézmény szentistváni 
kihelyezett tagozatán. A művésztanár 

Miskolcon diplomázott énekszakon 2002-
ben, majd két évvel később kiegészítő dip-
lomát szerzett Szegeden és jelenleg Oros-
házán dolgozik. Kardosné Barta Viktória a 
zeneiskola Szomolyai úti épületében kez-
dett el gitározni. Ezután az élet elsodorta a 
zenei pályáról, ugyanis egészségügyi tanul-
mányokat folytatott és 15 évig védőnőként 
dolgozott. Ezt követően megkereste Nyikes 
Nikolettát és a támogatásával elkezdte a 
szakirányú tanulmányokat, majd a befeje-

zését követően tanári diplomát szerzett 
Miskolcon. Az est harmadik főszereplője, 
Nyikes Nikoletta két évig csellózott, majd 
ezt követően hangszert váltott és ma már 
a Mezőkövesdi Alapfokú Művészetok-
tatási Intézmény gitárszakos művészta-
náraként dolgozik. Közép- és felsőfokú 
zenei tanulmányait Miskolcon végezte, 
majd egy évig a megyeszékhelyen taní-
tott, ezután tért vissza Mezőkövesdre, 
ahol 2003 óta oktatja a fiatalokat. 

mozsár

B. k.

Nagy Krisztina Margaréta, 
Kardosné Barta Viktória és 

Nyikes Nikoletta
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mozaIK

EGy PLATÁNFAÁG A ViLÁGBAN Az Ágacska című 
mesejátékot nézhették meg a gyerekek az iskolás 
bérlet harmadik előadásaként február 19-én. A két 
felvonásos darabot teltház előtt mutatta be a Dráma-
színpad szereplőgárdája. 

A műben az ezeréves platánfa letört ágacskájának 
történetével ismerkedhettek meg az iskolások, aki a 
mese során körbejárva a világot sok barátra tesz szert. 
A nézőtér soraiban helyet foglaló gyerekek a mese és a 
fantázia világába vezető hosszú úton számos izgalmas 
és vidám kaland részesei lehettek Ágacskával, Dani ka-
csával, Berci békával és a többiekkel. Az iskolás színház-
bérlet következő darabja a Fogi Színház előadásában a 
Pán Péter című zenés mesejáték lesz március 19-én.

SZERELEM éS ÚJJÁSZüLETéS Csurka István Az idő vasfoga című komédiáját nagy sikerrel mutatták be 
Ivancsics Ilona és Színtársai városunkban február 20-án. A Közösségi Ház 3. felnőtt bérletes előadására a 
ezúttal is csordulásig megtelt a színházterem. A kétrészes színdarab története már önmagában garanciát 
jelentett a felhőtlen kikapcsolódásra és szórakozásra. A komédia főszereplője Kenéz Pál pesti markecoló, 
azaz zsebtolvaj, aki orvosi diplomát vásárol és a városi kijózanító állomás vezetője lesz. Kenéz számára a 
munkahely maga a Kánaán, hiszen az állomáson különösebb gond nélkül rabolhatja ki a bekerült ittas em-
bereket. Mindez egy ideig zavartalanul megy, azonban az álorvost utoléri a szerelem, és ezzel együtt az új-
jászületés vágya. Kenéz Pál ekkor elhatározza, hogy tisztességes ember lesz. A változás azonban nem megy 
zökkenőmentesen, pláne úgy, hogy előkerülnek a régi haverok. A Pozsgai Zsolt rendezésében színpadra 
vitt darabban olyan kiváló színművészek léptek közönség elé, mint Ivancsics Ilona, R. Kárpáti Péter, Czvetkó 
Sándor, vagy Bodrogi Attila. Az előadássorozat következő darabja Wass Albert: A Funtinelli Boszorkány című 
két felvonásos drámája lesz a Főnix Művészeti Műhely előadásában, március 20-án. 

éLMéNyEKRE NyiTVA... A mezőkövesdi Közösségi Ház is csatlakozott az Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű 
programsorozathoz. Az országos kezdeményezés keretében február 28-án országszerte színes programokat szer-
veztek az érdeklődőknek. Városunkban délután a Kabócák és Manócskák, a Családok Egyesületének közreműkö-
désével játszóházzal, valamint kézműves foglalkozással várták a kicsiket, a gyermekeket. Később pedig már az 
idősebb korosztály számára kedveskedtek zenés, nosztalgikus műsorral. A „Volt egyszer egy Táncdalfesztivál” című 
összeállítás keretében a ’60-’70-es évek nagy slágerei csendültek fel. 

pápai áldás 
a 70. házassági évfordulóra
Mint arról már korábban beszámoltunk, 
2013 őszén ünnepelte 70. házassági évfor-
dulóját Kiss József és Dudás Mária. A jeles 
esemény alkalmából jubileumi szentmise 
keretein belül újították meg hitvesi eskü-
jüket, amit 1943-ban a mezőnyárádi Kato-
likus templomban fogadtak egymásnak. 

A kegyelmi lakodalom alkalmából az 
idős házaspár pápai áldásban részesült. A 
díszes oklevélen a következő olvasható: 

„Őszentsége Ferenc pápa szívből adja 
apostoli áldását, házasságkötésük 

70. évfordulója alkalmából
Mezőnyárád, 1943. november 27.

kiss józsef és Dudás Mária
életére és munkájára, mint mennyei 

kegyelmek zálogát.”

Az idős házaspár egész életében fontos 
szerepet töltött be a vallás. Józsi bácsi 15 

éven keresztül a mezőnyárádi egyházkö-
zösség elnökeként tevékenykedett. Ez idő 
alatt megvalósult a templom külső és belső 
átfestése és a tetőszerkezet cseréje.

A bekeretezett díszes oklevél december-
ben érkezett meg az ünnepeltekhez. Termé-
szetesen nagy volt az öröm és a meglepetés, 
Józsi bácsi és Marika néni azóta is büszkén 
mutatják a falat díszítő oklevelet az őket 
meglátogatóknak. ádám alexandra

a hurkák nagyMestere Görbe Sándor 
szenvedélye a hurkakészítés és a főzés. Már gyer-
mekként nagyapjától, apjától tanulta el a tökéletes 
hurka és étkek készítésének apró fortélyait. Nemcsak 
saját kedvtelésére készíti ételeit, hanem rendszeresen 
megméreti magát különböző főző- és hurkakészítő 
versenyeken, fesztiválokon. Legutóbb, immár 9. al-
kalommal vett részt a Tardi Hurkafesztiválon. „Idén 
készítettem hideg, májas hurkát, rizses hurkát, valamint 
magyaros hurkát rizzsel és gerslivel. Mindig törekszek a 
megfelelő fűszerezésre, hogy ne legyen egyetlen íz sem 
túl domináns, hanem harmonikusra sikerüljön az étel 
ízvilága” – mondta el Görbe Sándor.  Az általa készített 
hurka pedig annyira ízlett a zsűrinek, hogy ez alka-
lommal a Szabadtűzi lovagrend különdíját vehette át. 
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
március 9–15-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király út 108.)

március 16–22-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
március 23–29-ig

GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/a)

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban február 15. és már-
cius 2. között 3 házasságkötést 
és 17 halálesetet anyakönyvez-
tek. Ezek közül az alábbiak, illetve 
hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

házasságkötés 
Panyi Zoltán – Zelei Anikó

Takács Zoltán – Molnár Andrea

haláleset
Zelei Ágoston 85 éves,
Takács György 97 éves,

Fügedi Józsefné 88 éves,
Rácz Barnabásné 67 éves,

Pál Jánosné 88 éves
mezőkövesdi lakos.

Hívogató

Március 17. hétfő
17 órától Matyó Kertbarátok Klubja a 

Közösségi Házban –  
Vetőmagok csereberéje

Március 19. szerda
14 óra 30-tól Pán Péter – zenés 

mesejáték a Fogi Színház előadásában 
a Közösségi Házban

Március 19. szerda
17 órától Agócsné Halász Andrea: 

Szakrális kisemlékek Mezőkövesden címmel 
helytörténeti előadás a Városi Könyvtárban

Március 20. csütörtök 
18 órától Wass Albert: A funtineli 

boszorkány – dráma két felvonásban a 
Főnix Művészeti Műhely előadásában 

a Közösségi Házban 

Március 22. szombat 
10 órától Ki mit tud varrni farmerből? 
Országos pályázati kiállítás-megnyitója 

a Közösségi Házban

Március 31. hétfő
17 órától Matyó Kertbarátok Klubja 
Téma: Régi magyar gyümölcsészet, 
vendég: Ilonczai Zoltán ökológus, 

a Közösségi Házban

Stopper
Március 16. vasárnap 

14 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry –  
Újpest FC NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés 

a Városi Stadionban

Március 28. péntek
19 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Budapest Honvéd NB I-es férfi 

labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

szEnT lászlÓ EgYházkÖzség
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
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/vagy 
vasárnap kóruspróba. Minden hónap első vasárnap-
ján és ünnepek alkalmával: liturgikus szolgálat.

Egri gÖrÖg kaTolikus 
szErVEzŐlElkészség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 16 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: március 23.

jézus szíVE EgYházkÖzség
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 óra, 18 óra
Vasárnap: 7 óra, 9 óra, 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 15 óra 30: Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

A Jegenyesor úti útszéli kereszt felújítása 
elkészült, március 23-án, 
vasárnap 17 óra 30-kor áldják meg.

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

Harangszó

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

március 15.
ÜNNEPNAP
március 22.

Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.
március 29. 

Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

A Matyó Népművészeti Egyesület szeretettel meghívja 
a matyó települések érdeklődő polgárait

március 18-án, kedden 17 órára 
a „MéRTéK” Kör 

(Matyóföldi értékközvetítők Baráti Köre) 
következő összejövetelére

Program:
Köszöntőt mond: Berecz Lászlóné, az MNE elnöke

Az összejövetel témái:
– A Mezőkövesdi/Megyei/Nemzeti Értéktárba

történő jelölés mikéntje, a kör tagjainak konkrét 
javaslatai az értéktárakba való felvételre

– Új színfolt a matyó folklórt továbbéltetők palettáján
alakulóban egy matyóföldi amatőr közösség

– „Egy árnyékokkal borított életmű napfényre kerülése”
Vendégünk: Laczkó Pető Mihály 
a Takács István Galéria vezetője

Azokat a kedves lokálpatrióta érdeklődőket is várjuk a Népi 
Művészetek Háza nagytermébe, akik korábban még nem 
kapcsolódtak be a Mérték Kör együtt gondolkodó közösségébe!

Tisztelettel:
Berecz Lászlóné, egyesületi elnök

Meghívó

Az 50. éves jubileumát ünneplő zeneiskola 
hangversenysorozatának következő koncertje 
2014. március 21-én, pénteken 18 órakor 
kerül megrendezésre a zeneiskolában. A 
hangversenyen fellépnek: Mozerné Horga Stefánia, 
Ambrusz Angelika, Mozer Attila és Tóth Sándor 
művésztanárok. 
Az est folyamán ének, harsona és zongoraművek 
csendülnek fel. A belépés díjtalan, de 
adományokat szívesen fogadunk alapítványunk 
javára. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

M e g h í v ó
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hIrdeTés

Tíz biztató év, tíz meggyőző érv
A tizedik születésnap a gyermek éle-
tében óriási esemény, hisz addigra 
rengeteg élmény, tapasztalat összeg-
ződik benne. Egy intézménynél pedig 
kezdeti, de nagyon biztató lépéseket 
jelenthet a felnövekedéshez. a tízéves 
Fundamentum iskola nem dicseked-
het nagy múlttal, de hálával tekintünk 
vissza az eddig megtett útra. Azt lát-
juk, hogy Istennek tetszik az itt folyó 
munka. De nemcsak neki. Tudatos szü-
lők fogtak össze egy közös, nagy cél, a 
gyermekeik felelős és gondos nevelése 
érdekében. Folyamatosan csatlakoz-
tak hozzájuk mások is. Ebből született 
meg az iskola, az óvoda: száznegyven 
gyermek második otthona. 

Ahogy érzi erejét, képességeit egy kis 
tini, úgy nő az önbizalma. Tíz év múl-
tán mi is újabb terveket szövünk. Az 
engedély megvan már rá, a hátterét pe-
dig most építjük fel egy gazdaképzőnek. 
Igazán nagy kihívás, de a következő év 
szeptemberétől a jövő, öko-módon is 
gondolkodni tudó gazdáit képeznénk. 

A tangazdaság egyben az általános iskolai 
gyakorlati foglalkozásoknak biztosít tere-
pet. Nemcsak a középiskolai irányvonalat 
erősítenénk, hanem az óvodát is szeret-
nénk egy újabb csoporttal. A zongora, fu-
rulya, szintetizátor oktatása mellett, más 
hangszerekkel is bővítenénk zeneiskolánk 
választási lehetőségeit. 

Aki keres, az talál. Igaz ez az iskola-
választásra is. A keresőknek szeretettel 
ajánljuk a www.fundisuli.hu oldalt.

Tíz éves a Fundamentum Óvoda 
és iskola programsorozat
2014. március 19. és 26. szerda 8–11 óra: 

Nyílt Nap az iskolában Tardon

2014. április 4. péntek 17 óra, 
Közösségi Ház – Kiállítóterem:

A szerelem és szexualitás biokémiája
Előadó: Dr. Gloviczki Eszter (Budapest)

2014. április 9. szerda 17 óra, 
Közösségi Ház – Kiállítóterem:

„Az alkotás öröme” – jubileumi kiállítás a Fun-
damentum Óvoda és Iskola díjnyertes képző-
művészeti alkotásaiból, munkáiból

2014. április 11. péntek 18 óra, 
Fundamentum Óvoda:

Támogatói Műsoros Est

2014. április 15. kedd
Nyílt nap az óvodában Mezőkövesden

2014. május 9. péntek 17 óra, 
Közösségi Ház – Kiállítóterem:

A kapcsolatra épülő következetes fegyelmezés
Előadó: Brouwer Pálhegyi Krisztina (Budapest)

írország hercegnője 
látogat a hazai közönséghez!

Catherine Gallagher új táncműfajt teremtetett, amely egyszerre őrzi az ír sztepptánc hagyományait, de mégis modern és megújult. A 
Queen of the Dance, nevének megfelelően valóban az ír sztepptánc Hercegnőjét mutatja be a hazai közönségnek – összetársít sokféle 
stílust és műfajt, legyen az akrobatikus tánc vagy balett, ezzel különleges és kihagyhatatlan kulturális élményt ígérve!
A Queen of the Dance az ír sztepptánc legkiválóbb táncművészeiből álló társulat. Szólótáncosa és koreográfusa az ír nemzeti bajnok és 
többszörös világbajnok Catherine Gallagher, aki tagja volt a világhírű Riverdance együttesnek és megannyi vezető társulatnak, akik eme 
jeles műfajban szórakoztatják a közönséget.

A géppuskalábú táncosok lábdobpergésének hangja szinte extázisba hozza a közönséget. Catherine dinamikus, szenzációs 
és lélegzetállító szólókat táncol. Szabad szemmel szinte alig követhető, ahogyan a profi táncművészekből álló társulat elképesztő 
sebességgel szteppel a színpadon. A gyönyörű fellépőruhák, fergeteges ritmusok, új, modern koreográfiák mellett az előadás részét 
képezik, az akár önálló koncerttel is felérő, ír dallamok. 

A mezőkövesdi előadás sztárvendége Barry John Gallagher, a Lord of the Dance Las Vegasi csapatának principal szólistája, aki 
Catherine testvére. Ritka pillanatok egyike, hogy egy világsztár testvérpár egy időben, egy színpadon látható.

Jöjjön el, nézze meg Catherine Gallagher tánckarának produkcióját és ajándékozza meg magát egy életre szóló élménnyel, melyet 
a szervezők garantálnak!

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésüket, és további információt szeretnének kérni a jegyekkel, illetve az előadással kapcsolatban 
elérhetőségeinken tudnak érdeklődni.

A Catherine Gallagher nevével fémjelzett Queen of the Dance – szuperprodukció – Ír 
Sztepp Tánc Show 2014. április 10-én 19 órás kezdettel, a mezőkövesdi Közösségi 

Ház  Színpadán fantasztikus kikapcsolódást nyújt 2x50 perc időtartamban, 
amelynek Ön is részese lehet. Az előadás premierje Angliában volt májusban.

Jegyek korlátozott számban kaphatók:
A helyszínen: Közösségi Ház titkárságán 
(Mezőkövesd, Szent László tér 24.)
információ: 49/500-135, 411-873
Valamint az iRiSHDANCE.HU és 
az iNTERTiCKET országos üzlethálózatában.
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Felhívás
Tájékoztatom az érdekelt szülőket, hogy városunkban a 2014. december 31-ig 

3. életévüket betöltött gyermekek ÓVODAi BEÍRATÁSÁNAK időpontja:
2014. április 14-én,15-én és 16-án lesz. 

A beíratás helye:
Mezőkövesd, László Károly u. 1. sz. alatti Székhely Óvoda (volt Szülőotthonnal szemben)

időpontja a kijelölt napokon: 7–17 óra között.
  Felhívom a szíves figyelmüket, ha a gyermek 2014-ben az 5. életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni,

ezért ezeket a gyermekeket be kell íratni!
A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

a szülő személyi igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa.
Dr. Jakab Orsolya

Jegyző

Közhírré TéTeTIK

AKCIÓ

kedvező ár 
korrekt kiszolgálás

mérhető mennyiség
szállítás

tel.: +36 70/930-9935

tűzifa 
értékesítés 

egerben 
a k2-es út 

mellett

Kéményseprő-ipari feladatok ellátásának
2014.  ii. negyedévi részletes sormunkaterve (április)
(Ez a terv a Lakásszövetkezet kezelésében álló ingatlanokra nem vonatkozik.)
április 14.  Berzsenyi Dániel u., Móricz Zs. u. 26-ig
április 15. Móricz Zs. u. 27-től végig, Balassi Bálint u., Juhász Gyula u., Csokonai u., Illyés Gyula u. 7-ig
április 16. Illyés Gyula u. 8-tól végig, Radnóti u., Eszter u., Emese u. 8-ig
április 17. Emese u. 9-től végig, Emma u., Katalin u.16-ig
április 18. Katalin u. 17–62-ig
április 24. Budai Nagy Antal u. 7–52-ig
április 25. Budai Nagy Antal u. 53-tól végig, Ibolya u., Dr. Papp Zoltán u. 14-ig

MiéRT VAN SZüKSéG KéMéNyELLENŐRZéSRE?
A háztartások komfortját biztosító épület-gépészeti berendezések 
használata rejt magában bizonyos kockázatokat, esetenként akár 
életveszélyt is. A háztartási tüzelő-berendezések és a hozzájuk 
kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) 
használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres 
időközönként végzett, kötelező ellenőrzés. A kéményseprő munkája 
tehát a jogszabályok alapján elsősorban ellenőrzés, szükség esetén 
tisztítás, melynek szükségességét a kéményseprő dönti el – 
természetesen a kapcsolódó felelősséget is a kéményseprő viseli. A 
feltárt hiányosságok kijavítása minden esetben a tulajdonos feladata.
MiéRT KELL OTTHON MARADNi AZ ELLENŐRZéSKOR?
Az ellenőrzés elsődleges oka, hogy így csökkenthetők minimális 
szintre a kémények használatából eredő kockázatok, azaz 
rendszeres ellenőrzésükkel és karbantartásukkal biztosítható 
az emberi élet és az ingatlanok védelme. Emellett jogszabályi 
kötelezettség a kéményseprőt beengedni. A 63/2012. (XII. 11.) 
BM rendelet előírja az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatás 
ellátásához szükséges helyi feltételek biztosítását, így különösen 
az érintett helyiségekbe való bejutást.
MiéRT CSAK MUNKAiDŐBEN JÖN A KéMéNySEPRŐ, éS 
MiéRT NEM ADNAK MEG PONTOS iDŐPONTOT?
A vizsgálatra legtöbbször 800 és 1600 óra között kerül sor, de 
minden esetben nappali világosság mellett. Ennek oka, hogy a 
kéményellenőrzés, bizonyos hibák felderítése, csak megfelelő 
fényviszonyok mellett végezhető. Adott esetben a padlásterek, 
kéményjáratok, tetőjárdák megközelítése munkabiztonsági 
okokból csak ezen időszakban történhet. A 63/2012. (XII. 11.) 
BM rendelet előírásainak megfelelően a kéményseprő a tervezett 
munkavégzésre egy napot jelöl meg. Ennek oka, hogy az egyes 
ingatlanokban a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges tényleges 
idő függ az ott feltárt esetleges hibáktól és hiányosságoktól, azaz 
az ütemezés ennél pontosabban nem tervezhető. Ugyanez okból 
fordulhat elő, hogy a kéményseprő nem az előzetes terveknek 
megfelelő időpontban, hanem hamarabb jelenik meg. Ilyen 
esetben a kimaradt lakásokat újra végigjárja a tervezett napon is.
HONNAN TUDHATOM, HOGy MiKOR JÖN A KéMéNySEPRŐ?
A jogszabályoknak megfelelően a kéményseprő legalább 8 nappal 
előre a helyben szokásos módon értesíti az ingatlanok tulajdonosait, 

tehát pl. kifüggesztett hirdetményen, vagy a helyi képújságban. A 
munkaterv megtekinthető a helyi önkormányzatok hirdetőtábláján. 
Mezőkövesden a Mezőkövesdi Újságban is megjelenik a szolgáltatás 
tervezett időpontja. Ha a tulajdonos, használó, vagy megbízott a 
megadott időpontban nem tartózkodik otthon, vagy az ingatlanba 
más okból nem lehet bejutni, a kéményseprő „Munkavégzési 
értesítő” nyomtatványon tájékoztat a következő időpontról.
MiT TEGyEK, HA NEM JÓ A KéT MEGADOTT iDŐPONT 
EGyiKE SEM, VAGy HA EGyiK ELLENŐRZéSKOR SEM 
VOLTAM OTTHON?
A díjak alacsonyan tartása érdekében és a kéményseprés 
jogszabályba foglalt, előre ütemezett jellege miatt az 
ingatlantulajdonosnak nincs módja a megadott két időpont 
megváltoztatását kérni. Amennyiben a két időpont egyike 
sem megfelelő, vagy a két időpont egyikében sem biztosította 
az ingatlanba történő bejutást, a 2012. évi XC tv. 9 § (1) f 
bekezdése alapján Önnek a második meghiúsult alkalomtól 
számított 30 napon belül igénybe kell vennie a szolgáltatást. 
Erre vonatkozó igényét csak egyedi megrendelés keretében 
tudjuk befogadni, melyet a szolgáltatási díj mellett kiszállási 
díj is terhel. A megrendelés telefonon, személyesen (az 
ügyfélszolgálaton), vagy a társaság elektronikus levélcímén 
keresztül történhet. Az elektronikus megrendelés beérkezését 
követően munkatársaink a megadott elérhetőségeken 
kapcsolatba fognak lépni Önnel időpont-egyeztetés céljából.
MiLyEN KéMéNyéRT KELL FiZETNi, éS MiLyENéRT NEM?
A jogszabályok szerint, ha egy égéstermék-elvezetőre 
(kéményre) bármilyen tüzelőberendezés van csatlakoztatva, 
azt használatban lévőként kell nyilvántartani, tehát ellenőrzés- 
és díjköteles, függetlenül a készülék használatától. Szintén 
ellenőrizni kell a tartalék égéstermék-elvezetőket. Tartalék 
égéstermék-elvezető az, amelyik üzemképes állapotban van, 
de nincs rácsatlakoztatva tüzelőberendezés. Használaton 
kívüli égéstermék-elvezető az olyan égéstermék-elvezető, 
amelynek összes nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal 
tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával 
(kötéssel) lezárták. Az ilyen égéstermék-elvezetőt nem kell 
ellenőrizni, tehát nem is díjköteles. Kollégáinknak az ellenőrzés 
időpontjában talált állapot alapján kell dolgozni, tehát nem 
megoldás, hogy „akkor majd leszerelem”.

MiKOR KELL A KéMéNyDÍJAT FiZETNi?
A 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 11.§ (4) pontja alapján „A 
díjat az ingatlan tulajdonosának, … az ellenőrzést, szükség 
szerinti tisztítást követően kell megfizetnie.”
Mi TÖRTéNiK, HA VALAKi NEM ENGEDi BE A KéMéNySEPRŐT?
A második alkalommal is zárva talált lakásokat 30 nap 
elteltével a közszolgáltató köteles átjelenteni az elsőfokú 
tűzvédelmi hatóságnak, azaz a katasztrófavédelemnek, aki 
súlyos esetben akár több tízezer forintos tűzvédelmi bírsággal 
is büntetheti az ingatlan tulajdonosát.
Mi TÖRTéNiK A 2013-BAN A REZSiCSÖKKENTéS ELŐTT 
KiFiZETETT DÍJAKKAL?
A közszolgáltatás díjait több jogszabály is részletesen szabályozza. 
Azonban egyetlen jogszabály sem köti a díjak megállapítását naptári 
időszakhoz abban az értelemben, hogy bizonyos időszakra (félévre, 
vagy évre) határozná meg a díjak mértékét. A kéménydíjak mértéke 
– egyszerűsítve – a kémények típusától függ, illetve az ahhoz 
kapcsolódó és elvégzendő feladatoktól. A rezsicsökkentésről szóló 
törvény ezért nem foglalkozik a díjak visszamenőleges rendezésével. 
Egyszerűen megszabja, a 2013. július 1.-től számlázható felső 
díjhatárt. (Az áramszámlából sem kérhetjük vissza a rezsicsökkentés 
előtti, ahhoz képest kifizetett díjtöbbletet.) A munkadíjakat 
egyébként a jogszabályokon kívül a helyi önkormányzatok rendeletei 
is szabályozzák, azokat nem a szolgáltató határozza meg.
VAN-E TEENDŐM, HA BÁRMiLyEN VÁLTOZTATÁST SZERETNéK 
VéGEZNi A FŰTéSSEL, KéMéNNyEL KAPCSOLATBAN?
Igen, a jogszabályok szerint a tulajdonost bejelentési 
kötelezettség terheli, az ingatlan tulajdonjogának, vagy 
használatának változása esetén. Szintén bejelentést kell 
tenni a szolgáltatónak új égéstermék elvezető kivitelezésének 
megkezdése előtt, és újonnan szerelt, felújított, átalakított, 
vagy újonnan használatba venni kívánt égéstermék 
elvezető használatbavétele előtt is. Tüzelőanyag váltás, 
tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe 
helyezése előtt, szintén kéményseprő-ipari szakvélemény 
szükséges, mint ahogy meglévő égéstermék elvezető 
bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül 
helyezését, ill. bármilyen átalakítást megelőzően is.

Kéményseprő-ipari feladatok ellátásának 
2014.  ii. negyedévi részletes sormunkaterve (április)
(Lakásszövetkezet kezelésében álló ingatlanok)
április 1. Kavicsos út, Mészáros Lázár u. 3-ig
április 2. Mészáros Lázár u. 5-től végig, Batthyány u. 6-ig
április 3. Batthyány u. 7-től végig, Építők útja, Ifjúság u. 5-ig
április 4. Ifjúság u. 6-tól végig, Sport u.    

A terv változtatásának jogát fenntartjuk!
A májusi és júniusi tervet a következő számunkban olvashatják.

Kéményseprés – gyakran elhangzó kérdések

Mezőkövesdi VG Zrt.
Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség
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sporTKaLaUzUMEi Teknőc Úszóiskola 
2013. évi beszámolója
MiSKOLCi KOCSONyAFESZTiVÁL 2013. február 23.
Az év első versenye Miskolcon volt, a kocsonyafesztivál 
keretein belül, csak egyetlen apró probléma volt vele, 
hogy 2001-es és fiatalabb versenyzők indulhattak rajta. 
Így aztán kicsit csorba csapattal, viszont nagyon sikere-
sen kezdtük az évet!
Teknőc 13 fő. 10 arany, 8 ezüst és 4 bronzérem.

GyERGyÁK MAGDA EMLéKVERSENy EGER, 
2013. március 9.
Az egri versenyről tudni kell, hogy az ország minden ré-
széről jönnek versenyzők és plasztikos verseny, de ama-
tőrök is indulhatnak. 50 m-es medencében zajlik, gépi 
időméréssel. Itt változó a táv, 50-től 400 méterig vannak 
számok, és már megjelennek a vegyes számok is. Itt már 
az éremszerzés is nagyon jó teljesítményt jelent.
Teknőc 9 fő. 0 arany, 0 ezüst, 1 bronzérem

VÍZ ViLÁGNAPJA MiSKOLC 2013. március 23–24.
Ez viszont már az a verseny, ahol a nagyok csak plasz-
tikkártyával, a 2005-ösek és fiatalabbak indulhatnak 
amatőrként a versenyen. Itt is 50 m-es versenyszámok-
ban indulhatnak és gépi időmérés van. Csapatunkat egy 
nagyon kis csoport képviselte, tapasztalatszerzés volt a 
legfontosabb célja a versenynek.
Teknőc: 4 fő. 1 arany, 1 ezüst, 3 bronzérem + váltó 
bronzérem született.

Viii. SZERENCS KUPA ÚSZÓVERSENy 2013. május 4.
Szerencsen ismét indulhattak a megyében nem csak ama-
tőrök, hanem plasztikos versenyzők is. Mindenkinek egysé-
gesen 50 m volt a táv, gyors-, hát-, mell- és pillangó úszás-
nemekben. Ez a szombat sok gyereknek nem volt jó és egy 
kicsit hiányos csapattal képviseltette magát az úszóiskola.
Legeredményesebb úszónk: Németh Zsófia (2006) 2 
arany és 2 ezüstéremmel.
Teknőc 11 fő. 4 arany, 10 ezüst, 4 bronzérem született.

Vi. HAGyOMÁNyŐRZŐ ÚSZÓ EMLéKVERSENy 
2013. május 11.
Ez az a verseny, ahol évek óta jelen vagyunk, igaz na-
gyon erős mezőny, mert itt is indulhatnak a plasztikos 
versenyzők is az amatőrökkel, de a versenyzés szabálya-
ira a fordulókra és a pontos rajtokra is nagyon figyelnek 
a szervezők. Itt nem csak a megyéből vannak verseny-
zők, hanem a GDSE Salgótarján és néha még Pesti csa-
patok is emelik a verseny színvonalát. 
Teknőc 8 fő. 0 arany, 1 ezüst, 8 bronzérem született.

SZEZONNyiTÓ ÚSZÓVERSENy TiSZAFÖLDVÁR 
2013. május 18.
Tiszaföldváron ugyanolyan 33 m-es medence van, mint 
itthon, csak nyitott formában, viszont a déli országrész 
versenyzőivel tudják a gyerekek összemérni tudásukat. 
Kis csapatunk 66 m gyorson, háton és mellen méretették 
meg magukat. Azt még tudni kell, hogy a kicsik éven-
kénti értékelésben vannak, de az 1999-esek és időseb-
bek együtt vannak értékelve. 

Legeredményesebb úszónk: Bársony Bálint (2000), 1 
arany és 2 bronzérem.
Teknőc 5 fő. 1 arany, 0 ezüst,  3 bronzérem született.

Xiii.MATyÓ PüNKÖSD KUPA 2013. május 24.
Az első hazai versenyünk, amit az MSE szervezett. Hazai 
medencében viszont korcsoportonkénti értékelésben 
volt a verseny megrendezve, és nem csak amatőröknek. 
Sok csapat rengeteg versenyzővel képviseltette magát. 
A legkisebbeknek 33 m volt a táv, a nagyobbak viszont 
100 m távon versenyeztek a négy úszásnemben, és 
4x33 m gyorsváltóban.
Legeredményesebb úszónk Németh Anna (2003) 3 
arany és 1 ezüstérem.
Teknőc 20 fő. 9 arany, 14 ezüst, 16 bronzérem.

ii. MVSi KUPA MiSKOLC 2013. május 26.
Ez ismét az a verseny, ahol csak plasztikos versenyzők in-
dulhatnak, amatőrök 2005-ösek és fiatalabbak versenyez-
hetnek. A versenyszámok itt mindenből csak egységesen 
50 m volt a kicsiknek, a nagyoknál minden szerepelt 100, 
200 és 400 méteren is összemérhették tudásukat. 
Teknőc 4 fő. 0 arany, 1 ezüst, 3 bronzérem született. 

XiV. ZSÓRy KUPA ÚSZÓVERSENy 2013. október 11.
A második, de nagyobb lélegzetű versenyünk hazai pá-
lyán volt, ahol a legkisebbeknek csak 33 m kellett úszni 
(gyorsban, háton és mellen). A nagyobbak 66 m-en 
(gyors, mell, hát és pillangó), illetve 133 m vegyesen 
mérték össze tudásukat. Amatőr szinten volt meghirdet-
ve a verseny, de egész sok versenyző és csapat jött el. 
Teknőc legeredményesebb versenyzői:
Prókai Blanka (2001): 4 arany és 1 ezüst.
Bársony Bálint (2000): 3 arany és 2 ezüst.
Szél Kristóf (1998): 3 arany, 1 ezüst és 1 bronz.
Teknőc 21 fő. 22 arany, 32 ezüst és 15 bronzérem.

Amatőr úszóverseny Encs, 2013. november 9.
A megyéből 10 csapat több mint 150 úszó jelent meg. Itt 
egységesen mindenkinek 50 m gyors-, mell- és hátúszás 
volt a feladata. Csapatunk majdnem teljes létszámmal je-
lent meg: 23 fő indult és nagyon eredményesen szerepel-
tünk. A versenyen minden évfolyamot külön értékeltek.
Kiemelkedő eredményt értek el:
Besenyei Liza (2005): 3 aranyérem.
Kosztrub Dominika (1997): 3 aranyérem.
Bársony Bálint (2000): 3 aranyérem.
Teknőc 23 fő. 17 arany, 15 ezüst, 11 bronzérem.
A legeredményesebb csapat serlegét is megérdemelten 
kapta meg a Teknőc úszóiskola!

XiX. Testvérvárososk Kupa Nemzetközi 
Úszóverseny: Miskolc 2013. november 23.
Mivel ez plasztikos verseny, és csak a kicsik indulhatnak amatőr-
ként, így nagyon kis csapattal képviseltette magát az úszóiskola. 
6 fő indult, érmet nem szereztek, viszont megtapasztalhatták, 
milyen 50m versenymedencében úszni gépi időméréssel. Ezt is 
szokni kell, mert teljesen más, mint a 33 m -es medence!

Viii. Teknőc Mikulás kupa úszóverseny 
2013. december 6.
Az úszóiskolánk saját versenye, nemzetközi verseny lett, 
mert Erdélyből is jött két csapat, és a megyén kívül képvi-
seltette magát több csapat is. Itt ismét csak 33 m-t kellett 
úszni mindenkinek a négy úszásnemben. A verseny után 
mindenki mikuláscsomagot kapott az uszodában meg-
jelent Mikulástól. A létszámot befolyásolta, hogy 2000-
esek és fiatalabbak vehettek csak részt a versenyen.
Legeredményesebb úszóink: 
Besenyei Liza (2005): 4 aranyérem.
Bárány Zsófia (2002): 4 aranyérem.
Bársony Bálint (2000): 4 aranyérem.

Az úszóiskolánkból sok hiányzó volt, de így is sike-
rült sok értékes érmet nyerni, és szinte mindenki egyéni 
rekordokat úszott. A legsikeresebb csapat címet is meg-
nyertük volna, de itt nem volt meghirdetve. 
Teknőc 19 fő. 17 arany, 6 ezüst, 12 bronzérem.

Vii. Karácsony Kupa Megyei Amatőr Bajnokság 
Szerencs 2013. december 14.
Az év utolsó versenye már évek óta, mintegy az év zárá-
saként. A kiírás diákolimpiai korcsoportonként történt, a 
kicsiknek évenkénti értékelés, a nagyoknál viszont két év 
összevontan van értékelve. A verseny érdekessége még, 
hogy a 2002-től fiatalabbak délelőtt versenyeztek, az idő-
sebbek pedig délután. Ez azért is jó, mert a kis uszodában 
jobban el lehet férni. A kicsiknek 25 m-t kellett úszni, a 
nagyobbaknak már 50 m-t és a legnagyobbak délután már 
100 m-en mérték össze tudásukat. Mivel még nem fejező-
dött be az iskola, voltak sokan, akik nem tudtak eljönni erre 
a megmérettetésre. Ez a többi csapatra is igaz volt, kivéve 
a helyi egyesületet, akik a délelőtti és a délutáni verseny-
számokban is szép létszámmal szerepeltették magukat.

A kevés induló ellenére is szépen szerepelt az úszó-
iskolánk és sok éremmel gazdagodtunk. Sokan megja-
vították egyéni legjobb idejüket!
Csapatversenyben a második helyen végzett a kis lét-
számú csapatunk.
Teknőc 14 fő. 9 arany, 9 ezüst, 8 bronzérem.

Összegzés: az egész éves teljesítményt figyelembe véve el-
mondható, hogy sikeres évet zárt a Teknőc úszóiskola, ez az 
éremtáblázatban is látható, mivel még egyetlen évben sem 
szereztek úszóink ilyen sok érmet, ill. aranyérmet. A többéves 
komoly munka meghozta gyümölcsét, és a gyerekek egyre 
jobb időket úszva, egyre jobb eredményeket érnek el.
2013-ban összesen a Teknőc Úszóiskola 13 versenyen 
vett részt!!
Egyéni versenyszámokban összesen: 92 arany, 96 ezüst, 
87 bronzérem született.
Az úszóiskola legeredményesebb versenyzői:
1. Prókai Blanka (2001): 13 arany, 5 ezüst és 2 bronzérem.
2. Bársony Bálint (2000): 11 arany, 2 ezüst és 8 bronzérem.
3. Németh Anna (2003): 10 arany, 12 ezüst és 2 bronzérem.
Az összes versenyzőnek gratulálunk és a következő évben is 
további kitartó munkát és jó egészséget kívánunk. L. B. é.
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sporTKaLaUz Dombokon,
hegyeken...

Dr. T. B.

laBdarÚgás egy pontot szerzett a Mezőkövesd zsóry felnőtt csapata a baj-
nokság tavaszi szezonjának első két fordulójában. labdarúgóink a kecske-
méttől elszenvedett vereséget követően pápán értek el döntetlent.

Egy pontot „kaszáltak”
Mezőkövesd zsóry – 
kecskeméti TE-phoenix Mecano 0-1 (0-0)
Az OTP Bank Liga 18. játéknapján a 21 
ponttal 11. helyen álló Kecskemétet lát-
ták vendégül Véber György tanítványai. 
Együttesünk mindössze három egység-
gel gyűjtött kevesebbet a lila-fehérektől, 
így igazi hatpontos rangadó várt a két 
csapatra március 1-jén.

A mérkőzés puhatolózó játékkal in-
dult, majd labdarúgóink egyre bátrab-
ban játszottak. Az utolsó negyedórában 
Harsányi előtt két lehetőség is adódott a 
gólszerzésre, majd Takács szabadrúgása 
jelentett veszélyt a kecskeméti kapura. 
A félidő utolsó pillanataiban óriási lehe-
tőséghez jutottak a lila-fehérek, ugyanis 
egy lesgyanús kiugratás után Horváth 
szabálytalankodott Balázzsal szemben, 
azonban a sértett 11-esét a hálóőr szép 
vetődéssel kiütötte a gólvonal elől.

hazaI Fölény Fordulás után együtte-
sünk azonnal magához ragadta a kez-
deményezést és az 50. percben Fótyik, 
míg tíz perccel később Rajczi is a kapufát 
találta el. A kihagyott lehetőségek meg-
bosszulták magukat, ugyanis húsz perc-
cel a mérkőzés vége előtt Mamadou elé 
került a labda, aki miután lerázta magá-
ról Szalait, a kifutó Horváth mellett ele-
gánsan a kapu közepébe helyezett, így a 
vendégek megnyerték a találkozót.

lombard pápa Termál FC – 
Mezőkövesd zsóry 1-1 (0-0)
A pontvadászat 19. találkozóját Pápán ját-
szották le labdarúgóink március 7-én. Az ösz-
szecsapás elején együttesünk játszott veszé-
lyesebben és az első negyedóra végén Bognár 
életerős lövését Szűcs a levegőben úszva tor-
názta ki, majd két perccel később Rajczi pró-
bálkozása is elakadt a kapusban. Együttesünk 
ezután is jobban játszott. Öt perccel a játék-
rész vége előtt Présinger rántotta le Rajczit a 
16-oson belül, de Melczer büntetőjét Szűcs 
kiütötte a bal alsó sarok elől. 

pontVesztés a Végén Fordulás után fel-
javultak a vendéglátók, akik Kenesei remek 
lövése után nem sokkal Griffiths révén a 
felső lécet is megzörgették az első félóra vé-
gén. A pápai lehetőségekre góllal válaszol-
tak labdarúgóink, miután egy nagyszerű 
kiugratást követően Menougung lőtt éles 
szögből nagy erővel a léc alá a 78. percben. 
A dunántúli gárda a hajrában nagy nyomást 
gyakorolt a kövesdi kapura, azonban Balajti 
végleg eldönthette volna a három pont 
sorsát a 86. percben, ha Bognár átadását 
értékesíti, de közelről nem tudott betalálni. 
A hazaiak góllal büntették a kimaradt lehe-
tőséget, ugyanis egy sarokrúgást követően 
Csizmadia pofozta be közelről a labdát a 
hálóba két perccel a lefújás előtt. Véber 
György tanítványai 19 forduló után a 13. 
helyen állnak a bajnokságban 19 ponttal.

kIesés döntetlennel Labdarúgóink a 
DVTK együttesével találkoztak a Ligaku-
pa nyolcaddöntőjében február 26-án és 
március 4-én. Együttesünk Hegedűs Csa-
ba révén szerzett vezetést az első játékrész 
derekán, melyre Futács Márkó válaszolt a 
26. percben. Fordulás után Fótyik közeli 
fejesével ismét labdarúgóink voltak előny-
ben az 56. minutumban. A találkozó vége 
előtt két perccel Fótyik egy szép távoli lö-
véssel állította be a 3-1-es végeredményt.

Csapatunk a visszavágón Gosztonyi 11-
esből szerzett találata miatt már a 10. perc-
ben hátrányba került. Tomiszlav Szivics 
együttese a folytatásban is fölényben játszott 
és az 53. percben Batioja közeli találata után 
2-0-ás előnyt harcolt ki. Bognárék a hajrá-
ban hiába dolgoztak ki több nagy helyzetet, 
a DVTK összesítésben 3-3-as döntetlennel 
és idegenben lőtt góllal kiharcolta a legjobb 
nyolc közé jutást.

kézIlaBda tisztesen helytállt a Mezőkövesdi kC felnőtt csapata a bajnokság két, dobogós helyen 
álló együttese ellen. kézilabdázóink a Csurgótól két, míg a pick szegedtől nyolc góllal kaptak ki.

Mezőkövesdi kC 
– Csurgói kk 25-27 (10-17)
Skaliczki László tanítványai teher nélkül 
léphettek pályára az NB I-es kézilabda-baj-
nokság alapszakaszának utolsó előtti játék-
napján március 1-jén. A találkozó elején 
óvatosan játszottak a csapatok, emiatt 10 
perc után mindössze 2-4 állt az eredmény-
jelzőn. A folytatásban Imre Vilmos együtte-
se kihasználta az MKC hibáit, így a dunán-
túliak Kiss remek védései ellenére a félidő 
felénél 8-3-ra vezettek. Kézilabdázóink 11-
10-re feljöttek, de a látogatók Gazdag ve-
zérletével egy 6-0-ás sorozattal zárták az 
első játékrészt. Fordulás után Dobóék kivá-
lóan védekeztek, így 40 perc után 18-13-as 

csurgói előnyt mutatott az eredményjelző. 
Leléék ezt követően 22-13-ra megléptek, de 
Skaliczki László csapata egy pillanatra sem 
adta fel a mérkőzést, ennek köszönhetően 
az MKC mindössze két góllal kapott ki. 

pick szeged 
– Mezőkövesdi kC 28-20 (15-12)
Dobóék az alapszakasz záró körében az 
ezüstérmes Pick Szeged gárdájához láto-
gattak március 8-án. Csapatunk kiválóan 
kezdett, ugyanis Djukics triplája, valamint 
Szepesi találata után 4-1-re elhúzott. Ezt kö-
vetően Zubaiék 6-6-ra felzárkóztak, viszont 
kézilabdázóink ismét két gólt lőttek zsinór-
ban. A tiszaparti gárda csak a 19. percben 
tudta átvenni a vezetést Larholm indításból 

lőtt találatával, de a hazaiak így is mindössze 
háromgólos fórral vonulhattak a szünetre. 
Ancsinék hosszú ideig a második játékrész-
ben sem tudtak meglépni Dobóéktól, ennek 
eredményeként a 42. percben még csak két 
találatnyi volt a csapatok közötti távolság. 
Vadkertiék a találkozó hajrájában összesze-
dettebben és pontosabban kézilabdáztak, 
ezért végül magabiztos győzelmet arattak.

Együttesünk 11 ponttal a 11. po-
zícióban zárta az alapszakaszt, így jó 
helyzetből várhatja az alsóházi ráját-
szás küzdelmeit, amely március utolsó 
előtti hétvégéjén kezdődik. Kézilab-
dázóink további bajnoki menetrendjét 
városunk honlapján, a mezokovesd.hu 
oldalon olvashatják.

Tisztes helytállás

A megyei rangadó Mezőkövesden 
megrendezett mérkőzését 

3000 néző tekintette meg  a Városi Stadionban

Bódi krisztián

bokri
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harmadik helyen végzett a mezőkövesdi takács 
andrás a Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc 

latyakfutáson. a 14. alkalommal megrendezett ran-
gos futóversenyen mintegy 100 sportoló vett részt.

Dombokon,
hegyeken...

A Tó, Tenger, Folyó Nyíltvízi Úszóklub által 
szervezett versenyen a hagyományokhoz híven 
ezúttal is 14 km-es táv várt az indulókra február 
22-én. A verseny győztese Csécsei Zoltán lett, 
aki Marcaliból érkezett. A sportolónak egy óra 
alatt sikerült teljesítenie a távot. A mezőköves-
di indulók közül a leggyorsabb Takács András, 
a Mezőkövesdi Triatlon Egyesület sportolója 
volt, aki a dobogó legalsó fokára állhatott fel.

A női kategóriában Ihász Veronika, az Ózdi 
Teknős Futó Club versenyzője győzött, 1 óra 8 
perccel, így összesítésben a 4. helyen végzett. A 
verseny ünnepélyes eredményhirdetését a Bogácsi 
Jurta Üdülőközpontban rendezték meg, ahol Baj-
zát László főszervező osztotta ki az okleveleket és 
kupákat a díjazott sportolóknak.

egyhetes úszótúrán 
vett részt Bajzát lászló 

egyiptomban. 
a kövesdi Vasember egy 
magyarokból álló 15 fős 

csoporttal 
utazott el az észak-

afrikai országba.

Úszás 
Egyiptomban

A csoport tagjai január 25-én indultnak útnak. A hét-
köznapinak egyáltalán nem nevezhető úszásra készülő 
sportolók egy nappal később Bajzát László és a magyar 
Deep Dreams Búvárklub közreműködésével elméleti 
oktatáson vettek részt, ahol a legfontosabb biztonsági 
tudnivalókról tájékozódhattak.

Januárban és februárban változatos az időjárás Egyip-
tomban, ugyanis ebben az időszakban fúj legerősebben 
a szél. Az extrém úszótúrát első alkalommal szervezték 

meg, azonban nagy valószínűséggel lesz folytatása a ké-
sőbbiekben. „Szerencsére sikerült kifognunk egy szélcsendes 
napot, ami azért lényeges, mert számunkra a táv biztonsá-
gos teljesítése volt a legfontosabb. Ennek jegyében a helyi 
segítők mellett motorcsónakos vízimentők biztosították az 
útvonalat. Az úszás érdekessége, hogy nem egyenes sza-
kaszt, hanem lényegében egy kérdőjelet leírva kellett úszni-
uk a sportolóknak” – emelte ki Bajzát László, a Tó, Tenger, 
Folyó Nyíltvízi Úszóklub tagja. 

A 7 km
-es úszófolyosót egy gyönyörű 

korallzátony m
ellett jelölték ki

Sportbolt nyílt Mezőkövesden
Hivatalosan is megnyitotta kapuit az egyik ismert sportruházatot és felszerelést 
árusító bolt Mezőkövesd főterén február 14-én. 

Az átadó ünnepség elején az üzlet vezetője, Kovács Attila elmondta, hogy 
Magyarországon a sportruházati piacon egyre nagyobb teret hódító már-
kának Debrecen és Nyíregyháza után a harmadik üzlete nyílt meg város-
unkban. Tállai András önkormányzati államtitkár, országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, Mezőkövesd és a térség bebizonyította, hogy elkötelezett a 
sport iránt, főként a labdarúgás nagyon népszerű. Kiemelte, Mezőkövesd 
példát mutat azzal, hogyan lehet egy kisvárosban megteremteni a szüksé-
ges feltételeket ahhoz, hogy az első osztályban játszó labdarúgócsapat, il-
letve az utánpótláscsapatok működjenek. Hozzátette, a sportinfrastruktúra 
területén megvalósult fejlesztések (a futballpálya, illetve kiszolgáló épüle-
tek) jelezhetik, hogy van igény egy sportshop megnyitására. Zárásként pe-
dig elmondta, hogy reméli, az üzlet megtalálja a számításait, illetve, hogy 
a település és a labdarúgócsapat jó reklámarca lesz az üzletnek.

Pestszentlőrincről, Budapest XVIII. kerületéből jöttek 
sakkozók Mezőkövesdre az NB II-es sakkbajnokság leg-
utóbbi, 8. fordulójában. Végül a tíz táblán is erősebb-
nek látszó, tapasztaltabb játékosokból álló ellenfélnek 
sikerült 7-5 arányban felülkerekednie, azonban Zelei 
Zoltán, Hajnal Gyula és Hajdú Sándor révén három 
szép győzelemnek is örülhettünk. Együttesünk maradt 
sereghajtó pozícióban. Nehéz három forduló vár a csa-
patra a bennmaradás kiharcolásához!
Győzött: Zelei Zoltán, Hajnal Gyula és Hajdú Sándor
Döntetlen: Barabás Tibor, Éberth Zoltán, Hunkó 
György és Csontos Dominik
Játszottak még: Sallai János, Kelemen György, 
Tóth László, Póta Lajos és Csörgő Péter
A következő fordulóra március 23-án kerül sor, az 
ellenfél a Gödöllői Sakkbarátok Egyesülete lesz, a 
Szadai Faluházban.

Helytállás 
tartalékosan is...
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