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Városunk lapja

Városháza Birtokba vették a repülőteret
aktuálIs hazatalált a Matyó királynő
sportkalauz határozott léptekkel a cél felé

Tállai andrás 
ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben
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Immár második alkalommal szervezték 
meg a Városi keresztutat Mezőkövesden 
április 13-án. a 14 stációból álló útvonal 
templomtól templomig tartott.

úsvét Jézus feltámadásának 
ünnepe. Nagypénteken ke-
resztutat rendeztek város-

unkban. A Jézus Szíve és a Szent László 
Plébánia által szervezett esemény célja, 
hogy felhívja az emberek figyelmét arra, 
hogy Jézus halálával megváltotta az em-
berek bűnét. A keresztút eredetileg az a 
kb. 1,5 km-es útvonal, amelyet Jézus a 
kereszttel megtett egészen a Golgotáig. 
Ma olyan ájtatosság, melynek segítségé-
vel a keresztény hívek Jézus szenvedése-
in és keresztre feszítésének eseményein 
elmélkedhetnek.

a kErEszt A keresztúti ájtatosság jelképét, 
a nagy méretű, fából készült keresztet az 
egyes állomások között előre kijelölt cso-
portok, illetve testületek vitték. Így például 
a Szent László templomtól a Jézus Szíve 
templomig a két egyház képviselő-testüle-
te, városunk önkormányzata, a Karitász, az 
iskolák és civil szervezetek képviselői. Az 
első és a második állomás a Szent László 
templom előtt és mellett volt, a harmadik 
a Városi Galériánál. A menet ezt követően 
végighaladt a Mátyás király utcán és sza-
kaszonként megálltak. A keresztút utol-
só előtti és utolsó megállója a Jézus Szíve 
templom melletti parkban, a Szent István 
király szobor előtt, illetve a templom oldal-
só kapuja előtt volt. 

H

stáCIÓk A keresztút 14 állomásból állt, ahol korhű ruhába öltözött hívek alakították, formál-
ták meg Jézus szenvedéseit, halálának történetét. Az első stáció Jézus halálra ítéléséről, a má-
sodik a kereszt vállra vételéről, a harmadik, a hetedik és kilencedik stáció Jézus eleséséről, a 
negyedik állomás anyjával való találkozásáról szól. Az ötödikben Cirenei Simon segít a Meg-
váltónak a kereszt cipelésében, majd a hatodikban Veronika megtörli Jézus arcát. A nyolcadik 
stációban a síró asszonyokhoz beszél. A 10. stáció azt mutatja be, ahogy megfosztották ruhá-
jától, a 11. a keresztre feszítését, a 12. pedig Jézus halálát jelképezi. Az utolsó előtti állomáson 
a keresztről leemelt Jézust láthatjuk anyja ölében, majd az utolsó során eltemetik.

HIT A hívek magukkal hozták otthoni feszületeiket, melyeket az 
utolsó stáció, a Jézus Szíve templom oldalsó bejáratánál magasra 
tartottak és közben imádkoztak, megvallották hitüket. Az idei, 
húsvétot megelőző ájtatosságon több százan vettek részt, tették 
meg a mintegy 1 km-es távot, mely közben énekkel, imával a 
stáció történetének elmondásával tisztelegtek a Megváltó előtt.

az ítélettől

a feltámadásig 

Molnár zs.

A képviselő-testület tagjai is 
vállukon vitték a keresztet

Idén a Szent István-szobor mellett is 
megelevenedett egy stáció

Korhű ruhákban idézték fel 
Jézus szenvedésének történetét
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Május az év legszebb hónapja. Virágba borul a táj, mindenhol új élet fakad, visszatérnek 
költöző madaraink, az emberek is jobb kedvűek. Talán nem véletlen, hogy a legszebb 
hónap első vasárnapján az Édesanyákat köszöntjük. Azért más ez az ünnep, mert a Földön 
élő valamennyi embernek van édesanyja. Lehet gazdag, lehet szegény, élhet a világ 
legeldugottabb helyén vagy sok milliós nagyvárosban, egy közös van minden emberben – 
édesanyától született. Életet adni a nő legszentebb hivatása, amelyet senkivel és semmivel 
nem lehet helyettesíteni. Magyar nyelvünk, mely a világ legősibb és legkiforrottabb nyelve, 
egyedülálló módon fejezi ki ezt, hisz nem véletlen, hogy a legszeretettebb föld az anyaföld, 
a legszeretettebb nyelv az anyanyelv és az életet adó nő az édesanya. Amit nyelvünk egy 
szóval kifejez, abban benne van az elmondhatatlan. Az édesanyából kiáradó önzetlen 
szeretet, az egyszeri, a megismételhetetlen, a gondoskodás, az aggódás és minden, mit 
az ember soha senkitől nem kaphat meg, csak a saját édesanyjától. Vajon a hétköznapok 
idegbajos kapkodásában eszünkbe jut-e mindez? A mai világban pénzért minden kapható. 
Lehet szerelmet venni, fogadhatunk testőrt, aki vigyáz ránk, ápoló is akad jó pénzért, sőt 
boldogtalanabb vidéken gyermeket is lehet vásárolni, de édesanya nem kapható. Adjunk 
hálát a Jó Istennek, ha él még Édesanyánk, mert akkor biztosak lehetünk abban, hogy van 
legalább egy ember, aki szeret minket. Ha pedig már csak a temetőben tehetünk le egy szál 
virágot Édesanyánk sírjára, abban lehetünk biztosak, hogy odafentről vigyáz ránk. 

Anyák napján hálatelt szívvel azt kívánom, Isten éltessen valamennyi mezőkövesdi 
Édesanyát, Nagymamát és Dédnagymamát! Adja Isten, hogy legyen egyre több magyar 
Édesanya és minden Édesanya érezze meg a gyermeke felől áradó hálás szeretetet!

Dr. Fekete Zoltán 
 polgármester

anyák napi köszöntő „Isten nem lehet jelen mindenütt, 
ezért teremtette az édesanyákat.” 

Zsidó közmondás

a kedves Olvasók közül bizonyára sokan elgondolkodtak 
már a felnőtté válás kérdésén. Azon, hogy valójában 
mikor is köszönt be az életünkbe ez az esemény és honnan 

tudjuk, hogy nem csak biológiai, de lelki, érzelmi értelemben is 
átléptük a felnőtt kor küszöbét.  Legtöbben úgy tartjuk, felnőtté 
akkor válik az ember, amikor képes saját életét önállóan, tetteiért 
felelősséget vállalva élni, igazgatni. A sors azonban sokszor 
próbatételek elé állít bennünket. Ilyenkor rá kell, jöjjünk, hogy 
hiába múltak el a gyermekévek, hiába érezzük magunkat erősnek, 
rendíthetetlennek, bizony jól esik, ha valaki „kisfiamnak”, vagy 
„kislányomnak” szólítva tanácsot és erőt ad a folytatáshoz. Ő, az 
Édesanya az, akinek nem csak életünket köszönthetjük, de Ő az 

is, aki kisgyermekként először bemutatja számunkra a világot, 
útravalót, útmutatót ad arról, hogyan is létezzünk, éljünk 
benne. Kezének alkotó munkája visszaköszön tetteinkben, 
gesztusainkban, mi pedig – hol tudatosan, hol tudat alatt 
– továbbadjuk utódainknak mindazt, amit tőle tanultunk. 
Május első vasárnapján az Édesanyákat, a Nagymamákat és 

Dédnagymamákat köszöntjük. Köszönetet mondunk azért, hogy 
felneveltek bennünket, vigyáztak és vigyáznak ránk, és hálát adunk 
a Jóistennek, mert megtartotta Őket közöttünk. 

Hálát adunk, mert míg ők köztünk élnek, addig nekünk is megadatik, hogy felnőttként néha gyermeknek érezhessük 
magunkat. Mert legyen bármilyen idős is az ember, a gyermekkor örömét mindaddig újra élheti, amíg van, aki a 
gyermekének szólítsa. Isten éltessen minden Édesanyát, nagymamát, Dédnagymamát!

Tállai andrás
országgyűlési képviselő
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városháza több mint 100 millió forint értékű önkormányzati beruházás valósul meg 
városunkban: az út- és járdafelújítások mellett folytatódik a kátyúzás, emellett 

újabb pályázatból bővülhet a térfigyelőrendszer.

Önkormányzati beruházások
Az elmúlt években folyamatosan szépül a 
belváros. Ennek kiemelkedő része a járda 
térkövezése, mely évről évre bővül. Idén 
tavasszal két szakaszon folytak a munkák: 
a Szent László Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskolától a Bogácsi útig, va-
lamint a László Károly úttól a Mártírok út-
jáig. A szakemberek az érintett szakaszon 
kiemelt szegélyt is építettek. A mintegy 9 
millió forintos beruházással a húsvéti ün-
nepekre végeztek. A járdafelújítási prog-
ram eredményeként térkőborítású lesz a 
Mátyás király úti járdaszakasz a Bogácsi 
úttól egészen az autóbusz-állomásig.

A szennyvízberuházással érintett 
legtöbb utcát már leburkolták, azonban 
további 22 út kap aszfaltszőnyeget, ön-
kormányzati forrásból. Összesen 6200 m2 
felület újul meg, mintegy 37 millió forint-
ból, melyek felfestését is elvégzik 4 millió 
forint értékben. Emellett újabb 20 millió 
forintot fordít a város kátyúzásra, miután 
felmérték településünk útjainak állapotát.

szENNYVÍzBEruházás utáNI ÚtFElÚJÍ-
tásBaN ÉrINtEtt utCák Bem apó észak, 
Dávid észak, Edit utca észak, Éva utca dél, 
Hór köz dél, Imre utca, Kürt utca, Tán-

csics észak, Varga Pál, Albert köz, Béla 
utca, Farkas Márton köz, Gyula utca, Ke-
reszt köz (Madách vége), Klára köz 7–11., 
Lehel–György utca, Madách észak, Ma-
dách háromszög, Salamon észak és közép, 
Táncsics utca 41. zug, Teréz utca 1–7., Te-
réz utca 25., Babits u., Jolán u.

A kormányzati támogatásból meg-
újuló Lövői út beruházását az önkor-
mányzat saját forrásból kiegészíti. A 100 
milliós fejlesztéshez körülbelül 14 millió 
forintot tesz hozzá a város. „A szennyvíz-
beruházással érintett területen azokat 
az utcákat, melyek rendbetétele eddig 
kimaradt, de megígértünk, természetesen 
leaszfaltozzuk. A Széchenyi és Lövői út 
mellett az iparterületre bevezető Asztalos 
út Lövői úti csatlakozásának, valamint a 
parkolók, buszmegállók burkolatát is fel-
újítjuk saját erőből” – mondta el dr. Feke-
te Zoltán polgármester.

A gimnázium rekortán borítású fu-
tópályája a ballagásra, azaz április végé-
re készül el. Az önkormányzat önerőből 
építi az atlétikai pályát. A Mező Ferenc 
Tagiskolában szintén tervezik egy hason-
ló létrehozását, mely 34 millió forintba 
kerül, azonban azt már pályázati forrás 

bevonásával. „Az a célunk, hogy a fiata-
loknak, diákoknak olyan sportolási lehe-
tőséget biztosítsunk, amely eddig nem volt. 
Az atlétika az elmúlt évtizedekben háttér-
be szorult, most szeretnénk feléleszteni” – 
hangsúlyozta a városvezető.

Értékeink megóvása érdekében pedig 
tovább bővülhet a térfigyelőrendszer 
Mezőkövesden. A Belügyminisztérium 
pályázatának segítségével újabb terüle-
tekre vigyáznának kamerával. További 
15 kamera elhelyezését tervezi az ön-
kormányzat, a Mezőkövesden élők biz-
tonságérzetének növelése érdekében.

Visszavették az önkormányzatok 
a mezőkövesdi repülőteret
Miskolc, Mezőkövesd és Mezőkeresztes önkormányzata 6 év után újra birtokba vette a repülőteret 
az eddigi befektetőtől. a céggel 2008-ban kötöttek bérleti szerződést, azonban az önkormány-
zatok szerint semmilyen fejlesztést nem végeztek a területen.

A települések vezetői április 11-én sajtótá-
jékoztató keretében ismertették álláspont-
jukat a helyszínen. Megtudtuk, hónapok 
óta egyeztetnek a befektetővel, azonban 
eredménytelenül. Dr. Fekete Zoltán, Me-
zőkövesd polgármestere elmondta, a cég 

nem teljesítette a szerződésben foglaltakat, 
így ennek rendkívüli felmondása mellett 
döntöttek. A három önkormányzat saját 
tulajdonát vette birtokba, a terület további, 
komoly hasznosítása érdekében. A régió-
nak, ezen belül Miskolcnak is elemi érdeke 
a repülőtér ügyének mielőbbi rendbetétele, 
hiszen a 10%-ban tulajdonos megyeszék-
hely sem rendelkezik saját repülőtérrel. 

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármes-
tere kiemelte, a három érintett település 
mellett az egész régió számára fontos 
lépés történt, hiszen az a cél, hogy egy 
olyan szakmai befektetőt találjanak a 
repülőtér újbóli beindítására, aki képes 
megvalósítani a fejlesztést. Hozzátet-
te, az elmúlt időszakban egyértelműen 
erősödött az észak-magyarországi régió 
gazdasága, ehhez adhat újabb jelentős 

lökést a repülőtér beindítása. Dr. Dózsa 
György, Mezőkeresztes polgármestere 
hangsúlyozta, ezzel a döntéssel újabb 
esélyt kaptak arra, hogy az egész régió 
számára fontos beruházás megvalósul-
jon. Kiemelte, a fejlesztés nagyon sok 
munkahelyet teremthet a térségben élők 
számára, amely a gazdaság megerősödé-
se mellett az embereket hozzásegítheti a 
biztos megélhetéshez.

Az önkormányzatok most új befek-
tetőt keresnek – olyat, mely működtetni 
tudná a repülőteret. Az elképzeléseket 
alátámasztja Orbán Viktornak a Fidesz 
mezőkövesdi nagygyűlésén tett ígérete is. 
Magyarország miniszterelnöke választá-
si siker esetén előzetesen a mezőkövesdi 
repülőtér hasznosítási lehetőségének új-
bóli tárgyalását említette.

sz. B. á.

A településvezetők célja a repülőtér valódi, 
komoly hasznosítása

sz. B. á.
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aktuálisátvette a megbízólevelet
Ünnepélyes keretek között átvette 

a megbízólevelét tállai andrás, térségünk 
országgyűlési képviselője április 18-án.

A Polgármesteri Hivatalban megrende-
zett ünnepségen elsőként dr. Fekete Zol-
tán polgármester mondott köszöntőt, 
aki kiemelte, a választási eredmények 
bizonyítják, hogy az egész ország, ezen 
belül a Dél-borsodban élők is tudják, 
milyen vezetésre van szüksége hazánk-
nak és mi szolgálja legjobban a nemzet 
érdekeit. Városunk vezetője elmondta, 
a választás eredményét nem kell meg-
magyarázni, ugyanis Tállai András te-
vékenységét a térségért végzett ember-
feletti munkája és az elért eredményei 
hűen minősítik, amit a szavazók is elis-
mertek április 6-án. Hozzátette, a politi-
kus éppen ezért nem véletlenül kezdheti 
meg immár az 5. ciklusát a Parlament-
ben, melyhez szívből gratulált és a to-
vábbi munkájához sok sikert, illetve jó 
egészséget kívánt.

ÜNNEpÉlYEs átaDás Ezt követően 
dr. Dobos András, a B-A-Z. Megyei 
7. számú választókerület Választá-
si Bizottságának elnöke ismertette a 
2014-es országgyűlési választás hiva-
talos végeredményét, majd kihirdette, 
hogy Tállai András győzelmével egyé-
ni képviselői mandátumot szerzett a 
választókerületben. Ezután az elnök 
ünnepélyesen átadta a megbízólevelet 
Tállai Andrásnak.

Az esemény a politikus köszöntőjével foly-
tatódott. „Nagyon megható számomra, 
hogy immár 5. alkalommal képviselhetem 
a térséget a magyar Országgyűlésben. Ha 
a következő négyéves ciklust is sikerül telje-
sítenem, akkor büszkén mondhatom majd, 
hogy 20 évig dolgoztam a magyar Parla-
mentben. Amikor 1998-ban belevágtam, 
nem tartottam magam esélyesnek, de ak-
kor a második fordulóban sikerült győznöm 
és a képviselői megbízatásom azóta is tart” 
– kezdte beszédét a honatya, majd köszö-
netet mondott mindenkinek, aki munká-
jában, a kampányban segítette, támogatta. 
„Nagyon nagy eredményt értünk el, hiszen 
a megyéből egyedül Hörcsik Richárd dol-
gozik ettől régebben a Parlamentben, aki 
egyéni képviselőként szintén 1998-tól tagja 
az Országgyűlésnek. A választókerületet 
14 évnél tovább még senki sem képviselte, 
így elődömet, dr. Ladányi Józsefet ebben 
a ciklusban sikerült megelőznöm, amire 
különösen büszke vagyok. A választásnak 
több érdekessége is volt, hiszen jelentősen 
megnőtt a választókerület nagysága, ezzel 
együtt a választópolgárok száma is majd-
nem a duplájára emelkedett és az itt élők 
száma meghaladja a 100 000 főt. Nagyon 
érdekes volt számomra, hogy az új telepü-
lések egészen más problémákkal küzdöttek, 
mint a már korábban is a választókerület-
hez tartozó települések. Büszke vagyok rá, 

hogy a megyében a legjobb eredménnyel 
sikerült egyéni képviselői mandátumot 
szereznem. Az elért 47,2% egy szép közös 
siker, amivel a választás egyéni eredmé-
nyeit tekintve országos szinten is az első 
harmadban végeztünk. 

Az emberek érdekképviselete önmagá-
ban nagyon felemelő feladat és ígérem, 
hogy a továbbiakban is nagy odaadás-
sal, becsülettel és lelkiismeretesen fogom 
végezni a munkámat a térség előrelépé-
sének érdekében. Nagy várakozással ál-
lok az előttem álló négy év elé, de ugyan-
olyan elszántsággal, elképzelésekkel és 
önbizalommal telve várom, mint a ma-
gunk mögött hagyott 16 esztendőt. Arra 
kérek mindenkit, hogy tegyen ugyanígy 
és készüljünk fel a jövő feladataira” – 
hangsúlyozta Tállai András.

kétharmados többség
Ismét kétharmados parlamenti többséget szerzett a FIDEsz-kDNp 
a 2014-es országgyűlési választásokon.

Az országgyűlési választások szavaza-
tainak összeszámolását az átjelentkezők 
és a külképviseleteken szavazók miatt 
csak április 12-én tudták befejezni az 
egyéni körzetekben. A Nemzeti Válasz-
tási Iroda 99,99%-os feldolgozottsági 
adatai szerint a Fidesz-KDNP-nek 133, 
az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP-nek 38, a 
Jobbiknak 23, az LMP-nek pedig 5 man-
dátuma lesz az új Parlamentben, így a 
kormánypárti koalíció ismét kétharma-
dos többséget szerzett.

Az adatok szerint a Fidesz-KDNP 
országos listájára 2 264 730 (45,04%) 
voks érkezett, az MSZP-Együtt-DK-PM-
MLP-re 1 290 804 (25, 67%), a Jobbikéra 
1 020 476 (20,30%), az LMP-re pedig 269 

413 (5,36%) fő szavazott, így az említett 
négy párt jutott be az Országgyűlésbe.

MaGas rÉszVÉtEl Szűkebb régiónkban, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7. szá-
mú egyéni választókerületében összesen 
78 747 választópolgár jogosult a szava-
zásra, akik közül 46 878-an voksoltak, 
így a részvételi arány 60,36%-os volt a 
választókerületben.

Az érvényesen leadott szavazatok sze-
rint a választókerületben Tállai András 
szerzett mandátumot. „Az eredményesen 
lebonyolított választásokon 22 124 sza-
vazatot szerzett Tállai András László, a 
FIDESZ-KDNP országgyűlési képvise-
lőjelöltje. A választópolgárok 47,2%-a 

támogatta a szavazatával, így ő szerezte 
meg a legtöbb szavazatot a választóke-
rületben és ezzel egyéni képviselői man-
dátumot szerzett a 2014-es országgyűlé-
si választásokon” – emelte ki dr. Dobos 
András, a OEVB elnöke.

A második helyen dr. Bóta Mihály 
végzett. A Jobbik Magyarországért Moz-
galom képviselőjelöltjét 12 829-en támo-
gatták, így a voksok 27, 37%-át szerezte 
meg. Az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP 
színeiben induló Nyeste Lászlóra 8 894-
en szavaztak, ami 18, 97%-os támoga-
tottságot jelent, míg Vajda Bélára, az 
LMP képviselőjelöltjére 917 szavazat 
érkezett, így Vajda Bélát a választásra 
jogosultak 1,96%-a támogatta.

Bódi k.

B. k.

Dr. Dobos András és Tállai András
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aktuális „Mintha az Isten Napja örökké teljes pompájában ragyogna ezeken a képeken, 
a színek élnek és világítanak, s hirdetik alkotójuk hitét az élet örök értékeiben, 

bizalmát az emberben, a szinte harsány életörömet, a rendíthetetlen optimizmust.”

Hazatalált a Matyó királynő
Több mint 70 éves vándorlást, 
ismeretlen utat követően Me-
zőkövesdre került Takács Ist-
ván Matyó Királynő című fest-
ménye. Az alkotást április 2-án 
mutatták be, majd helyezték el 
a Városi Galériában. A képet 
önzetlen adományozók segít-
ségével sikerült megvásárolni. 

A Mezőkövesdi KÖZ-
KINCS-TÁR Nonprofit Kft., 
a Takács István Kulturális 
Alapítvány és a Matyó Nép-
művészeti Egyesület által 
szervezett ünnepélyes esemé-
nyen elsőként Drotár Gabri-
ella zenei kíséretével Takács 
Norbert olvasott fel történe-
teket, idézeteket, melyekkel 
Takács István festőművész 
életéről, munkájáról emlékez-
tek meg. Ezt követően Tállai 
András államtitkár mondta el 
köszöntőjét.

„Ma a mezőkövesdiek, 
a matyók összefogását ün-
nepeljük. Ez egy olyan ün-
nep, melyre jelképesen azt is 
mondhatnánk, a matyóság új-
jászületése. A 20. század leg-
nagyobb matyójának, Takács 
Istvánnak az ünnepe. Aki pél-
dátlan tehetséggel rendelkező, 
vallásos, egyszerű, kitartó em-
ber volt. Járta a templomokat, 
és csodálatos művészetével sok 
száz templomban hozott létre 
maradandó matyó értékeket. 
Küldetése volt. Órákig dol-
gozott a létrán, így tehetsége 
megnyilvánulhatott fizikai 
állóképességének köszönhető-
en is. Reménykeltő ez a mai 
ünnep, hiszen újra összefog-
tak a mezőkövesdiek, saját 
kultúránkért, Takács István 
tiszteletére. Nagyon büszke 
vagyok, és azt kívánom, hogy 
legyünk méltók Takács István 
hagyatékára!” – emelte ki 
Tállai András. 

Az államtitkár gondolatai 
után Tállai András, dr. Fekete 
Zoltán polgármester és Ta-

kács Márta, a művész lánya 
leleplezte a Matyó Királynő 
című festményt. 

Ezt követően Takács Már-
ta beszélt a festmény születé-
séről, az Alapítványhoz kerü-
lés folyamatáról. 

„Én is most láttam először 
ezt a festményt, és azt kell mon-
danom, hogy gyönyörű, csodá-
latos, pedig én szebbnél szebb 
alkotások között nőttem fel. A 
festmény már Svédországba 
tartott, de kiderült, a tulajdo-
nos hajlandó azt eladni a Ta-
kács István Alapítványnak. A 
kép visszavásárlása érdekében 
adománygyűjtést szerveztünk. 
Hála az adományozóknak az 
összegyűlt pénzből a vételár 
mellett a festmény restaurálá-
sát is megvalósíthattuk. Köszö-
nöm minden adományozónak, 
hiszen nélkülük a Matyó Ki-
rálynő nem díszíthetné a Ta-
kács István gyűjtemény falát” 
– emelte ki Takács Márta. 

Az adományozóknak dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
mondott köszönetet és átvette 
a város nevében az alkotást. 

„A Seuzo-kincsekhez ha-
sonlóan a Matyó Királynő is 
hazatért oda, ahová való. Úgy 
gondolom, maga a festmény, 
ez a kincs önmaga méltatja 
az adományozókat. A Takács 
István Életmű-kiállításban 
olyan kincsek halmozódtak 
fel – és még gyarapszik –, 
melyeket nem lehet érték-
ben kifejezni. A képet nézve 
nemcsak a mezőkövesdiek, a 
matyó közösség, hanem egész 
Európa büszke lehet, hiszen 
példátlan művész élt és alko-
tott Mezőkövesden” – hang-
súlyozta dr. Fekete Zoltán 
polgármester.

Miután a képet elhelyez-
ték a Takács István Életmű 
kiállításban, az ünnepséget a 
Matyó Néptáncegyüttes tán-
cosainak produkciója zárta.

adományaikkal segítették Ta-
kács István alkotásának meg-
mentését, közkinccsé válását:
Dr. Sebők Ferenc és Takács 
Márta, Kiss József és Kiss 
Józsefné (Kiss és Társa Kft.), 
Laczkó Pető Józsefné Ócsai 
Mária, Ócsai János és Ócsai 
Jánosné, Farkas Zoltán, 
Kiss Mátyás, Kovács István, 
Laczkó Pető Mihály, Mező-
kövesdi Bútoripari Kft., Me-
zőkövesdi Városgazdálkodási 
Zrt., Szántai Levente, Szilvási 
Építő Beruházó Kft., Üveges 
Andrea, Bakai Kft., Varga és 
Társai Patika Bt., Dr. Deme 
Dániel, Drotár Gabriella, 
Grafit Reklám Dekor Kft., 
Hajdu Ráfis János és Bakos 
Mária, Keszthelyi Alexandra, 
Kovács Kft., Kövér Gabriel-
la, Kristonvill Kft., Laczkó 
Petőné Tábori Aranka, Lázár 
2000 Kft., Matyó Agrárterme-

lő Zrt., Mezoxy-Med Bt., Dr. 
Medvegy János (Szent László 
Egyházközség), Progresszió 
Bt., Tóth Imre, Dr. Varga Er-
zsébet, Vámos István, Almási 
Ipari és Kereskedelmi Kft., 
Bajzát Teréz, Gelkalux Kft., 
Győriné Losonczy Ilona, Kiss 
Lóránt, Közalkalmazottak 
és Köztisztviselők Nyugdí-
jas Klubja, Profi-Gáz Kft., 
Dr. Török György, Csirmaz 
Zsolt, Galló Sándor, Guba 
Ágnes, Jakab Géza és neje, 
Morál-Ép Kft. – Moroncsik 
József, Nyikes István, Nyitrai 
Zoltánné és Farkas Mihály, 
Papler Pál, Dr. Papp Jánosné, 
Pogonyi Tibor, Veres József, 
Dobóné Oláh Erzsébet, Jacsó 
Tímea, Dr. Komiljovics József 
és Társa Kft., Korpás Károly 
és Tajti Anita, Nagy Marianna, 
Dr. Pólik István, Takács Jázmin, 
Takács Istvánné.

Matyó néptáncosok helyezték el
a különleges festményt a Takács István Életmű-kiállításban

M. zs.
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dományban is rögzíthető eredményeit 
tárták fel és adták tovább az utókornak. 
Az ünnepség zenés bevezetővel kezdő-
dött, mely után Richter Pál, az MTA 
Zenetudományi Intézetének igazgató-
ja mondott beszédet. Kiemelte, hogy 
Mezőkövesd mellett Bogyiszló, Moh-
ács és Iregszemcse képviselői is átve-
hetik a „Tiszta forrás település” díjat. 

Ezt követően Fekete György, a 
Magyar Művészeti Akadémia elnöke, 
valamint Kemecsi Lajos, a Néprajzi 

mozaikÉrtékes díjat kapott Mezőkövesd
az országban elsőként Mezőkövesd kapta meg a „tiszta forrás település” díjat. a rangos elismerést 
a legnagyobb népdalgyűjtési hagyományokkal rendelkező városok és falvak számára ajánlotta fel 
a Magyar Művészeti akadémia és a zenetudományi Intézet. 

A két intézmény első alkalommal aján-
lotta fel a díjat, melynek átadó ünnep-
ségét a budai várban található Zene-
tudományi Intézet Bartók termében 
rendezték meg április 1-jén. A díj át-
adásával egyrészt Bartók Béla, Kodály 
Zoltán, Lajtha László gyűjtéseinek 
helyszíneit örökítik meg az utókornak. 
Vikár Béla, nyelvész és etnográfussal 
kiegészülve négy olyan emblematikus 
személyre emlékeznek a kitüntetéssel, 
akik egész életükben a művészetek tu-

Múzeum főigazgatója osztotta meg 
ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel. A 
beszédek után elsőként dr. Fekete Zol-
tán polgármester, a Vikár Béla nevét 
viselő márvány emléktáblát vette át. 
Városunk vezetője megköszönte az el-
ismerést és örömét fejezte ki, hogy az 
országban elsőként Mezőkövesd kap-
hatta meg a díjat. 

Dr. Fekete Zoltán hangsúlyozta, 
hogy az érdem elsősorban elődeinket 
illeti, akik megteremtették a népművé-
szeti örökséget.

„Nagyon jólesik az elismerés, hiszen 
megerősít bennünket abban, hogy jó 
úton járunk a hagyományőrzés terü-
letén. Fontos, hogy az az örökség, amit 
elődeink ránk hagytak, az utódaink 
számára is elérhető legyen. Ezt a táblát 
Mezőkövesdnek egy olyan pontján he-
lyezzük majd el, ahol az itt élők mellett 
a városba látogatók is látni fogják” – 
emelte ki dr. Fekete Zoltán.

korpás károly/Bódi k.

a fiatalok felé nyitottak
„Nyitott Bíróságok” címmel a megyében működő középiskolás diákok részére programot hir-
detett a Miskolci törvényszék. a kezdeményezéshez a szent lászló Gimnázium és közgazdasági 
szakközépiskola is csatlakozott.

Az Országos Bírósági Hivatal 2012-ben indította el először a 
programot, melyhez a Miskolci Törvényszék 2012 októberé-
ben csatlakozott. Az „Attól félsz, amit nem ismersz” mottójú 
kezdeményezés keretében az igazságszolgáltatással kapcsolat-
ban szerezhetnek ismereteket a diákok. „A program célja az, 
hogy a bíróságok részéről egy kicsit nyissunk a diákok felé és 
megismertessük őket egyebek mellett a magyar igazságszolgál-
tatás rendszerével, a bíróságok működésével és az alapvető jogi 
fogalmakkal. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő prog-
ramon tavaly összesen 2531 diákhoz jutottunk el, míg idén ja-
nuártól március végéig már 1601 tanuló hallgatta meg az elő-
adásokat” – emelte ki dr. Gyurán Ildikó törvényszéki titkár.

A diákok interaktív jellegű foglalkozások keretében egyebek 
mellett a fiatalokat érintő aktuális problémákat is megvitat-
ják a beszélgetések során. 

haszNos IsMErEtEk A Szent László Gimnáziumban leg-
utóbb dr. Gyurán Ildikó törvényszéki titkár és Pető Linda 
bírósági fogalmazó tartott nyílt órát április 4-én. A fiatalok a 
2x45 perces foglalkozáson először alapvető jogi fogalmakról 
szerezhettek fontos ismereteket, majd a bíróság szervezeti 
felépítéséről, a bírósági tárgyalás menetéről és a bűncselek-
mények típusairól kaptak tájékoztatást. A szakemberek be-
széltek továbbá a polgári peres eljárás és a büntetőjogi eljá-
rás közötti különbségekről, valamint a munkaügyi bíróságok 
szerepéről. Emellett szó esett a büntetőjogi felelősségre vo-
násról, valamint a különböző bűnelkövetések következmé-
nyeiről és a börtönbüntetésekről.

A szakemberek arról is tájékoztatták a diákokat, hogy a 
bíróságok minden héten panasznapot tartanak, ahol az ér-
deklődők az őket érintő és érdeklő kérdésekre ingyenesen 
kaphatnak jogi tanácsokat. Bódi k.

Városunk után 
Bogyiszló, Mohács 
és Iregszemcse 
képviselői vették át 
a „Tiszta forrás 
település” díj 
márványtáblát

A diákoknak a tervek szerint lehetőségük nyílik majd 
bírósági tárgyalások meglátogatására is a program keretében
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mozaik Tisztelgés a nagy költők előtt 
a költészet napja alkalmából szavalóversenyt 

hirdetett meg városunk könyvtára. a közép- és 
általános iskolások, az óvodások április 7 és 10 

között vehettek részt a versenyen. 

Az elmúlt esztendők hagyomá-
nyaihoz híven a Városi Könyv-
tár szavalóversenyt rendezett. 
Április 7-én a középiskolások 
Sík Sándor verseiből válogat-
hattak. Első helyezett a Szent 
László Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskola diákja, 
Demjén Boglárka lett. Őt a sor-
ban Gonda Milán, a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Is-
kola növendéke követte. A har-
madik pedig Eperjes Márk lett, 
aki szintén a szakképző iskola 
tanulója. A könyvtárosok által 
megszavazott különdíjat a gim-
nazista Puporka Ramóna kapta.

Április 9-én az általános is-
kolák alsós és felső tagozatos 
diákjainak szavalatát hallgat-
hatta meg a Nyugdíjas Pedagó-
gus Klub tagjaiból álló értékelő 
bizottság. Az alsósok kedvenc 
verseiket mondták el, míg az 

idősebb általános iskolások, az 
5-6. osztályosok Weöres Sándor 
költeményeket adtak elő. Az 
1-2. osztályosok közül az első 
és második helyezést a Mező 
Ferenc Tagiskola diákjai érték 
el. A legjobb szavaló ebben a 
korcsoportban Molnár Viktória 
lett, őt pedig Tóth Barbara kö-
vette. A harmadik helyet Varga 
Csengének ítélte oda a zsűri, a 
Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola diájának. A 3-4. osz-
tályos versenyzők közül Titkó 
Flóra, a Szent István Katolikus 
Általános Iskola tanulója lett az 
első, a Mező Ferenc Tagiskola 
képviselője, Bata Tímea Viktó-
ria második, Szendrei György, a 
Fundamentum Iskolából pedig 
a harmadik lett. 

A felső tagozatosok között 
az 5-6. osztályosok korcso-
portjában Szabó Viktor, a Szent 

István Katolikus Általános Iskola növendéke első helyezést, Vályi-
Nagy Réka, a mezőnyárádi Szederkényi Anna Tagiskola diákja 
második helyezést, míg Boldizsár Lilla, a Szent István Katolikus 
Általános Iskola tanulója harmadik helyezést ért el. 

A 7. és 8. osztályosoknak egy Radnóti Miklós verset kellett meg-
tanulniuk a versenyre. Közülük az első Antal Alexa, a második pe-
dig Szikszai Laura lett, akik a Szent Imre Tagiskolából érkeztek. 

A jelképes dobogó harmadik fokára Antal Domonkos, a 
szentistváni István Király Általános Iskola tanulója állhatott fel. 

A szavalóversenyt az óvodások zárták április 10-én, akik-
től a zsűri húsvéti verseket hallgathatott meg. A legkiseb-
bek közül a legjobb teljesítményt a szentistváni Juhász Réka 
nyújtotta. Őt a sorban a mezőkövesdi László Károly Tag-
óvoda óvodása, Kriston Milán Gábor követte. A harmadik 
legszebb szavalatot az egerlövői Korpás Róbert Rafael elő-
adásában hallgathatta meg a zsűri. 

Vass Lajos 
Verseny
Tizennyolc előadó jutott be az országos 
döntőbe a X. Vass Lajos Népzenei Verseny 
első középdöntőjéből április 12-én. A Kö-
zösségi Házban megrendezett országos 
középdöntőt dr. Joób Árpád népzeneku-
tatónak, a Vass Lajos Népzenei Szövetség 
vezetőségi tagjának köszöntője nyitotta 
meg. Kiemelte, Vass Lajos megénekel-
tette az országot és ezen az úton halad 
a Vass Lajos Népzenei Szövetség is, így 
lehetőség nyílik arra, hogy a Kárpát-me-
dence magyarsága rendszeresen ápolja a 
népzenei hagyományokat. A városunkban 
megrendezett országos középdöntőben 
összesen 31 előadó lépett színpadra. A 
versenyre Budapesttől kezdve, Gyálon és 
Hévízgyörkön át egészen Mátészalkáig ér-
keztek szólisták, népdalkörök, illetve ha-
gyományőrző egyesületek. A középdöntő 
indulói közül 18-an Vass Lajos kiemelt 
arany fokozatot kaptak és ez azt jelenti, 
hogy továbbjutottak a Kárpát-medencei 
döntőbe, amit Budapesten fognak meg-
rendezni november 8-án.

A helyi versírókat ünnepelték

A Városi Könyvtárban megtartott mintegy kétórás programra a nyugdíjas 
közalkalmazottak és köztisztviselők mezőkövesdi származású, illetve még 
most is itt élő költők: Kissné Héczei Erzsébet, Baricz Lajos, dr. Pázmándi 
László, Bulyáki Lajos, Pető Margit, Bíró József, dr. Kiss Gyula, Várallyay Gyu-
la, Zámborszky László, valamint Laboda Kálmán egy-egy versét szavalták el. 
A versmondók emléklapot és egy könyvet kaptak ajándékba. Kasza Lajosné 
röviden bemutatta a költő életét, munkásságát, a költemények meghallga-
tása után pedig Laboda Kálmán mondott köszöntőt, aki kiemelte a klub azon 
kezdeményezését, hogy a költészet napján mezőkövesdi tollforgatók mun-
káit adták elő. Laboda Kálmánt születésnapja alkalmából az egyik klubtag 
saját versével köszöntötte. Az eseményen részt vettek a Reuma Klub, a Matyó 
Nagymama Klub és a Nyugdíjas Pedagógus Klub képviselői is. 

Mezőkövesdi költők verseit szavalták el a Közalkalmazottak 
és Köztisztviselők Nyugdíjas Klubjának tagjai április 7-ei ösz-
szejövetelükön, a költészet napja alkalmából. Tartósélelmiszer-

gyűjtés
A katolikus egyház tartósélelmi-
szer-gyűjtést hirdetett meg hús-
vétra a rászorulók részére. A Szent 
László egyházközségben is igen 
sok jó szándékú hívő hozta be 
adományát, melyekből a karitász 
tagjai csomagokat készítettek. A 
felajánlásokon túl a szervezetünk 
130 ezer forint értékben vásárolt 
tartós élelmiszert, így összesen 
100 csomagot készítve tette szeb-
bé a húsvét ünnepét. A csomag 
tartalma- liszt, cukor, rizs, kon-
zerv, olaj, és némi édesség volt. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani az adakozóknak: Isten 
áldása kísérje életüket! Mindenki-
nek kegyelmekben gazdag, áldott 
húsvéti ünnepeket kívánunk!

Árvainé Barczi Ágnes
karitász-vezető

M. zs.

-zsani-

M. Zsanett
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mozaiknéprajzi tárlat nyílt
„Erdélyen innen – alföldön túl, a Fekete-körös völgye a századfordulón” címmel Györffy István 
etnográfus gyűjtéséből nyílt időszaki kiállítás a Matyó Múzeumban április 3-án. 

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft. és a Matyó Múzeum 
szervezésében megrendezett megnyi-
tón elsőként Agócsné Halász Andrea, a 
Matyó Múzeum vezetője köszöntötte a 
vendégeket, aki kiemelte, hogy Györffy 
István rendszeresen kutatta a mezőkö-
vesdi matyók életmódját, viseletét, hím-
zését, de városunk mellett járt Tardon és 
Szentistvánon is. Az etnográfus gyűjté-
sének anyagából Matyó népviselet cím-
mel részletes néprajzi könyv is készült.

Ezt követően Tállai András, a Belügy-
minisztérium önkormányzati államtitkára, 
a térség országgyűlési képviselője hangsú-
lyozta a város színes és gazdag kulturális 
értékeit, amelyet a matyó népművészet 
alapvetően meghatároz. Tállai András a 
kultúra egyik ünnepének nevezte a kiállítás 
megnyitóját. „Úgy gondolom, hogy a város 
kultúrája, a matyó népművészet idevonzza 
más települések, illetve régiók kultúráját is. 
Mindez azért történik, mert az itt élőknek 
igényük van arra, hogy a saját hagyomá-
nyaik ápolása mellett mások kultúráját 
is megismerjék” – mondta az államtitkár. 
Tállai András emellett részletesen méltatta 
Györffy István életét és munkásságát.

arChIVált aNYaGok A kiállítást dr. 
Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum fő-
igazgatója nyitotta meg, aki kiemelte 
egyebek között, hogy a Fekete-Körös 
völgyének és Matyóföldnek a népművé-
szete sok területen hasonlít, ugyanakkor 
a néprajzot és például a településszerke-
zetet figyelembe véve jelentős különb-
ségeket is találunk. Dr. Kemecsi Lajos 
hangsúlyozta, hogy a tárlat anyagának je-
lentős részét a digitális archiválási tech-
nológiának köszönhetően tudták rendbe 

Különleges tárlat részesei lehettek azok a látogatók, akik a Közösségi Házban megte-
kintették a címben szereplő kiállítást. Az alkotások a Fundamentum Óvoda és Iskola 10 
éves jubileuma kapcsán kerültek bemutatásra. A rendezők célja az volt, hogy megsejtes-
sék, újra felfedeztessék mindannyiunkkal a gyermeki alkotói világ báját, örömét. Közel 
hozzák hozzánk az elfeledett önfeledt alkotás lázát, személyes és közösségi élményét, 
hogy vágyat ébresszenek az egyszerűség, szépség és érték újraértelmezésére. Egyúttal 
a „változatosság gyönyörködtet” elve alapján bemutassák a képzőművészeti technikák 
sokszínűségét, melyek által ötleteket kapva korosztálytól, kézügyességtől függően 
bárki saját útját is kipróbálhatja. A bensőséges hangvételű estet emlékezetessé tette a 
Fundamentum Művészeti Iskola művészi élményt adó műsora, Guba István igazgató 
köszöntője, Fajgerné Dudás Andrea festőművész bátorító szavai és dr. Hajdu András já-
rási hivatalvezető-helyettes megnyitó beszéde. A vendégkönyvi bejegyzések szerint „Az 
alkotás öröme” egyben a látogatók örömévé is lett. 

Fenntartható szerelem
Április 4-én nagyon érdekes és izgalmas előadás részesei lehettünk a Közösségi Ház-
ban. Budapestről érkezett dr. Gloviczki Eszter, aki érthető, közvetlen és élvezetes módon 
osztotta meg ismereteit a 16 évesnél idősebb korosztállyal. Az ötgyermekes doktornő 
számos helyen volt már vendégelőadó határon innen és túl. Saját bevallása szerint „hívő 
materialistának” tartja magát, a kifejezésnek abban az értelmében, miszerint a moleku-
lák és atomok Isten gondolatait tartalmazzák, s a szexualitás és annak biokémiai háttere 
az Ő jól felépített ajándékának tekinthető az emberiség felé. Ha megértjük a bennünk 
zajló, működő konkrét biokémiai, hormonális, molekuláris változásokat, akkor azokat a 
kapcsolatunk izzásának, virágzásának szolgálatába tudjuk tudatosan állítani. Eredmé-
nye pedig egyre mélyülő, szép és igaz házasság lehet egy rossz választás vagy hűtlenség 
helyett. A szerelem tehát fenntartható, ha egy idő után az ún. társszerelem mélyebb és 
minőségileg érett felépítésére, megerősítésre fordítjuk. Sok konkrét kérdés is elhang-
zott, melynek válaszaiból a jelenlévők épülhettek. Az előadás felvétele megtekinthető 
a www.fundisuli.hu oldalon.

hozni, így mintegy 100 év után vált ismét 
láthatóvá a gyűjtés anyaga. A múzeum-
igazgató hozzátette, hogy Györffy István 
kutatómunkája révén a 19. és 20. század 
elejének egyik legkiemelkedőbb néprajzi 
értékét teremtette meg.

Az ünnepség hangulatát ifj. Lanczki 
Péter zongorajátéka emelte és színesítette.

A tárlat anyagát Gebauer Hanga, Ka-
tona Edit, valamint dr. Granasztói Péter, a 
Néprajzi Múzeum muzeológusai mutatták 
be egy tárlatvezetés keretében. 

Az alkotás öröme

A kiállítás június 15-ig 
tekinthető meg a Matyó Múzeumban

Juhász Tibor

Juhász Tibor
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olvasóink írták

Hollandiai élménybeszámoló (1. rész)
a Mezőkövesdi szent lászló Gimnázium és közgazdasági szakközépiskola 2013 novemberében egy 
európai uniós pályázaton nyert támogatást. a Comenius Iskolai Együttműködési projekt számtalan 
lehetőséget kínál diákjaink számára más nemzetek kultúrájának és oktatásának megismerésére. 

5 országból (Németország, Hollandia, Ma-
gyarország, Olaszország és Anglia) 5 isko-
la vesz részt ebben a pályázatban, ahol a 
legfőbb cél az együttműködés, még akkor 
is, ha földrajzilag távol lakunk egymástól, 
illetve ha teljesen különbözőek is vagyunk. 
A projekt felelős megbízottjaként szeret-
ném elmondani, hogy mennyire egyedül-
álló és különleges feladat ez számunkra, 
hiszen olyan élményekben volt, van és lesz 
részünk, amely egy életen át elkísér minket 
tanárokat, és tanulóinkat  egyaránt.

2014. március 9-e és 13-a között iskolánk 
8 tanulója – Berki Dóra, Bonta Dániel, Gallik 
Zsófia, Holló Boglárka, Kiss Áron, Lovász 
Bence, Radványi Viktória és Tóth Eszter – 
részt vehetett a Hollandiában megrendezett 
találkozón. Az utazás lebonyolításában és a 
szervezésben részt vett Barnóczky Lászlóné 
igazgatóhelyettes asszony és Nagyné 
Szalmási Ildikó kolleganőm.

A helyszínen előre elkészített prezen-
tációkat kellett előadni a gyerekeknek 
angol nyelven, amely azt a témát járta 
körül, hogy melyik a legveszélyesebb 
hely ezen országokban, ha a természeti 
veszélyforrásokat vesszük alapul. Úgy 
gondolom, hogy a tanulóink szavai sok-
kal jobban tükrözik az átélt élményeket, 
ezért meséljék el ők maguk, hogy mi is 
történt velük e pár napon. 

pázmándiné Bozsik Beáta

1. Nap A tizenegy fős csapatunk vasárnap 
hajnalban indult Mezőkövesdről, és a dél-
utáni órákban érkezett meg Enschedébe. 
Az út elég hosszú volt, ám ugyanakkor 
nagy élmény is jelentett, mert a legtöbben 
még soha nem ültek repülőn ezelőtt. Ami-
kor megérkeztünk az Enschedétől néhány 
kilométerre lévő szállásunkra, kedves fo-
gadtatásban volt részünk. Először a peda-
gógusok, majd később, még kicsit félszegen 
ugyan, de a gyerekek is odajöttek hozzánk 
ismerkedni, barátkozni. Az este gyorsan 
elrepült, és bizony a hosszú út után sen-
kit nem kellett álomba ringatni. Másnap 
reggeli után az volt a feladatunk, hogy az 
elkészített prezentációnkat újra átnézzük, 
illetve elkezdtük tervezgetni Magyarorszá-
got és városunkat bemutató előadásunkat 
is. Ebéd után a sportprogram következett.
A sportdélután idejére négy csapatra osz-
tottak fel minket – természetesen vegyes 

csoportokra, ezzel is lehetőséget biztosítva 
az ismerkedésre. Összesen négy feladatot 
kellett teljesítenünk. Az első megmérette-
téshez a holland szervezők felállítottak egy 
ugrálóvárat az udvaron. Ezen, mint egy 
akadálypályán kellett keresztülszaladni, 
majd továbbadni a váltóbotot a sorban utá-
nunk következőnek. Amint belejöttünk, 
legalább annyira (ha nem jobban) élveztük 
az akadályfutást, mint a kisebbek. A máso-
dik feladat egy közismert csapatépítő játék, 
az úgynevezett „Gubanc” volt. A játék so-
rán a csapattagoknak egy kört kellett alkot-
niuk, és mindkét kezükkel meg kellett fog-
niuk valaki kezét, aki nem a szomszédjuk 
volt. Az így keletkezett „gubancot” kellett 
kikobozniuk úgy, hogy nem engedhették el 
egymás kezét. Természetesen ezt a részt is 
hangos nevetések és vicces helyzetek kísér-
ték. A harmadik és legösszetettebb feladat 
során a csapatoknak egymás ellen kellett 
versenyezniük. A programban résztvevő 
testnevelő tanár négy kört jelölt ki az udvar 
négy sarkában. Ezekbe a körökbe elhelye-
zett négy-négy különböző tárgyat. A ver-
seny célja az volt, hogy egy csapat sikeresen 
összegyűjtsön négy egyforma tárgyat. A 
feladat teljesítését megnehezítette az, hogy 
hiába csentünk el egy megfelelő tárgyat 
egy másik csapat bázisából, ők ugyanolyan 
könnyen visszaszerezhették a miénkből. 
Miután rendesen elfáradtunk, még jött egy 
hagyományos kötélhúzás, amibe a végén 
még a férfi tanárok is bekapcsolódtak. 

Az egész délután nagyon pozitív él-
ményt jelentett számunkra, hiszen a játék 
és a mozgás önfeledt örömét élhettük át. 
Természetesen a kisebbek még ebben sem 
fáradtak el, és a kimerítő sportolás után 
kihívtak minket egy röplabdameccsre, 

ahol vegyes csapatokban játszottak angol, 
német, holland, olasz, és magyar fiatalok.

Az este sem telt unalmasan, mert a 
szervezők bowlingozni vittek minket, 
amihez egy tradicionális holland vacsora 
is járt. Mi kitartóan végigkóstoltunk min-
dent, és annak ellenére, hogy a holland 
konyha közelebb áll a némethez, mint a 
magyarhoz, mindenki talált valami fogára 
valót. A bownlingozás során nem csak a 
diákok, hanem a tanárok is kibontakoz-
hattak és versenyezhettek egy kicsit.

Ez volt az a nap, amikor én első sorban 
tapasztalhattam meg, hogy milyen ez a so-
kat emlegetett „nyugati mentalitás”. Ezek a 
gyerekek olyan mértékű elfogadást és to-
leranciát tanúsítottak mind irányunkban, 
mind egymás iránt, amilyet itthon ritkán 
tapasztal az ember. Köztük nem volt jel-
lemző a klikkesedés, hanem mindig vegye-
sen ültek a vacsoraasztalnál, és megkértek 
minket, hogy üljünk oda hozzájuk. Érdek-
lődve kérdezgették tőlünk különböző sza-
vak magyar jelentését, és rendkívül nagy 
lelkesedéssel sajátították el azt a köszönés-
formát, hogy csókolom. Még a tizennégy-
tizenhat éves német fiatalok is olyan őszin-
te, gyermeki örömmel adták át magukat 
a különböző játékoknak, amilyen nálunk 
nem igazán jellemző a kamaszokra.

Ezen tapasztalatok tükrében rendkívül 
hálásak lehetünk, hogy a Comenius pályázat 
keretében juthattunk el Hollandiába, hiszen 
így rengeteg embert ismerhettünk meg, és 
csodálkozhattunk rá az ottaniak életvitelére 
és hozzáállására. Remélem, hogy még na-
gyon sok diáktársam részt vehet majd ilyen 
és hasonló programokban, mert bizonyos, 
hogy egy életre szóló élményt jelent majd 
számukra! radványi Viktória

Rengeteg új élménnyel gazdagodtak a diákok Hollandiában, ahol nemcsak a szép környezet, 
hanem az emberek közvetlensége is hatott rájuk
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
április 20–26-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

április 27 – május 3-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a.)

május 4–10-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

április 26.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

május 3. 
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

május 10.
MUNKANAP

Hívogató

április 28. hétfő
14 óra 30-tól Herman Ottó – kiállítás- 

megnyitó a Föld Napja alkalmából
a Közösségi Házban

április 29. kedd
16 órától Szlovák Sándorné fotókiállítá-
sának megnyitója a Közösségi Házban

Május 1. csütörtök
10–14 óráig CIVIL FORGATAG 

a Zsóry fürdőben

Május 2. péntek
16 órától Édesanyám, lelkem... Anyák 

napi operett és magyar nóta gálaműsor 
a Közösségi Házban

Május 1–3. csütörtök–szombat
MAJÁLIS  a Zsóry fürdőben

Május 7. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Városi 

Könyvtárban. Téma: Shakespeare

Május 7. szerda
17 órától Régi növendék koncert, rézfú-

vós hangverseny a Zeneiskolában

Május 9. péntek
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

Május 9. péntek
17 órától „10 éves Fundamentum 
Iskola és Óvoda” programsorozat – 

Brouwer Pálhegyi Krisztina előadása: 
Kapcsolatra épülő következetes nevelés 

a Közösségi Házban

Stopper

április 27. vasárnap
17 órától Mezőkövesdi KC – Győr 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 

a Városi Sportcsarnokban

Május 3. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry –

Ferencvárosi TC NB I-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

Május 10. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Váci 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: „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 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
Május 11-én (vasárnap) a 11 órás mise kereté-
ben: bérmálkozás
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 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: április 27.

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 csütörtökén, 15 óra 30: 
Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

reforMáTus egyHáZkÖZsÉg
Keddenként 10 óra: Baba-Mama klub
Szerdánként 18 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

Tisztelt Tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi 
közgyűlések miatt a kedden és csütörtökön 
megtartandó elnöki fogadóóra időpontja 
változhat. Kérjük Önöket, hogy személyes 
megkeresésük előtt időpontot egyeztetni 
szíveskedjenek a 06-49/312-456-os 
telefonszámon.

Megértésüket megköszönve tisztelettel:
Póta László 

elnök, Lakásszövetkezet

aNYaköNYVI hÍrEk Városunkban 
március 31. és április 13. között 13 ha-
lálesetet anyakönyveztek.

Meghívó
Az 50 éves jubileumát ünneplő 
Művészeti Iskola Régi növendék 
hangversenye sorozatban 
rézfúvós koncert kerül 
megrendezésre a Zeneiskolában, 
május 7-én, szerdán 17 órakor. 

A belépés díjtalan, de 
adományokat szívesen fogadunk 

alapítványunk javára.

FELHíVÁS Az idei Matyóföldi Folklórfesztivál augusztus 
1–3. között kerül megrendezésre, melynek fő attrakciója 
egy nagyszabású lakodalmi menet és lakodalmas 
táncok  lesznek. Kérjük azokat a matyóföldieket, akik 
aktív közreműködői szeretnének lenni e programoknak, 
2014. április 27-én vasárnap 16 órakor vegyenek 
részt az egyeztető megbeszélésen és próbán a Népi 
Művészetek Háza tánctermében! Különösen számítunk 
az egykori néptáncosokra, gyermekszereplőkre és azokra, 
akik saját népviselettel rendelkeznek!

Info: Matyó Népművészeti Egyesület
Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. tel: 49/411-686, 30/228-7119
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2014. ÉVI TAVASZI LOMTALANíTÁSI AKCIÓ
A Mezőkövesdi VG Zrt. tájékoztatja a lakosságot, 

hogy Mezőkövesden a  lomtalanítást  
2014. május 5-től május 16-ig végzi, 

a Zsóry üdülőterületen  
május 17-én (szombaton) végzi

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is  közvetlenül 
az ingatlanoktól szállítjuk a hulladékot.
Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása 
érdekében kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy 
az ingatlanuk előtt jól látható helyre, a megadott 
időpontban reggel 7 óráig szíveskedjenek 
elhelyezni a lomot. 

FONTOS, hogy kommunális hulladékot ne tegyenek a 
lomtalanítás közé, hanem azt a kukába helyezzék el!

Lom: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútorzat, 
ágybetét, háztartási berendezés és készülék (veszélyes 
anyagokat nem tartalmazó kiselejtezett elektromos 
berendezés pl.: kompresszor nélküli hűtő, TV belső alkatrész 
nélkül), ruhanemű, zsákokban kihelyezett lomb, zöld, illetve  
háztartási mennyiségű  kötegelt metszési nyesedék. 

A LOMTALANíTÁS SORÁN NEM SZÁLLíTJUK EL AZ 
ALÁBBI HULLADÉKOKAT:
– veszélyes anyagokat (festékek, festékes-lakkos

dobozok, akkumulátor, elem stb.),
– veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékokat

(pl. olajos fémhulladék)
– azbesztet tartalmazó hulladékot,
– veszélyes anyagot tartalmazó faforgácsot (vegyszer, lakk),
– faanyagvédő szereket,
– oldószerek, szerves oldószereket,
– veszélyes anyagot tartalmazó iszapokat,
– savak, lúgok,
– nehézfém tartalmú hulladékot,
– olajos rongyok, fáradtolaj, olajszűrőket,
– olajtüzelés pernyéje és kazánpora,
– vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagokat,
– PCB-ket tartalmazó hidraulikaolajokat,
– hulladékká vált állati szöveteket (testrészek, elhullott állatok),
– fertőző hulladékokat (állati tetemek, trágya),
– nagyobb mennyiségű gyógyszereket,
– fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan

anyagokat (vér, állati zsírok),
– éles, hegyes eszközöket 

(injekciós tűk, fecskendők, vágó, szúró eszközök),
– permetszereket és azok dobozait,
– építési törmeléket,
– gumiköpenyeket, autóroncsokat.

A lomtalanítási akció kizárólag a lakosság részére biztosított.
Érdeklődni lehet a Mezőkövesdi VG ZRt.-nél 

a 49/505-145-ös telefonszámon.

A Tisztelt Lakosság lomtalanítással kapcsolatos 
segítőkész együttműködését előre is köszönjük!

Mezőkövesdi VG Zrt.

2014. évi lomtalanítás ütemezése 
Mezőkövesd város területén

május 5. (hétfő): Ady E. út, Tóth Á. út, Babits M. út, 
Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay János  út,  
Abkarovics tér, Márta út, Anna köz, Judit út, Esze T. út, 
Balogh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly K. út, Vak 
B. út, Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, Patak út, 
Bem apó út, Kürt út,Hoór köz, Szomolyai út
május 6. (kedd): Gaál I. út, Varga P. út, Gyula út, Dala J. út, 
Dávid út, Salamon út, György út, Lajos köz,Gergely út, Imre 
út, Lehel út, Klára út, Edit út, Farkas M. út, Éva út, Margit út, 
Táncsics M. út,Takács I. út, Pál út, Béla út, Sára út, Júlia út, 
Jolán út , Lenke út, Elvira út, Zsófia út, Irén út, Teréz út
május 7. (szerda): Damjanich út, Mihály út, János út, 
gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József út, Kiss 
I. út, Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor út, Kelemen 
út, Bogácsi út, István út, Martinovics út, Madách I. út, 
Ádám út, Kereszt köz, Kertész köz, Albert köz, Károly út
május 8. (csütörtök): Liliom út, Tulipán út, Pipacs út, 
Viola út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány út, 
Bajcsy Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, dr. Papp 
Z. út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, Fűzfa 
tér, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, Rezeda út, 
Alkotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa út
május 9. (péntek): Budai N.A. út, Erzsébet királyné 
út, Szemere B. út, Kossuth L. út, Akácfa út, László K. út, 
Kőrisfa út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán köz, József A. 
út, Bükkfa köz, gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, Platán köz,  
Kovács köz, Szilfa út, Tölgyfa út, Honvéd út, Eötvös út, 
Mikszáth K. út, (vasút feletti oldal), Kökény köz, Kis J. B. 
út, Mogyoró köz, Patkó köz
május 12. (hétfő): Köszméte út, Lövői út, Eper út, 
Szamóca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, Asztalos 
út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, Cseresznye 
út, Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő út, Dinnye 
út, Barack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, Mikszáth K. 
út (vasút alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út 
május 13. (kedd): Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin 
út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út,Hóvirág út, 
Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, Erkel 
F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Petőfi S. út, 
Gárdonyi G. út, Felszabadulás út /Klementina/
május 14. (szerda): Egri út, Dorottya út, Mária út, 
Eszter út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma út, 
Erzsébet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, Gizella út, 
Aranka út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út
május 15. (csütörtök): Veréb út, Bagoly út, Rigó út, 
Gólya út, Sas út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Hattyú út,  
Sirály út, Dohány út, Sólyom út, Fecske út, Galamb út, 
Állomás út, Seregély út, Vasút út, Gábor Á. út, Veronika 
út, Kölcsey út, Jókai M. út
május 16. (péntek): Szent L. tér, Juharfa út, Mindszenty 
József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, Batthyányi út, 
Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász Gy. út, 
Balassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út , Vajda J. 
út, Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Berzsenyi D. út, Bogácsi, 
Móra F. úti, gróf Zichy úti lakótelep, Madách, Lukács G., 
Harsányi úti lakótelep, Mátyás király út, Mátyás kir. úti 
lakótelep, Hadnagy úti lakótelep

Tájékoztató ünnepi 
hulladékszállítás rendjéről!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a május 
1-jei Ünnepek alatt  társaságunk  az  alábbiak 
szerint végzi a  lakossági  hulladékgyűjtést: 
Mezőkövesd városban 2014. május 1-jén 
(csütörtök) esedékes hulladékgyűjtést 
2014. május 2-án (péntek) és 
május 3-án (szombat) folyamatosan 
végezzük párhuzamosan  az  ezen a napon 
esedékes járatokkal. 
Kérjük, hogy a szemétgyűjtő edényeket 
reggel 7 órára ezeken a napokon kihelyezni 
szíveskedjenek. 

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, 
hogy a  mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2014. május 1-jén  zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel. 

Mezőkövesdi VG Zrt.

kÖsZÖneT
A Matyó Nagymama Klub Egyesület

köszöni mindazoknak a támogatását
akik adójuk 1 %-át 

158 361,-Ft egyesületünk javára ajánlották fel.

A kapott összeget működési és rendezvényeink
költségeire fordítottuk. 

Kérjük, hogy a jövőben is
támogassák szervezetünket

Adószámunk: 
19330855-1-05

 

Szépségszalon

(fodrászat, kozmetika, manikűr, pedikűr, műköröm)

ÚJ HELyRE KöLTöZIK: 
A DIÓFA ÚTRA, FőTÉREN A MATyÓTÁJ MöGÉ

Megújult környezetben várjuk továbbra is 
régi és új vendégeinket egyaránt.

Nyitás: május 6.(kedd)

HELyREIGAZíTÁS! A Mezőkövesdi Újság 7. számában 
megjelent „Ezüstös kövesdi karatékák” című cikkben téves 
adatközlés miatt pontatlanul jelent meg az egyik dobogós 
helyen végző ifjú sportoló neve. A versenyen Bodzási 
Tamás mellett, Tóth Kristóf szerzett ezüstérmet.
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Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat – IDőSEK KLUBJA

Szolgáltatásunk célja, hogy a nyugdíjas korú ember szellemi 
és fizikai aktivitását megőrizze, és a mindennapi életében az 
egyedüllétet felválthassa a közösség élménye. Idős korban fennáll 
annak a veszélye, hogy az idősödő ember a magányosan eltöltött 
mindennapok miatt fölöslegesnek érezheti magát a környezetében 
és a családban egyaránt, ami fizikai és lelki betegségek okozója lehet. 

Családi szinten is felmerülhet mint probléma, hogy az idős szülők aktív életformájukat befejezve 
befelé fordulnak, többen már elveszítették házastársukat, így még jobban felerősödhet a 
magányosság érzése. Rohanó világunkban megváltoztak a szerepek, a család valamennyi tagja 
dolgozik, így gyakran maradnak egyedül, magányosan az idős emberek a hétköznapokban. 

Az Idősek Klubjában hasonló sorsú és korú emberek megbeszélik egymással a napi 
problémáikat, felidéznek régi emlékeiket. Tapasztalatunk, hogy az idős ember szívesen 
megosztaná a múlt élményeit, a jelen problémáit egyéni és kiscsoportos beszélgetések 
keretében. A felszínre kerülő konfliktusok vagy rejtett sérelmek feldolgozásában is segítséget 
nyújt a közös együttlét. Ezen segít az idősek klubja szolgáltatás. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
kulturális, illetve szabadidős tevékenységek szervezésére, a szabadidő  hasznos eltöltésére. 

Rendszeresen programokat szervezünk: egészségneveléssel kapcsolatos előadást, időszaki 
tárlatok megtekintését, évente kirándulást. A közösségben eltöltött mindennapok megszépíthetik 
a megérdemelt pihenés idejét. Nagyon szép, amint egymás névnapjáról, születésnapjáról 
megemlékeznek egy-egy kedves gesztussal, mondattal, saját költeménnyel és kedvenc nótáinak 
eléneklésével az idősek. A legidősebb klubtagunknak az elmúlt évben ünnepelhettük a 100. 
születésnapját. Ezek az alkalmak mindig kellemes kikapcsolódást jelentenek a résztvevők számára.

Nemzeti ünnepeinket, az itt lévő kis közösség tagjai saját szereplésükkel is színesítik. 
Ilyenkor előjönnek rejtett tehetségek, többen jeleskednek énekléssel, versolvasással, saját 
költemény szavalásával. Szeretettel fogadják az iskolások műsorát, akik fiatalságukkal  
vidámságot hoznak az intézmény életébe.

Farsangi mulatságon jelmezes öltözet, zene, tombola, meghívott vendégek segítenek újra 
átélni régi idők hangulatát. A majálist és a szüreti rendezvényeket kint a szabadban, az intézmény 
udvarán változatos műsorokkal igyekszünk emlékezetessé tenni. Az idősek világnapját intézményen 
belül is színvonalas műsorral ünnepeljük, egyúttal lehetőséget nyújtunk a városi rendezvényen való 
részvételre is. Az évet mindig pezsgős koccintással, közös énekléssel búcsúztatjuk.

Ünnepi programjainkon már hagyománnyá vált több vendégszereplő részvétele. A teljesség 
igénye nélkül hadd említsem meg néhányukat: Nagymama Klub, Valyon Gergely harmónikás, Széchenyi 
István Katolikus Szakközépiskola diákjai, Szent László Plébánia kórusának tagjai, a Zeneiskola tanárai és 
növendékei rendszeres vendégeink, akiknek ezúton is szeretném megköszönni aktív részvételüket.

A nagyobb évköri ünnepekhez (karácsony, húsvét, pünkösd) kötődő népszokások 
felelevenítése  és az  ünnepekre való felkészülés fontos része a klub életének. 

Az idős embereknek fontos a hit gyakorlása, amit megélhetnek a mindennapi életükben 
a közösség keretein belül is, közös imádsággal, énekléssel. Minden hónap első péntekén az 
intézményben szentmisén vehetnek részt. 2008-tól minden évben ingyenes zarándoklatot indítunk 
Szentkútra az idősek, betegek búcsújára, ahol lehetőség van a betegek kenetének felvételére. 

A mindennapokban a rejtvényfejtés, tévénézés, kártyázás, újságolvasás, 
kézimunkázás, zenehallgatás teszi színesebbé, illetve hasznossá a közösen eltöltött időt, 
valamint segít a szellemi frissesség megőrzésében. 

Lehetőség van a bevásárlás segítésére, havonta önköltséges alapon helyben pedikűr, manikűr 
és fodrász szolgáltatás igénybevételére, a napi higiéné biztosítására – igény szerint akár segítséggel 
is – a mai kor igényeinek megfelelő komfortos, akadálymentesített körülmények között.

A Mátyás király út 90. szám alatti klub épületét a fenntartó 2013-ban teljeskörűen felújíttatta, 
ahol a mozgásukban akadályozott nyugdíjasokat is szeretettel várjuk! 

Zsák Terézia
intézményvezető

Civilek Hónapja programjai
A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület és tagszervezetei 
szervezésében:

Április 23. 14 óra Reuma Klub nyílt napja a Közösségi Ház tánctermében

Április 28. 9–12 óráig Nyílt Nap a Matyóföldi Foltvarró Klubnál 
a Közösségi Ház felső szintjén

17–18 30-ig Felolvasóest
A Mezőkövesdi Színészeti Egyesület és a MASZK 
Babay József: Postaláda c. szatíráját tolmácsolja

Május 1. 10–14 óráig Civil Forgatag a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben.
A színpadon énekes, táncos, zenés műsorok, vásári komédiákkal, 
kabaré jelenetekkel fűszerezve
Fellépnek a Matyó Népművészeti Egyesület néptáncosai, 
Mezőkövesd Város Fúvószenekara és Mazsorett Csoportja, a 
Hangstúdió Egyesület, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, a 
MASZK és a Matyó Nagymama Klub tagjai
Sátrakban kézműves foglalkozások a Matyóföldi Foltvarró 
Klub, a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete és a Matyó 
Kertbarát Egyesület szervezésében. Gyógyteák fogyasztása, 
uniós rejtvények és egy kisbusznyi játék. Lesz gyógynövénytúra 
nordic walking bottal az Egészség Klub Egyesület vezetésével. A 
Kaptárkövek újság számai megvásárolhatók a Civil sátorban

Május 9–10. Részvétel a TeSzedd országos akcióban

Május 3. hetében Civil felvonulás a főúton 
a Közösségi Háztól a Kavicsos-tóig, majd ott Civil Piknik
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sportkalauz laBDarÚGás három bajnoki találkozón egy pontot szerzett a Mezőkövesd zsóry 
felnőtt csapata. labdarúgóink a kaposvár és a paks mellett a DVtk 
együttesével találkoztak.

nehéz helyzetben
kaposvári rákóczi fC 
– Mezőkövesd Zsóry 1-0 (0-0)
Az OTP Bank Liga 23. játéknapján kiemel-
ten fontos rangadót játszottak le Melczerék, 
miután együttesünk a sereghajtó Somogy 
megyei alakulattal találkozott április 7-én.

Az összecsapás elején a hazaiak ját-
szottak aktívabban, de igazán komoly 
lehetőséget először csak a 18. minutum-
ban tudtak kialakítani, amikor is Coroian 
20 méteres kísérlete zúgott el néhány 
centivel a keresztléc fölött, majd a zöld-
fehérek Firtulescu beadását követően 
ügyetlenkedtek el egy ígéretes helyzetet. 
Balázsék ezután is lendületesebben és 
veszélyesebben futballoztak, míg labda-
rúgóink sok technikai hibát vétettek, ami 
a játékrész hajráját is meghatározta.

koraI hátráNY A hazaiak fordulás után 
Coroian szép ballábas lövésével előny-
be kerültek az 50. percben. Csapatunk öt 
perccel később nagy egyenlítési lehető-
séghez jutott, de Bognár szabadrúgását 
követően Gévay lövését hárította a kapos-
vári hálóőr. Az 57. minutumban egy szép 
támadás végén Menougong lőtt közelről 
a kapuba, azonban a játékvezető les miatt 
érvénytelenítette a gólt. Együttesünk hely-
zete a hajrában tovább nehezedett, miután 
Vermes utolsó emberként szabálytalanko-
dott a gólhelyzetben lévő Balázzsal. A já-
tékvezető kiállította a kövesdi védőt, majd 
a megítélt szabadrúgást Firtulescu tekerte 
kapura, azonban Horváth szögletre men-
tett. A hajrában még mindkét oldalon adó-
dott egy-egy lehetőség a gólszerzésre, de az 
eredmény nem változott a lefújásig.

Mezőkövesd Zsóry 
– MVM paks 2-2 (2-0)
A bajnokság 24. fordulójában újabb ki-
emelten fontos összecsapás várt Véber 
György tanítványaira április 12-én. 
Együttesünk álomszerűen kezdte a találko-

zót, hiszen mindössze négy percet kellett 
várni a vezetés megszerzéséhez, miután 
Bori pontatlan átadásra Bognár csapott 
le, aki rövid labdavezetés után a 16-osról a 
dunántúliak kapujába lőtt. Csapatunk a 12. 
percben megduplázhatta volna az előnyét, 
azonban Bognár baloldali szabadrúgása 
után Molnár megfogta Szalai közeli fejesét. 
Az első negyedóra végén Simon előtt adó-
dott egyenlítési lehetőség, de a paksi csatár 
mintegy hat méterről a kapu mellé helye-
zett. Ezt követően elsősorban mezőnyben 
küzdöttek a felek, viszont a 28. percben 
Bognár szabadrúgását középen megcsúsz-
tatták és a jól helyezkedő Menougong a 
vendégek hálójába bólintott.

ötpErCEs röVIDzárlat Csertői Aurél 
csapata teljesen más felfogásban lépett pá-
lyára a második félidőben és alig két perc-
cel a játékrész megkezdését követően Bori 
beadását követően Windecker bólintott a 
kövesdi kapuba. Együttesünk talán még fel 
sem ocsúdott a sokkból, máris 2-2 állt az 
eredményjelzőn, ugyanis Báló szöglete után 
Simon érkezett jó ütemben a hosszú olda-
lon és közelről a kapuba talált az 50. minu-
tumban. Ezt követően mindkét gárda nyílt 
sisakkal játszott és több lehetőséget is kidol-
gozott, de a lefújás után az együtteseknek be 
kellett érniük az egy pont megszerzésével.

Mezőkövesd Zsóry 
– Diósgyőri VTk 0-1 (0-0)
A 25. fordulóban az 5. helyen álló DVTK 
lépett pályára városunkban április 20-án.

Az összecsapás első tíz percében mind-
két csapat kihagyott egy-egy lehetősé-
get, majd a 18. minutumban egy szép 
kövesdi támadás végén Menougong 
emelt a felső lécre. A játékrész felénél 
Batioja, egy perccel később pedig Ká-
dár fejese kerülte el kevéssel a kaput, 
míg az ellentámadás végén Bognár tá-
voli lövését fogta meg Rados. A záró 
negyedóra elején Rados kétszer is túl-
járt a nagyszerűen futballozó Bognár 
eszén. A 40. minutumban Gosztonyi 
szabadrúgása csattant a felső lécen, míg 
a hosszabbítás pillanataiban Melczer is 
a ketrecet találta el.

a hosszaBBÍtás DöNtött Fordulás 
után egy perc sem kellett ahhoz, hogy 
Menougong helyzetbe kerüljön, de a csatár 
távoli lövésébe Kádár belelépett. Az össze-
csapás képe a folytatásban sem változott 
jelentősen, viszont a csapatok ritkábban 
jutottak el a kapukig. Egy órányi játék után 
Harsányi lövése „akadt el” Radosban, míg 
a 68. percben Futács tüzelt közelről a kapu 
mellé. A három pont sorsa csak a hosszab-
bítás pillanataiban dőlt el, amikor is Futács 
távoli szabadrúgása után Bacsa elé pattant 
a labda, aki néhány lépésről a bal felső sa-
rokba lőtt. Melczerék öt fordulóval a baj-
nokság vége előtt továbbra is a 14. helyen 
állnak a tabellán 23 ponttal. Együttesünk 
előnye mindössze egy pont a kieső, 15. po-
zíciót elfoglaló Paks előtt, míg a sereghajtó 
Kaposvár 19 ponttal áll az utolsó helyen.

Legszebb álmainkban sem gondoltuk, hogy a bajnokjelölt Dunaharaszti 
MTK-val duplán partiban leszünk az idehaza lejátszott aktuális, azaz 10. 
fordulóban. A papírforma 10-2-es vendég győzelmet jövendölt, azonban 
együttesünk legszebb NB II-es napjait idézve négy táblán is legyűrte az ellen-
felet, további négy táblán pedig tartotta a döntetlent, így a fennmaradó négy 
táblán elszenvedett vereség ellenére 6-6 lett a végeredmény. Csapatunk ezzel 
a szép sikerrel másfél pontot „hozott” Andornaktályán, így az utolsó fordulót, 
amelyen eldől a bennmaradás kérdése, egy pont hátránnyal várja.

Győzött: Sallai János, Hegedűs Rafael, Nyíri Dániel 
és Hajdú Sándor

Döntetlen: Mede István, Barabás Tibor, Éberth Zoltán 
és Csontos Dominik

Játszottak még: Zelei Zoltán, Hunkó György, Póta Lajos 
és Pap Kristóf

Az utolsó fordulóra április 27-én kerül sor, az ellenfél a MAFC 
lesz, Rákosszentmihályon.

Dicsőséges döntetlen Dunaharasztival...

Dr. T. B.

Bódi krisztián

Egy gól 
döntötte el 
a megyei 
rangadót
(Fotó: 
Gál Péter)
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A szakosztály bokszolói egy nívós meghívásos régiós versenyen vettek részt Kőszegen 
március 3-án. A kövesdiek közül két sportoló lépett kötelek közé a dunántúli tele-

pülésen. Kiss Mercédesz ugyan szoros mérkőzésen vereséget szenvedett, ellenben 
Horváth Pál pontozásos győzelemmel zárta szereplését a rangos viadalon.

PACZÓK-SIKER Egy héttel később ismét egy meghívásos régiós versenyt 
rendeztek Kókán. Városunkat a Madárfészek Ökölvívó Akadémián pal-
lérozódó, de kövesdi színekben versenyző Paczók Erik képviselte. Az 
ifjú tehetség egy válogató-mérkőzésen lépett a szorítóba a KSI-ben 
nevelkedő Laska Tamás ellen. Paczók Erik végig rendkívül éretten, ma-

gabiztosan bokszolt és imponáló fölénnyel győzte le riválisát, melynek 
köszönhetően részt vehetett a magyar korosztályos válogatott Tatán 

megszervezett edzőtáborában.

SZÉP GyőZELMEK A kövesdi ökölvívók legutóbb Jászberényben vettek részt egy szintén 
régiós megméretésen, ahol népes tábor képviselte városunkat április 6-án. A lányok kö-
zül Kiss Mercédesz és Balogh Aranka pontozásos vereséget szenvedett, ellenben Paczók 
Henrietta mérkőzését döntetlenre értékelték a bírók.

A fiúk közül Balogh Pál döntő fölénnyel (technikai KO-val) verte meg ellenfelét a 2. 
menetben, míg Paczók Patrik Zsolt, Pusomai Árpád és Balogh Dezső pontozásos győzelmet 
aratott. A viadalon Burai Zsoltot sérülés miatt leléptették, továbbá Mizser Marcell ellenfele 
visszalépett a küzdelmektől. Ezen felül két mezőkövesdi sportoló maradt ellenfél nélkül. 
„Összességében egy jó versenyen vagyunk túl, ami remekül szolgálta a gyerekek felkészülését. 
A következő jelentős viadal az Utánpótlás Olimpia lesz Nagykanizsán, ahol szintén szeretnénk 
minél szebb eredményeket elérni” – emelte ki Tóth József edző. Az országos viadalon az elő-
zetes nevezések alapján 75 sportegyesület mintegy 300 ifjú tehetséges ökölvívó palántája 
fog ringbe lépni a dunántúli városban április 15-étől 18-áig.

Sikeres válogató Remek eredményekkel gazdagították városunk hírnevét a Mezőkövesd Zsóry 
ökölvívó-szakosztályának sportolói a közelmúltban megrendezett versenyeken.

bokri

Nagyon fontos és értékes 
győzelmet aratott a Mező-
kövesdi KC felnőtt csapata 
a bajnokság legutóbbi ha-
zai találkozóján. Skaliczki 
László tanítványai fordu-
latos mérkőzésen tartot-
ták itthon a bajnoki pon-
tokat az Orosháza ellen 
és újabb lépést tettek a 
bennmaradás felé.

Határozott léptekkel 
a cél felé

orosházi fkse-linamar – 
Mezőkövesdi kC 26-23 (13-13)
Négy nap alatt kétszer találkozott egy-
mással a Mezőkövesdi KC és az Orosháza 
az NB I-es kézilabda-bajnokságban. 

Az alsóházi rájátszás 3. fordulójában a 
csoport egyik legerősebb gárdájának vendé-
geként léptek pályára Benisék április 9-én. A 
találkozó elején nehezen lendültek játékba a 
csapatok, ugyanis 10 perc után mindössze 
2-2-re állt a mérkőzés. A játékrész feléig nem 
történt változás, majd a vendéglátók néhány 
perc alatt 8-5-re elhúztak. Skaliczki László 
időkérését követően azonban Dobóék meg-
fordították az eredményt és Trivkovics gól-
jával már 13-12-re vezettek.

szoros VÉGJátÉk Fordulás után visz-
szaesett az MKC támadójátéka, ugyanis 
9 perc alatt mindössze két kövesdi gól 
született, igaz, ez idő alatt az orosháziak 
is csak négy találatig jutottak. Csapatunk 
helyzetét nehezítette, hogy Németh lero-
hanásból lőtt találata után az orosházi já-
tékossal összeütköző Kisst a játékvezetők 

piros lappal kiállították. A sárga-zöldek 
ezzel együtt 2-3 gólnál nagyobb előnyt 
nem tudtak kiharcolni a játékrész feléig, 
viszont az utolsó 14 percet 21-17-es ve-
zetésnél kezdhették meg. Együttesünk 
a záró 10 perc elején 22-20-ra feljött, de 
Budayék végül nagy küzdelemben otthon 
tartották a bajnoki pontokat.

Mezőkövesdi kC – 
orosházi fkse-linamar 28-26 (14-12)
Együttesünk jól kezdte a 8. fordulóból 
előrehozott „visszavágót” április 12-én, 
ugyanis Benisék az 5. percben 4-2-re ve-
zettek. Ezt követően a látogatók Buday ve-
zérletével zsinórban négyszer vették be a 
kövesdi kaput és a 18. percben már 11-7-es 
előnyt harcoltak ki. Skaliczki László időké-
rése után együttesünk szerkezetet váltott 
és a kapuba Kovács helyett Kiss állt be, aki 
hosszú időre lehúzta a redőnyt. Az MKC 
védekezése tökéletesen működött, Cifráék 
majdnem negyedóráig képtelenek voltak 
túljárni az ihletett formában védő Kiss 
eszén. Kézilabdázóink elöl Benis, Dobó és 

Trivkovics vezérletével a hátrányból szép 
lassan előnyt kovácsoltak és hat perccel a 
szünet előtt már 13-11-re vezettek.

GIGászI kÜzDElEM Együttesünk álmosan 
kezdte a második félidőt, ezért a vendégek 
kevesebb mint hét perc alatt ledolgozták a 
hátrányukat és 15-nél utolérték Beniséket. 
Ezt követően szinte végig fej-fej mellett ha-
ladtak a csapatok. Az utolsó hat percnek 
26-25-ös kövesdi vezetésnél vágtak neki az 
együttesek, de a hajrában több bravúrt is 
bemutató Kovács vezérletével kövesdi siker 
született. Együttesünk a győzelemmel visz-
szavágott a négy nappal korábban Oroshá-
zán elszenvedett vereségért.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Csapat
Orosházi FKSE-Linamar
Ceglédi KKSE
Mezőkövesdi KC
Váci KSE
PLER Budapest
SZESE Győr

J.
14
13
14
13
13
13

Gy.
8
8
7
6
5
3

D.
2
0
2
1
1
0

V.
4
5
5
6
7

10

Dob.
357
345
349
335
348
316

Kap.
343
329
361
315
356
346

P.
18
16
16
13
11
6
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