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Városháza Múzeumi támogatás 
szIréna sikeres felderítések
sportkalauz halmozzák a bravúrokat

Évszakok virága



A nő olyan, mint a virág. Addig 
szép, amíg szeretik, amíg 
törődnek, foglalkoznak vele. 

Éppen ezért szeressük őket! Szeressük 
a társat, a feleséget, az édesanyát, a 
nagymamát, a kolléganőt! Szeressük 
őket, mert így maradnak szépek, így 
lesznek erősek! Mert erő kell a gyer-
mekszüléshez, erő a neveléshez, a 
család összetartásához. Ahogyan erő 
kell ahhoz is, hogy választott hiva-
tásukban, munkájukban is sikeresek 
lehessenek. Jókai szerint a férfi sorsa 
a nő. De akkor vajon mi a nő sorsa? 
A férfi? Több annál. A nő sorsa a 
család, az otthon melege. Erre készül 
kislány kora óta. A nő marad mindig 
az, aki az élet teljességét biztosítja, aki 
megszelídít bennünket egy mosollyal, 
egy simogatással. 
Isten éltessen minden kedves Lányt 
és Hölgyet!

Tállai andrás
miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár

Nemzetgazdasági Minisztérium
országgyűlési képviselő 

Tisztelt Hölgyeim!

A tavasz bekövetkeztének biztos jele, mikor előbújnak a tulipánok, ismét 
énekelnek a madarak és arcunkat egyre lágyabb szellő simogatja. Újra éled 
a természet, amerre csak nézünk, mindenhol az új élet fakadását látjuk. 
Milyen véletlen, hogy a tavasz zsendülése pillanatában a nőket ünnepeljük. 
A nőket, akik nélkül mi, férfiak sem lehetnénk azok, akik vagyunk. A nőnap 
alkalmából, ha csak egy kicsit is kiemeljük a hölgyeket a mindennapok 
szürkeségéből, közönyéből és hálát adunk azért, hogy vannak. Elkép-
zelhetetlenül unalmas lenne nélkülük az életünk. Ők azok, akik miatt a 
legnehezebb feladatokat is megoldjuk, ha bevalljuk, ha nem, de mindent 
megteszünk értük, tulajdonképpen értük élünk. Mert bár néha dühít, ha 
beleszólnak a férfiak dolgába, de abban a pillanatban, mikor nincsenek, 
epekedve vágyunk utánuk. A nőnapon az emberiség szebbik – és mondjuk ki 
bátran – jobbik felét, a férfiak életének megszépítőit köszöntjük. 

Minden férfi életének alapját két nő határozza meg. Az első: az Édesanya, a második a Szerelme, aki a társa lesz életében. Mert így rendelte az Isten, hogy meg-
maradjon a világ, megmaradjon az ember. Nőnap alkalmából szeretettel köszöntöm a mezőkövesdi Lányokat, Asszonyokat, Édesanyákat, Nagymamákat. Adjon 
az Isten sok türelmet és erőt minden nőnek, hogy elviseljenek minket, férfiakat! Fejezzen ki ez az ünnep mindent, amit a férfiak a nőkkel szemben éreznek:
     szeretetet, tiszteletet, megbecsülést, gyengédséget és néha szerelmet...

„És ti vagytok a Háziáldás
Fehérre meszelt kis falon.

Szegett kenyér az abroszon.
Ti a kútvíz a harmatos pohárba,

Duruzsoló, jóságos kályha,
Szekrényben illatos, puha,

Tündöklő, hófehér ruha,
Ti vagytok az olajmécs, mely álmatlan lobog

S imádkozik, míg mások alszanak.
A hervadtan is illatos csokor

A feszület alatt.”
Sík Sándor

Nőnapi köszöntő

Dr. Fekete Zoltán
  polgármester
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A „kis művészek” olyan alkotásokat készítettek, amelyeket az évszakok szép-
sége, a természet ihletett. A helyezések az alábbiak szerint alakultak:

56. OSZTÁLYOS KORCSOPORT
1. Varga Boglárka (Mezőkövesdi Művészeti Iskola) Felkészítő tanár: Murányiné 
Klucsik Judit
2. Rácz Enikő (Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfo-
kú Művészeti Iskolája) Felkészítő tanár: Tóthné Gáspár Mária
3. Galgóczi Petra (Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola, Tard) Felkészítő tanár: Juhász Tiborné
Különdíj: Gaál Tímea (Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Tard) Felkészítő tanár: Juhász Tiborné

78. OSZTÁLYOS KORCSOPORT
1. Detrik Zsuzsi (Forrás Keresztény 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, Tard) 
Felkészítő tanár: Juhász Tiborné
2.( megosztott) Krupa Salomé (Forrás 
Keresztény Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Tard) Felkészítő tanár: Juhász Tiborné
2.( megosztott) Merucza Péter és Barta 
Kincső (Forrás Keresztény Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, Tard)  Felkészítő 
tanár: Juhász Tiborné
3.( megosztott) Pap Nikolett (Mező-
kövesdi Művészeti Iskola) Felkészítő 
tanár: Murányiné Klucsik Judit
3.( megosztott) Guba Nelli (Forrás Ke-
resztény Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Tard) 
Felkészítő tanár: Juhász Tiborné
Különdíj: Murányi Fanni (Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Tard) Felkészítő tanár: Juhász Tiborné

A színvonalas pályamunkákból készült kiállítás a Közösségi Ház földszintjén te-
kinthető meg. Köszönjük az alkotók és a kollégák áldozatos munkáját!

Humán-művészeti munkaközösség

Januárban lezárult a Me-
zőkövesdi Szent László 

Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola ál-

tal az általános iskolások 
számára kiírt rajz-képző-

művészeti pályázat. 
A díjkiosztóra, az érté-

kelésre és a munkákból 
készült kiállítás megnyi-
tására a Közösségi Ház-

ban került sor.

a Közösségi Házban

Általános iskolások 
alkotásai

Detrik Zsuzsi alkotása
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VÁROSHÁZA

Képviselő-testületi ülés
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének első olvasatáról, civil szervezetek támogatási pályá-
zatának kiírásáról, a Városgondnokság által üzemeltetett intézmények terembérletéről döntött a 
képviselő-testület február 3-án.

Az ülés elején dr. Fekete Zoltán polgármes-
teri tájékoztatójában december és január 
fontosabb városi, kulturális eseményeit 
emelte ki. Emellett folyamatban lévő, illetve 
megnyert pályázatokról is beszámolt. 
Elmondta, hogy megkezdődtek a rendelő-
intézet felújítási munkái, az udvari épület 
átalakítása elkészült, így az átköltöztetett 
szakrendelések zavartalanul működnek. 
Az épületben a második emeleten folynak 
az átalakítási munkák és megkezdődött 
a magastető építése is. A rendelőintézet 
felújításához kapcsolódó eszközbeszerzési 
közbeszerzési eljárás keretében az ajánlatok 
beérkeztek, az értékelés folyamatban van. 
Amennyiben nem nyújtanak be jogor-
voslati kérelmet, márciusban várható a 
szerződéskötés. Sikeres volt a közvilágítás 
korszerűsítésére benyújtott pályázat, amely 
keretében 286.575.500 forint 100%-os 
támogatást nyert a város közvilágítási háló-
zata lámpatesteinek új LED-es fényforrás-
okra történő cseréjére. Az önkormányzat a 
gimnázium udvarán fotovoltaikus rendszer 
kialakítására beadott pályázata pedig 
45.251.603 forint támogatásban részesült. 
Dr. Fekete Zoltán azt is elmondta, hogy a 
közmunkaprogram keretében mezőgazda-
sági és a helyi értékteremtő munkák foly-
nak. A Zsóry fürdő területén lévő fóliasá-
torban tavaszi dísznövényeket hajtatnak. A 
helyi értékteremtő munka keretében pedig 
matyó motívumokkal díszített ajándéktár-
gyakat készítenek. 

KÖLTSÉGVETÉS A tájékoztató után az ülés 
első napirendi pontjaként az önkormány-
zat az idei évi költségvetésének első olva-
satát tárgyalta meg és fogadta el a testület. 

Következő napirendi pontként a 
települési hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatásról szóló rendeletet módosí-
tották, amelyben a törvényhez történő 
igazítások mellett pontosították a Zsóry 
fürdő területét érintő hulladékszállítás 
rendjét. A meghozott döntés értelmé-
ben a fürdő üdülőterületen az ürítési 
időszakot április 1. és szeptember 30. 
között heti egy alkalomban határozták 
meg, amelynek díja 60 literes gyűjtő-
edény esetében fél évre nettó 6339 Ft. 
A városatyák a civil szervezetek, alapítvá-
nyok, egyesületek, egyházak támogatásra 
vonatkozó pályázat kiírásáról is döntöttek. 

A kiírás néhány pontosítást, módosítást 
tartalmaz. Így például, ösztönözve a szer-
vezeteket, hogy ne csak önkormányzati 
forrásból működjenek, működési célra 
beadott pályázat esetében az adott egye-
sület a működési költségeinek maximum 
50%-áig kérhet működési támogatást. A 
szervezetek rendezvényeinek támogatá-
sa az önkormányzatnak külön pályázati 
rendszere szerint működik.

Napirenden szerepelt az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc évfordu-
lójának mezőkövesdi megemlékezése is, 
amelyet városunk március 13-án, pénte-
ken tart meg. A grémium döntése alapján 
300 ezer forinttal támogatják a szónokver-
seny lebonyolítását, illetve a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola által összeállított ünnepi műsort, 
amelyben Petőfi Sándor: Az apostol című 
művének feldolgozását mutatják be.

PÁLYÁZATOK A grémium elfogadta a vá-
ros településrendezési eszközeiről szóló 
terv módosításáról, a Mezőkövesdi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását, 
valamint ezen módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalta a Közös Önkor-
mányzathoz tartozó településekkel kötött 
megállapodásokat. Emellett mivel a ren-
delőintézet orvos-igazgatójának öt éves 

szerződése, megbízása lejár márciusban, 
a testület arról is határozott, hogy kiírja 
a pályázatot ezen pozíció betöltésére. A 
városatyák tárgyalták és megszavazták az 
Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
együttműködési szándéknyilatkozatát 
is, amelynek értelmében a Mezőkövesdi 
Mozgássérült Egyesület koordinálásával 
egy benyújtott pályázat keretében ez a 
közhasznú egyesület egy Civil Információs 
Centrumot hozna létre a városban. 

A képviselők megvitatták a Mezőköves-
di Városgondnokság terembérleti szerző-
déseiről szóló tájékoztatót is. Határozatuk 
értelmében a gazdasági társaság által kezelt 
intézmények terembérletének alapdíja 
2015-ben sem változik, azonban a munka-
szüneti és pihenőnapokra pótdíjat állapí-
tottak meg, mivel a hétvégi időszakban az 
adott intézménynek biztosítani kell a sze-
mélyzetet, a portást. Így a munkaszüneti és 
pihenőnapokon az adott terem alapdíjának 
megfizetése mellett még 1.210 Ft/óra pót-
díjat kell megfizetniük a bérbevevőknek. 

A testület négy önkormányzati bérla-
kás és egy garázs sorsáról, bérbeadásáról, 
a bérleti szerződések meghosszabbításá-
ról is döntött. Emellett az önkormányzat 
egy évre ingyenesen biztosítja a volt 
kiskönyvtár kis irodahelyiségét a Mező-
kövesdi Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat számára. 

Február közepén megalakult városunkban a Charpatia 
Sportegyesület.  A szervezet megalapítását a csíksze-
redai testvéregyesület vezetői szorgalmazták, amely a 
Kárpát-medencei Magyar Iskolák Sportolimpiájának 
(KMEMISPO) szervezését és lebonyolítását végzi. A kez-
deményezés lényegében a Kárpát-medencében működő 
általános és középiskolákat szólítja meg, ez 7 országban 
mintegy 8000 oktatási intézményt jelent. A tervek szerint 
több mint 20 sportágban rendezik meg az olimpiát és a 
megméretésen az 5–12. osztályos diákok vehetnek részt. 
A viadalt tavasszal még részben meghívásos alapon, de a 
későbbiekben teljes egészében a diákolimpia mintájára 
építik fel és a sportág döntőit különböző helyszíneken 
bonyolítják majd le. A tervek szerint Mezőkövesden és 
Csíkszeredán minden esztendőben rendeznek majd 
�nálét. Idén nagy valószínűséggel az asztalitenisznek 
adhat otthont városunk, melyet a Magyar Diáksport 
Szövetséggel együtt bonyolítanak le. A Sportolimpia 

szervezői a Kárpát-medence megismerésén, az itt élő 
magyarság együttműködésének erősítésén túl a �atalok 
testi, lelki nevelését, a testmozgás népszerűsítését és 
a tehetségek felkutatását tartják a kezdeményezés 
legfontosabb célkitűzéseinek. Az egyesület elérhető 
Charpatia Sportegyesület néven a facebook-on, illetve 
hamarosan elkészül a KMEMISPO hivatalos honlapja, 
ahol további információkat tudhatnak meg az olimpiáról, 
a részvétel lehetőségeiről, feltételeiről. Emellett Gál 
Attila Zsolt elnöknél a 70/328-2253-as telefonszámon, 
vagy a charpatiaegyesulet@gmail.com e-mail címen 
érdeklődhetnek. A szervezet vezetői február 18-án 
meglátogatták dr. Fekete Zoltán polgármestert, aki-
nek bemutatták az új sportegyesületet és az eddigi 
eredményeket. Városunk vezetője az önkormányzat 
nevében örömét fejezte ki a kezdeményezéssel 
kapcsolatban és támogatásáról biztosította a 
sportszervezetet.

Sport és összefogás
Molnár Zsanett

B. K.
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Átalakul a fürdő

Látványosan halad 
a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő 
fejlesztése. Az 
új élményfürdő-
részleg épüle-
tének talajmun-
kálatai mellett 
elkezdték a kerí-
tés építését is.

A munkaterület január 22-ei átadása 
óta pontosan négy hét telt el és ez idő 
alatt jelentős változások történtek a 
létesítmény területén. A kivitelező cég 
szakemberei az uszoda épülete mellett 
feltárták a közművek nagy részét és 
megkezdődött a fedett élményfürdő-
részleg közművesítésének, ezen belül a 
szennyvízcsatorna-, valamint a vízellá-
táshoz szükséges vezetékek lefektetésé-
nek előkészítése.

A leglátványosabb munkálatok 
jelenleg a C épületben zajlanak. „A héten 
megkezdődött a válaszfalak felhúzása, va-
lamint a nyolc vendéglátóegység kialakí-
tása. Ezzel párhuzamosan végzik a C épü-
letnél a kerítés bontását, ahol az új bejárat 
és az új kerítés alapozása is folyamatban 
van”  – emelte ki Vámos Zoltán, a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő fürdővezetője.

A szakemberek a kerttervek alap-
ján végzik a faállomány ritkítását és a 
zöldterület átalakítását. A jövő héten 
a hullám-, valamint a körmedence 

környezetében lefektetik az új villamos 
vezetékeket és kijelölik az oszlopok 
helyét. Ezen felül a térburkolat építését 
is elkezdik a szakemberek a medencék 
mellett, amely szintén a beruházás 
egyik látványos eleme lesz.

EGY HÉTRE BEZÁRNAK A fejlesztés 
során teljesen megújul az uszoda 
épülete is. A napokban eldőlt, hogy a 
vendégek március 15-éig vehetik igény-
be az uszoda szolgáltatásait, ezután 
kezdődik az épület rekonstrukciója. 
Fontos információ a látogatók számára, 
hogy a fürdőben és az üdülőterületen 
az ÉMÁSZ szakemberei felújítják a 
villamoshálózatot március közepén, 
ezért a fürdő március 16-tól egy héten 
keresztül zárva lesz. A nyitás időpontja: 
március 22. (vasárnap) 7.30.

A beruházás munkálatai a külső 
területen is gőzerővel zajlanak. A ven-
dégek biztonsága érdekében egy fontos 
intézkedést is bevezettek a fürdőben.

„A fakivágás és a térburkolási munkák 
miatt kijelöltünk egy folyosót a látogatók 
számára a főbejárattól és az Olajfa úti ka-
putól egészen az uszodáig, ahol biztonsá-
gosan meg tudják közelíteni az épületet. A 
kivitelező a tervek szerint március 31-éig 
befejezi ezeket a munkálatokat, így remé-
nyeink szerint áprilistól nem lesz szükség 
a szalagozásra” – ismertette a fürdőveze-
tő. A beruházás „A Zsóry-fürdő komplex 
fejlesztése, gyógyászati és új élmény-
elemekkel való bővítése” című ÉMOP 
2.1.1-es pályázat keretében valósul meg 
a létesítményben. Bódi K.

Múzeumi kincseinkre
Több mint 19 millió forint állami támogatást fordíthatnak 
városunk múzeumaira 2015-ben. A forrást működésre, fejlesztésre 
használhatják fel az intézmények. 

Csaknem egymilliárd forint múzeumi célú állami támogatásról döntött január végén az Emberi Erőforrások Minisztériuma, melyet az 
egykori megyei múzeumi szervezetek önkormányzati fenntartásba került tagintézményei kapnak meg. Ebből a forrásból Mezőkövesd 
intézményei is részesülnek. „Idén több mint 19 millió forint jut a múzeumainkra, a Matyó Múzeumra, a Mezőgazdasági Gépmúzeumra, a 
tájházakra, amely mintegy kétmillió forinttal több, mint a tavalyi összeg” – mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. A pénzt a gyűjte-
mények fenntartására, illetve a kiállítások anyagainak frissítésére fordítja az önkormányzat.  Tavaly év végén újabb támogatáshoz jutott 
önkormányzatunk, amelyet szintén múzeumfejlesztésre fordítanak majd. „December végén kaptuk az értesítést, hogy plusz forrásként 20 
millió forintot kapunk múzeumfejlesztésre, amelyet a Hajdu Rá�s János Mezőgazdasági Gépmúzeumban használunk fel kiállítótér-bőví-
tésre, infrastrukturális fejlesztésre” – tette hozzá a városvezető. - os -
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Jelentős megtakarítás
Százötvenmillió forint értékű fejlesztés keretében megújult a Széche-
nyi István Katolikus Szakképző Iskola energetikai rendszere. A projekt 
átadó ünnepségét február 13-án rendezték meg az intézményben.

A szakképzőt fenntartó Egri Főegyház-
megye a „Mezőkövesdi Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola Energe-
tikai korszerűsítése” című KEOP-os 
pályázaton 150 millió Ft támogatást 
nyert el a beruházás megvalósítására. 
A fejlesztés keretében leszigetelték az 
iskola épületét, két új kondenzációs 
kazánt építettek be, továbbá új műanyag 
hőszigetelt nyílászárókat szereltek be. 
Emellett napkollektorokos rendszer is 
segíti majd az épület fűtését és meleg-
víz-ellátását, így a fejlesztés 40-50%-os 
energiamegtakarítást eredményez.

Az átadón elsőként Csirmaz István, a 
Széchenyi István Katolikus Szakképző Isko-
la igazgatója köszöntötte a megjelenteket. 
„Intézményünk az elmúlt két és fél évben 
lelkiségét tekintve teljesen megújult, amit 
a szülők és a diákok pozitív visszajelzései 
is alátámasztanak. Most az iskola épülete 
is új külsőt kapott, így az itt tanulók és a 
jövőben ide jelentkező diákok még jobb 
körülmények között tanulhatnak” – emelte 
ki Csirmaz István. Az intézményvezető vé-
gezetül mindenkinek megköszönte a pro-
jekthez nyújtott támogatását és munkáját.

A SZAKKÉPZÉS JÖVŐJE Ezt követően Tállai 
András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti állam-
titkár, a térség országgyűlési képviselője 
osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. 
„A Széchenyi István Katolikus Szakkép-
ző Iskola a térség egyetlen szakképző 
intézménye, ami büszkeség számunkra, 
de mindenkinek nagy felelősséget is jelent. 
A középiskola időszaka minden ember 
életében meghatározó, hiszen ha jól és 
eredményesen végezzük el, akkor megala-
pozhatjuk az egész életünket” – hangsú-
lyozta Tállai András. A politikus méltatta 
a katolikus egyház oktatási szerepválla-
lását is, amely a Kormány támogatásával 
egyre nagyobb teret kap. Hozzátette, a 
Kormány döntött a szakképzés átalakítá-
sáról, melynek fontos célja, hogy a képesí-
téssel rendelkezők el tudjanak helyezkedni 
a munkaerőpiacon. Hangsúlyozta, hogy 
vonzóvá kell tenni a pedagógusok és a 
diákok számára is a szakképzést, melynek 
újra presztízst kell adni. 

Ezután dr. Ternyák Csaba egri érsek 
avató beszédét hallgathatták meg a 
résztvevők. Kiemelte, az egyház az idősek 

támogatása mellett a fiatalok irányába is 
nyit, hogy a kereszténységen keresztül 
boldogabb és teljesebb életet élhessenek. 
„Ebben a városban, Matyóföldön min-
denkinek benne van a hagyományaiban 
a kereszténység, a keresztény kultúra 
öröksége. Mindez pluszt ad, gazdagabbá 
és szebbé teszi az életünket” – emelte ki 
dr. Ternyák Csaba, majd a beszéd után 
megáldotta az intézményt. 

Az ünnepséget az iskola tanulóinak 
verses, hangszeres és énekes műsora 
színesítette. Az átadót követően a jelen-
lévők megtekintették a megújult iskolát, 
köztük az intézményben kialakított 
kápolnát, melyet dr. Ternyák Csaba 
megáldott.

Az új tetőtéren dolgoznak
Építik a tetőteret, zajlik a munka a a Városi Rendelőintézetben második emeletén. A tervek sze-
rint három hét múlva visszaköltöznek a szakrendelések a legfelső szintre. 
Az egészségügyi intézmény udvarán lévő 
lapos tetős épület felújítása, a második 
emeleti rendelések átköltözése után a be-
ruházást végző Szilvási Építő Kft. elkezdte 
a  rendelőintézet épületének átalakítását. 
Elsőként az állványozást, a fal külső vako-
latának leverését követően az új tetőtér 
munkáit kezdték el. Az elmúlt hónapban 
lebontották az épület lapos tetőszerke-
zetét, és elkezdték a tetőtér padlózatának 
betonozását, amely a hét elejére el is 
készült. A beton megszáradását követően, 
körülbelül két hét múlva építik majd meg 
a tetőtér acélszerkezetét. Ezzel párhuza-
mosan zajlanak a munkák a rendelőintézet 
második emeletén is. A kivitelező cég 
munkatársai az elmúlt hetekben elkészül-
tek az épületrész gépészeti szerelvényezé-
sével, a falazással,  valamint a villamossági 

vezetékeléssel. Jelenleg a falakat burkolják 
a szakemberek. „Az elkövetkező két hét 
feladata a tetőtér építésének folytatása, 
az acélszerkezet elkészítése lesz. A tervek 
szerint három héten belül, a hidegburko-
lás, a vezetékszerelvényezés, a gépészeti 
munka befejezése, a takarítás után, átadjuk 
a második szintet és visszaköltözhetnek 
a megújult részlegbe a szakrendelések” – 
mondta el Szilvási András, a Szilvási Építő 
Kft. ügyvezetője.  

A kivitelező az elképzelések szerint 
egy hónap múlva kezdheti el az intéz-
mény első emeletének felújítását. 

A rendelőintézet mintegy 700 millió 
forint értékű komplex átalakítására 
városunk önkormányzata európai 
uniós pályázat keretében nyert forrást, 
amelyből a támogatás 600 millió forint, a 

fennmaradó részt pedig az önkormány-
zat önerőből finanszírozza. A beruházás 
keretében az építési munkákon túl új 
eszközöket is beszereznek majd mintegy 
150 millió forint értékben. Az erre kiírt 
közbeszerzési eljárásra beérkeztek az 
ajánlatok, jelenleg azok elbírálása, érté-
kelése zajlik. Eredményes döntés esetén 
márciusban aláírhatják az eszközbeszer-
zésre vonatkozó szerződést is. 

Dr. Ternyák Csaba, Tállai András, 
dr. Fekete Zoltán és dr. Berkes László

Bódi K.

N. E.
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Arcok, fények, üzenetek
A tenger morajlása, a szél fújása, a különleges fények, a gyermeki ártatlanság, a régi táj varázsa. 
A Hadas városrész, a magyar tájak, a mediterrán vidék elevenedik meg előttünk. Kékes, zöldes ár-
nyalatok, határozott, de �nom, mesteri ecsetvonások. Magával ragad a látvány, a színek harmóniája 
Németh József Pál festőművész február 5-én megnyílt kiállítását nézegetve. 

Németh József Pál, aki Ta-
kács István unokaöccse, már 
korábban is elhozta munkáit 
Mezőkövesdre. „Az Arcok, 
fények, üzenetek című tárlat-
ra főként olajfestményeket, 
illetve akvarellképeket hoz-
tam el. A kiállított több mint 
40 alkotás között a hazai és 
számos külföldi, mediterrán 
utam során készült festmé-
nyem mellett azok a képek 
is helyet kaptak, amelyek a 
mezőkövesdi Hadas vá-
rosrészt, annak hangulatát 

örökítik meg” – mondta el a 
festőművész. A képeken visz-
szatükröződik, hogy közel áll 
Németh József Pál szívéhez 
szülővárosa, Mezőkövesd 
és annak kultúrája, ahová 
minden alkalommal nagy 
szeretettel látogat vissza. 
Portréképein családját örökíti 
meg: megtalálható köztük 
például az édesapjáról készült 
első arckép is. A tárlatot dr. 
Kriskó János főiskolai docens 
nyitotta meg, aki párhuzamot 
húzott Takács István és Né-

meth József Pál életútja és munkássága között, kiemelve, hogy 
mindketten maradandót, értékeset teremtettek alkotásaikkal, 
pótolhatatlan élményt nyújtanak festményeikkel. Németh 
József Pál kiállítása március 24-éig tekinthető meg.

Tizedszer is összefogtak
Tizedik alkalommal rendezték meg az „Együtt 

a térség összefogásáért” elnevezésű Polgári Estélyt 
a Városi Sportcsarnokban február 7-én. 

Az immár egy évtizedes múltra 
visszatekintő eseményt minden 
évben megtisztelik jelenlétükkel 
dél-borsod közéleti, társadalmi 
és gazdasági életének meghatá-
rozó szereplői. A bálon elsőként 
az est házigazdája, Tállai 
András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti államtitkára, 
országgyűlési képviselő kö-
szöntötte a megjelent vendé-
geket. „Nagyon örülök annak, 
hogy a bál megrendezésével 
komoly hagyományt sikerült 
teremteni Mezőkövesden és 
térségében. Öröm számomra, 
hogy évről évre egyre többen 
vesznek részt a Polgári Esté-
lyen és velünk együtt ünnepel-
nek”  – emelte ki Tállai András 
miniszterhelyettes.

Ezt követően dr. Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszter, a bál fővédnöke 
osztotta meg ünnepi gondo-
latait, és egyebek mellett a 
térség fejlesztési lehetőségeit 
is érintette. „A kihelyezett 

frakcióülésen sokat beszél-
gettünk és két olyan fontos 
területet találtunk, ami prio-
ritást kell, hogy élvezzen. Az 
egyik a repülőtér fejlesztése, 
ami az egész térség számára 
komoly gazdasági fellendülést 
eredményezhet, a másik pedig 
egy uszoda megépítése. Úgy 
gondolom, hogy mindkét 
fejlesztés jogos, illetve reális 
igénye a térségnek és vélemé-
nyem szerint záros határidőn 
belül megvalósítható” – hang-
súlyozta a politikus.

A TÉRSÉG EGY KÖZÖSSÉG 
Ezután Demeterné Nyes-
te Erzsébet, Gelej község 
polgármestere, a bál védnöke 
mondott köszöntőt. „Szeren-
csésnek tartom magam, mert 
a kezdetektől részese vagyok 
a bálnak, így tanúja lehettem 
annak, hogyan válik a térség 
legnagyobb társadalmi ese-
ményévé. Térségünk is sze-
rencsés, hiszen Tállai András 
személyében olyan ország-

gyűlési képviselőnk van, aki 
széleskörű összefogással, 
igazi közösséggé tud ková-
csolni bennünket”– mondta 
a polgármester. Vasas Csaba, 
Bükkzsérc község polgármes-
tere, szintén védnökként vett 
részt az estélyen. „Nagy öröm 
és megtiszteltetés, hogy a bál 
védnöke lehetek. Szeretnék 
köszönetet mondani Tállai 
Andrásnak a felkérésért, 
továbbá a térségért vég-
zett áldozatos munkájáért, 
ugyanis képes összefogni a 
települések polgármestereit 
és nagyon komoly segítséget 
nyújt a térség előrelépéséhez, 
fejlődéséhez” – emelte ki a 
településvezető.

 A Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközép-
iskola 12. osztályos tanulói a 
bál nyitótáncaként egy kerin-
gőt adtak elő, majd a Zsérci 
Summás Énekegyüttes külön-
leges műsora következett.
Az ünnepség egyik fény-
pontjaként Szikora Róbert 
és a Gidák léptek színpadra. 
A fergeteges műsor után 
vacsorával, tombolahúzással 
és hajnalig tartó mulatozás-
sal folytatódott az estély. 
A talpalávalót a Randevú 
Zenekar szolgáltatta. Az est 
folyamán a Juhász-testvérek 
pincészete borbemutatóval 
egybekötött borkóstolóval 
várta a vendégeket.

Különleges, színpompás 
kiállítás nyílt Németh 

József Pál alkotásaiból

M. Zs.

Több mint 850-en vettek részt a bálon, 
melynek Tállai András volt a házigazdája

B. K.
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P 
matyó embertársaimhoz

Sokra becsülöm a régi 
kapáló, kaszáló, ma-
rokszedő matyó pa-

rasztokat, akik nehéz 
sorsuk ellenére gazdag 

örökséget hagytak 
ránk. Hálás vagyok a 

sorsnak, amiért olyan 
idős emberekkel talál-
kozhattam, akik közül 

többen még az 1800-
as évek végén szület-

tek, átélték mindkét 
világháború borzal-

mait, a summásvilág 
szörnyű időszakát. 

Több mint száz idős 
családnál jártam, 
láttam küzdelmes 

életüket, csodáltam a há-
rom generáció együttélését, 
hallgattam élettörténetüket. 
(A beszélgetések és dalok egy 
részét magnószalagra rögzí-
tettem.) Létrehozták a világ-
hírűvé vált népművészetet, a 
matyó hímzést és öltözetet.

A látható, tapintható 
tárgyi emlékek mellett nép-
hagyományunknak van egy 
láthatatlan, de tapasztalható 
területe is, a szellemi érté-
kek világa. Ez legalább olyan 
kincs, mint tárgyi emlékeink. 
Én most erről az értékvilágról, 
ennek gazdagságáról, a kincs-
ről írok, melyet ma kevesen 
vesznek észre. Ezt nem lehet 
pénzért megvásárolni, általa 
jobb emberré, jobb közösség-
gé válhatunk, magatartásunk, 
lelkivilágunk gazdagabb lehet 
tőle. Mai modern világunkban 
nagy szükség lenne elődeink 
példás életvitelére. Hason-
lítsuk össze mai életünkkel, 
mérlegeljük az értékeket.
A három generáció együttélé-
se, kisugárzó melege érezhető 

volt, ahol szerény körülmé-
nyek között is megfértek 
egymással. 

A matyó ember hűséges 
volt, nem hagyta el asz-
szonyát, családját. 
8 hónapi sum-
másmunká-
ból mindég 
hazatért 
szerény 
otthonába.

Ismerték 
lehetőségeiket, 
spórolva kellett 
élni: „Tavasszal má’ az eger is 
ríva jött ki a kamrábú’. Nagy 
úr vót a muszáj, a gyerekek 
kenyéré’ rítak. Úgy danoltak 
az udvaron: Gólya, gólya 
vaslapát, disznót hozzá’, ne 
babát”.

Gyerekeik sokat ját-
szottak a szabadban, so-
sem unatkoztak. Játékaikat 
maguk készítették. Korán 
megtanultak dolgozni, a 
kicsi lány 4-5 éves korában 
már szépen hímzett, a fiú 10 
éves korában kapálni járt.

Szerették a természetet, 
a „rívó” pacsirta hangját, a 
sárguló búzakalászt, maguk-

ba szívták a „sültkumpri”, a 
pattogó kukorica illatát.

A népszokások segítették 
az együvé tartozás érzését. 

Életüket vidámabbá, 
színesebbé tették a 

fonóházi esték. 
Az egoista 
szemléletű 
„én” helyébe 
a közösségi 

gondolkozás a 
„mi” került.
A dalolás 

legősibb összetar-
tó erő volt, amely örömet, 
boldogságot, szeretetet, néha 
katartikus élményt biztosított 
részükre. Egy nemesebb vi-
lágba lendítette őket, látszott 
rajtuk, hogy boldogok voltak. 
Átélték a dalokat, melyek 
szinte képekké álltak össze.

 Vallásos népénekük még 
nagyobb hatást gyakorolt 
rám. Könnyező szemmel 
énekeltek, de azok öröm-
könnyek voltak. A rítusok 
elősegítették azt, hogy a ma-
tyó emberek belülről tegyék 
rendbe magukat, szívük ne-
mesedését, lelkük gyarapodá-
sát szolgálták. Betartották a 

böjtöt, igyekeztek a tízparan-
csolat törvényei szerint élni. 
Sok családban a gyermekeket 
is ilyen szellemben nevelték. 
Nagy szeretettel vettek részt 
a zarándoklatokon. „Szent-
kútra mé’ gyalog is elmen-
tünk. Mikor má’ közelettünk 
a templom bejáratáho’, felzú-
gott a nép, több száz ember 
éneklése, av vót ám az igazi 
öröm”. Az ilyen körülmények 
biztosították részükre az 
átélhető pillanatokat.

A hagyomány nem csak 
esztétikum, a művészet 
hordozója, hanem az erkölcsé 
és a léleké is. Tárgyi emlékek 
mellett az érzelmek mélysége a 
régi matyó idill visszahozása, a 
gyermeki lélek szebbé formálá-
sa, ezek jelenthetnék számunk-
ra az értékeket. Úgy gondo-
lom, a világörökség egyik célja 
is ez. Hagyományunk rendel-
tetése ne csupán ismeretek 
és történetek közlése legyen, 
hanem tegyen képessé ben-
nünket a jóra, az igazságosabb, 
becsületesebb életre. A matyó 
összművészet szellemi és lelki 
igényünket képes gazdagabbá 
tenni. Kiss József

„Nekünk 
akkor mén’ nem 

vót szoba, me’ szoba, 
csak egy, az is fődes vót, 

mégis becsülettel 
felneveltünk abba 

6-8 gyereket”.
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PALETTA

Könyv a nagy utazóknak
44 ország, 102 hét, több tízezer kilométer tapasztalatait, élményeit 
osztja meg az olvasókkal Korpás Károly most megjelent, Csodálatos 
Európa című könyvében. 
Korpás Károly már több ízben mutatkozott 
be a mezőkövesdieknek fényképeivel, művészi 
fotóival, amelyek többsége magyarországi és 
külföldi útjai során készült. Úgy döntött, hogy 

Könyvajánló
Január 29-én szomorúan olvastam az internetes hírpor-

tálokon, hogy 77 éves korában elhunyt Colleen McCollugh 
ausztrál írónő. Gyermekkoromból emlékszem a nagy sikerű 

regényéből készült Tövismadarak című tévésorozatra.

Arra, hogy kiürültek az utcák egy-egy rész alkalmával, és szinte 
nem volt olyan ember, aki ne nézte volna. Nagyon sokáig szá-
momra is a romantika és a mindent elsöprő szerelem tökéletes 
példáját jelentette. Kevesen tudják azonban, hogy az orvos 
végzettségű szerző nem kizárólag a romantikus irodalom terén 
jeleskedett. Róma című történelmi regényfolyama miatt évekig 
tartó, rendkívül alapos kutatómunkát végzett. Ezzel nemcsak 
a kritikusok, hanem a széles olvasóközönség elismerését is 
sikerült kivívnia, rajongói a mai napig követelik a regényfolyam 
meg�lmesítését. Ráadásul a Macquarie University díszdoktori 
címmel jutalmazta a könyv megírása miatt.

Egymástól ennyire eltérő tartalmú könyvek megírása csak 
kevés író kiváltsága, és még kevesebbeké, hogy sikert is érjenek 
el mindegyikkel. Talán ez vezérelte, hogy hetvenedik életévén túl 
új műfajban próbálja ki magát. Ekkor kezdett el ugyanis krimiket 
írni. Az olasz származású nyomozó, Carmine Delmonico fősze-
replésével készülő hard-boiled (kemény) krimisorozata ugyanis 
a Sins Of The Flesh (A hús bűnei) címmel 2013-ban megjelent 
könyvével már az ötödik részénél tart. A Mezítelen valóság a soro-
zat harmadik darabja: az első kettő, vagyis a Hiányzó holttestek és 
a Túl sok a gyilkosság szintén kölcsönözhető a Városi Könyvtárban.

A regény ugyanabban a poros, álmoskás, New Yorktól 
pár órányi autóútra lévő kis amerikai egyetemi városban, 
Hollomanben játszódik, ahol a sorozat eddigi darabjai. A már szá-
zadossá kinevezett Carmine Delmonicónak egy újabb sorozatgyil-
kos okoz fejtörést, aki csinos, �atal nőkből álló áldozatait először 

csak megerőszakolja, de aztán szisztematikusan elkezd gyilkolni 
is. Olyan körültekintéssel és pro�zmussal építi fel az akcióit, hogy 
a rendőrség annak ellenére tehetetlen, hogy életben hagyott ko-
rábbi áldozatait sikerül megtalálni és kikérdezni. Ugyan a történet 
fő vezérfonala ez, de a korábbi Delmonico-könyvekhez hasonlóan 
nemcsak egy szálon futnak az események.

Mrs. McCullough tökéletes szakmai hozzáértéséről az előző 
könyvekből is meggyőződhettünk, az írónő most is biztos kézzel 
vezeti végig a mostanra ismerőssé váló Delmonicót az esemé-
nyeken. A Mezítelen valóság nyugodt szívvel ajánlható a sorozat 
előző két kötetének ismerete nélkül is, hiszen aki egyszer rákap a 
könyvek hangulatára, annak a könyv elolvasása után úgyis első 
dolga lesz, hogy megszerezze az előzményeket is. Mert a szerző 
ebben a műfajban is tökéleteset alkotott...
(Forrás: img.alexandra.hu)

Laboda Kálmán

70 éve...

Megmaradt egy fénykép
Radnótiékról,
ahogy ott állnak az utcán
– egy kis�úval –
még 1938-ban
Kővágóörsön.

Radnóti feje balra billen,
Fannié jobbra.
A háború még várakozik,
de nemsoká lecsap majd, 
mint egy kobra.

Radnóti sejthette-érezhette 
a későbbi életveszélyt,
másképp nem írta volna le:
„Járkálj csak, halálraítélt!”, –
még a 30-as évek elején.

Iszonyú dráma lett az.

Vajon mi járhatott a költő fejében?

Mögöttük templom, az utcán
elszórtan emberek.
Sátor is van. Valami vásár,
vagy búcsú lehetett?

Radnótiék esőkabátban.
/A költő kabátja állig 
begombolva. Korábban eshetett?/

Hátrább, háttal, két kislány 
áll, könnyű ruhában…
Az ő sorsuk vajon mi lett?
S a kis�úé, akit Radnóti magához
ölel?

Három év múlva 
elszabadult a pokol.

A versek örökké,
míg csak lesz a Földön ember,
ragyogni fognak,
de meggyilkolása után,
frissen ásott gödörbe került 
Abdánál a költő teste.

nemcsak fényképek keretében osztja meg 
élményeit, hanem írásos formában is. Így meg-
írta Csodálatos Európa című könyvét, amelyet 
február 9-én mutatott be a nagyközönségnek. 

Ez a kötet több mint egy egyszerű útika-
lauz. A szerző nemcsak bemutatja az adott 
országot, vidéket, hanem hasznos tanácsok-
kal látja el az olvasókat. Választ kaphatunk 
egyebek mellett arra, hogyan érjük el úti 
célunkat, álmaink országát pár ezer forintból. 
Hogyan találhatjuk meg a legolcsóbb meg-
oldásokat, szállásokat, közlekedési formát, 
mikor érdemes lefoglalni a repülőjegyeket, 
mire érdemes odafigyelni. Megtudhatjuk to-
vábbá,  hogy a legfontosabb és legelső lépés, 
hogy körültekintően, részletesen tervezzük 
meg utazásainkat. M. Zs.

Korpás Károly kiadványa hasznos és érdekes 
olvasnivaló az utazás kedvelőinek

Kinczel Brigitta
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FILTER

Az utolsó 
kérés

Filter című 
rovatunkban a matyó 

kultúra gyöngyszemei-
nek bemutatását Csirmazné 

Cservenyák Ilona válogatásá-
ban tárjuk Önök elé: gra�kák, 
versek, kerámiák... a helytör-

téneti kutató szűrőjén 
keresztül.

Bartha Zoltán fia, Ágoston az utolsó kérés végrehajtója. Anyai 
nagyapja Medgyaszay István építőművész, apai nagyapja a 
mezőkövesdi gimnázium tanára. Ágoston gyenge látása miatt 
a hangok világában találta meg önmagát. Tekerőlantosként és 
brácsásként csatlakozott a táncház mozgalomhoz. 1990-ben 
az erdélyi Szabó Viktor mezőkölpényi prímással megalakította 
a Cifra zenekart. Az autentikus népzenén túl a hagyományos 
éttermi cigányzene is szerepel repertoárjukban, melyet lako-
dalmakban, rendezvényeken hallhatnak az érdeklődők. Alapító 
tagja a Magyar Tekerő Zenekarnak. Létrehozta a világ legna-
gyobb kutatható, katalogizált és digitalizált magyar cigányzenés 
gramofonlemez-gyűjteményét.

Édesapja festőművész (Mezőkövesd 1915 – Budapest 2009) 
utolsó napjaiban arra kérte fiát, hogy hogy halála után adják el 
képeit, de szeretné, ha előtte Mezőkövesden, szeretett szülő-
városában kiállításon azokat bemutatnák. Igaz, hogy édesapja 
korai halála miatt 6 évesen a Kecskeméti Árvaházba került, 
mert az édesanyja nem tudta eltartani, de vissza-visszajárt 
Mezőkövesdre.

Először a tanítóképzőt, majd Rudnay Gyula tanítványaként 
a Képzőművészeti Főiskola rajz, festészet szakát végezte el, ahol 
hamar kitűnt tehetségével.

Több iskolában tanított, majd 
a háború közbeszólt, ahol korán 
fogságba esett.

Az ott átélt szenvedéseit több képén 
megörökítette.

A háború után a jezsuiták kérésére Mindszenthy Bíboros 
Hercegprímás mellett filmoperatőrként működött. Sajnos az erről 
készült anyagot az ÁVH mind elvitte. Az 56-os forradalom után 
tanári tevékenységet már nem folytatott, csendéleteket festett.

Sokszor járt Mezőkövesden, szívesen beszélgetett idős em-
berekkel, hallgatta elbeszéléseiket, életükről, szokásaikról. Az itt 
szerzett élményeket örökítette meg festményein, a népszokáso-
kat írásban hagyta az utókorra.

Ezekről az élményekről is beszél azon a 70 órás magnófelvé-
telen, amelyben az életéről mesél a családjának.

A Matyók Világtalálkozóján az elszármazott művészek 
kiállításán az ő képe is látható lesz.

Szeptember 15-én pedig a Közösségi Házban önálló kiál-
lításon mutatják majd be képeit. Több mint 20 matyó témájú 
alkotása van, korabeli utcákat, házakat, embereket bemutatva. 
Ezekről a képekről a hangfelvételen név szerint elmondja, hogy 
a kép hol és kiről készült. Cs. Cs. I.

BARTHA ZOLTÁN
Matyó ház Kata szülével
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  A Matyó Kertbarát Egyesület Kórképek és kár-
képek a gyümölcsösben című előadása a Közösségi Házban

Mit tegyünk kedvenc 
gyümölcsfáink megóvása, illetve a már 
kialakult betegségük gyógyítása ér-
dekében? Növényeink védelméről, 
a betegségek megelőzésének lehe-
tőségeiről lesz szó a klub össze-
jövetelén. Megtudhatjuk, hogy a 
növényi sejtek ugyan önmagukat 
védik a betegségekkel szemben, 
azonban abban az esetben, amikor 
ez már nem elég, megjelenik a növény 
szárán, levelén, gyümölcsén a kórkép. Ek-
kor permetszerre van szükség, mellyel gyógyítható a növény. 
Amennyiben kárképről beszélünk, ott már gond van, mivel 
a növényünkre nem figyeltünk kellőképpen, a betegség kárt 
okozott benne.

Programajánló

M . vasárnap
  Mezőkövesd Zsóry SE – Nyíregyhá-
zi Piremon SE NB II-es sakkcsapatmérkőzés a 
Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában

M . szombat
  Mezőkövesd Zsóry 
– Kaposvári Rákóczi FC NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

M .
szombat
  
Mezőkövesd Zsóry 
– Szolnoki MÁV 
Stadler Rail FC NB 
II-es férfi labda-
rúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

Sport

M





 .
 h

ét
fő

M . szerda
  - Vuk – mesejáték 
a Pódium Színház előadásában 
a Közösségi Házban

  Irodalmi 
Kávéház Klub 

– téma: Utassy József 
és Bella István 
a Közösségi Ház 
C épületében

M
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  Szeke-
res Csaba (rende-
ző-operatőr) „A 
rendező korlátai 
és szabadsága 
– avagy a néző 
uralma a mozi 
felett” címmel tart 
előadást a Közös-
ségi Ház 1. emeleti 
klubtermében
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  Jókai Anna: 
Fejünk felől a tetőt 
– dráma 2 részben 
Ivancsics Ilona 
és Színtársai előadásában 
a Közösségi HázbanM
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Egy budapesti család élete elevenedik fel előttünk: négy 
generáció lakik együtt egy már szebb időket is látott 
józsefvárosi házban, a ’60-as években. Mindenki a saját 
kicsinyes és fanyar világával van elfoglalva, hiába élnek 
egy fedél alatt. A ház recseg-ropog, küzd a megmara-
dásért, ugyanúgy, mint a benne élő család. A darab, 
mely az írónő első olyan színpadi műve, melyet saját 
regénye alapján dramatizált, a „fekete romantika és a 
fekete humor” ötvözete.

Kiütéses győzelemmel zárult a sza-
vazás a facebookon: így hamarosan a 
Balkan Fanatik ad fergeteges koncer-
tet Mezőkövesden, az első alkalommal 
megrendezendő Matyó Világtalál-
kozón. Június 19-én, péntek este 
mindenkit vár a népszerű együttes a 
Kavicsos-tó és Szabadidőparkban!

A rendezvény szervezői köszö-
nik mindenkinek a szavazást, mely 
tovább folytatódik egy kicsit más-
képpen: keresik azt az elsősorban 
fiataloknak szóló zenekart, amely 
a rendezvény egy hetének (június 
15–21.) valamelyik estéjén közkívá-
natra fellépne! Voksolás: az esemény 
facebookoldalán.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
február 22–28-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

március 1–7-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
március 8–14-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 28.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

március 7.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

március 14.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban február 3. és 16. között 3 há-
zasságkötést és 18 halálesetet anyaköny-
veztek. Ezek közül az alábbiak, illetve hozzá-
tartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés
Korpás János-Haskó Katalin,

Lázár Csaba-Tóth Beáta
Haláleset

Demeter József 85 éves,
Gáspár Józsefné 85 éves,

Mikó István Károlyné 83 éves
mezőkövesdi lakos.

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
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 Fér�kar számára

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: március 22.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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
Szent Család énekkar (i�úsági) minden pénteken 
18-20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. Minden 
hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít a 
Szent László templomban, a 9 órási szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szerdánként 16 órától kon�rmációs óra 
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Köszönetnyilvánítások

Az idén 20 éves Szent László Kórus köszönetét 
fejezi ki a múlt évi adó 1%-os felajánlásokért. 
A befolyt összeget működési célokra fordítot-
tuk. Kérjük, támogassák továbbra is kulturális 

és egyházzenei tevékenységünket!

Szent László Kórus Egyesület 
adószám: 19330817-1-05

Az Egri úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik a 2013. évben az SZJA 1%-ának 

felajánlásával támogatták 
az „Egri úti Óvodásokért” Alapítványunkat. 

A támogatásból fejlesztő játékokat és óvodai 
bútorokat vásároltunk a gyermekeknek.

Bízunk további támogatásukban.

Az alapítvány adószáma:  
18443363-1-05

Az alapítvány számlaszáma:   
11734107-20116822-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Dohány úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a 2013. évben az SZJA 

1%-ának felajánlásával támogatták 
az „Úszással az egészségért” Alapítványunkat. 
A támogatásból óvodai bútorokat vásároltunk 

a gyermekeknek.

Kérjük, 2015-ben is támogassák óvodánkat!

Az alapítvány adószáma: 
18423633-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 
11734107-20108155-00000000

Alapítvány kuratóriuma

Vámos Zoltán alpolgármester 
ügyfélfogadási rendje:
– minden hónap első csütörtökén 15–18 óráig 
– szükség esetén az alpolgármester által 

külön megjelölt időpontban
Telefon: (49) 511-540 | Fax: (49) 511-561 
E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.huKORMÁNYABLAK: 

több mint 
okmányiroda  
Közgyógyellátási igazolvány, ápolási díj, taj kártya, eu-
rópai egészségbiztosítási kártya, gyes, gyed, anyasági 
támogatás, családi pótlék. Csak néhány azon ügyek közül, 
amelyeket ezentúl helyben, közvetlenül is intézhetünk. A 
2015. január 29-én megnyílt Kormányablak az okmány-
irodai ügyek mellett egy sor szociális, családtámogatással 
és egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos feladatkört 
is ellát. A rendszer lényege, hogy az ügyfél helyett az ügy-
irat utazik, vagyis az állampolgárnak ezen túl nem kell 
azon törnie a fejét, melyik ügyben, mely szerv illetékes. 
Elegendő, ha felkeresi a legközelebbi kormányablakot, 
ahol nem csak átveszik és továbbítják kérelmét, de fel-
világosítást is adnak az ügy menetéről és az esetlegesen 
benyújtandó, kérelemhez csatolandó dokumentumokról is.   
A Kormányablak megnyitása az okmányirodai ügyet intézők 
számára is jó hír. Itt ugyanis hosszabb és időben is kiterjed-
tebb az ügyfélfogadási idő, így az ügyfél munkaideje után 
is kényelmesen el tudja intézni személyigazolvány, útlevél, 
vállalkozási, vagy akár gépjármű ügyét.

Ügyfélfogadás: H.: 7–17, K–P.: 8–18 óráig 
Helyszín: Mezőkövesd, Mátyás király út 56. 
(Földhivatal földszint)

Időpontja: 2015. március 21. 9 órától március 22. 9 óráig 
Helyszín: Mezőkövesd Városi Sportcsarnok, Kavicsos-tó utca 9.

RÉSZLETEK HAMAROSAN!

www.24orasvetelkedo.hu

Keress minket a facebook-on is!

További infók: Lázár Anita
Közösségi Ház

muvszervezo.kozkincstar@gmail.com
Tel: 06-49/500-135
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
február 22–28-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

március 1–7-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
március 8–14-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 28.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

március 7.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

március 14.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban február 3. és 16. között 3 há-
zasságkötést és 18 halálesetet anyaköny-
veztek. Ezek közül az alábbiak, illetve hozzá-
tartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés
Korpás János-Haskó Katalin,

Lázár Csaba-Tóth Beáta
Haláleset

Demeter József 85 éves,
Gáspár Józsefné 85 éves,

Mikó István Károlyné 83 éves
mezőkövesdi lakos.

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
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 Fér�kar számára

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: március 22.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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
Szent Család énekkar (i�úsági) minden pénteken 
18-20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. Minden 
hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít a 
Szent László templomban, a 9 órási szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szerdánként 16 órától kon�rmációs óra 
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Köszönetnyilvánítások

Az idén 20 éves Szent László Kórus köszönetét 
fejezi ki a múlt évi adó 1%-os felajánlásokért. 
A befolyt összeget működési célokra fordítot-
tuk. Kérjük, támogassák továbbra is kulturális 

és egyházzenei tevékenységünket!

Szent László Kórus Egyesület 
adószám: 19330817-1-05

Az Egri úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki mind-
azoknak, akik a 2013. évben az SZJA 1%-ának 

felajánlásával támogatták 
az „Egri úti Óvodásokért” Alapítványunkat. 

A támogatásból fejlesztő játékokat és óvodai 
bútorokat vásároltunk a gyermekeknek.

Bízunk további támogatásukban.

Az alapítvány adószáma:  
18443363-1-05

Az alapítvány számlaszáma:   
11734107-20116822-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Dohány úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a 2013. évben az SZJA 

1%-ának felajánlásával támogatták 
az „Úszással az egészségért” Alapítványunkat. 
A támogatásból óvodai bútorokat vásároltunk 

a gyermekeknek.

Kérjük, 2015-ben is támogassák óvodánkat!

Az alapítvány adószáma: 
18423633-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 
11734107-20108155-00000000

Alapítvány kuratóriuma

Vámos Zoltán alpolgármester 
ügyfélfogadási rendje:
– minden hónap első csütörtökén 15–18 óráig 
– szükség esetén az alpolgármester által 

külön megjelölt időpontban
Telefon: (49) 511-540 | Fax: (49) 511-561 
E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.huKORMÁNYABLAK: 

több mint 
okmányiroda  
Közgyógyellátási igazolvány, ápolási díj, taj kártya, eu-
rópai egészségbiztosítási kártya, gyes, gyed, anyasági 
támogatás, családi pótlék. Csak néhány azon ügyek közül, 
amelyeket ezentúl helyben, közvetlenül is intézhetünk. A 
2015. január 29-én megnyílt Kormányablak az okmány-
irodai ügyek mellett egy sor szociális, családtámogatással 
és egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos feladatkört 
is ellát. A rendszer lényege, hogy az ügyfél helyett az ügy-
irat utazik, vagyis az állampolgárnak ezen túl nem kell 
azon törnie a fejét, melyik ügyben, mely szerv illetékes. 
Elegendő, ha felkeresi a legközelebbi kormányablakot, 
ahol nem csak átveszik és továbbítják kérelmét, de fel-
világosítást is adnak az ügy menetéről és az esetlegesen 
benyújtandó, kérelemhez csatolandó dokumentumokról is.   
A Kormányablak megnyitása az okmányirodai ügyet intézők 
számára is jó hír. Itt ugyanis hosszabb és időben is kiterjed-
tebb az ügyfélfogadási idő, így az ügyfél munkaideje után 
is kényelmesen el tudja intézni személyigazolvány, útlevél, 
vállalkozási, vagy akár gépjármű ügyét.

Ügyfélfogadás: H.: 7–17, K–P.: 8–18 óráig 
Helyszín: Mezőkövesd, Mátyás király út 56. 
(Földhivatal földszint)

Időpontja: 2015. március 21. 9 órától március 22. 9 óráig 
Helyszín: Mezőkövesd Városi Sportcsarnok, Kavicsos-tó utca 9.

RÉSZLETEK HAMAROSAN!

www.24orasvetelkedo.hu

Keress minket a facebook-on is!

További infók: Lázár Anita
Közösségi Ház

muvszervezo.kozkincstar@gmail.com
Tel: 06-49/500-135
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SZIRÉNA

Rendőreink csendben tették 
a dolgukat, de nem eredménytelenül!
Az év első hónapja 
igen mozgalmas 
volt, köszönhető-
en a bűnelköve-
tőknek,  akik egy 
része már elnyerte 
méltó jutalmát.

Január 5-én rendőrök által 
beszerzett információ alap-
ján indult nyomozás M. Fe-
renc Mihály 54 éves mező-
kövesdi lakos ellen, mert az 
információk ellenőrzése so-
rán kiderült, hogy nevezett 
már a kora reggeli órákban 
csatlakozott a sértetthez, 
akivel közösen több vendég-
látóegységet látogatott meg 
a nap folyamán, s biztatta 
túlzott alkoholfogyasztásra. 
Miután lakásáig kísérte és a 
sértett ittasságából adódóan 
elaludt, hűtőszekrényéből 1 
db 1 kg-os párizsi hentes-
árut, a bárszekrényből 1 db 
kulcscsomót és az udvarról 
1 db kék színű női vázas 

kerékpárt tulajdonított el. 
A rendőrök nyomozásának 
eredményeként az az érde-
kes helyzet állt elő, hogy a 
bűncselekmény elkövetésére 
még azt megelőzően fény 
derült, mielőtt maga a sér-
tett feljelentést tett volna.   

Január 12-én lopás bűn-
cselekmény gyanúja miatt 
indult eljárás ismeretlen 
tettes ellen, mert kerítéskivá-
gás módszerével behatolt egy 
mezőkövesdi üzlet raktárába 
és onnan italos üvegeket, 
sörös rekeszeket tulajdonított 
el. Az ügyben a nyomozók 
kiderítették, hogy az elkövető 
a cselekményt másodma-
gával követte el, majd kis 
idő elteltével megkísérelte a 
szerzett göngyöleget bevál-
tani ugyanazon üzletben. A 
cselekményt kiötlő tettes K. 
Gábor mezőkövesdi tartóz-
kodási hellyel rendelkező 
27 éves férfi – figyelemmel 
korábbi előéletére – őrizet-
be vételre, majd hatósági 

kezdeményezésre ügyészségi 
közreműködéssel előzetes 
letartóztatásba került. 
Január 22-én éjszaka a 
szolgálatban lévő járőrök 
gyanús személyre figyeltek 
fel, ezért rendőri intézkedés 
alá vonták. Az intézkedés 
során több olyan tárgy került 
megtalálásra, melyre néz-
ve bűncselekmény gyanúja 
merült fel. A nyomozókat 
értesítve csakhamar kiderült, 
hogy a kb. 10.000 Ft értékű 
fémtárgyak Mezőkövesd 
egyik lakóingatlan fészeréből 
kerültek eltulajdonításra, s 
a tettes épp hazafelé tartott 
zsákmányával. 

A sértettet a rendőrök 
álmából ébresztették, s 
tudatták vele a hívatlan 
látogató cselekményét. Az 
elkövető K. Tamás 32 éves 
mezőkövesdi lakos beis-
merő vallomását követően 
nevezettel szemben a nyo-
mozó hatóság őrizetbe vétel 
elrendeléséről döntött. 

Január 25-én a rendőrök 
betörőpárost fogtak, mi-
kor azok épp a helyszínről 
igyekeztek meglépni egy 
mezőkövesdi ingatlanból 
összegyűjtött ruhaneműkkel. 
Tettenérésüket követően a 
két férfi – B. Lajos József 19 
éves, és B. Miklós 45 éves 
mezőkövesdi lakosok – beis-
merő vallomást tett.

Január 26-án a rendőrök 
szintén egy párost vontak 
rendőri intézkedés alá, akik 
drótkerítést kíséreltek meg 
értékesíteni az egyik színes-
fém-átvevő helyen. A két 
mezőkövesdi lakosú férfi előbb 
arra hivatkozott, hogy találták 
a holmit, melyről hamar kide-
rült, hogy azok egy telephely 
levágott és eltulajdonított ke-
rítéselemei. L. András 48 éves 
és T. Ferenc 42 éves elkövető 
gyanúsítotti kihallgatása során 
beismerő vallomást tett, s a 
bíróság előtt feleltek tettükért.

Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság

Rendőr-Polgárőr 
Egyeztető Fórum
A Mezőkövesd térségében szolgálatot teljesítő 
polgárőrök részére tartottak szakmai tanácskozást.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság épülete adott helyt 2015. február 
17-én annak a szakmai alapokon nyugvó konzultatív találkozónak, melyre 
főként a térségben közfeladatot ellátó polgárőrök kaptak meghívást.
A napi aktualitásokat érintő rendőr-polgárőr fórumon részt vett Szerencsi 
Árpád r. alezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője, Csóra 
György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Elnöke, 
valamint dr. Gaskó Bertalan r. alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője is.

Februárban a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság munkatársai kézre kerítették és 
előállítatták azt az elkövetőt, aki még 
decemberben követett el több százezres 
kárral járó betöréses lopást városunkban. 

Csattant a bilincs azon trükkös tolvaj 
csuklóján is, aki magát villanyóra-, illetve 
vízóra-leolvasónak kiadva két mezőköves-
di ingatlanba jutott be. Az egyik ingatlan-
ból készpénzt tulajdonított el a sértettől. 
A másik ingatlanból viszont az éber 
lakástulajdonos kizavarta az elkövetőt. 
A forró nyomozás, a tér�gyelő-rendszer 
felvételei, a személyleírás és vallomások 
alapján az elkövetővel szemben a rendőr-
ség megtette a szükséges lépéseket. 

A mezőkövesdi rendőrök egy 
üzletláncban zajlott lopási sorozatot 

is sikeresen felderítettek, ahol egy, 
�atalkorúakból álló triót sikerült azono-
sítaniuk és elfogniuk. A gyanúsítottak 4 
alkalommal összesen 10 mobilkészüléket 
tulajdonítottak el az üzletből, amelyet az 
ország különböző településein próbáltak 
értékesíteni. 

Februárban a tér�gyelő rendszer 
segítségével garázdaság miatt kellett 
intézkedniük a kövesdi egyenruhás-
oknak, amely során a város főutcáján 
egy alkoholos befolyásoltság alatt álló 
társaság először szóváltásba, majd 
tettlegességbe keveredett másokkal. A 
csapat egy, a garázdasággal gyanúsított 
tagjának bíróság elé állítását gyorsított 
eljárás keretében kezdeményezte a 
rendőrség. 

Az év első hónapja után a február is hasonlóan sikeres a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság számára, hiszen számos bűncselekményt 
eredményesen felderítettek.

Sikeres február 

 Mezőkövesd Rk  Molnár Zs.
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SPORTKALAUZ

Fontos és értékes bajnoki győzelmet aratott a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata a szomszédvári 
presztízsmeccsen Gyöngyösön. Kézilabdázóink Balatonfüreden vereséget szenvedtek, ennek elle-
nére továbbjutottak a Magyar Kupában.

B. Braun Gyöngyösi KK 
– Mezőkövesdi KC 26–29 (16–12)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság alapsza-
kaszának záró fordulójában vérbeli presz-
tízsrangadó várt Skaliczki László tanítvá-
nyaira a Heves megyei városban február 
13-án. A hazaiaknak különösen fontos 
volt a találkozó, hiszen pontszerzés esetén 
a felsőházban folytathatták szereplésüket.

ROSSZ RAJT Az összecsapás nagyon rosszul 
indult az MKC számára, ugyanis negyed-
óra elteltével 10-3-ra vezettek a vendéglá-
tók. Csapatunk szép lassan magára talált, 
azonban Szepesiék a záró hat percet 14-8-
as hátrányban várhatták. Skaliczki László 
ekkor Hollót küldte a kapuba, aki ezúttal is 
meghálálta a bizalmat. A fiatal hálóőr csak 
kétszer kapitulált a szünetig, ezzel együtt 
Bakosék négygólos fórral vonulhattak 
pihenőre. Együttesünk egy 4-0-ás roham-
mal indította a második játékrészt, így a 36. 
percben 16-16 volt az állás. Ezután a felek 
hosszú ideig fej-fej mellett haladtak. Az idő 
előrehaladtával egyre görcsösebben és egy-
re több hibával játszó gyöngyösiek képtele-

nek voltak megfékezni a meccsen összesen 
11 gólt szóró Lókodit, míg a kapu előtt 
Holló kergette őrületbe Marczinkóékat. A 
meccs hajrájában 27-26-ra felzárkóztak a 
hazaiak, viszont az MKC hősies küzdelem-
ben megnyerte a mérkőzést.

KEDVEZŐ HELYZETBEN Együttesünk a si-
kernek köszönhetően a 7. helyen végzett 
17 ponttal és kedvező helyzetből várhatja 
a bajnokság 7-12. helyig zajló rájátszását. 
Az alsóházban szereplő csapatok maguk-
kal viszik az alapszakaszban megszerzett 
pontokat, így a Gyöngyös 18, az MKC 17, 
a Cegléd 11, a PLER és a Komló 9-9, míg 
a Balmazújváros 8 egységgel kezdheti 
meg küzdelmét a bennmaradásért.

Jó hír a kövesdi drukkereknek, hogy 
a rájátszásban minden hazai összecsapás 
szombaton lesz és az idegenbeli találkozók 
közül is csak hármat játszanak pénteken, 
a többi mérkőzés szintén szombatra esik. 
A hazai meccsek közül a Balmazújváros és 
a PLER ellen 16, a Komló ellen 17 órakor 
indul útjára a labda, míg a másik három 
összecsapás 18 órakor kezdődik.

Halmozzák a bravúrokat

Továbbjutott városunk felnőtt csapata a Magyar Kupában a Balatonfüred ellen. Skaliczki Lász-
ló tanítványai hősies küzdelemben ejtették ki a párharc favoritját.

Együttesünk számára komoly erőpróbát 
jelent a sorozat, hiszen Csuzicsék az NB 
II-es Salgótarján és az NB I felsőházába 
jutott Orosháza kiejtését követően a 
bajnoki dobogóra is esélyes Balatonfü-
reddel találkoztak. Az MKC hazai pályán 
nagy meglepetésre 21-16-os sikert 
értek el és ötgólos előnnyel várhatta a 
február 17-ei füredi visszavágót.

A hazaiak nagy elánnal kezdték 
a mérkőzést és Radnic gólja után 
megfordították az eredményt, viszont a 
12. percben 6-5-re ismét az MKC vezetett. 
Kézilabdázóink a folytatásban is tapadtak 
a vendéglátókra, így nyolc perccel a szünet 
előtt 10-10-re álltak a felek. A félidő záró 
szakasza jól sikerült a füredieknek, akik 
négygólos előnnyel várhatták a pihenőt.

A hazaiak fordulás után is az MKC 
fölé nőttek és 6 perc alatt megduplázták 
a félidei fórjukat, ezért Bóka góljával már 

21-13-ra vezettek. Ezután talpra álltak 
Trivkovicsék, de a 48. percben 26-20 állt 
az eredményjelzőn, így összesítésben még 
mindig a dunántúliak álltak továbbjutásra. 
Az MKC határtalan lelkesedése és töretlen 
győzni akarása kiváló teljesítménnyel 
párosult, ennek köszönhetően az utolsó 5 
percnek 29-26-os előnnyel vághattak neki 
a házigazdák. A fürediek minden erejüket 
mozgósították, de nem tudták növelni a 
különbséget, a lefújás után kövesdi öröm-

mámorban úszott a füredi sportcsarnok. Az 
MKC 50-48-as összesítéssel jutott tovább.

Együttesünk a sikernek köszönhető-
en mindössze egy lépésre került a négyes 
döntőtőtől, melynek az MKB-MVM 
Veszprém és a MOL-Pick Szeged biztos 
résztvevője. A kvartett két kiadó helyére 
az MKC, a Vác és a Cegléd mellett a Csur-
gó-Gyöngyös párharc győztese pályázhat. 
A forduló párosításait – lapzártánk után 
– február 24-én készítették el.

Az NB II-es sakkbajnokság 8. fordulójában 
városunk sakkegyüttese az egykor szebb 
napokat megélt, de papíron még jelenleg 
is jobb erőkből álló Edelényi VSE-vel 
küzdött meg a pontokért. A 8 táblán 
is erősebb ellenfél – köszönhetően az 
első két táblán szerzett fél-fél pontnak, 
valamint a három szép győzelemnek – 
csak a lehető legminimálisabb arányban 
tudott felülkerekedni, 6,5-5,5 arányú 
győzelmet aratott. Csapatunk az eddig 
gyűjtött 41,5 pontjával megőrizte 8. 
helyét a táblázaton. 
 
Győzött: Zelei Zoltán, Hunkó György 
és Pongrácz Attila
Döntetlen: Éberth Zoltán, Barabás Tibor, 
Kántor József, Tóth László és Pap Kristóf     
Játszott még: Sallai János, Hegedűs 
Rafael, Póta Lajos és Váradi Vendel.

A következő fordulóban, március 
1-jén a debreceni PIREMON SE lesz az 
ellenfél, idehaza.                

Vállalható 
eredmény... 

Közel a négyhez

A rájátszás menetrendje

február 27. (péntek) 18 órától: 
PLER Budapest – Mezőkövesdi KC

március 7. (szombat) 16 órától:  
Mezőkövesdi KC – Kőnig-Trade Balmazújváros

március 14. (szombat) 18 órától: 
Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE

március 21. (szombat) 17 órától: 
Sport36-Komló – Mezőkövesdi KC

március 28. (szombat) 18 órától: 
B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC

április 4. (szombat) 16 órától:  
Mezőkövesdi KC – PLER Budapest

április 10. (péntek) 18 órától: 
Kőnig-Trade Balmazújváros – Mezőkövesdi KC

április 17. (péntek) 18 órától: 
Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi KC

május 9. (szombat) 17 órától:  
Mezőkövesdi KC – Sport36-Komló

május 16. (szombat) 18 órától: 
Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyös
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Fontos és értékes bajnoki győzelmet aratott a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata a szomszédvári 
presztízsmeccsen Gyöngyösön. Kézilabdázóink Balatonfüreden vereséget szenvedtek, ennek elle-
nére továbbjutottak a Magyar Kupában.

B. Braun Gyöngyösi KK 
– Mezőkövesdi KC 26–29 (16–12)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság alapsza-
kaszának záró fordulójában vérbeli presz-
tízsrangadó várt Skaliczki László tanítvá-
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13-án. A hazaiaknak különösen fontos 
volt a találkozó, hiszen pontszerzés esetén 
a felsőházban folytathatták szereplésüket.

ROSSZ RAJT Az összecsapás nagyon rosszul 
indult az MKC számára, ugyanis negyed-
óra elteltével 10-3-ra vezettek a vendéglá-
tók. Csapatunk szép lassan magára talált, 
azonban Szepesiék a záró hat percet 14-8-
as hátrányban várhatták. Skaliczki László 
ekkor Hollót küldte a kapuba, aki ezúttal is 
meghálálta a bizalmat. A fiatal hálóőr csak 
kétszer kapitulált a szünetig, ezzel együtt 
Bakosék négygólos fórral vonulhattak 
pihenőre. Együttesünk egy 4-0-ás roham-
mal indította a második játékrészt, így a 36. 
percben 16-16 volt az állás. Ezután a felek 
hosszú ideig fej-fej mellett haladtak. Az idő 
előrehaladtával egyre görcsösebben és egy-
re több hibával játszó gyöngyösiek képtele-

nek voltak megfékezni a meccsen összesen 
11 gólt szóró Lókodit, míg a kapu előtt 
Holló kergette őrületbe Marczinkóékat. A 
meccs hajrájában 27-26-ra felzárkóztak a 
hazaiak, viszont az MKC hősies küzdelem-
ben megnyerte a mérkőzést.

KEDVEZŐ HELYZETBEN Együttesünk a si-
kernek köszönhetően a 7. helyen végzett 
17 ponttal és kedvező helyzetből várhatja 
a bajnokság 7-12. helyig zajló rájátszását. 
Az alsóházban szereplő csapatok maguk-
kal viszik az alapszakaszban megszerzett 
pontokat, így a Gyöngyös 18, az MKC 17, 
a Cegléd 11, a PLER és a Komló 9-9, míg 
a Balmazújváros 8 egységgel kezdheti 
meg küzdelmét a bennmaradásért.

Jó hír a kövesdi drukkereknek, hogy 
a rájátszásban minden hazai összecsapás 
szombaton lesz és az idegenbeli találkozók 
közül is csak hármat játszanak pénteken, 
a többi mérkőzés szintén szombatra esik. 
A hazai meccsek közül a Balmazújváros és 
a PLER ellen 16, a Komló ellen 17 órakor 
indul útjára a labda, míg a másik három 
összecsapás 18 órakor kezdődik.

Halmozzák a bravúrokat

Továbbjutott városunk felnőtt csapata a Magyar Kupában a Balatonfüred ellen. Skaliczki Lász-
ló tanítványai hősies küzdelemben ejtették ki a párharc favoritját.

Együttesünk számára komoly erőpróbát 
jelent a sorozat, hiszen Csuzicsék az NB 
II-es Salgótarján és az NB I felsőházába 
jutott Orosháza kiejtését követően a 
bajnoki dobogóra is esélyes Balatonfü-
reddel találkoztak. Az MKC hazai pályán 
nagy meglepetésre 21-16-os sikert 
értek el és ötgólos előnnyel várhatta a 
február 17-ei füredi visszavágót.

A hazaiak nagy elánnal kezdték 
a mérkőzést és Radnic gólja után 
megfordították az eredményt, viszont a 
12. percben 6-5-re ismét az MKC vezetett. 
Kézilabdázóink a folytatásban is tapadtak 
a vendéglátókra, így nyolc perccel a szünet 
előtt 10-10-re álltak a felek. A félidő záró 
szakasza jól sikerült a füredieknek, akik 
négygólos előnnyel várhatták a pihenőt.

A hazaiak fordulás után is az MKC 
fölé nőttek és 6 perc alatt megduplázták 
a félidei fórjukat, ezért Bóka góljával már 

21-13-ra vezettek. Ezután talpra álltak 
Trivkovicsék, de a 48. percben 26-20 állt 
az eredményjelzőn, így összesítésben még 
mindig a dunántúliak álltak továbbjutásra. 
Az MKC határtalan lelkesedése és töretlen 
győzni akarása kiváló teljesítménnyel 
párosult, ennek köszönhetően az utolsó 5 
percnek 29-26-os előnnyel vághattak neki 
a házigazdák. A fürediek minden erejüket 
mozgósították, de nem tudták növelni a 
különbséget, a lefújás után kövesdi öröm-

mámorban úszott a füredi sportcsarnok. Az 
MKC 50-48-as összesítéssel jutott tovább.

Együttesünk a sikernek köszönhető-
en mindössze egy lépésre került a négyes 
döntőtőtől, melynek az MKB-MVM 
Veszprém és a MOL-Pick Szeged biztos 
résztvevője. A kvartett két kiadó helyére 
az MKC, a Vác és a Cegléd mellett a Csur-
gó-Gyöngyös párharc győztese pályázhat. 
A forduló párosításait – lapzártánk után 
– február 24-én készítették el.

Az NB II-es sakkbajnokság 8. fordulójában 
városunk sakkegyüttese az egykor szebb 
napokat megélt, de papíron még jelenleg 
is jobb erőkből álló Edelényi VSE-vel 
küzdött meg a pontokért. A 8 táblán 
is erősebb ellenfél – köszönhetően az 
első két táblán szerzett fél-fél pontnak, 
valamint a három szép győzelemnek – 
csak a lehető legminimálisabb arányban 
tudott felülkerekedni, 6,5-5,5 arányú 
győzelmet aratott. Csapatunk az eddig 
gyűjtött 41,5 pontjával megőrizte 8. 
helyét a táblázaton. 
 
Győzött: Zelei Zoltán, Hunkó György 
és Pongrácz Attila
Döntetlen: Éberth Zoltán, Barabás Tibor, 
Kántor József, Tóth László és Pap Kristóf     
Játszott még: Sallai János, Hegedűs 
Rafael, Póta Lajos és Váradi Vendel.

A következő fordulóban, március 
1-jén a debreceni PIREMON SE lesz az 
ellenfél, idehaza.                

Vállalható 
eredmény... 

Közel a négyhez

A rájátszás menetrendje

február 27. (péntek) 18 órától: 
PLER Budapest – Mezőkövesdi KC

március 7. (szombat) 16 órától:  
Mezőkövesdi KC – Kőnig-Trade Balmazújváros

március 14. (szombat) 18 órától: 
Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE

március 21. (szombat) 17 órától: 
Sport36-Komló – Mezőkövesdi KC

március 28. (szombat) 18 órától: 
B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC

április 4. (szombat) 16 órától:  
Mezőkövesdi KC – PLER Budapest

április 10. (péntek) 18 órától: 
Kőnig-Trade Balmazújváros – Mezőkövesdi KC

április 17. (péntek) 18 órától: 
Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi KC

május 9. (szombat) 17 órától:  
Mezőkövesdi KC – Sport36-Komló

május 16. (szombat) 18 órától: 
Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyös
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Mezőkövesd Zsóry – 
Balmaz kamilla Gyógyfürdő 3-1 (0-1)
Presztízsrangadót játszott a 3. helyen álló 
csapatunk és a sereghajtó Balmazújváros a 
Merkantil Bank Liga 16. fordulójában feb-
ruár 21-én. A télen alaposan megerősödött 
hajdúságiak nem ijedtek meg az esélyesebb 
Mezőkövesdtől. A vendégek lendületesen 
játszottak és a 20. percben a vezetést is meg-
szerezték. Egy formás akció végén Angyal 
csapott le a labdára és félfordulatból a kapu 
jobb oldalába helyezett mintegy 20 méterről. 
A gól után is bátran játszottak Virágék, akik 
elsősorban távoli kísérletekkel veszélyeztették 
a kaput. A félidő zárásaként Hegedűs Csaba 
előtt adódott nagy lehetőség, de az egyenlítés 
elmaradt, mivel kevéssel a kapu mellé lőtt.

MEGérDEMElt ForDÍtás Jól indult a 
második félidő, ugyanis két minutummal 
a kezdést követően Sváb remek beívelése 
után Gengeliczki bólintott az ötösről a 
kapuba. Az egyenlítő gól után magasabb 
fokozatba kapcsoltak a csapatok. A 64. perc 
kulcsfontosságúnak bizonyult, mivel Takács 
remek kiugratása után Molnár robogott be a 
16-oson belülre, ahol a lőni készülő támadót 
Sigér Dávid lerántotta. A vétkes piros lapot 
kapott, míg együttesünk büntetőhöz jutott. 
A 11-est Máté nagy erővel a kapu jobb ol-
dalába bombázta. A vendégek nem adták fel 

a mérkőzést, ezzel együtt Hegedűsék több 
ígéretes helyzetet alakítottak ki. A három 
pont sorsa a ráadásban dőlt el. Egy gyors 
kövesdi kontra végén előbb Medgyes, 
majd Lukács kísérletét védte nagy bra-
vúrral Radosevic, azonban a harmadik 
hullámban érkező Takács éles szögből a 
kapuba gurított. 

élEn a MEzŐkÖVEsD A sikernek és a 
csapatunk előtt álló riválisok pontvesz-
tésének köszönhetően labdarúgóink 32 
ponttal a tabella első helyére ugrottak. 
Együttesünk mögött a Vasas, a Békéscsaba 
és a Szolnok 31 ponttal áll, míg a Gyirmót 
30 egységet szerzett.

nEhéz taVasz Kulcsárék két kiesés ellen 
harcoló gárda, az Ajka és a Kaposvár után 
két élcsapattal, a Békéscsabával és a Szolnok-
kal találkoznak. Ezután a mezőny közepén 
helyezkedő gárdák következnek, míg zárásként 
a csapatunkhoz hasonlóan feljutásra hajtó 
Gyirmót és Vasas lesz az ellenfél.

A Békéscsaba és a Gyirmót elleni rangadók 
időpontja televíziós közvetítés miatt megvál-
tozott. Együttesünk március 16-án, hétfőn lép 
pályára a Békéscsaba ellen, méghozzá Gyulán, 
a Grosics Akadémia Sporttelepén, míg a 
dunántúli gárda május 22-én, pénteken látogat 
majd Mezőkövesdre.

A Mezőkövesd Zsóry FC 
további tavaszi menetrendje:

02.28. (szombat) 14 órától: 
FC Ajka – Mezőkövesd Zsóry

03.07. (szombat) 18 órától: 
Mezőkövesd Zsóry – Kaposvári Rákóczi FC

03.16. (hétfő) 14.30-tól: 
Békéscsaba 1912 Előre – Mezőkövesd Zsóry

03.21. (szombat) 18 órától: 
Mezőkövesd Zsóry – Szolnoki MÁV FC

03.28. (szombat) 15 órától: 
Szigetszentmiklósi TK-Erima – Mezőkövesd Zsóry

04.04. (szombat) 18 órától:  
Mezőkövesd Zsóry – Szeged 2011 Grosics Akadémia

04.11. (szombat) 16.30-tól: 
Soroksár SC – Mezőkövesd Zsóry

04.18. (szombat) 19 órától:  
Mezőkövesd Zsóry – Ceglédi VSE

04.25. (szombat) 17 órától: 
ZTE FC – Mezőkövesd Zsóry

05.02. (szombat) 19 órától: 
Mezőkövesd Zsóry – Aqvital FC Csákvár

05.09. (szombat) 18 órától:  
Soproni VSE-GYSEV – Mezőkövesd Zsóry

05.16. (szombat) 20 órától: 
Mezőkövesd Zsóry – FGSZ Siófok

05.22. (péntek) 15.30-tól: 
Mezőkövesd Zsóry – Gyirmót FC Győr

05.31. (vasárnap) 18 órától: 
Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry

Első helyet érő 
győzelem

Győzelemmel kezdte bajnoki szereplését 
a Mezőkövesd zsóry nB II-es felnőtt csa-
pata a tavaszi szezonban. Együttesünk a 
szomszédvár Balmazújvárost múlta felül, 
és labdarúgóink újra a tabella élén állnak.

Bronzérem az Emléktornán
Harmadik helyen végzett a 
Mezőkövesd Zsóry felnőtt 
csapata a Farkas István 
Emléktornán február 14-én.

A Mezőkövesd Zsóry egykori elnökségi 
tagjának és támogatójának tiszteletére 
megrendezett nagypályás megmére-
tésen négy csapat vett részt a Városi 
Stadion műfüves játékterén.

A viadal első mérkőzésén az egyaránt 
NB III-as Putnok és Felsőtárkány csapott 
össze. A 2x35 perces találkozó első 
félidejében csak helyzetekig jutottak a 
csapatok, viszont fordulás után beindult a 
gólgyártás. A küzdelmes mérkőzés 2-2-es 

döntetlennel zárult, majd büntetőkkel 
a Felsőtárkány győzött. A Mezőkövesd 
Zsóry – Kazincbarcikai SC összecsapá-
son Kulcsár révén már a 13. percben 
vezetést szereztek Tóth László tanítványai, 
azonban fordulás után Dobos és Elek is 
bevette Kunsági kapuját, így a KBSC 2-1-
re megnyerte a mérkőzést.

A RÁADÁS DÖNTÖTT A párharc vesztesei-
nek derbije nagy putnoki lehetőségekkel 
indult, de az ígéretes helyzetek kivétel 
nélkül kimaradtak. A jó iramú, végig 
nyílt összecsapáson négy lesgól született 
(3 kövesdi és 1 putnoki), és úgy tűnt, 
hogy érvényes találat nélkül zárul az 
összecsapás. A 71. percben viszont egy 

szabadrúgást követően Lukács bólintott közelről a hálóba, így csapatunk az utolsó 
akcióból megszerezte a bronzérmet jelentő gólt. Az aranyérem sorsa lényegében az első 
játékrészben eldőlt, ugyanis a Kazincbarcika 35 perc alatt 2-1-e vezetett. A második 
félidőben mindkét csapat elpuskázta a lehetőségeit, így a barcikaiak vihették haza az első 
helyezettnek járó díjat. Az ünnepélyes eredményhirdetésen különdíjat kapott az egyaránt 
KBSC-t erősítő Nehéz Máté és Miski Zoltán, akik a legjobb mezőnyjátékos és legjobb kapus 
díjat érdemelték ki, míg a legjobb csatár a felsőtárkányi Csóka Róbert lett.

Bódi krisztián

Bódi K.

Az utolsó akcióból született  
a harmadik helyet 

jelentő gól a Putnok ellen



Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
és a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Az 1848-49-es 
ForrAdAlom
és szAbAdsághArc 

167. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre

20
15 március

13-án (péntek)
13.00  Koszorúzás 

az 1848-as emlékműnél

– Himnusz

– A szónokverseny győztesének 
ünnepi szónoklata

– Koszorúzás

Közreműködik a Pro Urbe díjas  
Városi Fúvószenekar

13.30  Ünnepi műsor 
a Közösségi Ház 
színháztermében

– Himnusz

– Szónok ünnepi köszöntő beszéde

– Ünnepi műsor

– Szózat

Petőfi Sándor 
Az apostol 

című művének 
színpadi változata 

a Szent László 
Gimnázium és 
Közgazdasági  

Szakközépiskola 
diákjainak előadásában


