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A kiállítás legnagyobb attrakciója valószínűleg az a 180 m2-es Magyar-
ország térkép volt, mely 1.000.000 Lego kockából épült fel.

Városunk idén 16. alkalommal mutatta be attrakcióit az ország 
legrangosabb utazási seregszemléjén, ezúttal egy 16 m2-es önálló sa-
rokstandon. A stand pavilonon belüli elhelyezkedése kiváló volt, hisz 
az egyik fő látogatói útvonal mentén, éppen a Magyarország Lego 
térképpel szemben kapott helyet. 

A falakon elhelyezett nagyméretű képek jól reprezentálták a város 
vonzerőinek sokszínűségét. A hímzés és a fürdő mellett, múzeuma-
inkra és rendezvényeinkre vonatkozó képek is megjelentek a dekorá-
cióban. Külön felhívtuk a figyelmet a város új rendezvényére, az I. Ma-
tyó Világtalálkozóra, mely a falon túl a kiadványok közt is megjelent, 
képeslap formájában. Ennek köszönhetően számos konkrét kérdés 
volt a rendezvénnyel kapcsolatban. Városunk standján folyamatos 
volt az érdeklődés, leginkább a szállások akciós csomagajánlatai, a 

sikeres hétvégét zárt a 38. 
utazás kiállítás a hungexpo 

Budapesti Vásárközpont-
ban. az ország legnagyobb 

turisztikai eseményét 
február 26. és március 1. 
között csaknem 40 ezer 

látogató kereste fel. 

fürdő, valamint a népművészet és az ahhoz kapcsolódó lát-
nivalók, rendezvények iránt. A város és a fürdő új kiadványai 
mellett igen népszerű volt a fürdő hétköznapi akcióit tartal-
mazó szóróanyag, valamint a városi nagyrendezvényekből 
összeállított szórólap is. Sok érdeklődőt csábított a standhoz 
a Matyóföldi totó, melyet 500 vendég töltött ki. A kiállításra 
ellátogatott többek közt városunk polgármestere, alpolgár-
mestere és több önkormányzati képviselő is, akik elismerően 
nyilatkoztak a kiállítási megjelenésről. 

lázárné Csirmaz henriett
Tourinform irodavezető

Romantikus szaunaceremóniára várták az érdeklődőket 
Valentin nap alkalmából a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. 

A fürdő vezetősége a Szaunázók hétvégéjén 
már tartott hasonló programot. A nagy sikerre 
való tekintettel tartotta meg a szerelmesek 
napjához kapcsolódóan a romantikus cere-
móniát. A résztvevők elsőként az úgynevezett 
görögös páros peelinget, azaz tisztítást, 
radírozást próbálhatták ki, majd fél óra pihenés 
után kókuszos illóolajos frissítésben részesültek. 
A szaunázást mézes hidratálás zárta.

Az utolsó      kívánság Vidám perceket szerzett a nézőknek Vaszary Gábor – Fényes Sza-
bolcs – Szenes Iván közös zenés szerzeménye. A főbb szerepekben 
Beleznay Endre, Oszter Alexandra, Benkóczy Zoltán, valamint Straub 
Dezső játszottak. A műben a lord utolsó kéréseként össze szeretné 
házasítani két rokonát, Ronaldot és Janet, hogy vagyona szétfor-
gácsolódás nélkül szálljon át örököseire. Azonban a hölgy és férfi 
már a lordhoz vezető úton összekülönbözik, így az idős rokon kérése 
és a pár civódása adja a mű komikus, humoros szálát. A történet 
fordulatainak zárásaként a fiatalok kibékülnek és örökség nélkül is 
hajlandóak teljesíteni az utolsó kívánságot.  A következő bérletes 
előadás Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt című drámája lesz. A két 
felvonásos darabot Ivancsics Ilona és színtársai mutatják be március 
19-én csütörtökön 18 órától a Közösségi Házban.

Az ördög nem
 alszik cím

ű vígjá-
tékkal várták a színházkedvelő-
ket február 19-én. A színdarabot 
a Fogi Színház vitte színpadra.

utazás 2015. 
kiállítás 

Félhomályos 
találkozó

Körmendi Viktória 
Félhomály című könyvét 

ajánlották a közönségnek 
február 25-én. Az író-

olvasó találkozón a 
szerzővel barátnője, 

DömökMariann 
beszélgetett.

Körmendi Viktória fiatalkora óta 
dédelgetett álmát váltotta valóra 
2014-ben, amikor megjelent első 
önálló regénye Félhomály – A tit-
kok címmel. Mezőkövesden Dömök 
Mariann beszélgetett az első 
kötetes szerzővel, ahol elhangzott, 
hogy az írónő megtörtént esemé-
nyeket dolgoz fel a műben, nem 
fiktív szereplők a regény alakjai.

A találkozó moderátora 
részleteket olvasott fel a műből. 
A történet egy megszokott, ka-
maszos élet, szerelemmel tűzdelt 
valóság meséjével indul, de egy 
felejthetetlen, izgalmas történetté 
válik. A könyv váratlan fordula-
tok politikai mezsgyéjén vezet 
végig, nem kímélve az olvasót a 
megmagyarázhatatlan események 
kavalkádjától. 

Gőz és fürdő

M. Zs.

-os-

N. E.
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Én nem tudom, ki volt az első
ki nyílt szemű szép sejtelemmel,
parázs hevű forró selyemmel
felszította a tulipán szívét.
Talán, mert semmi rétje nem volt, 
fonállal írt virágos rétet,
bús életére, hímes éket,
ráborította a mezők színét.

Vagy nem tudván titkát betűnek
magányos asszony annak küldte,
ki summás sorsát messze tűrte:
urának varrta – levél helyett?
Én nem tudom valahogy így volt,
így indult el a dús virágzás,
mint kis tavasszal ifjú fát ráz
és szirmát szórja a föld felett.

Aki elkezdte, régen porlad,
de a Szép, mi belőle termett
mint a fény és dal, egyre terjed
vágyat és kedvet színezőn.
Felszállt, ím, a kövesdi tájról
s mint mesében tündérek kertje
millió öltésben hullámzik szerte
ez a tündöklő matyó mező.
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Részlet dr. Szigeti Klára: Kis Jankó Bori rajzai című kiadványából
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Elfogadták az önkormányzat idei évi költségvetését. Emellett megtárgyalták és megszavazták a Me-
zőkövesdi rendőrkapitányság, a Mezőkövesdi Polgárőrség, a közterület-felügyelők 2014. évi tevé-
kenységéről szóló tájékoztatókat is. Városunk képviselő-testülete február 25-én tartotta meg ülését. 

képviselő-testületi ülés 
A polgármesteri tájékoztatót követő-
en a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
beszámolóját hallgatták, vitatták meg 
a képviselők. A kérdésekre Szerencsi 
Árpád rendőr alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság vezetője, valamint 
dr. Mecser Tamás rendőr alezredes, 
a B-A-Z. Megyei Rendőrkapitányság 
rendőrkapitány-helyettese válaszolt. 

rEnDŐrI tEVÉkEnYsÉG A beszámolóból 
kiderült, hogy városunkban 2014-ben 
az előző évhez képest 17,9%-kal csök-
kent az ismertté vált bűncselekmények 
száma. Hasonlóan csökkenő tendenciát 
mutat a lopások száma, hiszen tavaly a 
2013-as évhez képest 35,7%-kal keve-
sebb eset történt. Mindezekkel párhuza-
mosan a nyomozati munka statisztikai 
eredménye is javult. A közterületen 
töltött órák száma kapcsán kiemelték, 
hogy egyrészt a rendőrkapitányság 
állománya létszámemelkedésének, 
másrészt az önkormányzat által bizto-
sított túlórakeretnek köszönhetően az 
elmúlt esztendőhöz képest megduplá-
zódott. Szerencsi Árpád elmondta, hogy 
2015-ben céljuk egyebek mellett, hogy 
tovább csökkenjen a városban elkövetett 
bűnesetek száma, még eredményesebb 
legyen a nyomozati, felderítő munka. 
Hozzátette, hogy idén bevezetik a kerék-
páros szolgálatot is.

Emellett elfogadták a Mezőkövesdi 
Polgárőrség és a Közterület-felügyelet 
tevékenységéről szóló tájékoztatót is. 
A polgárőrök 2014-ben 35 fővel 701 
alkalommal, 2536 órában teljesítettek 
szolgálatot különböző rendezvényeken. 
Az állomány öt tagja 361 alkalommal 
összesen 1803 órát töltött a térfigyelő-
rendszer figyelésével. Az elmúlt évben a 
polgárőrök tehát összesen 1062 alka-
lommal összesen 4339 órát dolgoztak a 
város közbiztonsága érdekében. 

Emellett a testület megszavazta az 
önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletét is. A Mezőkövesd város 
címerének, logójának, pecsétjének 
és zászlajának használatáról szóló 
rendeletet is módosították. A rendelet 
keretében a grémium jóváhagyta a vá-
ros új logóját, amelyet Bajzát Gergely 
grafikus készített el.

Az ülés keretében a városatyák a tör-
vényi változások kapcsán megalkották 
a település szociális igazgatásról és 
ellátásokról szóló önkormányzati ren-
deletét is. Erre azért volt szükség, mert 
az államtól átkerült az önkormányzatok 
feladatkörébe a segélyek kiosztása, ame-
lyek ezentúl települési támogatás néven 
lesznek elérhetőek, a mértékükről és a 
célokról az önkormányzat dönt. 

A városatyák az egészségügyi járó- és 
fekvőbeteg-ellátás területi ellátási kötele-
zettségéhez fűződő módosító javaslatot 
is megtárgyalták. Ennek értelmében egy 
olyan határozatot hoztak meg, amely-

ben kérik a minisztériumot, hogy az 
egészségügyi rendszer átalakításakor a 
mezőkövesdi járó- és fekvőbeteg ellátás 
kerüljön vissza a Markhot Ferenc Kór-
háztól a Miskolci Megyei Kórházhoz.

Az ülésen mindezek mellett a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
beszámolóját is elfogadta a testület. A jog-

szabályi és egyéb előírások átvezetése mi-
att a grémium módosította a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzat, a Mezőkövesdi 
Városgondnokság, a Városi Óvoda és Böl-
csőde, valamint a Városi Rendelőintézet 
alapító okiratát. A városatyák elfogadták 
a település zöldfelület szabályozásáról 
szóló új, aktualizált koncepcióját, valamint 
négy önkormányzati ingatlan sorsáról is 
döntöttek a képviselők. 

A testület 1 millió forint támogatást 
szavazott meg a Matyóföldi Idegenfor-
galmi Egyesületnek az április első hét-
végéjén megrendezendő Matyó Húsvét 
lebonyolítására. 

A városatyák mindezen túl a Szent István 
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Kara és az Önkormányzat közötti 
megállapodás létrejöttéről is döntöttek, így 
a kölcsönös együttműködés eredménye-
ként akár közös pályázatok benyújtására 
kerülhet sor, vagy akár munkahelyet, 
illetve a diákok számára gyakorlati helyet is 
teremthetnek. 

otthon is szelektíven 
Márciustól bevezetik városunkban a 
zsákos szelektív hulladékgyűjtést a 
családházas övezetekben. A lakóknak 
külön kell gyűjteniük a papír, a mű-
anyag, valamint a háztartási kommu-
nális hulladékot.

Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. adatai alapján 
Mezőkövesden 2014-ben 1 lakos átlagban 310 
kg háztartási hulladékot termel, mellette 5,5 kg 
hulladékot gyűjtött szelektíven. Ennek a hulla-
dékmennyiségnek több mint 60%-a valójában 
újrahasznosítható. A hulladékgyűjtésért felelős 
cég azt a célt tűzte ki célul, hogy városunkban 
évente lakosonként 114,5 kg hulladék a kukába, 
201 kg pedig szelektív gyűjtőzsákokba kerüljön. 

„Az elmúlt hetekben minden családi házhoz eljut-
tatta a gazdasági társaság az erről szóló tájékoztató 
anyagot, illetve a gyűjtőzsákokat. A kék színű 
zsákba a papírhulladékokat kell gyűjteni, a színtelen 
zsákba pedig a műanyag palackokat, tisztítószeres 
flakonokat, műanyag fóliákat, papír és fém italos 
dobozokat. A hulladékokat kiöblítve, lapítva kell a 
zsákokba rakni. A zsákok nem megfelelő használa-
takor a cég nem szállítja el a kihelyezett gyűjtőzsá-
kokat” – mondta el Szobonya Sándor, a Mezőköves-
di Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója.

Havonta egy alkalommal, az előre meghirdetett 
napon az ingatlanok elé kirakott zsákokat a szelektív 
gyűjtőjárat elszállítja, és új zsákokat rak minden 
postaládába.  Az emeletes házak esetében ez a lehetőség 
nem megoldható, ezért az ott lakók továbbra is a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket használhatják. 

Városunk új logója, 
melyet Bajzát Gergely 

grafikus tervezett

Molnár zs.

M. Zs.
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Elsőként Köteles János, a Mezőkövesdi 
Polgárőr Egyesület elnöke ismertette az 
elmúlt esztendőben elért eredményeket 
a Millennium Étteremben. Kiemelte, a 
32 tagú önkéntes rendvédelmi szervezet 
tagjai több mint 1000 alkalommal léptek 
szolgálatba és mintegy 4500 órán keresz-
tül vigyáztak városunk közbiztonságára. 
Az elnök felsorolta azokat a rendezvé-
nyeket, ahol a zavartalan lebonyolítás-
ban, illetve a forgalmi rend irányításában 
közreműködtek. Elmondta, kiemelt 
figyelmet fordítottak az idős, egyedül-
álló lakosok védelmére, a város és a 
zártkertek biztonságának megóvására, 
emellett a térfigyelőrendszer kezelését is 
eredményesen végezték el. A beszámo-
lóban szó esett működési költségekről 
és eszközbeszerzésről is. Köteles János 
elmondta, hogy majdnem félmillió forint 
értékben vásároltak ruhát, így most már 
minden tag rendelkezik megfelelő téli és 
nyári öltözettel. Ezen felül beszereztek 
két nagy hatótávolságú rádióadó-ve-
vőt, továbbá jelentős összeget költöttek 
üzemanyagra és gépjárműjavításra. 
Hozzátette, a kiadások jelentős részét a 
Mezőkövesdi Önkormányzattól kapott 
1 millió Ft-os, valamint a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Polgárőr Szövetségtől 
kapott 200 ezer Ft-os támogatásból 
fedezték. Tavaly novemberben megala-
kult a Matyó Mentőcsoport, ahol többek 
között hat polgárőr teljesít szolgálatot. 
Kiemelte, hogy a Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesület a Szent László Gimnázium 
után a Széchenyi István Katolikus Szak-
képző Iskolával is szerződést kötött, így 
mostantól két kövesdi és egy egri okta-
tási intézményből fogadhatják a kötelező 
közösségi munkára jelentkező diákokat. 
Jelenleg hat fő teljesít közösségi szolgála-
tot a rendvédelmi szervezetnél. Az elnök 
a beszámoló végén mindenkinek köszö-
netet mondott, aki támogatta és segítette 
a polgárőrök munkáját 2014-ben.

A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy 
a szervezet éves költségvetése össze-
sen 1 millió 760 ezer Ft volt, melyből 1 
millió 662 ezer Ft-ot használtak fel, így 
pozitív mérleggel zárták a hátrahagyott 
esztendőt. Ezt követően Csiger Lajos, az 
Ellenőrző Bizottság elnöke beszámolóját 
hallgathatták meg a jelenlévők.

ErEDMÉnYEsEn DolGoznak A foly-
tatásban Csóra György, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség 
elnöke elmondta, mindig örömmel jön 
városunkba, hiszen a kövesdi polgárőrök 
példamutatóan végzik a feladatukat és jó 
eredményeket tudnak felmutatni. Örömét 
fejezte ki, hogy a helyi szervezet nagyon jó 
és szoros kapcsolatot ápol a rendőrkapi-
tánysággal, valamint az önkormányzattal, 
ami hosszú távon biztosíthatja az eredmé-
nyes és hatékony munkát. Csóra György 
kiemelte, nagyon fontos a polgárőrség 
folyamatosan fejlődése, mert a Kormány is 
stratégiai partnernek tekinti a szervezetet 
és 2015-ben több mint egy milliárd forint-
tal támogatja a munkájukat. Hangsúlyoz-
ta, hogy a programok között továbbra is 
kiemelt helyet foglal el az idősek védel-
me, a trükkös lopások számának vissza-
szorítása, továbbá a fiatalok jogkövető 
állampolgárokká történő nevelése. A 
megyei elnök elmondta, hogy 2015 az 
oktatás éve lesz, ugyanis az általános és 
középiskolák után a felsőoktatásban is 
jelen lesznek, melyet a Polgárőr Akadé-
mia beindítása fog biztosítani.

nÉlkülÖzhEtEtlEn szErEP Szerencsi 
Árpád rendőr alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság vezetője méltatásá-
ban nélkülözhetetlennek nevezte a pol-
gárőrséget a rendezvények lebonyolításá-
ban, a közbiztonság megteremtésében és 
a térfigyelőkamera-rendszer kezelésében. 
Hangsúlyozta, nagy segítséget jelent 
számukra, hogy mindig számíthatnak a 

munkájukra. Kiemelte a bűnmegelőzés, 
illetve a szakmai és technikai fejlődés 
fontosságát. Elmondta, nagy hangsúlyt 
kell fektetni a trükkös lopások megaka-
dályozására, amely még mindig jelent 
problémát a városban. A polgárőrök és az 
állampolgárok segítségét egyaránt kérte, 
hogyha gyanús viselkedésű embereket, 
vagy ismeretlen gépjárműveket látnak, 
jegyezzék fel a rendszámot és jelentsék 
a rendőrségen. A helyi rendvédelmi 
szervezetek munkájának köszönhetően 
ünnepi időszakban megszűntek a bűn-
cselekmények, és a statisztikai adatok is 
folyamatos javulást mutatnak. Szerencsi 
Árpád végezetül megköszönte a polgár-
őrök és családjaik hozzáállását, segítsé-
gét, majd hozzátette, hogy a továbbiak-
ban is számít a munkájukra.

JElEntŐs VárosI táMoGatás Dr. Fe-
kete Zoltán polgármester köszönetnyil-
vánítással kezdte beszédét és kiemelte, 
példaértékű tevékenységet végeznek 
a polgárőrök. Elmondta, hogy napja-
inkban nincs olyan városi rendezvény, 
ahol ne lennének jelen, ne nyújtanának 
segítséget a szervezet tagjai. Emellett a 
város közbiztonságáért is nagyon sokat 
tesznek. Városunk vezetője elmondta, 
hogy idén a tervek szerint 10 kamerá-
val fogják bővíteni a rendszert, melyek 
segítségével elsősorban a város bejövő 
forgalmát fogják ellenőrizni. A város to-
vábbra is a polgárőrök mögött áll, éppen 
ezért az önkormányzat ebben az évben 
is legalább 1 millió Ft-os támogatásban 
részesíti a szervezetet.

A közgyűlés zárásaként a jubiláló 
tagok, az 5, 10, 15, 20, illetve 25 éves 
tagságukat ünneplő polgárőrök kaptak 
oklevelet és ajándékot, emellett Csóra 
György megyei elismeréseket adott át 
a szervezet két kimagaslóan teljesítő 
tagjának, Zombori Józsefnek és Vizér 
Sándor Lászlónak.

több mint négyezer órát 
töltöttek szolgálatban 

a Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesület tagjai 2014-ben. 

Egyebek mellett ez hangzott 
el a szervezet február 20-án 

megrendezett évzáró, 
évértékelő közgyűlésén.

Önkéntesen a biztonságért

Bódi k.
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Befejeződött a fák kivágása, épül a fedett élményfürdő-részleg közműhálózata és megkezdődött 
a körmedence melletti terület térkövezésének előkészítése a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben.

Az elmúlt napokban kiásták a víz- és 
szennyvízhálózat munkaárkait, amely a 
3-as számú főút melletti 10-es kaputól 
kezdve az új élményfürdő-részleg melletti 
részt és a nyári rendezvények területét is 
érinti. A színpad helyén a zöld növényzet 
egy részét is eltávolították. Ezen felül 
a körmedence mellett megkezdődött a 
térkövezés előkészítése. A szakemberek 
befejezték az ehhez szükséges talajmunká-
latokat, így a napokban elkezdődik a térkő 
cseréje is, melyhez az elemek megérkeztek 
a fürdőbe. A zöldterület átalakítása szintén 
nagy erővel zajlik. A fák kivágása befeje-
ződött, a tuskók eltávolítása és elszállítása 
várhatóan március közepéig fog tartani.

KÖZELEG A BEFEJEZÉS A C épület és 
környezetének átalakítása ugyancsak 
fontos része a beruházásnak. A napokban 
elszállítják az eddig lebontott kerítésele-
meket és az új alap építése is elkezdődik. 
„Jó hír, hogy az épület »első szakaszának« 
rekonstrukciós munkálatai a befejezéshez 
közelednek. A legutóbbi egyeztetésen már 
a burkolóelemek, valamint az épület festé-
séhez szükséges anyagok kiválasztásával 
kapcsolatos kérdéseket is tárgyaltunk” – 
emelte ki Vámos Zoltán, a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő fürdővezetője. Párhuzamosan 

a fürdő mögötti területen 4 csillagos szál-
láshelyek épülnek. A fejlesztés annyiban 
érinti a Zsóryban zajló beruházást, hogy a 
hátsó parkoló egy részére depózták be az 
építési anyagot, azonban a húsvéti ünne-
pekig elszállítják a területről.

KÖRÜLTEKINTŐ KÖZLEKEDÉS A fürdőbe 
érkező vendégek biztonságos közlekedé-
sére továbbra is nagy figyelmet fordíta-
nak. „Nagyon fontos, hogy a látogatók 
továbbra is a szalaggal kijelölt útvonalon 
közelítsék meg a gyógyfürdő épületét. 
Mivel a fürdőben nagy léptékű beruházás 
zajlik, mindenkit szeretnék nyomatéko-
san megkérni arra, hogy a főbejárattól 
kizárólag ezen az úton közelítse meg a 
létesítményt. A könnyebb eligazodást tá-
jékoztató plakátokkal is igyekeztünk elő-
segíteni” – hangsúlyozta Vámos Zoltán.
Mint ismert, a fejlesztés keretében tel-

jesen megújul az uszoda épülete is, így a 
vendégek március 15-ig vehetik igénybe 
az uszoda szolgáltatásait. A fürdőben és 
az üdülőterületen az ÉMÁSZ szakembe-
rei felújítják a villamoshálózatot március 
közepén, ezért a fürdő március 16-tól egy 
héten keresztül zárva lesz. A nyitás idő-
pontja: március 22. (vasárnap) 7.30.

A beruházás „A Zsóry-fürdő 
komplex fejlesztése, gyógyászati és új 
élményelemekkel való bővítése” című 
ÉMOP 2.1.1-es pályázat keretében való-
sul meg a létesítményben.

Az egy helyszínen, egyszerre csárdást táncolók Guiness rekordjának felállítását tervezik az I. Matyó Világtalálkozón. 
A június 15–21. között tartandó nagyszabású, egyhetes rendezvényre számos különleges programmal készülnek.

Mezőkövesd Város Önkormányzata már évek óta tervezi, hogy létrehoz egy olyan nyári programsorozatot, amely a mezőkövesdieknek, a matyó kultúrához, a városhoz kö-
tődő, a mezőkövesdi gyökerekkel rendelkező embereknek szól. Ezen elképzelés jegyében kezdték el szervezni idén az I. Matyó Világtalálkozót, amelynek nyitónapja június 
15-e lesz. Az egy hét során számos programmal várják az érdeklődőket.  

„Szeretnénk egy több helyszínes múzeumi kiállítást, ahol lehetőség nyílik olyan tárgyak, emlékek bemutatására, amelyek eddig nem voltak fellelhetőek Mezőkövesden. 
Felvettük a kapcsolatot a Néprajzi Múzeummal, az egri Dobó István Múzeummal, a debreceni Déry Múzeummal és a miskolci Herman Ottó Múzeummal, akik partnerek ennek a 
tárlatnak az összeállításában, és a város rendelkezésére bocsátják a náluk fellelhető Mezőkövesdhez kötődő néprajzi, régészeti és egyéb tárgyakat, dokumentumokat. Emellett 
olyan kiállítást is tervezünk, ahol a világ számos pontján élő, de Mezőkövesdről elszármazott művészek mutathatják be alkotásaikat” – mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

A programokon olyan Mezőkövesdről elszármazott prózai előadókkal, színészekkel, zenészekkel is találkozhatunk, akik matyó gyökerekkel rendelkeznek, kötődnek 
valamilyen szinten a városhoz.  „Mezőkövesden sokan tudják, hogy a századfordulón őseink közül több mint 30 család kivándorolt a most Románia területén található Dólya tele-
pülésre. A világtalálkozó alkalmából szervezzük, hogy ezek a családok – ugyanúgy, ahogy mentek, szekerekkel – jelképesen hazatérjenek Mezőkövesdre. Az ők fogadásuk történne a 
szóban forgó hét péntekén, vagy szombatján. Június 20-án, szombaton egy egész napos programsorozattal várjuk az érdeklődőket. Ennek része lesz az a bemutató, amely során korhű 
ruházatban a husziták elleni hadba vonuló mezőkövesdiek vonulnak fel, és egy nagyszabású lovagi tornát is szervezünk jelképezve Mátyás király husziták feletti győzelmét. Ezen az 
estén rendezzük meg a nagy matyó gálát a három matyó település részvételével. A gála keretében szeretnénk felállítani egy Guinness rekordot, amely során arra törekszünk, hogy 
Mezőkövesden csárdásozzanak egy időben, egy helyszínen a legtöbben” – emelte ki a polgármester. 

Június 21-én vasárnap délelőtt Mezőkövesdről elszármazott papok által celebrált szentmisén vehetünk majd részt. A héten lesznek még például könyvbemutatók, tudományos ülések, 
illetve több alkalommal komoly-, könnyűzenei, népzenei koncertek.  Az I. Matyó Világtalálkozóról, a programokról további információt városunk honlapján, a www.mezokovesd.hu oldalon, 
illetve a Mezőkövesd Újságban, valamint a facebook-on létrehozott I. Matyó Világtalálkozó elnevezésű esemény oldalán kaphatunk.

Egy hét a világ matyóinak

Jól halad az építkezés

Bódi K.

-os-
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Farsang a Katolikus 
Szakképző Iskolában

szavalóverseny 
a Széchenyiben

a vidám iskolai programot idén február 11-én 
rendezte meg az Iskolai Diákönkormányzat.

Február 19-én rendeztük meg iskolánk kápol-
nájában második alkalommal szavalóverse-
nyünket, amelyen vallásos témájú költemények 
előadásával lehetett indulni.

Több hetes előkészítő munka 
előzte meg a rendezvényt, ahol 
a tizedikes osztályok mérték 
össze tudásukat, rátermettsé-
güket. Minden osztálynak tab-
lót kellett készítenie magáról, 
melyben a rá legjellemzőbb 
dolgokat emelték ki.

A szórakoztató, ötletek-
ben gazdag műsorszámok 
előadása után farsangi totó 
megoldása, nyelvtörő felolva-
sása, lufifújó verseny, karaoke 
várt a gyerekekre.

Pedagógusokból és diá-
kokból álló zsűri értékelte a 
produkciókat. Vadászi László 

atya, a zsűri elnöke értékelte 
a diákok teljesítményét és 
gratulált a színvonalas, szóra-
koztató műsorokhoz. Minden 
induló osztály oklevelet és az 
iskola tanulói által sütött friss 
farsangi fánkot kapott.

Az osztályfőnököket és a 
diákönkormányzat közremű-
ködő tagjait is dicséret illeti, 
hiszen nagyban hozzájárultak 
ahhoz, hogy az osztályok közti 
barátságos rivalizálás ilyen 
vidám, szórakoztató módon is 
megnyilvánulhatott. 

Dr. radványiné 
Fodor Valéria

A szoros küzdelemben csak néhány pont választotta el 
a dobogón végzett osztályokat:
1. helyezett 10. F, osztályfőnök: Murányi Éva
2. helyezett 10. B, osztályfőnök: Péter Zoltán
3. helyezett 10. A, osztályfőnök: Vavszeg Mária

Előzetesen 31 tanuló jelezte 
indulási szándékát, és bár az 
influenzajárvány többjüket 
távol tartotta a szerepléstől, 
szerencsére több tanuló is 
jelentkezett a helyükre. Így a 
verseny napján ünneplőbe öl-
tözött, izguló, lelkes diákok és 
magyartanáraik várták a ver-
seny kezdetét. Szebbnél szebb 
szavalatokat hallhattunk mind 
az alsóbb, mint a felsőbb éves 
tanulók előadásaiban. 

A legtöbben Ady Endre, 
Babits Mihály, Sík Sándor köl-
teményei közül választottak. 
A zsűri tagjai – Barta Judit 
igazgató-helyettes tanárnő,  
Szabóné Varga Ágnes tanárnő 
és Bágyi Tamás – nem voltak 
könnyű helyzetben. 

a szoros verseny végén 
a következő 
eredmény született:

I. kategória 
– szakképzősök
Asztalos Szebasztián 9. F
Markó Viktória 11. E
Polgár Dániel 9. D

II. kategória 
– szakközépiskolások
Varga Izolda 12. C
Rontó Csaba 3/12. G
Gonda Milán 12. B

Gratulálunk a nyerteseknek, 
de minden résztvevőnek és 
felkészítő tanáraiknak is!

a humán 
munkaközösség tagjai

Történelmi eredmény...
Sakkemlékezet óta, de azelőtt sem fordult elő, hogy városunk 
sakkegyüttese ilyen fényes győzelmet aratott volna! Az NB II-es sakk-
bajnokság 9. fordulójában sakkcsapatunk  úgy diadalmaskodott 9-3 
arányban a nyíregyházi székhelyű PIREMON SE felett, hogy egy táblán 
sem szenvedett vereséget. Lelkes amatőr együttesünk két fordulóval 
a bajnokság vége előtt az eddig gyűjtött 50,5  pontjával feltört a 7. 
helyre a táblázaton, megelőzve Kazincbarcika, Edelény,  Tiszavasvári, 
Sajóbábony csapatát és a most felülmúlt ellenfelet. 
Győzött: Barabás Tibor, Sallai János, Zelei Zoltán, Hegedűs Rafael, 
Kántor József  és Hajdú Sándor
Döntetlen: Éberth Zoltán, Hunkó György, Nyíri Dániel, Pongrácz Attila, 
Pap Kristóf  és Csontos Dominik
A következő fordulóban, 2015. március 22-én az első három táblán 
igen erős Nádudvari SE lesz az ellenfél, idegenben.    

A 2014-ES éVRőL A szakosztály vezetőségi tagjai és a csapattagok nevében szeretnék köszönetet 
mondani a támogatóinknak, akik nélkül nem teljesíthetnénk kitűzött céljainkat. Főtámogatók: Mező-
kövesd Város Önkormányzata, Széchenyi Katolikus Szakképző Iskola. További támogatók: Magneter FX 
Kft., Kántor József ev., Matyó Agrártermelő Zrt., Kiss és Társa Kft., Szkíta Építő Kft., Almási Sándor ev., 
Leax Hungary Zrt., Bakai Kft., Tállai András, Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete, Gelkalux Kft., 
Kispipa Étterem, Matyófém Kft., Gráf Állványzat Kft., Matyó Pékség, Party Pizza, Margaréta Kisáruház, 
Chess Time Kft., Bódi Etelka és családja, Rozmaring Cukrászda, Molnár József, dr. Pribéli Balázs ügyvéd, 
Tóth László oktató, Bajzáth István kőfaragó, Javít Bike Kerékpárbolt és Szerviz (Kaló Attila), Jakab 
Zsolt, Ódor Kerékvár, Jacsó Kft., Mészáros András sakkoktató, Popovics László órás, Gyöngy Virágüzlet 
(Dienesné Nagy Anikó). A csapat szállításában gyakran számíthattunk: dr. Tóth Béla, Póta Lajos, Pap 
László, Csontos Attila, Kriston Kristóf, Bojtár Lajos és Tóth Szilvia önzetlen hozzájárulására. Az Ázsió Bt. 
segítőkész dolgozói sokat tesznek a szakosztály zökkenőmentes működtetése érdekében.

A sakkszakosztály egyik égető problémája az edzőkérdés. Az edzések januártól szünetelnek, 
mivel hiányzik a pénzügyi keret az edző tiszteletdíjára. Támogatókat keresünk, mivel edzésmunka 
nélkül nem lehet még az eredmények szinten tartására sem számítani.
Bankszámlaszámunk: 11734107-20116774 (Mezőkövesd Zsóry SE Sakk)

éberth Zoltán sakkszakosztály-vezető
Dr. T. B.

Az első helyezett 10. F osztály
Asztalos Szebasztián 9. F, Markó Viktória 11. E, Rontó Csaba 3/12. G, 
Varga Izolda 12. C és  Gonda Milán 12. B
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CoMEnIus 
PROJEKT tanu

lóink
 

szem
szög

ébol Városunk lapjának 3. számában megjelent az Iskolák 
Közötti Együttműködési Projekt Mezőkövesden lezajlott 
találkozója. A programban résztvevő diákok – Molnár 
Viktor 7. b, Dányi Bernadett és Bolgár Dominik 8. b, 
Lengyel Lilla és Mizser Marcell 9. ny, Katyina Gabriella 
9. a, Fülöp Kinga, Gulyás Lili és Besenyei István 10. a, 
Besenyei Ádám 10. d, Matheides Veronika 11. d 
és Tóth Bence 12. a osztályos tanulók – szeretnék bemu-
tatni kicsit közelebbről, az ő szemszögükből is ezt a nagy 
eseményt. Jöjjön tehát az ő beszámolójuk egy nagyon 
sikeres találkozóról!

VasárnaP 2015. január 25-
én kezdődött el a Comenius 
Program Mezőkövesden 
a Zsóry Zsibongóban. Mi, 
magyar diákok érkeztünk 
meg először a kempingbe, 
ahol tanáraink tájékoztattak 
minket az ottani szabályokról 
és a közeli programokról. 
Mindezek után izgatottan 
vártuk az érkező diákokat és 
tanárokat. Először a hollan-
dok érkeztek meg, akiknek 
nagyon örültünk. 
Majd később az 
angolok és az 
olaszok is megjöt-
tek, egészen nagy 
létszámmal. Va-
csoráig sok időnk 
volt az ismerkedés-
re, barátkozásra. 
Vacsora után meg 
kellett tanítanunk 
nekik táncunkat, 
a csárdást. Úgy 
gondolom, hogy na-
gyon tetszett nekik, 
nem csak a tapsvihar miatt 
éreztem így, hanem hogy a 
tanulási folyamathoz is lelke-
sen álltak hozzá. A felkészítő 
tanárunk, Juhász László tar-
tott nekik egy kis táncházat, 
aminek szintén örültek. Az 
est hátralévő részében buliz-

tunk, diszkó estet tartottunk. 
Közben megérkeztek a német 
diákok is, akik jelenlétének 
szintén örültünk.

Írta: Besenyei István 10. a

hÉtFŐ Az első reggel 
mindenkinek korán kel-
lett kelni. A reggeli szokás 
szerint vegyes csoportokban 
zajlott, mint minden más 
étkezés. Ezek során tudtunk 
egymással 

beszélgetni, és megismerni 
a többi nemzet diákjait. Az 
igen változatos reggeli után a 
holland diákok mutatták be 
nemzeti táncukat. Mindenki 
nagy érdeklődéssel fogad-
ta. Ezt követően élvezettel 
tanultuk meg a lépéseket. 
Miután végeztünk a próbával, 

kis pihenőt tarthattunk. Az 
ebédlőben különféle finomsá-
gokkal kedveskedtek nekünk. 
Ez idő alatt csoportokba ülve 
kártyáztunk és beszélgettünk. 
A tízórait követően az angol 
diákok adták elő produkci-
ójukat, ami szintén nagyon 
színvonalas volt. Mindenki 
nagyon élvezte a tánc elsajá-
títását. A tánchoz különleges 
kellékek is voltak, botok-
kal és csuklóra csatolható 
csengőkkel kápráztatták el 
a nézőket. Az angol táncház 
után az ebéd következett, 
szintén kevert csoportokban. 
Tanáraink igen jó és szóra-
koztató programot találtak 
ki ez időre. Minden diák 
kapott egy kártyát, két darab 
mondattal. A játék lényege az 
volt, hogy kellett egy embert 
találni, akire igaz volt az állí-
tás. Ez nagyon jó volt, min-
denki élvezte a keresgélést, 
illetve, hogy gyakorolhattuk 
az angol nyelvet. A finom 
ebédet követően minden-
kinek hangosan fel kellett 
olvasnia a kártyán szereplő 
mondatokat, és a talált ember 
nevét. Ez néha nagyon vicces 
dolgokat is eredményezett. 
Az állítások között olyan is 
szerepelt, amire nehéz volt 

megtalálni a választ. Egyi-
künknek olyan embert kellett 
keresnie, aki nem kórházban 
született. Ebéd után minden-
ki kapott egy kis időt, hogy 
összekészítse dolgait a Zsóry 
fürdőbe történő látogatáshoz. 
Ezt minden nemzet diákjai 
izgatottan várták, hiszen 
azt mesélték, hogy többük 
hazájában nincsenek ehhez 
hasonló gyógyfürdők. Mialatt 
a Zsóryban voltunk, minden-
ki nagyon jól szórakozott, és 
kipróbáltak többféle meden-
cét is. Volt olyan diák, aki 
életében most volt először 
gyógyfürdőben. Ez nagyon 
meglepett minket, hiszen 
Magyarországon számos 
ilyen található. Hat órakor 
visszamentünk a szállásra, 
majd vacsoráztunk. Evés 
után a német diákok táncát 
csodálhattuk meg. Ennek 
tanulása során igen jól szó-
rakoztunk, nagyon nehéznek 
találtuk a lépéseket. Mikor 
elfáradtunk, páran lefeküdtek 
aludni, a többség pedig egy 
asztalhoz ülve kártyázott, 
beszélgetett. Hála Istennek, 
nagyon sokan szerettek volna 
velünk több időt eltölteni, így 
alig fértünk el a szobában. A 
tanárok is nagyon kedvesek 

Tánctanulás

,,
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olvasóink írták

voltak velünk, hiszen hagy-
ták, hogy tovább maradjunk 
fent a megengedettnél. A nap 
végén mindenki fáradtan tért 
nyugovóra. 

Írta: Fülöp kinga 
és Gulyás lili 10. a

kEDD Január 27-e, kedd. 
Izgatottan vártuk ezt a napot. 
A finom reggeli 
közben a külföldi 
diákok már kíváncsian 
kérdezgettek minket, 
magyarokat, hogy 
milyen az iskolánk, 
hogyan zajlanak az 
órák. Kilenc órakor 
buszra szálltunk, s 
hamarosan meg is ér-
keztünk a Szent László 
Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskola 
épülete elé, ahol tanára-
ink készítettek néhány 
képet a vidám csoportról. 
Majd a Díszteremben 
gyűltünk össze, ahol elő-
ször igazgatónőnk, Juhász 
Jánosné köszöntött bennün-
ket kedves szavaival, ezután 
Mezőkövesd polgármestere, 
dr. Fekete Zoltán beszédét 
hallhattuk. Kiemelte a város 
nem mindennapi történel-
mi múltját, valamint egyes 
városrészek nevezetességeit. 
Végezetül kellemes időtöltést 
kívánt a program résztvevő-
inek. Következett Radványi 
Viktória, 13. a-s tanuló angol 
nyelvű előadása hazánkról, 
de szó esett a fővárosról, s 
nem utolsó sorban gimnáziu-
munkról is. Helyet kaptak az 
előadásban a magyar konyha 
specialitásai, valamit a csodá-
latos nevezetességek. Utána 

kis csoportokra osztot-
tak minket. Körbeve-
zettek a gimnáziumban, 
ami nagyon tetszett 
a külföldi diákok-
nak. Meglátogattuk 
az osztálytermeket, 
megnéztük az ebédlőt 
és a tornaterembe is 
bemehettünk. Vendé-
geinket lenyűgözte az 
épület patinás meg-
jelenése, őket is ma-

gával ragadta a falak között 
rejlő tradíció. Óralátogatáson 
is részt vehettünk, amit min-
denki érdeklődve nézett vé-
gig. Majd a városban tettünk 
egy kis sétát. Belülről csodál-
hattunk meg a Szent László 
templomot. Ellátogattunk a 
híres Matyó Múzeumba is. 
Itt a matyó népviselet és a 
hímzés rejtelmeibe 

nyerhettünk betekintést. 
Majd a Hadas városrészbe 
mentünk, ahol a Kisjankó Bori 
Emlékházzal is megismer-
kedhettünk. Szálláshelyünkre 
visszatérve elfogyasztottuk a 
gőzölgő tyúkhúslevest, ami 
a hosszabb városnézés után 
mindenkinek nagyon jól esett. 
Közben jót beszélgettünk. Dél-
után sor került a workshopra, 
ahol varrhattunk, festhettünk 
kedvünkre, sokan pedig a 
bútorfestést választották. 
Vacsora után az olasz diákok 
eltáncoltak 3 koreográfiát, ami 
hatalmas sikert aratott. Utána 
csoportokra osztva tanították 
meg a tánclépéseket, de azt 
is megtudtuk, hogy a holnapi 
nap zárásaként melyik nemzet 
táncát kell majd előadnunk. 

Sokan gyakoroltak lefekvé-
sig, míg mások a szobákban 
kártyáztak. Rengeteg él-
ményben volt részünk a mai 
nap során, izgatottan vártuk 
a következő napot.

Írta: Dányi Bernadett, 
katyina Gabriella 

és lengyel lilla

szErDa A 3. napot min-
denki nagyon várta, hiszen 
Budapestre utazott az egész 
csoport két busszal. Kiderült, 
hogy vendégeink csak kevés 
információval rendelkeznek a 
fővárosról, de – mint eddig is 
–  nagyon nyitottak és kíván-
csiak voltak mindenre.

Már a buszon is jó volt a 
hangulat, hiszen 
ekkorra 
egészen 

jól megismertük 
egymást. Vegye-

sen ülve, végig beszélgetve 
és közismert angol számokat 
énekelve töltöttük az időt. Bu-
dapestre érve a Hősök terén 
felvettük az idegenvezetőt, aki 
a buszos városnézésen ren-
geteg ismerettel gazdagította 
külföldi vendégeinket, de még 
számunkra is nyújtott érdekes 
információkat. Az Andrássy 
úton haladtunk végig, majd az 
Erzsébet hídon át jutottunk 
Budára. A Várban a Halász-
bástyán sétáltunk, ahonnan 
megcsodálhattuk a panorá-
mát. Ezt rengeteg közös fotón 
meg is örökítettük. A követke-
ző állomás a Parlament volt, 
ahol megnézhettük a koroná-
zási ékszereket, a plenáris ülé-
sek helyszínét, sétálhattunk a 
folyosókon. A leggyakrabban 
használt szavak voltak: „great” 

Kreatív munka

(„nagyszerű”), „amazing” 
(„bámulatos”), „wonderful” 
(„csodálatos”) és „wow”! 
Nagyon büszkék voltunk a 
gyönyörű fővárosunkra. 

A hivatalos program ezzel 
véget ért, szabadidőt kaptunk, 
amit egy bevásárlóközpont-
ban töltöttünk. Hazafelé lé-
lekben már az esti programra 
készültünk, majd megérkezve 
szorgalmasan gyakoroltuk a 
kijelölt táncot az előző este 
összeállított csoportokban. A 
fáradtság ellenére mindenki 
nagyon igyekezett jól elsajátí-
tani a koreográfiát, és közben 
jókat nevettünk a próbálkozá-
sainkon. A vacsora után követ-
kezett a bemutató, 

amit az iskolavezetés és az 
angol munkaközösség tagjai 
is megnéztek. Szerencse, 
hogy nem hirdettek versenyt, 
mert egész biztosan nem 
tudtak volna dönteni, melyik 
csoport volt a legügyesebb, 
mindenkié remekül sikerült, 
és sok dicséretet kaptunk. 
Mindannyian boldogok 
voltunk, hogy sikerült meg-
tanulnunk egy másik nép – 
sőt, mondhatjuk: barátaink 
– egy tradicionális táncát. 
Utólag visszagondolva szinte 
hihetetlen, hogy elszállt 
minden fáradtságunk, és 
a következő 1-2 órában az 
egész társaság diszkózenére 
táncolt, majd folytatódott 
az immár hagyományos 
kártyaparti. Másnap délelőtt 
könnyek között búcsúztunk 
el egymástól, az áprilisi 
viszontlátásban bízva.

Írta: tóth Bence

Kirándulás Budapesten

Parlamenti látogatás
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Faragott  
álmok

Bukta Beáta 1977-ben született Mezőkö-
vesden. Gyermekkora óta ír verseket. Írásai, 
iskola-drámái a „Halnom kell nekem is” és a 
„Még él a remény” 2012-ben a Zöld újság-
ban jelentek meg. 

Iskolái elvégzése után több éven keresztül 
szülőfalujától távol titkárnőként dolgozott. 
Szíve visszahúzta, és most itthon faragja 
szoborrá álmait. Faragásai mindig valakinek 
születnek. Bízik abban, hogy munkájával 
örömet, boldogságot szerez embertársainak, 
ha csak egy pillanatra is. „Célom, – vallja – 
hogy megérintsem az emberek lelkét, emlé-
keztessem őket, valahol mélyen a lelkükben 
mindannyian boldogok vagyunk. Merjünk 
álmodni ismét úgy, mint a gyerekek. Legyen 
hitünk és mosoly az arcunkon, hogy szeres-
sünk, nevessünk. Naivnak gondolnak sokan, 
de hiszem, ha csak egy mosollyal is szebbé 
tudom tenni a napját valakinek, akkor már 
érdemes élni.” Szeretné megosztani min-
denkivel azt a világot, amely benne él, amely 
csodákról mesél, amelyben sok-sok nevetés, 
szeretet, öröm és boldogság van. Ez fejező-
dik ki verseiben, és azokban a szobrokban, 
amelyek keze munkáját dicsérik. Cs. Cs. I.

Kalandor lelkem
felfedezi a rejtett helyeket...

Emlékezvén az Otthonra,
a Valóra, kutatok-keresek.

Néha-néha visszapillantok,
meg-megállok,

de visznek előre a
megálmodott álmok.

Tükörfolyosó: mindenhol magamat látom...
Megyek, míg a rejteket,

a legszebbet
megtalálom...

A kitaposott ösvények
soha nem tetszettek, 

rajtuk már oly sokan elvesztek.

Bozótba mászok, sűrű erdő közepébe
igyekszem

– tántoríthatatlan vagyok hitemben:
az érintetlen valóságban,

a fékezhetetlen szabadságban,
az Örvény közepén

meglelem én
a Csodát, mit keresek egyre.

Mikor belenézek szemedbe,
e helyet kutatom!

Bizonyosan tudom,
a legszebb rejtek ott van éppen

Benned,
– Ember,

felfedezlek!

„Merjünk ál-
modni ismét 

úgy, mint
 a gyerekek.” 
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Bukta Beáta: Menyecske

Matyó asszonyok című 
szobrait 2013-ban a Corvinus 

Egyetemen megrendezett 
őszi Kertészeti Kiállítás és 
Vásáron láthatta először a 

közönség. A mellékelt szobor 
egy szép mezőkövesdi család 

kertjét színesíti. 

Kö
ny

va
já

nl
ó Aki habkönnyű szórakozásra vágyik, ne válasszon Jodi Picoult könyvet – hiába gondolnánk a könyvborítók alapján az 

ellenkezőjére. Az amerikai írónő rendkívül komoly témákról írja regényeit, rendkívül őszintén.

Picoult eddig 21 regényt írt, Magyarországon ezek közül 11 jelent 
meg. Könyvei mindig hosszú hetekig vezetik az eladási listákat, 
amit valószínűleg érdekes-izgalmas témaválasztásai indokolnak.

A könyv történetének bemutatása előtt egy egyszerű kér-
dést teszek fel az újság olvasóinak. Megtehet-e egy szülő bármit, 
ha a gyermeke élete a tét? A válaszra majd később visszatérek...

A történet középpontjában egy háromgyermekes amerikai 
család áll. Három gyermekük közül a középső gyógyíthatatlan 
betegségben szenved, a szülők erejükön felül is mindent el-
követnek a felépülése érdekében. Legidősebb gyermekük már 
elfordult a szüleitől, a „sötét oldalon” jár. A legfiatalabb pedig 
kimondottan egy céllal született: hogy genetikailag megfelelő 
donor legyen a súlyos beteg nővére számára. A család élete 
akkor fordul ki a „megszokott” kerékvágásból, amikor a 13 
éves Anna (a legkisebb lány) beperli szüleit, hogy saját maga 
rendelkezhessen a testével, szerveivel.

A regény fontos szereplői még az Anna által 
felfogadott ügyvéd, valamint a mellé kirendelt 
gyám. A szereplők látásmódján, gondolatain 
keresztül juthatunk el a regény végére, ugyanis 
minden fejezetet másik szereplő mesél el, úgy, 
ahogyan az ő szemszögéből történnek a dolgok. 

A történetet olvasva járhatunk tipikus 
amerikai kertvárosban, tűzoltólaktanyában, 
kórházban (könyörtelen őszinteséggel meg-
ismerkedve a kezelésekkel), és a tárgyalóte-
remben. Ahol egy kislány küzd szülei ellen, 
mert úgy élte le egész életét, hogy minden 
és mindenki csak másodlagos lehet a nővére 
életéért folytatott küzdelemben. És akkor újra 
a kérdés: megtehet-e egy szülő bármit, ha a 
gyermeke élete a tét? Kinczel Brigitta
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18 órától Jókai Anna: Fejünk 
felől a tetőt – dráma 2 részben 
Ivancsics Ilona és Színtársai elő-
adásában a Közösségi Házban

Programajánló

március 14. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Március 21. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Szolnoki MÁV Stadler Rail FC NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Sport

M
ár

ci
us

 19
. c

sü
tö

rt
ök

Március 20. péntek
13 órától 18 óráig Véradás 
a Közösségi Házban

20
15

. m
ár

ci
us

 28
. s

zo
m

ba
t 

15 órától Mezőkövesdi Keresztút 
templomtól templomig
Útvonal: a Jézus Szíve templomtól a 
Mátyás király úton 
a Szent László templomhoz. 

9 órától 14 óráig 
Foltvarró Húsvét 
a Közösségi Házban

A Matyóföldi Foltvarró Klub az 
elmúlt esztendők hagyományá-
hoz hűen idén is megszervezi 
tavasz- és húsvétváró program-
ját, melyen az ünnepre készülve 
főként a locsolkodóknak szánt 
apró ajándékokat, például 
textilbárányt készíthetnek az 
érdeklődők, emellett különböző 
technikákkal virágokat, ajtó- és 
ablakdíszeket is varrnak majd a 
patchwork kedvelői. 

M
ár

ci
us

 2
1.

 sz
om

ba
t

A keresztúti ájtatosságra 14.30-tól gyülekező a Jézus 
Szíve templom melletti parkolóban. A szervezők 
kérik, hogy mindenki hozza magával a Mezőköves-
di Keresztút című imafüzetet. (Akinek még nincs, a 
helyszínen megvásárolhatja.) A keresztúti ájtatosság 
jelképét, a nagyméretű, fából készült keresztet az 
egyes állomások között előre kijelölt csoportok, 
illetve testületek viszik. Kérik, hogy – aki teheti 
–, hozza el az ájtatosságra a lakásából fali, vagy 
talpas feszületét. A feszület iránti tiszteletből, illetve 
gyakorlati szempontból érdemes vinni a feszületnek 
megfelelő méretű tokot is, amely a keresztút idejére 
a nyakba, vagy vállra akasztható. Az ájtatosság a 
Szent László templom előtti téren zárul az Apos-
toli Hitvallás közös elimádkozásával, és otthonról 
hozott feszületeink megáldásával. Mindazokat, 
akik kerékpárjukat a parkolóban hagyták, külön 
autóbusz szállítja majd vissza az ájtatosság után a 
kiindulási helyre. Szeretettel hívja híveit és min-
den jóakaratú embert a Jézus Szíve Plébánia és a 
Szent László Plébánia.

Március 28. szombat
8 óra 45 perctől XXII. Party Pizza Open 
Rapid sakkverseny a Mozgássérültek 
Egyesületében, Abkarovits Jenő tér 1.

április 4. szombat 
16 órától Mezőkövesdi KC – PLER 
Budapest NB I-es férfi kézilabda-mérkő-
zés a Városi Sportcsarnokban

április 4.
szombat 18 órától 
Mezőkövesd Zsóry 
– Szeged 2011 
NB II-es férfi 
labdarúgó-
mérkőzés 
a Városi 
Stadionban

Március 21. szombat
14 órától 24 órás vetélkedő 
a Városi Sportcsarnokban 
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
március 8–14-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)
március 15–21-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

március 22–28-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

március 21.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

március 28.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban február 17. és március 2. 
között 2 házasságkötést és 21 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Bartos Balázs Ákos – Murányi Gréta

haláleset
Csorba Elemér 80 éves,
Jacsó Jánosné 75 éves,
Fehér Lászlóné 89 éves,

Kis Józsefné 68 éves,
Pongrácz Mihály 90 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 Férfikar 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 (ifjúsági) minden pénteken 
18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. Minden 
hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít a 
Szent László templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

rEForMátus EgyházkÖzsÉg
Március 29. vasárnap 16 órától Egervölgyi 
egyházmegye női szolgálattevők virágva-
sárnapi összejövetele a Közösségi Házban 
Szerdánként 16 órától konfirmációs óra 
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órától: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: 
www.mezokovesd.ref.hu

lakossági apróhirdetés

ElaDó Mezőkövesden a Gergely u. 4. 
szám alatti lakóház. 11 M Ft. 
tel.: 20/557-6117

A Matyó Népművészeti Egyesület várja mindazok 
jelentkezését, akik táncos kedvvel vagy múlttal 
rendelkeznek, és szívesen részt vennének 
néptáncos-hagyományőrző produkcióban, amely 
a 2015. évben megrendezésre kerülő városi ren-
dezvényeken (Matyó Világtalálkozó, Matyóföldi 
Folklórfesztivál) kerül bemutatásra.

Első találkozó: 2015. március 26-án, 
csütörtökön 18 órakor

Információ: Bereczné Zsuzsa
3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 
e-mail: info@matyofolk.hu 
Telefon: 49/ 411-686, 30/228-7119

Táncos felhívás

Köszönetnyilvánítás A  Takács István Kulturális Ala-
pítvány kuratóriuma  köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával a 
múlt évben szervezetünket támogatták.  Az így kapott 
112 . 617 forintot Takács István alkotásainak restaurálá-
sára, illetve keretezésére használtuk fel. Kérjük, segítsék 
továbbra is értékmentő tevékenységünket! 

Adószám: 18417535-1-05   
Számlaszám:  OTP  –  11734107-20109730

Köszönettel 
 az alapítvány kuratóriuma

tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, 
hogy 2015. március 16–21. között a zsóry fürdő 
karbantartás és áramszünet miatt zárVa tart.
nyitás: 2015. március 22. 7:30

Megértésüket köszönjük!

Ne utazzon feleslegesen!
Egészségbiztosítási, Szociális és Családtámogatások 

ügyintézése egy helyen!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2015. január 29-én megnyílt 
Kormányablakban* az okmányirodai ügyek mellett:

– közgyógy igazolvány, EÜ-i szolgáltatás szociális alapon, ápolási díj, 
közlekedő képesség minősítés (parkolási igazolványhoz, 
gépjárműszerzéshez)

– európai egészségbiztosítási kártya igénylés,
– Taj kártya igénylés,
– Gyed, Gyes, Gyet, Anyasági támogatás, Családi pótlék igénylés,
– árvaellátás, nyugdíjügyek, anyakönyvi kivonat igénylés,
– utazási költségtérítés igénylés,
– fogyatékossági támogatás...

Helyszín: Mezőkövesd, 
Mátyás király út 56.  
(a Járási Földhivatal földszintje) 

Ügyfélfogadás: H.: 7–17:00, 
K–P.: 8-18:00 

Tel.: 49/795–226, 
49/795–228
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sportkalauz

„latyakos” kövesdi siker
Mintegy 200 spor-

toló vett részt a 
11. alkalommal 

megrendezett Bo-
Cse-Bükk latyakfu-
táson ebben az esz-

tendőben. a nők 
mezőnyében mező-

kövesdi győzelem 
született, ugyanis 
Pap Csilla (képün-
kön) szerezte meg 

az első helyet.

A Tó, Tenger, Folyó Nyíltvízi Úszóklub Sportegyesület ismét megrendezte a nagy 
hagyományokra visszatekintő sporteseményt február 28-án. A rendezvényen 
két kategóriában közel 200 sportoló állt rajthoz. A résztvevők közül 138-an 

futottak, míg a túra kategóriában 30-an vágtak neki a távnak. Az indulóknak a koráb-
biakhoz hasonlóan a Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc útvonalon, 2 óra alatt összesen 
14 km-t kellett teljesíteniük. A mezőny 11 órakor rajtolt el Bogácsról, a Cserépi úti 
pincesor elől, a települést jelző táblától. A sportolóknak idén is a verseny nevéhez méltó, 
nehéz, sáros terepet kellett leküzdeniük. „A versenyzők azt mondták, hogy tavaly 

sárosabb és mélyebb volt a talaj, ugyan-
akkor most több pocsolyával találkoztak. 
A visszajelzések egyértelműen pozitívak, 
mindenki elégedett volt a pályával és a 
verseny lebonyolításával is”– emelte ki 
Bajzát László, a Tó, Tenger, Folyó Nyíltvízi 
Úszóklub Sportegyesület tagja, a Bo-Cse-
Bükk Latyakfutás főszervezője. A verseny 
növekvő népszerűségét jól jelzi, hogy az 
egész országból, sőt még Szlovákiából is 
érkeztek sportolók.

„aranYos” Futás A férfiak kategóri-
ájában az egri Révész Tamás Zoltán 
diadalmaskodott, míg a női kategóriát 
a kövesdi Pap Csilla nyerte meg, aki 
magabiztos teljesítménnyel utasította 
maga mögé a mezőnyt. A mezőkövesdi 
indulók közül mindenki jól szerepelt a 
versenyen, hiszen többen is az élmezőny-
ben végeztek. A szervezők a verseny után 
zsíros kenyérrel, hagymával, almával 
és meleg teával várták a sportolókat. A 
résztvevők – igény szerint – a futás végén 
a Bogácsi Thermálfürdőben pihenhették 
ki a Latyakfutás fáradalmait.

A nagypályás labdarúgó bajnokságok pihenője és a rossz időjárás miatt, a 
sportolók előszeretettel vonulnak terembe télen, amikor szinte egymást érik a 
teremtornák. Természetesen mezőkövesdi csapatok is indultak régiós és nemzet-
közi megméretéseken, ahol szép sikereket értek el. A Sose Halunk Meg csapata 
zsinórban harmadik alkalommal diadalmaskodott a mezőnyárádi Mikulás Kupán 
december 6-án, ahol a szintén mezőkövesdi Golden Boys, valamint a BBS Média 
csapatát előzték meg. A kövesdiek közül különdíjat kapott a gólkirály Szeberin 
Patrik (Lovehunter FC), a legjobb kapus Kaló József (Golden Boys) és a legjobb 
játékosnak megválasztott Gallik Gábor (Golden Boys).

A Pétervásárán lebonyolított Téli Focitorna szintén kövesdi győzelem-
mel zárult, miután a LoveHunter FC csapata szerezte meg az aranyérmet. A 
„Szerelemvadászok” a Bodon Péter FC ellen megrendezett döntőben 4-4 
után büntetőkkel nyertek. A sárospataki Opel Di-Fer-Mogyi Kupán egészen a 
negyeddöntőig menetelt a Sose Halunk Meg együttese. A kövesdiek a későbbi 
győztes Drink Teamtől kaptak ki a háromnapos nemzetközi viadalon, ahol 
összesen 32 csapat vett részt.

A XVI. Agria Volán Kupán a Gólvágók és a LoveHunter FC képviselte városun-
kat Egerben januárban. A LoveHunternek a középdöntő jelentette a végállomást, 
míg a Gólvágók egészen az elődöntőig jutottak a 16 csapatos viadalon. 

A Tóalmáson megrendezett Újévi Teremfocitornán, a Sose Halunk Meg együt-
tese indult. A kövesdiek a csoportmeccsek sikeres abszolválása után a középdöntő-
ből nem tudtak továbbjutni. Harmadik helyen végzett a LoveHunter FC az egri VI. 
Békafütty – III. Hangrád Ervinné Irénke Emléktornán Egerben januárban. Béresék a 
Békafütty – All in csapatától hosszabbítás után 2-0-ra kikaptak, de a bronzmérkő-
zésen büntetőkkel 4-3-ra legyőzték az L.H.F. Présüzem együttesét.

Szép eredményeket értek el a mezőkövesdi kispályás 
csapatok a régióban megrendezett téli teremtornákon.

Nem voltak „kispályások”

Felemásan szerepeltek a Mezőkövesd Zsóry ökölvívó-szakosztályá-
nak sportolói az északi Régió Ökölvívó Bajnokság első fordulójában.

Négy győztes
A régió egri központjában megrendezett viadalon nyolc kövesdi ökölvívó lépett a 
kötelek közé február 8-án. A sportolók közül Burai Zsolt, Paczók Patrik, Balog Dezső, 
valamint Mizser Marcell legyőzte ellenfelét. Három induló, Pusomai Árpád, Kis Márk és 
Juhász Péter vereséget szenvedett, míg Paczók Eriket sérülés miatt leléptették.

A szakmai stáb tagjai közül Tóth József és Balogh Róbert közösen értékelte a 
versenyt. „Az eredményektől függetlenül minden gyerek alaposan kitett magáért, 
senki sem adta fel a mérkőzését, végig becsülettel küzdött. Pusomai Árpádtól elvet-
ték a meccset, az eredményhirdetés után kisebb nézeteltérés is kialakult a döntés 
miatt. Mizser Marcell nagyszerű teljesítménnyel rukkolt ki és könnyed győzelmet 
aratott. Imponáló szereplését jól tükrözi, hogy ő lett a verseny egyik különdíjasa. 
Paczók Erik kényszerűségből két súlycsoporttal nehezebb bokszolót kapott, mivel a 
saját súlycsoportjában nem volt ellenfele. Sajnos ez megbosszulta magát, ugyanis 
felrepedt a szemöldöke, ezért leléptették. Ettől függetlenül összességében jó és 
hasznos verseny volt”– emelték ki a szakemberek.

bokri

bokri

Meghozták eredményüket a kemény edzések bokri
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Döntetlenre 
győzelmet 
„húztak”

FC ajka - Mezőkövesd zsóry 1-1 (0-0)
A Merkantil Bank Liga 17. fordulójában a 
bennmaradásért harcoló Ajka vendégeként 
léptek pályára Hegedűsék február 28-án.

Az első percek puhatolózó játéka után 
Kulcsár tekerte a labdát az ajkai kapura 
éles szögből, amit Jánosa nagy bravúrral 
szögletre tenyerelt a 8. percben. A folyta-
tás eseménydúsan telt, ugyanis a csapatok 
mindkét kapu előtt kialakítottak nagy 
helyzeteket. A 38. percben Tajthy beadása 
után Molnár fejese csattant a kapufán, míg 
a közeli ismétlését Jánosa hárította. A félidő 
utolsó lehetőségét az ajkai Szabó rontotta el, 
aki négy méterről a kapu fölé bombázott.

Gól a ráaDásBan Fordulás után együt-
tesünk játszott aktívabban és ennek a 
játékrész közepén lett meg az eredménye. 
Egy gyors akció végén a védők mögé 
beívelt labdát Szeles továbbította közelről 
a kapuba a 71. percben. A bekapott gól 
után nagy erőket mozgósítottak Császá-

rék. A hazai erőfeszítéseket siker koro-
názta, mivel több kihagyott lehetőség 
után Lattenstein jól helyezett lövésével 
kiegyenlítettek a 92. percben.

Mezőkövesd zsóry 
– kaposvári rákóczi FC 3-0 (1-0)
A 18. játéknapon két, tavaly még első 
osztályú gárda feszült egymásnak Mező-
kövesden március 7-én.

Csapatunk a játékrész első felében 
többször is eljutott a kaposvári 16-osig, 
de az ígéretes lehetőségek, elsősorban 
pontrúgások ellenére nem sikerült gólt 
szerezni. A 25. percben viszont Molnár 
szlalomozott végig a 16-os előtt, ahol 
4-5 szép csellel tisztára játszotta magát 
és Somodi mellett a bal alsó sarokba 
helyezett. A 35. minutumban óriási 
egyenlítési lehetőség maradt ki, miután 
egy formás kaposvári támadás végén 
Balogh vezethette a labdát Kunságira, 
aki a ziccert lábbal hárította. 

MátÉ És BaJzát A középkezdés után 
Kulcsár ragyogó indítással „ajándékoz-
ta meg” Mátét, aki a védők gyűrűjében 
higgadtan elgurította a labdát a kifutó 
Somodi mellett a 46. percben. A 64. 
percben pályára lépett Bajzát Péter 
lépett pályára, aki először játszhatott 
együttesünkben. A támadó góllal hálálta 
meg a bizalmat. Molnár remek átadását 
követően éles szögből a hosszú sar-
kot célozta meg, lövését Somodi nagy 
bravúrral megfogta, azonban a csatár a 
kipattanót közelről a léc alá bombázta. A 
82. percben a Nyilast hátulról megrúgó 
Kovács piros lapot kapott, így a vendégek 
10 emberrel fejezték be a meccset. 

EGYütt az ÉlBolY Labdarúgóink a sikernek 
köszönhetően továbbra is a 2. helyen állnak 
a tabellán 36 ponttal, a 37 pontos Vasas mö-
gött. A Gyirmót csapatunkhoz hasonlóan 36 
pontos, a Békéscsaba 35, míg a Szolnok 32 
egységet szerzett.

két mérkőzésen 
négy pontot szer-
zett, így továbbra 
is feljutó helyen 
áll a Mezőkövesd 
zsóry nB II-es 
felnőtt csapata. 
labdarúgóink 
ajkán egy pontot 
szereztek, míg a 
kaposvárt két váll-
ra fektették.

PLER-Budapest – Mezőkövesdi KC 29-25 (13-13)
Kézilabdázóink az egyik idei „mumus” vendégeként léptek 
parkettre a rájátszás nyitófordulójában február 27-én.

A találkozó első félideje a várakozásoknak megfelelően 
kiegyenlített játékot hozott. A csapatok szépen termelték a 
gólokat. Leimeterék annak ellenére, hogy 6 perc után 4-2-re 
vezettek, nem tudtak elszakadni az MKC-tól. Kézilabdázóink 
szívósan tapadtak a fővárosi gárdára és 6-6 után Ilics átlö-
vésből szerzett góljával átvették a vezetést a 17. percben. 
Ezután is fej-fej mellett haladtak a felek, így a szünetre 
döntetlen állásnál vonulhattak pihenőre.

HAZAI FÖLéNY Fordulás után sem változott a játék 
képe, ugyanakkor a 38. perctől állandósította 1-2 gólos 
előnyét a fővárosi alakulat. A PLER kiegyensúlyozott 
teljesítményt nyújtott és fokozatosan növelte előnyét, 
így a záró 10 perc kezdetén már 25-21-re vezettek a 
vendéglátók. Az MKC végig nagy akarással, de pontat-
lanul játszott, így kézilabdázóink hiába zárkóztak fel két 
gólra a meccs hajrájában, a hazaiak előnye megmaradt 
egészen a találkozó végéig.

Mezőkövesdi KC 
– Kőnig-Trade Balmazújváros KK 22-23 (10-11)
Csapatunk ismét egy nehéz helyzetben lévő együttessel, 
a sereghajtó hajdúsági gárdával találkozott a rájátszás 
2. fordulójában március 7-én.

Együttesünk kezdett jobban a küzdelmes, kevés gólt 
hozó találkozón, ugyanis negyedóra elteltével 6-3-ra ve-
zettek Csuzicsék. Kézilabdázóink hosszú ideig őrizték 2-3 
gólos előnyüket, azonban a vendégek Vranac átlövésből 
szerzett találatával 7-7-re kiegyenlítettek a 23. percben. 
Ezt követően fej-fej mellett haladtak a felek a szünetig.

Fordulás után az MKC egy 3-0-ás rohammal kez-
dett, melyre az újvárosiak 3-0-ával válaszoltak. A felek a 
folytatásban közepes iramban, sok hibával, de rendkívül 
elszántan küzdöttek a győzelemért. Az utolsó 5 perc 
21-20-as hajdúsági vezetéssel indult és ez a különbség 
megmaradt a lefújásig, mert az MKC a hajrában két 
fontos büntetőt is elhibázott, ráadásul az egyiket a 
mérkőzés legvégén.Együttesünk a vereség ellenére 
a 8. helyen áll az alsóházban 17 ponttal, a 22 pontos 
Gyöngyös mögött.

Két vereséggel kezdte az alsóházi rájátszást a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata. 
Kézilabdázóink a PLER Budapest és a Balmazújváros ellen maradtak pont nélkül.Pont nélküli nyitány

MAGYAR KUPA A Mezőkövesd – Gyöngyös Magyar Kupa 
elődöntő első mérkőzését március 11-én játszották Me-
zőkövesden, míg a visszavágót március 17-én, kedden 
18 órakor rendezik meg a Mátraaljai városban.

Bódi krisztián

bokri

Mindössze egy ponttal győzőtt 
a hajdúsági csapat Mezőkövesden
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Hozd ki az internetből,  
amit szeretnél
Internet 0 Ft-ért Invilág csomagban

0 Ft
3 hónapig

Az ajánlat 2015. február 2-tól visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az elő�zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF 
szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű 
szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjmentes időszak után a csomaghoz tartozó havi díjat számlázzuk. A díjak az áfát tartalmazzák.

Válaszd most bármelyik Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az internet díját 3 hónapon át elengedjük!
A részletekről és az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról 
érdeklődj a legközelebbi Invitel Pontban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon!

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István u. 1/A Tel.: +36 1 801 7940
Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 50. (a városi televízió irodájában) 
február 3., 17. és március 3., 17. 9.00 és 17.00 óra között 
Értékesítőnk: Jakab Judit Tel.: +36 20 220 1184


