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keresztút 
– hitünk megerősítése

Az elmúlt esztendők 
hagyományához hűen 
idén is a húsvétot 

megelőző hétvégén szervezték 
meg a városi keresztutat, amely 
során Jézus keresztre feszítésé-
nek történetét elevenítették fel 
a szereplők.

„A keresztút a nagyböjti 
időszakban egy sajátos ájta-
tosság, imádság. Elkísértük 
Jézust az ő keresztútján. Ennek 
során vállalunk egy kis részt 
abból a szenvedésből, ami járna 
nekünk. Imádkozunk bűneink 
megbocsátásáért, vezeklünk. A 
keresztút a hit megerősítésére is 
alkalmat ad” – mondta el 
dr. Berkes László.

Dr. Berkes László pápai 
prelátus és dr. Medvegy János 
címzetes apát megáldotta a fe-
születtartó tokokat, majd kezde-

tét vette a keresztút. A korhű ruházatot viselő szereplők 
14 állomáson mutatták be a 2000 évvel ezelőtti esemé-
nyeket azon útvonal szerint, amelyet Jézus végigjárt a 
kereszttel Jeruzsálemben egészen a Golgotáig. Az egyes 
állomásokon ismertették az adott stációt, illetve közös 
imádságot, lelkiismeret-vizsgálatot tartottak a hívők. 

A vallási szertartás a Szent László templom előtt 
ért véget, amit közös imádság és ének, valamint a hívők 
otthonról hozott feszületeinek megáldása zárt, amelyet 
magasra tartva vallották meg hitüket Jézus Krisztusban.

A keresztutat végigjárva rádöbbenünk, hogy 
Krisztus halálával értünk, a mi üdvösségünkért a 
legnagyobb mélységben is vállalta emberségünket 
és sorsunkat. Érezhetjük, 
hogy felfoghatatlanul 
nagy Krisztus szere-
tete irántunk, hogy 
jó pásztorként az 
eltévedt bárányo-
kért életét adta, 
megváltva ezzel 
bűneinket. 

M. zs.

Immár harmadik alkalommal rendezték meg 
a Városi keresztutat. Március 28-án az ájtatosság 

jelképét, a fából készült keresztet a Jézus szíve 
templomtól a szent lászló templomig vitték a hívők.

„Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott 
a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből 

Szűz Máriától, és emberré lett. 
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre 

feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.”

Az egyházi ünnepet a Jézus Szíve Egyházközség és 
a Szent László Egyházközség közösen szervezte

A jeleneteket élő szoborként formálták 
meg a korhű ruházatba öltözött szereplők

Az ájtatosságon idén is több száz hívő vett részt és 
kísérte végig Jézus keresztre feszítésének történetét

Az ájtatosság jelképét, a nagy keresztet énekkí-
séret mellett egy-egy csoport vitte – például 

a Jézus Szíve Egyházközség, a Szent László 
Egyházközség képviselő-testülete, 

az önkormányzat képviselő-testületének 
tagjai, a város katolikus iskoláinak tanárai, 

a ministránsok, civil szervezetek

„Lásd meg, lelkem, 
a feleletet a mennybeme-

netel eseményében! Az Úr Jézus 
emberi testemet magával vitte. Ő 

nemcsak az Atyával egylényegű isten-
ségében, hanem velem is egylényegű 
emberségében. Ezzel már megvallott 

engem. Rajtam a sor, hogy én is 
megvalljam őt a földön – hirdetve 

őt utolsó leheletemig.” 
(Barsi Balázs)
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Kirügyeztek a fák, lassan zöldbe borul min-
den, megjelennek az első virágok, zümmög-
nek a bogarak, csivitelnek a madarak. Az ég 
kékje is élénkebb, habos felhőkkel köszöntött 
be a tavasz. Közeledik a virágvasárnap, mely 
a nagyböjt utolsó, legfontosabb hetének kez-
dete: napján a templomban barkaszentelést 
szoktak tartani. 

Élet-
érzés

„Jó néha sötétben a Holdat nézni,
hosszan egy távoli csillagot idézni,
jó néha fázni, a semmin elmélázni,

tavaszi esőben olykor bőrig ázni,
tele szájjal enni, hangosan szeretni,

jó néha magamat csak úgy elnevetni,
sírni, ha fáj, remegni, ha félek,

olyan jó néha érezni, hogy élek.”
(Anna and the Barbies)

Ebben az időszakban testben és lélekben is megtisztulunk, felszabadulunk. 
Nemcsak a természet, hanem mi, emberek is megújulunk. A hideg tél többnyi-
re a lakásban tart bennünket, ami rányomja bélyegét hangulatunkra, közérze-
tünkre. Elcsigázottabbak, rosszabb hangulatúak vagyunk a hideg hónapokban. 
A tavaszi napsugarak, a friss levegő viszont melegséget, feltöltődést jelent. 
Változunk. Több energiát fogadunk be, lendületesebbé, életvidámabbá válunk. 
Persze, nem csupán a melegebb hőmérséklet és a napsugár hatására.

Szerintem nincs is jobb bizonyíték arra, hogy változunk, mint az, 
hogy ilyenkor gyakran megolvad a jég a dermedt szíveken, szerel-
mek szövődnek, új dolgok kezdődnek, új élet születik. Ki kell hasz-
nálni ezt a lendületet. Kiránduljunk, élvezzük az éledező természet 
csodáit, sportoljunk, olvassunk békésen a szabadban, próbáljunk 
ki újdonságokat – legyen az egy sportág, masszázs, vagy wellness! 
Adjuk át magunkat az érzésnek, hogy élünk! Molnár zsanett
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városháza

a város idei évi víziközmű-rekonstrukciós tervéről, az idegenforgalmi koncepcióról, a zsóry für-
dő külterületén csúszdapark előkészítéséről, tervezéséről döntöttek a városatyák március 25-én. 
emellett több intézmény éves beszámolóját is meghallgatta a grémium.

képviselő-testületi ülés 
Az ülés elején dr. Fekete Zoltán polgár-
mester tájékoztatójában beszámolt a 
márciusi programokról, rendezvényekről, 
illetve a városban folyó beruházásokról. 
Kiemelte közülük, hogy március 3-án új-
raindult a startmunkaprogram, amely ke-
retében az évek óta tartó mezőgazdasági, 
valamint a matyó motívumokkal díszített 
ajándéktárgyak készítését tartalmazó 
pillér, valamint a zöldfelületek, járdák és 
csapadékvíz-elvezető árkok karbantartá-
sa továbbra is folytatódni fog. Elmondta, 
hogy az idei évben két új programrész, 
a betonelemgyártás, illetve a bio- és 
megújulóenergia-felhasználás is elkezdő-
dik. A betonelemgyártás során a Bárdos 
Lajos Tagiskola hátsó udvari részén 
járdalapot és mederburkoló elemeket 
készítenek majd a program résztvevői. 
A bio- és megújulóenergia-felhasználás 
keretében a parkokban és zöldfelületeken 
keletkezett nyesedék aprítékolását és 
energianövények ültetését végzik majd el.

Első napirendi pontként tárgyalta 
meg és fogadta el a testület az ÉRV Zrt. 
tájékoztatóját. A beszámoló a gazdasági 
társaság következő évekre vonatkozó 
ivóvíz-rekonstrukciós programját és 
az eddigi tapasztalatait, az üzemeltetés 
jövőbeni feladatait tartalmazza.

tÉrÍtÉsI DÍJak A városatyák elfogad-
ták az önkormányzat költségvetésének 
módosítását is, valamint meghatározták 
a személyes gondoskodást nyújtó intéz-
mények térítési díjait. Döntésük értel-
mében 2015-ben az Idősek Otthonában 
2.655 Ft/nap/fő a napi gondozási díj, 
amely egy hónapra 79.650 Ft-ot jelent. 
Az átmeneti gondozást nyújtó Idősek 
Gondozóházában az egy főre eső napi 
díj idén 2.780 Ft/nap/fő lesz, ami havi 
szinten 83.400 Ft-ot jelent. A testület 
korábbi döntése értelmében az Idősek 
Klubjának és a Házi Segítségnyújtás 
ellátási díja 2015-ben ingyenes, tehát 
ezen szolgáltatásokért a rászorulóknak 
nem kell fizetniük. 

A testület megtárgyalta és elfogadta 
a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi be-
számolóját, valamint a helyi gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 
értékelést is. 

A grémium szintén megvitatta és megsza-
vazta az önkormányzat 2015. évi közbe-
szerzési tervét, valamint a közvilágítás 
korszerűsítésére vonatkozó pályázathoz a 
kivitelező kiválasztására irányuló közbe-
szerzési eljárás elindítását is. 

A képviselők az ülésen a 2015. évi 
víziközmű-rekonstrukciós tervről is ha-
tározatot hoztak. Az elfogadott előter-
jesztés azt tartalmazta egyebek mellett, 
hogy rekonstrukciós célra összesen 
bruttó 60 millió forintot különített el 
az önkormányzat az idei év költségve-
tésében. Ebből az összegből 30 millió 
forint az ivóvízrendszer felújítására, 
esetleges rendkívüli esetek orvoslására 
fordítandó, míg az összeg másik felét a 
szennyvízközművön elvégzendő mun-
kákra különítik el. 

Az ülés napirendjei között szerepelt 
a település idegenforgalmi koncep-
ciójának felülvizsgálata is, amelyet a 
városatyák elfogadtak. Emellett önkor-
mányzati bérlakások, garázsok, irodahe-
lyiségek sorsáról is határoztak. 

CsÚszDapark Szintén döntést hozott a 
testület a Zsóry fürdő külterületén léte-
sítendő egyedi csúszdapark létesítéséről, 
illetve ennek a munkának az előkészíté-
si, tervezési teendőinek elvégzéséről.

A testület hozzájárult, hogy a Szép 
Mezők Lovas Sportegyesület az önkor-
mányzat használtcikkpiac és a Tesco 
áruház mögötti területét ingyenesen 
vehesse igénybe egy évig. 

Az ülés végén a Népművészet Mes-
tere díjra történő jelölésről is döntést 
hozott a képviselő-testület. A grémi-
um támogatta a Matyó Népművészeti 
Egyesület döntését, miszerint ebben 
az évben Zeleiné Pap Bernadett hímző 
népi iparművészt javasolják, terjesszék 
fel a rangos kitüntetésre.

Szintén döntést hozott a grémium a 
Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Együt-
tes Mazsorett Csoportjának támogatási 
kérelméről. A testület úgy határozott, 
hogy a csoportnak a Kézdivásárhelyre 
történő utazási költségeihez 300 ezer 
forinttal járul hozzá.

Visszaköltöztek 
a megújult emeletre 

Befejezték a rendelőintézet 
második emeletének 
felújítását, így ezt az 

emeletet már újra birtokba 
veheti az intézmény.

Elsőként március 26-ai kezdettel a 
labor, majd pedig a többi szakrende-
lés, a szemészet, a nőgyógyászat, az 
ortopédia, az angiológia, a gyerek-
gyógyászat, a reumatológia, a fogá-
szati röntgen és a bőrgyógyászat is 
visszaköltözött az udvari lapos tetős 
épületből a második szintre. 

A második szint visszaköltözése 
után az első emeleti rendelések kerülnek 
át az ideiglenes helyükre. Az első szint 
felújításáig a sebészet és az ultrahang 
rendelés a második emeleten, míg a 
röntgen szakrendelés a tüdőgondozóban 

működik majd. Emellett a többi első 
emeleti ellátás is átköltözik az udvari 
épületbe. Ezen rendelések április 6-ától 
a már megszokott rendelési időben 
állnak a betegek rendelkezésére.

M. zs.

N. E.
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mozaik

Megújul a kerítés

Az elmúlt időszak csapadékos időjárása ellenére jól halad a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztése

A kedvezőtlen időjárás nem hátráltatja 
jelentősen a beruházás munkálatait. A 
külső-, illetve a zöldterület rendezése a 
terveknek megfelelő ütemben halad. A 
fák kivágása és elszállítása gyakorlatilag 
befejeződött. A járdafelület szélesítése, 
valamint a térburkolat építése jelenleg 
a fürdő főbejáratát az uszoda épültével 
összekötő szakaszon zajlik a legintenzí-
vebben. Az Olajfa úti új beléptetőkapu 
és a szabadtéri színpad áramellátásá-
hoz szükséges optikai kábelek lefekte-
tése elkészült. 

A kivitelező cég szakemberei az új 
kút fúrását még nem tudták elkezdeni, a 
munkálatok várhatóan húsvét után kez-
dődnek el és az ütemtervnek megfelelően 
két hónapig fognak tartani. „Az organi-
zációs tervek pontosítása megtörtént. A 
kút területét kijelöltük és a takarítását is 
elvégeztük, így az alvállalkozó a felvonu-
lást követően azonnal megkezdheti majd a 
fúrást” – emelte ki Vámos Zoltán, a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő fürdővezetője.

ÁTALAKULÓ BELÉPTETÉS A beruházás 
keretében a fürdő kerítése is megújul. Az 
Olajfa út felőli oldalon hamarosan meg-
kezdődik a régi betonelemek elbontása, 
ezzel párhuzamosan az új kerítés alapo-
zását is elkezdik a szakemberek, amely a 
fürdő területének jelenlegi határától kb. 
1 méterrel beljebb lesz. Ezt követően a 
3-as főút felőli oldalon is elvégzik a kerí-
tés rekonstrukcióját, és az Olajfa úthoz 

hasonlóan az új kerítés itt is kb. 1 m-rel 
beljebb épül. „A tervek szerint a hátsó 
kerítésrész megszűnik és a beléptetést a 
jövő évtől a nyári időszakban is a fedett 
fürdő-uszoda épületében fogjuk megol-
dani. Ez azt jelenti, hogy itt lesz az egyik 
végpontja az új beléptetőrendszernek” – 
mondta el a fürdővezető.

A C épület kiszolgáló-helyiségeinek 
kialakítása ugyancsak jó ütemben halad, 
a szakemberek a hőszigetelt nyílászárók 
beépítését is elkezdték. A tervek szerint 
húsvét után a gázvezeték-hálózat enge-
délyezési eljárása is elkezdődhet.

ÚJ FŰTŐSZÁL Az uszoda tetőszerkeze-
tének bontása szintén gőzerővel zajlik. 
Ezzel párhuzamosan az épület belső te-
rének burkolatát is eltávolították. „Zajlik 
az egyeztetés azzal kapcsolatban, hogy 
a főtartó és a födém elemeiből mennyit 
cseréljenek ki, továbbá az uszoda párát-
lanításának megoldásán is dolgoznak a 

szakemberek. Nagy valószínűséggel a me-
dence aljának burkolatát is megbontják, 
ugyanis egy új fűtőszálat fognak beépíteni, 
ami a víz megfelelő hőmérsékletét fogja 
biztosítani” – ismertette Vámos Zoltán. 

Ami a fedett élménymedence-rész-
leget illeti, a földmunkák, valamint az 
alapozás mellett előreláthatólag a húsvéti 
ünnepeket követően az épületgépészek 
is elkezdik az első elemek beszerelését. A 
beruházás „A Zsóry-fürdő komplex fej-
lesztése, gyógyászati és új élményelemek-
kel való bővítése” című ÉMOP 2.1.1-es 
pályázat keretében valósul meg.

A Matyó Kertbarát Klub Egyesületének kezdeményezésére és Mezőkövesd Város Önkormányzatának támogatásával Mező-
kövesd is csatlakozott a három éve Karcagról elindult kezdeményezéshez. „A program célja, hogy egyre több háztartásban 
maguknak termeljék meg az alapvető zöldségeket, gyümölcsöket a családok. A versenyre több kategóriában lehet nevezni. 
Az egyik a balkon kert kategória, amely során az a kritérium, hogy minimum öt cserépben termesszen a versenyző valamilyen 
zöldséget. Lehet indulni 10–50 m2 területű kerttel is, vagy zártkert kategóriában, amelyben lehet csak zöldséget, csak 
gyümölcsöt, vagy mindkettőt termelni” – mondta el Herkely Károly, a Matyó Kertbarát Klub Egyesület elnöke. 

A konyhakerteket 3-5 fős szakmai zsűri fogja értékelni, akik két alkalommal, májusban és augusztusban 
pontozzák majd a pályázatban szereplő kerteket. Az országos versenyeredmények kihirdetése és a díjak átadása 
év végén lesz a Földművelésügyi Minisztériumban. Emellett helyi szinten is díjazzák majd a mezőkövesdi 
kerttulajdonosokat: ennek eredményhirdetését az Őszi Zöldség- és Gyümölcskiállítás keretében tartják majd. A 
pályázathoz szükséges kiírás és jelentkezési lap a Közösségi Ház titkárságán kérhető, vagy letölthetőek városunk 
honlapjáról, a www.mezokovesd.hu oldalról. 

Kerti hulladék égetése 
Mezőkövesden
A szabadtéri tűzgyújtás alapelveit az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet 221-228 §-a). Ezen felül 
önkormányzatunk helyi rendeletben szabályozza 
a kerti hulladék égetésére, valamint tűzgyújtásra 
vonatkozó szabályokat. A rendelet szorgalmazza, 
hogy lehetőség szerint a kerti hulladékot kom-
posztálás révén újrahasznosítjuk vagy ártalmat-
lanítsuk. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor 
az előírások szerint a kerti zöldhulladék égetésére 
szélcsendben, a tűzvédelmi szabályok szigorú 
megtartása mellett kizárólag munkanapokon 
reggel 5 és 7 óra között, valamint 18 és 19 óra kö-
zött kerülhet sor. A rendelet arra is kitér, hogy tilos 
kommunális, illetve ipari eredetű (műanyag, gumi, 
festék stb.) hulladékot elégetni akár az udvaron, 
akár egyedi fűtőberendezésben.

Városfejlesztési Iroda

Matyó konyhakert legyen 
Magyarország legszebbje
Mezőkövesd is elindul a Magyarország legszebb konyhakertje elnevezésű program-
ban. A konyhakert tulajdonosok ingyenesen nevezhetnek be az országos versenyre, 
amelynek határideje április 30-a. 

B. K.

M. Zs.
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új feladatok, kihívások, 
lehetőségek
Beszélgetés Tállai Andrással, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettesével, 
parlamenti államtitkárral, térségünk országgyűlési képviselőjével

– az elmúlt esztendőben három 
választás is zajlott. Hogyan értékeli 
ezek eredményeit? 
– A Fidesz szempontjából sikeres 
választások történtek az elmúlt évben. 
A Fidesz-KDNP megszerezte a par-
lamenti többséget, én pedig ötödjére 
kaptam mandátumot. Ez úton is 
köszönöm a választópolgároknak a 
bizalmat. Ha ezt a ciklust végigdolgo-
zom, akkor már 20 éve tevékenykedek 
a parlamentben, ami nagyon megtisz-
telő számomra. Nagyon eredményes 
volt az európai parlamenti választás 
is, Mezőkövesden kiemelkedő ered-
ményt értünk el, hiszen a Fidesz 
megközelítette a 60%-os eredményt. 
Az önkormányzati választásokon a Fi-
desz-KDNP stabilan meg tudta tartani 
a városban a polgármesteri helyet és 
mind a nyolc választókerületet meg-
nyertük, így a képviselő-testületben is 
többségünk van.

– 27 helyett immár 54 települést 
képvisel a választókerületében. Mi-
lyen tapasztalatai vannak a kibőví-
tett térségben? 
–  Nagyon megtisztelő számomra, hogy 
az országgyűlésben elláthatom a megye 
7. választókörzetének képviseletét és 
minden igyekezetemmel, akaratommal 
azon vagyok, hogy megfeleljek ennek 
a bizalomnak. Már a kampány során 
érezhető volt, hogy ez nagy kihívás, 
nagy feladatot jelent, hiszen több mint 
100 ezer embert képviselek. Meg kellett 
ismerkedni a 27 új településsel, melyek 
különféle gondokkal és problémákkal 
küzdenek és sok település politikai 
berendezkedése is teljesen más, mint 
itt, Dél-Borsodban, az egykori 13-as 
választókerületben. Újra kellett gondol-
ni a képviselői munkámat, a fogadóórák 
rendjét, az emberekkel való találkozá-
sokat, a kapcsolatok kialakítását. Az 
is tény, hogy a feltételek is javultak, 
hiszen több munkatársat tudok foglal-
koztatni mint országgyűlési képviselő. 
Térségekre osztottam a körzetemet, így 
Mezőcsát, Nyékládháza és Mezőkövesd 
körzetét egy-egy munkatársam felügyeli.

– korábban önkormányzati államtit-
kárként dolgozott, most pedig a nem-
zetgazdasági Minisztérium miniszter-
helyettesi pozícióját tölti be. Hogyan 
érzi magát ebben a feladatkörben?
– Az említett 54 település képviselete 
mellett nagy feladat, kihívás és felelősség 
a kormányzati munkám. A Nemzetgaz-
dasági Minisztériumnak több mint 2000 
alkalmazottja van, hiszen az európai uni-
ós pályázatok nagy részét is itt kezelik. 
2001-2002-ben Varga Mihály pénzügy-
miniszter mellett dolgoztam ugyanebben 
az épületben politikai államtitkárként, 
ami akkor tulajdonképpen miniszterhe-
lyettesi poszt volt. Most visszatértem a 
régi épületbe, a volt főnökömhöz. Mivel 
parlamenti államtitkár vagyok, a felada-
tom, hogy a parlamentben képviseljem 
a Nemzetgazdasági Minisztérium és a 
kormány ügyeit. Miniszterhelyettesként a 
kormányüléseken is részt kell vennem és 
különböző szakmai feladataim is vannak. 
Jelenleg például a szakképzés átalakítá-
sán dolgozom, emellett a brókerbotrány 
kapcsán vezetek egy munkabizottságot. 
Feladatomat, a lobbitevékenységet – 
természetesen a törvényi keretek között 
– igyekszem a térség javára fordítani, 
ahogy ezt az elmúlt 17 évben is tettem.

– Idén indulnak az új európai uniós pá-
lyázatok. Milyen lehetőségekre számít-
hatnak a választókerületi települések?
–  Az NGM felügyeli a Gazdaságfejlesz-
tési és Innovációs, illetve a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Programot, 

mely monitoring bizottsága vezetőjének 
neveztek ki. Komoly feladataim lesznek az 
európai uniós források felhasználásának 
tekintetében. Az európai uniós pályázatok-
nál egy teljesen új rendszer jön létre, főként 
az önkormányzatokra vonatkozóan. A 
megyék egy keretszámot kapnak, koncep-
ciót dolgoznak ki, és a források felhívások 
alapján fognak eljutni az önkormányza-
tokhoz. Borsod-Abaúj-Zemplén megye ko-
moly forrást kapott, több mint 93 milliárd 
forintot. Külön keretet kapnak a megyei 
jogú városok, amely során önálló gazda-
ság-, illetve infrastruktúra-fejlesztést fog-
nak végrehajtani. A választókörzetemben 
három fejlesztési társulást hoztunk létre. A 
már meglévő Mezőkövesdi Kistérségi Tár-
sulás a járás 24 települését fogja össze, és 
ezentúl a fejlesztési teendőket fogja ellátni. 
Létrehoztuk a Mezőcsáti és a Nyékládházi 
Fejlesztési Társulást, előbbi a mezőcsáti 
és tiszaújvárosi, utóbbi pedig a miskolci 
járás településeit fogja össze. Felkértem egy 
szakértőt, aki a településekkel egyeztetve 
összeállított egy projektlistát, mely azok fej-
lesztési elképzeléseit tartalmazza. Előremu-
tató és megvalósítható ötletek születtek.

– Február 4–6. között Mezőkövesdre 
figyelt az ország, hiszen itt tartotta 
kihelyezett ülését a Fidesz-kDnp 
frakció. Milyen érzés volt házigaz-
daként fogadni a kormány, illetve a 
képviselőcsoport tagjait?
– Nagyon különleges és felemelő 
érzés volt, hogy Mezőkövesdre jött 
a Fidesz-KDNP frakció, elismerés 

Tállai András a Mezőkövesdi Televízió 
vendége volt
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a településnek, a térségnek és talán 
az én munkámnak is. Különösen 
megtisztelő volt, hogy a frakciótagok 
elismerően nyilatkoztak a városról, a 
terveinkről és az ellátásról is. 

– orbán Viktor miniszterelnökkel 
külön is egyeztetett. Mit lehet tudni a 
megbeszéléseikről? 
– A frakcióülés előtt miniszterelnök úr, 
polgármester úr és én külön is egyeztet-
tünk a térség és Mezőkövesd helyzetéről, 
fejlődéséről. Miniszterelnök úr nem sietve 
végighallgatta az elképzeléseket, melyek-
hez kértük a támogatását. Ezek közül 
kiemelkedik, hogy újra előtérbe került a 
repülőtér kérdése, amit személyesen is 
megtekintett, és nagyon biztatott bennün-
ket arra, hogy vágjunk bele ennek fejlesz-
tésébe, dolgozzunk ki egy olyan konstruk-
ciót, amit a Kormány elé vihetünk, amit 
támogatni tudnak. Úgy fogalmazta meg, 
hogy ez nemcsak Mezőkövesd és a térség, 
hanem Miskolc és Eger repülőtere, logisz-
tikai bázisa lehetne, mert itt egy komoly 
logisztikai bázis, centrum is létrejöhetne. 
Új lendületet adott nekünk az ő biztatá-
sa. Beszéltem arról is, hogy a régi Remy 
helyén egy új gyár, üzem jöhessen létre. 
Keményen dolgozok azon, hogy ott újra 

elindulhasson a termelés, újra munkahe-
lyeket tudjon adni a mezőkövesdieknek 
és a térségben élőknek. Nagyon bízom 
benne, hogy sikerülni fog. Ezt is támogat-
ta a miniszterelnök úr. Tájékoztattam a 
térségbeli fejlesztésekről, a polgármester 
úr pedig elmondta a Mezőköves-
det érintő fejlesztési elképze-
léseket is, közülük kiemelve 
a tanuszoda létesítését is, 
amit szintén támogatott. 
Ez egy 1,5 órás megbeszé-
lés volt, és mindhárman 
nagyon elégedettek voltunk 
a végén. Este a frakcióülésen 
a miniszterelnök úr beszédében 
többször visszahivatkozott erre a megbe-
szélésre és példaként emlegette a mező-
kövesdi együttműködést és célokat. Jól 
esett a visszajelzése, hogy egyetért velünk, 
és támogatja a várost és a térséget abban, 
hogy tudjunk fejlődni, előrelépni, munka-
helyeket megtartani és újakat létrehozni. 

– Milyennek látja Mezőkövesd lehe-
tőségeit, az önkormányzat előtt álló 
feladatokat?
– Úgy látom, Mezőkövesd nem jött 
le arról a pályáról, hogy folyamato-
san fejlődjön. A Zsóryban az újabb 

fejlesztés megkezdődött, a rendelő-
intézet felújítása is folyamatban van. 
Ennek a két beruházásnak az értéke 
meghaladja a 1,5 milliárd forintot. A 
Zsóry Campingben egy sportbázis 
épül, mely egy több éves program. 
Valószínűleg ebben az évben befe-

jeződik a stadion építése, amely 
éke lesz a kisvárosnak és büsz-

kék lesznek rá az emberek. 
Ahogy már említettem, az 
uszoda építése jelenleg a leg-
fontosabb, de a város fejlesz-

tési tervében szerepel még egy 
új zeneiskolának a megépítése is. 

Úgy gondolom, hogy Mezőkövesd 
10-15 éve jó úton jár, ezt az itt élők 
is alátámasztják, hiszen a választások 
során mindig újraválasztották a veze-
tőket, akik a várost fejlesztették. Nem 
szabad lejönni erről az útról, de ehhez 
jól kell dolgozni, előrelátni, tervezni, 
kapcsolatokat kiépíteni, lobbizni. Van 
feladat bőven, ezeket a fejlesztéseket 
meg kell valósítani, a munkanélkülisé-
get tovább kell csökkenteni, de ha ezek 
a gazdaságfejlesztések megvalósulnak 
és mind valóra fognak válni, akkor  
együtt tudunk majd örülni az eredmé-
nyeknek.

jelentős gazdaságfejlesztés
kihelyezett ülést szervezett városunkban a Borsod-abaúj-zemplén Megyei közgyűlés fidesz-kDNp 
frakciója március 27-én. az eseményen egyebek mellett a megye gazdaságfejlesztésének lehetősé-
geiről tárgyaltak a résztvevők.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés tavaly októberben alakult. A 
szervezet 29 tagú, melyből 15 fő képviseli 
a kormánypártot, így a Fidesz-KDNP ala-
kíthatott elnökséget. A szervezet három, 
a pénzügyi és a jogi-ügyrendi mellett 
területfejlesztési bizottságot állított fel, 
utóbbit Csiger Lajos, városunk települési 
képviselője vezeti. „Örülök annak, hogy 
Mezőkövesd adhatott otthont az ülés-
nek. Nagy munka áll előttünk, hiszen a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programhoz kapcsolódóan az elkövet-
kező hetekben össze kell állítanunk a 
megye integrált területfejlesztési prog-
ramját, amely után elindulnak a pályázati 
kiírások” – hangsúlyozta Csiger Lajos 
frakcióvezető.

Az ülésen részt vett Pelczné dr. Gáll 
Ildikó, az Európai Parlament alelnöke, 
aki elmondta, hogy hazánk gazdasága 
jelentősen erősödhet a 2014–2020-as 
európai uniós ciklusban. „Azt gondo-

lom, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy soha 
nem látott méretű és mértékű fejlődési 
lehetőség előtt áll hazánk. Büszkék 
lehetünk, ha a támogatási összeget 
összevetjük az Európai Unió további 27 
tagállamának támogatásával, melyből 
jelentős összeg jut Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyének is. Annak tudatában még 
büszkébbek lehetünk, hogy hazánk 
2010-ben még a csőd szélén volt és 
innen önerőből sikerült talpra állnunk” 
– emelte ki az alelnök. Hozzátette, a 
jelenlegi 3%-os gazdasági növekedés úgy 
stabilizálódhat, hogy közben az állam-
adósság és a munkanélküliség is csök-
ken. A közvetlen gazdaságfejlesztést 
elősegítő EU-s támogatás révén hazánk 
GDP-je akár meg is duplázódhat, ha a 
szférát nem sújtja újabb válság. 

MaJDNeM száz MIllIárD Török Dezső, a 
B-A-Z. Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte, 
a 2014–2020-as időszak elsődleges feladata 

a megyében annak a 93 milliárd Ft-nak a 
hatékony felhasználása, amit elsősorban 
a gazdaság fellendítésére, munkahely-
teremtésre és foglalkoztatásbővítésre 
fordíthatnak majd. „Tavaly majdnem 4400 
projektötletet gyűjtöttünk össze a támo-
gatás felhasználásával kapcsolatban. Az 
Irányító Hatóság január 30-án kiadta az 
Integrált Területi Program (ITP) 2.0-ás 
verzióját, melyet a B-A-Z. Megyei Közgyű-
lés az április 29-ei ülésén fogad el. Ezután 
megnyílnak majd az ITP források, amit 
időarányosan hívhatunk le” – mondta az 
elnök. A tervek szerint 2016-ban mintegy 
20 milliárd Ft értékű fejlesztés valósulhat 
meg a megyében.

Az eseményen Tállai András, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium miniszterhe-
lyettese, parlamenti államtitkár, térsé-
günk országgyűlési képviselője hazánk 
jelenlegi politikai, gazdasági helyzetéről 
tartott tájékoztatót.

sz. B. á.

„Mezőkö-
vesd nem jött 

le arról a pályáról, 
hogy folyamato-

san fejlődjön.”

Bódi k.
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Vállalkozói fórumot 
szervezett a Vállalkozók 

és Munkáltatók országos 
szövetsége (Vosz)  

Mezőkövesden március 30-án.

„A munkáért! Vállalkozások Strukturált 
Tapasztalatcseréje” című eseményt a 
TÁMOP-2.5.3.C-13/1-2013-0001-es 
projekt keretében rendezték meg a 
Millennium Étteremben. A fórum nyi-
tányaként dr. Fekete Zoltán polgármester 
mondott köszöntőt, aki egyebek mellett a 
Mezőkövesdet érintő beruházásokról és a 
fejlesztési tervekről tájékoztatta a jelenlévő-
ket. Kiemelte, hogy összesen 1 milliárd Ft 
értékben szinte minden közintézményben 
elvégezték az energetikai felújítást, továbbá 
mintegy 2 milliárd Ft-ból befejeződött a 
szennyvízcsatorna-hálózat építése. A most 
zajló beruházások közül beszélt a rendelő-
intézet 700 milliós fejlesztéséről és a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőben megvalósuló 
1,4 milliárd Ft értékű beruházásról, amely a 

tervek szerint jövőre egy különleges csúsz-
daparkkal egészülhet ki. Emellett a városi 
közvilágítási hálózat mintegy 300 milliós re-
konstrukciója és a Szent László Gimnázium 
udvarára tervezett fotovoltaikus rendszer 
kiépítése is szóba került.

GazDasáGfeJlesztÉs Városunk vezetője 
hangsúlyozta, hogy a következő évek legfon-
tosabb feladata a gazdaságélénkítő progra-
mok és fejlesztések végrehajtása lesz, melyek 
lehetővé teszik, hogy mindenki munkához 
juthasson, aki dolgozni szeretne. Ezen belül 
hangsúlyos szerepet kap a repülőtér fejlesz-
tése, mely a város mellett az egész térség 
szempontjából kiemelt jelentőségű. Hozzá-
tette, hogy önerőből hamarosan megkezdik 
az infrastruktúra kiépítését.

Ádám Imre, a VOSZ Borsod megyei elnöke 
ismertette a megyében működő cégek 
helyzetét, továbbá beszélt a vállalkozások és 
a gazdaság fejlesztésében érdekelt partne-
rek együttműködéséről. Szegediné Lovász 
Márta, a VOSZ Borsod megyei irodájának 
munkatársa a Széchenyi Hitelprogram, a 
Mikrohitel és a Növekedési Hitel lehetősé-
geiről és a felhasználáshoz szükséges kritéri-
umokról tájékoztatott. A VOSZ Tanácsadási 
Szolgálatát Nádasdiné Kenessey Andrea 
regionális tanácsadó mutatta be, míg az 
Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszer, az EKÁER működéséről és gya-
korlati tapasztalatairól dr. Horváth Gábor, 
a NAV munkatársa tartott előadást. A 
vállalkozók ezen kívül megismerkedhettek 
az E-Kereskedelem, és az online hirdetések 
gazdasági jelentőségével, míg zárásként a 
PR ügyfélszerzésben betöltött szerepéről 
esett szó. Az elhangzottakról és a további 
fórumok időpontjairól, a vállalkozásokat 
érintő fontos információkról egyebek mel-
lett a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének honlapján, a vosz.hu oldalon 
tájékozódhatnak.

Nyáry Krisztiánnak már az első két könyve (Így szerettek ők, Így szerettek ők 2.) hatalmas siker volt a hazai könyvpiacon. Általa 
belekukkanthattunk azon híres magyar irodalmárok szerelmi és magánéletébe, akikről mindannyian tanultunk az iskolában.

Közelebb kerültünk hozzájuk azáltal, hogy megismer-
hettük életük titkait, múzsáikat és bebizonyosodott 
számunkra, hogy az irodalmi tananyag szereplői ugyanúgy 
esendő emberek voltak, mint mi. Új könyvében a szerző 
nem marad az irodalom területén. Harminchárom 19–20. 
századi magyar emberi sorsot mutat be. És a sorsokon 
keresztül az EMBEREKET, akik köztünk éltek, és akiknek 
élete vagy személyes döntései ma is példaszerűek.

Kikkel találkozhatunk, kiket ismerhetünk meg 
részletesen a könyvben? Vannak köztük széles körben is-
mertek, mint Papp László, Semmelweis Ignác vagy Kner 
Izidor, akiket mindenki „ismer”. Azonban az ő történetük 
is tartogat meglepetést az olvasók számára. És vannak 
olyanok, akikről a legtöbben nem is hallottak. Tudjuk 
például, hogy Hugonnai Vilma volt az első magyar nő, aki 
orvosi diplomát szerzett? Az 1870-es években, rendkívül 
nehéz körülmények között, Zürichben tanult, hiszen csak 
ott volt lehetősége egy nőnek egyetemre járni. 1879-ben 
kapta meg orvosi diplomáját, azonban rengeteg kitar-

tásra volt szüksége, hogy 18 év után ezt Magyarországon is 
elismerjék, és Budapesten is orvosdoktorrá avassák. Hiába 
támadták és nevették ki férfi kortársai, ő soha nem adta 
fel az álmait. 67 évesen katonaorvosi képesítést is szerzett, 
részt vett az I. világháborúban, és egész életében harcolt a 
nők egyenjogúságáért.

Halassy Olivér neve is csak a sportszeretőknek 
csenghet ismerősen. Az UTE úszója és vízilabda 
játékosa volt. Tagja volt 1931-ben a párizsi, 1934-ben a 
magdeburgi és 1938-ban a londoni Európa-bajnokságot 
nyert vízilabdacsapatnak. 1928-ban az amszterdami 
olimpián ezüst, 1932-ben a Los Angeles-i, 1936-ban 
a berlini olimpián az aranyérmet megszerző vízilab-
dacsapat tagja. Ezeken kívül egyéniben tizenegy, 
csapatban 9 alkalommal nyert folyamúszásban 
országos bajnokságot. És ezeket a kitűnő eredményeket 
úgy érte el, hogy nyolcéves korában egy villamosbal-
esetben lábszárközéptől elvesztette a bal lábát! És 
mennyien hallottunk Bányai Júliáról, aki az 1848-49-es 

Forradalom és Szabadságharc kitörése után halott férje 
nevén, férfiruhában jelentkezett a honvédseregbe? Az 
erdélyi harcokban kitűnt bátorságával, közlegényből a 27. 
honvédzászlóalj főhadnagya, majd századosa lett. Harcolt 
Gyulafehérvárnál, Zsibón, Dévánál és Kolozsvárnál fedezte 
a magyar sereg visszavonulását is. Nemcsak a fegyveres 
harcokban vett részt, hanem – francia nyelvtudása révén 
– az osztrák és az orosz hadseregnél gyakran kémkedett 
is, táncosnő szerepében. Bem tábornok katonai kitünte-
téssel jutalmazta hírszerző tevékenységét.

Sajnos nincs lehetőség felsorolni mind a 33 magyar 
hőst, aki szerepel a kötetben. De higgyék el, mindany-
nyian megérdemlik, hogy méltóképpen emlékezzünk 
rájuk! Hiszen ezek az emberek nem vágytak elismerésre, 
csak követték az álmaikat, gyakran a nehezebb utat 
választották, és – ahogy a szerző fogalmaz – semmi-
vel sem tettek többet, „mint amit minden istenfélő, 
tisztességes ember megtett volna.” (Forrás: www.libri.
hu; Wikipédia)

Könyvajánló – Nyáry Krisztián: Igazi hősök

Fórum a vállalkozásokért

Dr. Fekete Zoltán egyebek mellett 
a várost érintő beruházásokról 

és a fejlesztési tervekről beszélt 

Bódi k.

Kinczel Brigitta
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olvasóink írták

Iskolánk 2015. március 13-án, 
pénteken emlékezett meg 
az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeiről. 
az ünnepi műsort hetekig tar-
tó próbák, komoly előkészü-
letek előzték meg. a befekte-
tett munka Isten kegyelméből 
meghozta gyümölcsét.

Március 15-i ünnepség 
a Katolikus Szakképző Iskolában

A díszudvar délelőtt 10 órára megtelt diákokkal, tanárokkal, 
valamint a műsorban részt vevő szereplőkkel. Hazánk nemzeti 
hitvallása, a Himnusz közös eléneklését követően intézményünk 
igazgatója, Csirmaz István mondott beszédet. Az iskola vezetője 
hangsúlyozta: „Ma valamennyiünknek forradalmároknak kell 
lennünk, szívünket, lelkünket át kell hogy járja az a hazafiság 
és az a forradalmi eszme, melyet dicső elődeink is képviseltek, 
amelyért életüket adták.” Az ünnepi köszöntő végeztével tanu-
lóink mutatták be műsorukat. Szinte valamennyi évfolyamból 

képviseltették magukat a diákok, akik felkészítését Szabóné 
Varga Ágnes és Lakatos Etelka tanárnők, valamint Bágyi Tamás 
segítették. Petőfi, Jókai, Vasvári bőrébe bújtak a műsorban részt 
vevők, szavalatok, énekek, néptánc színesítette a programot, 
amely a Szózattal fejeződött be. Köszönet a műsorban fellépő, 
közreműködő tanulók szorgalmának, hozzáállásának, valamint 
felkészítő pedagógusaik munkájának. „A haza örök, s nem csak 
az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, hanem az iránt is, 
amely lehet, s lesz.” (Kossuth Lajos)

Erdélyben jártunk! 
2015. március 13-án elérkezett az a nap, amit minden mezőkövesdi diák, többek közt 
mi is vártunk. Elindultunk Kézdivásárhelyre, Mezőkövesd testvérvárosába a Határtala-
nul – Székelyföldtől a Matyóföldig című pályázati program keretében. 

Magyarország határát elhagyva első megállónk 
Nagyváradon volt. Vidám csapatunkkal először a 
barokk stílusú Szent László templomot néztük meg, 
illetve egy séta következett. A nagyvárosból egye-
nesen a Király-hágóhoz, Erdély kapujához vezetett 
az utunk. Innen már csak egy karnyújtásnyira volt 
Kőrösfő, ahol többek között megtekinthettük a falu 
gyönyörű református templomát. Kolozsvárra délután 
érkeztünk meg. A város szívében megcsodálhattuk a 
Szent Mihály templomot, majd a Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetem mellett is elsétáltunk. A Bethlen Kata 
Református Diakónus Központban volt a szállásunk. 

Másnap, március 14-én reggel korán keltünk, ugyanis 
indultunk tovább, Székelyföld felé. Először a Székelykő 

1130 méter magas hegycsúcsát vettük szemügyre, majd 
Torockón megtekintettük a református templomot. 
Segesvár volt a következő állomás, ahol a szépen felújított 
történelmi városrészben sétáltunk. Ezt követően Brassón 
keresztül megérkeztünk az úti célunkhoz, Kézdivásárhelyre.  
Itt először megismerkedhettünk a Kézdivásárhelyi Refor-
mátus Kollégium diákjaival, az ott töltött két nap alatt több 
csoportos és egyéni feladatban velük együtt vettünk részt. 
Nagyon kedvesek, közvetlenek voltak velünk. 

Március 15-én délelőtt részt vettünk a nemzeti 
ünnep rendezvényein, mi is felvonultunk. Szerintünk 
ez volt az egész kirándulásnak a csúcspontja. Rengeteg 
ember jelent meg az ünnepségen, minden túlzás nélkül 
mondhatjuk, hogy Kézdivásárhely és a környező falvak 
szinte összes lakosa jelen volt. Ehhez foghatót még 
sosem láthattunk. Nagyon felemelő érzés volt látni azt 
a sok embert, érezhettük, hogy milyen jó magyar-
nak lenni. Az ünnepség után elindultunk Bereckre, 
megnézni Gábor Áron szülőházát, és Gelencére, ahol a 
világörökség részét képező templomot látogattuk meg.

 A következő reggelen, 16-án eljött a hazaindulás 
napja. Nyerges tetőn a mezőkövesdi kopjafákat meg-
koszorúztuk. Csíkszereda, Csíksomlyó következett,  
ahol a kegytemplomot és az ott található kegyszobrot 
tekintettük meg. Székelyudvarhelyen a szoborpark, 
majd Korond volt az út következő állomása. 

Innen már megállás nélkül robogtunk Magyarország 
felé, míg végül, fáradtan, de élményekben gazdagon 
értünk haza. Olyan érzésünk támadt, hogy otthonról 
indultunk és Székelyföldön pedig hazaérkeztünk. 

Szabó Zsófia Viola és Szél Kristóf

Bágyi tamás hitoktató

Témahét 
a Bárdosban
A TÁMOP 3.1.4 program keretén belül 
2015.március 23–27-ig iskolánk 
5. osztálya a matyóság hagyományai-
val ismerkedhetett meg.

A tanulók nagy lelkesedéssel várták a matyóságról 
szóló egyhetes projektet. Újdonság volt számukra, 
hogy iskolába járnak, de mégsem kell tanítási órákon 
részt venniük. Aztán a hét folyamán szembesültek 
azzal, hogy mégis csak sokat tanultak.

A hét első napján a Nagymama Klub tagjai gyönyörű 
matyó népviseletben tanítgatták a gyerekeket matyó 
hímzést készíteni. A húsvét közeledtével hímes tojásokat is 
festettek. A matyó motívumok festett tányérokon is meg-
jelentek. De nem csak hímeztek, tányért, tojást festettek a 
gyerekek, hanem agyagozás során népviseletbe öltöztetett 
kerámiababákat alkottak. Következő napon a Városi Galé-
riát látogatták meg, ahol a Takács István kiállítást nézték 
meg. Egy-egy kép láttán az osztály tanulói is tollat, ecsetet 
ragadtak és igyekeztek ezekről az alkotásokról szerzett 
benyomásaikat lerajzolni, lefesteni.

Másnap a Matyó Múzeumba tettek látogatást. Itt 
nem csak a kiállítást tekintették meg, hanem érdekes 
vetélkedő során számolhattak be az ott elhangzottakról.

A negyedik napon a Kis Jankó Bori Emlékházban 
kaptak ismereteket a matyó életről, szokásokról, a 
matyó hímzés történetéről.

A hét utolsó napján kiállítást készítettek élmé-
nyeikből, munkáikból, amit népviseletbe öltözve 
nyitottak meg vidám kis műsor keretében. Milyen jó 
volt a matyó világgal ismerkedni!

Bárdos iskola 5.osztálya
Kriston Zoltánné osztályfőnök

„...otthonról indultunk 
és Székelyföldön 

pedig hazaérkeztünk.”
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A „szenvedélyes” gyűjtögető
Kiss Mátyást munkája révén sokan ismerik Mezőkövesden és környé-
kén. Iskolái elvégzése után először gépkocsivezető, majd garázsművezető, 
balesetvizsgáló, szakoktató munkakörök következtek.

Igazi énje mégis a fa megmunkálásában teljesedett ki. A 15 éves faipari 
munka, Mezőkövesd és környéke régi kapuinak, oromfalainak felkutatása és 
motívumainak alkalmazása a Népi Iparművész cím elnyeréséhez vezetett.

Városunkban több utcában lehet látni keze munkáját, egyéni stílusában 
jól érvényesíti az ősi mezőkövesdi építészet díszítőelemeit. Alkotásai 120 
településen, 12 országban, 4 földrészen láthatók.

Szabadidejét a Mezőkövesdről kitelepítettek és elszármazottak felku-
tatásával tölti. Dólya volt az első ilyen állomás. Időt, pénzt nem kímélve 
segítette a kis falut. Alkotásai díszei lettek a romániai kis településnek. Erről 
DVD-t készített, most pedig Dólya történetének megírásán fáradozik, mely 
az idén jelenik meg könyv formájában. Bemutatója a Matyó Világtalálkozó 
egyik programja lesz. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy annak a 
Szesztai Andrásnak az unokája, aki a XX. század elején megbecsült polgára 
volt a községnek. Bizonyítja ezt az is, hogy tagja volt annak a delegációnak, 
amely képviselte Mezőkövesdet II. Rákóczi Ferenc újratemetésén. Azt még 
kevesebben tudják, hogy ha zsúfolt elfoglaltsága mellett pihenni akar, akkor 
versírással „üti agyon” az időt. Azt pedig még kevesebben tudják, hogy 
szenvedélyesen gyűjti mindazon tárgyakat, emlékeket, amelyek valamilyen 
formában kapcsolódnak a városhoz vagy környékéhez.

Ő volt az, aki az utolsó pillanatban a megszűnőben lévő Nagyecsér 
községből pár emléket meg tudott menteni. Most az a cél lebeg a szeme előtt, 
hogy az évek alatt összegyűlt fotókat, tárgyakat rendszerezés után megmutat-
ja a nagyközönségnek. Saját portáján múzeumot szeretne nyitni.

Díszpolgárunknak faragásaiból volt már több kiállítása, 
helyben, az ország több helyén és külföldön is. A következő 
kiállítását az első Matyó Világtalálkozón (június 15–21.) 
láthatja az érdeklődő, a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeumban. Cs. Cs. I.

Te feltörekvő magyar nemzedék, 
Te csodásan öltöző, szép matyó nép!

Ki oly sokat dolgoztál az életed során,
De néha te is hibáztál, egyszer, elég korán.

Otthagytátok Kövesdet a több reményében,
Eljöttetek messzire isteni vezeklésben.
Azt hittétek, sorsotok jobbra fordul itt,

De szenvedtetek mindenütt, ott vagy itt.

1904 februárja már, 
Megjelent egy hirdetés: eladó a határ.

Olcsó a föld, jöhet, ki akar,
Szántson is, vessen is a tisztes férfikar...

Olvassák a hirdetést a jó matyó gazdák,
Azt hitték, az élet tavaszlóbb lesz már.

A fényről a sötétbe vitte őket a hír,
S száz év után már tudjuk, keserű e pír.

Várták a hajnalt, a hajnal hasadását,
Kérték is rá szépen a Jóisten áldását.
Ezt a hírt sajnos, nem hallották itten,

A dólyai matyónak azóta nyugovása nincsen...

Jöttek ők lovakkal, rajtuk szép volt a sörény,
De lépésük bizonytalan, s ez nem volt fölény.
Az út végtelen, azt hitték, tudták, hova viszi,

A lehetőség nem volt nagy, csak nagyon kicsi.

16 család utazott 4 álló télig,
Gondolták, hová mennek, a fészkelés reménye fénylik.

Lelkesedtek ők, s egymást is biztatták:
Siessünk csak pajtás, mert mindjárt az itatás.

Kár volt sietni úgy az átnyergeléssel,
Matyó ruhában lévő kicsiny gyermekekkel;

Matyó ládába hozott sok-sok cuccokkal, 
Szebbnél szebb mintás kihímzett surcokkal.

Az élet jött-ment, pergett körülöttük,
Eszükbe jutott ott a múlt, s tovatűntük.

Látja már keresztjét nagyon szívbefájón,
Amint keresztülnéz ezen a dólyai tájon.

Trianon mocskával záródott a kapu, 
Hazafelé jönni, az volt a nagy tabu.

Maradt itt mindenki, s verejtéket öntözött,
Művelték a földet hajnal és est között.

Nem voltak ők falurosszak, Isten, s ember tudja,
Mégis idevezetett a matyók furcsa útja.

Eszembe jut most a matyók ősi képe,
Ez Mezőkövesd különleges népe.

Ahogy megismertem őket, az nem reménytelen,
Pedig tudom, hogy kertjük meddő, terméketlen.

Nem adták fel ők soha a reményt,
Tudnak is felmutatni sok szép eredményt.

Vállukra vették a mérföldes keresztet,
De csak akkor jöttek rá, amikor alkonyodni kezdett.

100 év után aztán a matyó magára talált,
Most már vígan, de nagyon vígan győzi le a halált.
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Kiss Mátyás fafaragó Népi iparMűvész MuNKái
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Programajánló

április 18. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Ceglédi VSE NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

április 25. szombat
9 órától XXIII. Matyó Pékség 
Rapid Sakkverseny 
Abkarovits tér 1. 

április 26. vasárnap
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE 
– Hajdúszoboszlói Sakk SE 
NB II-es sakkcsapatmérkőzés 
a Széchenyi Katolikus Szakképző 
Iskolában

Sport

április 13., 20., 27. hétfő
Hétindító Árcsobbanás a Zsóryban

április 10.
péntek

8.30-tól Kövesdi Szabó Mária és Pólos 
Árpád, a kassai Thalia Színház művészei-
nek előadása a Költészet Napja alkalmából 
a Közösségi Házban 

áp
ri

li
s 1

1. 
sz

om
ba

t 17 órától Teadélután 
a MASZK-kal: Költészet 
Napi verses összeállítás 
a MASZK tagjainak 
kedvenc verseiből
a Városi Könyvtárban

április 16. csütörtök

18 órától 
Andrew Bergman: 

Társasjáték New 
Yorkban című víg-
játék az Éless-Szín 

előadásában 
a Közösségi Házban

április 17. péntek
13–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

9 órától Modern Tánc 
világbajnoki selejtező 
verseny és gála 
(18 órától) 
a Városi Sportcsarnokban

áp
ri

li
s 1

8. 
sz

om
ba

t

A hangverseny előtt és a szünetben büfé és a 
képzős tanulóink munkáiból kiállított kirakodóvá-
sár várja a látogatókat.
A rendezvény során árverezésre kerül egy képző-
művészeti alkotás, melyet Petrik Éva képzőművész 
ajánlott fel intézményünknek.
Kikiáltási ára: 10.000,- Ft.
A rendezvény bevétele az iskola 
„Autovill a Mezőkövesdi Zenei és
Művészeti Képzésért Alapítvá-
nyát” támogatja.
Köszönettel fogadunk az est al-
kalmából további adományokat.

14.30-tól Lakó-
helyem védett és 
védendő építményei 
című fotópályázat 
kiállításának meg-
nyitója a Föld Napja 
alkalmából 
a Közösségi Házban

április 23. csütörtök
15 órától 
Hímzőszakkör 
anyagainak kiállítása 
a Közösségi Házban

Meghívó
az Alapfokú Művészeti Iskola

taVaszkÖszÖntŐ 
jótékonysági gálaestjére

2015. április 17-én (pénteken) 
17 órától

a mezőkövesdi Közösségi Ház 
színháztermébe.

A műsorjegy ára felnőtteknek: 1.000,- Ft.
gyerekeknek: 500,- Ft.

(A belépőjegy beváltható egy szendvicsre.)

áp
ri

li
s 2

2. 
sz

er
da

Egy New York-i műkereskedő házaspár gondtalanul 
éli életét egy pazarul berendezett lakásban. Egyik nap 
váratlanul beállít a feleség nővére és annak férje, azzal 
a szándékkal, hogy mivel ők elutaznak Buffalóba, er-
kölcstelen életmódot folytató lányuk ügyeinek elren-
dezésére… addig is édesanyjukat itt hagyják náluk. A 
kedves, szókimondó, idős hölgy megjelenése rengeteg 
komikus helyzetet teremt, s egy szép napon – amikor 
beállít a világhírű festőművész – ez csak fokozódik… 
Rendező: Koncz Gábor. Szereplők: Esztergályos Cecília, 
Koncz Gábor, Farkasházi Réka, Incze József, Valler 
Gabriella, Éless Béla.

Petrik Éva: Zenei sávok
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
április 5–11-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

április 12–18-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

április 19–25-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

április 11.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

április 18.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

április 25. 
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban március 17. és 30. között 
4 házasságkötést és 23 halálesetet anya-
könyveztek. Ezek közül az alábbiak, illetve 
hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez.

Házasságkötés
Kis Tibor – Pető Emese,

Fenyvesi Tamás – Nagy Krisztina,
Füzi Csaba – Barta Beáta

Haláleset
Kovács Sándorné 92 éves,

Bán Albert 80 éves,
Kolozsvári Lászlóné 78 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: április 26.

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

Tisztelt Lakosság!

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság az illetékességi 
területéhez tartozó 23 település – köztük kiemelt fi-
gyelemmel Mezőkövesd város – életében a törvényben 
meghatározott feladatokon felül nagy hangsúlyt fektet 
a helyi programokban való tevékeny szerepvállalásra 
(KRESZ vetélkedők szervezése, bűnmegelőzési előadá-
sok megtartása, drogellenes nap, rendőrségi nyílt nap, 
rendőrségi kiállítás létrehozása stb.), valamint oktatási 
feladatok ellátására az általános és szakközépiskolák-
ban.  Azt, hogy a terület vérkeringésében folyamatos 
aktív szerepet tudjunk vállalni, 2015-től Mata Tibor úr 
elnökletével a megújult Mezőkövesdi Bűnmegelőzési 
és Vagyonvédelmi Alapítvány támogatása biztosítja.

Tisztelettel kérem, hogy adója 1%-nak felaján-
lásával Ön is járuljon hozzá az alapítvány sikeres 
működéséhez, melyet gyermekeink és területünk 
lakossága – különös tekintettel az idősebb korosz-
tályra – javára fordítunk!

Alapítvány neve: Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi 
Alapítvány a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Illetékességi Terület Közbiztonságáért
Címe: 3400 Mezőkövesd, Egri út 2.
Adószám: 18417920-1-05
Számlaszám: 55100162-12001479

Tisztelettel és köszönettel: 
Mezőkövesdi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 

Alapítvány Kuratóriuma

A Lakásszövetkezet tájékoztatása

Tisztelt Tulajdonosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi közgyűlé-
sek miatt a kedden és csütörtökön megtartandó 
elnöki fogadóóra időpontja változhat. Kérjük 
Önöket, hogy személyes megkeresésük előtt 
időpontot egyeztetni szíveskedjenek a 
06-49/312-456 telefonszámon. 
Megértésüket megköszönve tisztelettel:

Póta László, elnök

Immár 44. alkalommal szervezték meg a Hancsók 
Kálmán Megyei Matematika Versenyt a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában már-
cius 27-én és 28-án.  A középfokú oktatási intézmény 
idén a Határtalanul projekt keretében rendezte meg 
a megyei versenyt, ahol 72 diák mérte össze számtani 
tudását. Idén a házigazda iskola mellett 9 intézmény 
diákjai vettek részt a versenyen, köztük Kézdivásárhelyről 
is érkeztek versenyzők. Az eseményt dr. Fekete Zoltán 
polgármester nyitotta meg. 

A pénteki írásbeli feladatok után a szombati 
fordulóban az évfolyamonként legjobb négy tanuló 
szóban is számot adott matematikai ismereteiről. 
Idén elsőként a nyolcadik osztályosok is részt 
vehettek a versenyen, azonban nekik csak az írásbeli 
feladatsort kellett megoldaniuk. 

A mezőkövesdi középiskola matematika munka-
közössége állította össze a matekverseny programját, 
így míg a diákok az írásbeli tesztet töltötték, a 
kísérő pedagógusok szakmai előadást, értekezletet 
tartottak. A versenyfeladatokat a gimnázium egykori 
tanára, Szlovák Sándorné állította össze, aki részt vett 
a szóbeli forduló zsűrizésében is. Az ő munkáját dr. 
Radványi Tibor, az Egri Főiskola tanára is segítette. 

A végeredmény szerint az első helyet a miskolci 
Herman Ottó Gimnázium csapata érte el. A másodikok 
a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 
diákjai lettek, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára 
a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum csoportja 
állhatott fel. A házigazda Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola a negyedik, míg a miskolci 
Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium az 
ötödik helyet érte el. Emellett évfolyamonként külön is 
díjazták a legjobb eredményt elérő diákokat. 

Verseny 
a számok világában

-os-
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2015. ÉVI TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A Mezőkövesdi VG ZRt. tájékoztatja a lakosságot, 
hogy Mezőkövesden a lomtalanítást  
2015. április 20-tól május 4-ig végzi, 
a Zsóry üdülőterületen pedig 2015. május 16-án 
(szombaton) végzi.

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

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

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

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

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

(pl. olajos fémhulladék)
– azbesztet tartalmazó hulladékot,
– veszélyes anyagot tartalmazó faforgácsot (vegyszer, lakk),
– faanyagvédő szereket,
– oldószereket, szerves oldószereket,
– veszélyes anyagot tartalmazó iszapokat,
– savakat, lúgokat,
– nehézfém tartalmú hulladékot,
– olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket,
– olajtüzelés pernyéjét és kazánporát,
– vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagokat,
– PCB-ket tartalmazó hidraulika olajokat,
– hulladékká vált állati szöveteket 

(testrészek, elhullott állatok),
– fertőző hulladékokat (állati tetemek, trágya),
– nagyobb mennyiségű gyógyszereket,
– fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan 

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

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

A lomtalanítási akció kizárólag 
a lakosság részére biztosított.
Érdeklődni lehet a Mezőkövesdi VG ZRt.-nél a 
49/505-145-ös telefonszámon.
A Tisztelt Lakosság lomtalanítással kapcsolatos segítő-
kész együttműködését előre is köszönjük!

Mezőkövesdi VG Zrt.

A Mezőkövesdi VG Zrt. mint a mezőkövesdi Élelmiszer 
Piac üzemeltetője felhívja az őstermelők, kistermelők és 
vásárlók figyelmét, hogy 2015. április 21-től kezdődően 
a mezőkövesdi Élelmiszer Piacon keddi napokon  TERME-
LŐI PIACNAPOT hirdet meg, az alábbi feltételekkel (a piac 
rendeletben meghatározott nyitva tartása szerint):
1. Keddi napokon árusítási lehetőséget csak olyan ter-
melők részére biztosítunk, akik
– őstermelői vagy
 – kistermelői igazolvánnyal rendelkeznek
és az előállított termékek származási helye Mezőkövesd 
40 km-es vonzáskörzetén belül található.
2. Árusításra csak olyan élelmiszer (zöldség, gyümölcs, gom-
ba, tejtermék, tojás, méz, hús, hal, fűszernövény, feldolgozott 
termékek, lekvárok, szörpök, pékáru) kínálható, amit az ős-
termelő vagy kistermelő saját maga állított elő, termelt meg. 
Nyers gyümölcs, zöldség növény-védőszeres kezelésére előírt 
élelmezés-egészségügyi  várakozási ideje letelt.
3. Az árusított mennyiség nem haladhatja meg a Kis-
termelői élelmiszertermelés, előállítás és értékesítés 
feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. sz 
mellékletben meghatározott heti mennyiségeket.
4. Nem árusítható a termelői piaci napon olyan termék, 
mely a magyarországi viszonyok között nem terem meg 
(pl: banán, narancs, mandarin, kivi stb).
5. Az árusítás megkezdése előtt az őstermelői, kistermelői 
igazolványokat a piacfelügyelőnek be kell mutatni, az áru-
sítani kívánt termékekről mennyiség feltüntetésével listát 
kell készíteni, amit másolatban a piacfelügyelő részére át 
kell adni (listán szerepeltetni kell a termelő nevét, címét, 
termelés, előállítás helyét, regisztrációs számot is). 
6. Az árusítás egyéb feltételei: 2015. április 21-én, 
2015. április 28-án, 2015. május 5-én és 2015. május 
12-én a városi piac és vásár fenntartásának, használa-
tának és rendjének szabályozásáról szóló Mezőkövesd 
Város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú 
rendeletében meghirdetett napidíjak 10%-t kell meg-
fizetni. 2015. május 19-től kezdődően a fenti rendelet 
szerint meghatározott napi díjak érvényesek. 
7. Az árusítás során betartandó jogszabályok listája, 
megtalálható a piacfelügyelőnél és a Mezőkövesdi VG 
Zrt. honlapján (www.mezokovesdi-vgzrt.hu címen). 

Várjuk mind a termelők, mind a vevők megjelenését!

 Mezőkövesdi VG Zrt.

Az árusítás során az alábbi jogszabályok betartása kötelező 
érvényű a piac résztvevői számára:
– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény.
– A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 
55/2009 (III. 13.) kormányrendelet.
– Kistermelői élelmiszertermelés, -előállítás és -értéke-
sítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet.
– A helyi termelői piacokon történő árusítás élelmiszerbizton-
sági feltételeiről szóló 51/2012 (VI. 8.) VM rendelet.
– A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi 
szabályairól szóló 59/1999 (XI. 26.) EüM rendelet.
– A 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet az étkezési célra forga-
lomba kerülő vadon termesztett gombák gyűjtéséről, feldol-
gozásáról, forgalomba hozataláról. 
– Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet.

2015. évi lomtalanítás
 ütemezése Mezőkövesd város területén
április 20. hétfő: Ady E. út, Tóth Á. út, Babits M. út, 
Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay János út, 
Abkarovics tér, Márta út, Anna köz, Judit út, Esze T. út, 
Balogh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly K. út, 
Vak B. út, Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, Patak 
út, Bem apó út, Kürt út, Hoór köz, Szomolyai út
április 21. kedd: Gaál I. út, Varga P. út, Gyula út, Dala 
J. út, Dávid út, Salamon út, György út, Lajos köz, Ger-
gely út, Imre út, Lehel út, Klára út, Edit út, Farkas M. 
út, Éva út, Margit út, Táncsics M. út, Takács I. út, Pál út, 
Béla út, Sára út, Júlia út, Jolán út, Lenke út, Elvira út, 
Zsófia út, Irén út, Teréz út
április 22. szerda: Damjanich út, Mihály út, János út, 
gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József út, Kiss I. 
út, Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor út, Kelemen 
út, Bogácsi út, István út, Martinovics út, Madách I. út, 
Ádám út, Kereszt köz, Kertész köz, Albert köz, Károly út
április 23. csütörtök: Liliom út, Tulipán út, Pipacs út, 
Viola út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány út, 
Bajcsy Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, dr. Papp 
Z. út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, Fűzfa 
tér, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, Rezeda út, Al-
kotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa út
április 24. péntek: Budai N. A. út, Erzsébet király-
né út, Szemere B. út, Kossuth L. út, Akácfa út, László 
K. út, Kőrisfa út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán köz, 
József A. út, Bükkfa köz, gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, 
Platán köz, Kovács köz, Szilfa út, Tölgyfa út, Honvéd 
út, Eötvös út, Mikszáth K. út (vasút feletti oldal), Kö-
kény köz, Kis J. B. út, Mogyoró köz, Patkó köz
április 27. hétfő: Köszméte út, Lövői út, Eper út, Sza-
móca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, Asztalos 
út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, Cseresznye 
út, Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő út, Dinnye 
út, Barack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, Mikszáth K. 
út (vasút alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út 
április 28. kedd: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin 
út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág 
út, Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, 
Erkel F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Petőfi 
S. út, Gárdonyi G. út,  Felszabadulás út (Klementina)
április 29. szerda: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, 
Gólya út, Sas út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Haty-
tyú út, Sirály út, Dohány út, Sólyom út, Fecske út, 
Galamb út, Állomás út, Seregély út, Vasút út, Gábor 
Á. út, Veronika út, Kölcsey út, Jókai M. út
április 30. csütörtök: Egri út, Dorottya út, Mária 
út, Eszter út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma 
út, Erzsébet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, Gi-
zella út, Aranka út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út
május 4. hétfő: Szent L. tér, Juharfa út, Mindszenty 
József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, Batthyányi 
út, Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász Gy. 
út, Balassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út, 
Vajda J. út, Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Berzsenyi D. 
út, Bogácsi, Móra F. úti, gróf Zichy úti lakótelep, Ma-
dách, Lukács G., Harsányi úti lakótelep, Mátyás király 
út, Mátyás kir. úti lakótelep, Hadnagy úti lakótelep

Felhívás
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Bejutottak a mezőkövesdi sakkozó gyerekek az országos Diákolimpia döntőjébe. a három megyei 
győztes lány április 17-től méri majd össze tudását az ország legjobb sakkozóival.

Diákolimpikon sakkos lányok
Az Edelényi Megyei Diákolimpia 
elődöntőn Kriston Kíra, Nyeste Fanni, 
Pető Alexandra vett részt és képviselte 
városunkat. Mindhárman harmadik osz-
tályosok, Nyeste Fanni és Pető Alexandra 
a Bárdos Lajos Tagiskola, Kriston Kíra 
pedig a Szent Imre Tagiskola diákja. A 
lányokat az elődöntőre Éberth Zoltán 
készítette fel. A forduló után a fiatalok 
edzését Hajdu Sándor vette át. A Lány II-
es korcsoportban összesen nyolc csapat 
mérette meg magát a megyei diákolimpi-
án, köztük a mezőkövesdi csoport. 

„Az edelényi versenyen az erős helyt-
állás volt a célunk. Az első fordulóban már 
sikerült 3-0-ra nyernünk a közepes nehéz-
ségű csapat ellen. A második menetben a 
bajnokesélyes Taktaharkány játékosaival 
ültek egy asztalhoz a lányaink, és őket is 
3-0-s eredménnyel legyőztük. A következő 
fordulót is ugyanilyen eredménnyel zártuk. 

A negyedik menetben a miskolciak ellen 
2-1-es győzelmet arattunk, míg az utolsó 
fordulóban 3-1-re kikaptunk az emődi 
sakkcsoporttól. 12-12 ponttal holtverseny 
alakult ki az első helyen, így bejutottunk a 
Diákolimpia országos fordulójára, ame-
lyet majd Szombathelyen rendeznek meg 
április 17–20. között” – mondta el Hajdú 
Sándor.  Nyeste Fanni, bár egy éve sak-

AUGUSZTUS 20. SZENT ISTVÁN NAPI KÖRÖS-TÁVÚSZÓ VERSENy, SZARVAS Mindenki ügyesen és talpra-
esetten teljesítette az 1 km-es távot. A mi kis csapatunkból a legeredményesebben Kis-Csabai Nóra 
(3. hely) és Seres Milán (3. hely) szerepeltek. 2014-ben is itt edzőtáboroztunk 10 napot, hogy felkészül-
jünk az év hátralévő versenyeire. Természetesen ez csapatépítő tábor volt, a gyerekeknek és a szülőknek 
is! Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy évről évre többen 
szeretnének részt venni a szarvasi táborozáson! Jó ide tartozni és jó együtt lenni.
SZEPTEMBER 6. XXIX. HARKÁNy „SPRINT”  Tökéletesen jól sikerült számunkra a verseny, röviden így 
tudom megfogalmazni a harkányi szereplésünket.
NOVEMBER 7. XV. ZSÓRy KUPA MEZŐKÖVESD Az őszi hazai versenyünkről korábban szintén olvashattak 
már a Mezőkövesdi Újságban.
NOVEMBER 22. B-A-Z. MEGyEI AMATŐR BAJNOKSÁG, GÖNC Először rendeztek Göncön úszóversenyt. 
Remélhetőleg az első próbálkozás után hagyománnyá válik és minden évben lehetőségünk lesz arra, hogy 
a gyerekek ebben az otthonos, családias létesítményben is összemérhessék tudásukat! Annál is inkább, 
mert fantasztikusan jól teljesítettek a versenyzőim.
NOVEMBER 23. KISS GÉZA EMLÉKVERSENy, SALGÓTARJÁN Mint minden évben, most is erős mezőnyben 
bizonyítottak a gyerekeim, és idén is derekasan helytálltak.
DECEMBER 5. IX. TEKNŐC MIKULÁS KUPA, MEZŐKÖVESD Erről a versenyről is olvashattak korábban egy 
összefoglaló cikket.
DECEMBER 13. VIII. KARÁCSONy KUPA SZERENCS Ez az év utolsó versenye, és mint mindig, ezúttal is 
nagyon sikeresen szerepeltünk.
DECEMBER 17. ÉVZÁRÓ ÖSSZEJÖVETEL, MEZŐKÖVESD Hagyományos évzáró, játékos vízi vetélkedőkkel, jó 
hangulattal, beszélgetéssel és a szokásos rövid évértékelővel zártuk a 2014-es évet. Kiosztottam az érem-
táblázat alapján a három legeredményesebb úszómnak a vándorkupákat. A „Jövő reménysége” Fügedi Janka 
lett, a„ Fiatal eredményes versenyző” címet Kis-Csabai Nóra, míg a „Legeredményesebb versenyző” elismerést 
Ördög Rebeka érdemelte ki. Megdolgoztak azért, hogy egy éven keresztül övék lehessen a kupa, amire 
felkerül a nevük, természetesen az évszámmal együtt. Íme, az éremtáblázatunk, ami tükrözi az úszóim egész 
éves munkájának eredményét! Szeretlek benneteket, gyerekeim! Hajrá nekünk 2015-ben is!

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, akik segítették szakosztályunk működését!  
Kiss és társa Kft., VG Zrt., Jacsó  Kft., Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, Kovács Kft., B-A-Z. Megyei Úszószövetség.

Polgár Sipeki Éva

Rövid beszámoló az MSE Zsóry Úszószakosztály 2014. évi versenyeiről (2.  rész)

kozik, mind az öt fordulóban, a 4-5 éve 
sakkozó Kriston Kíra négy menetben, Pető 
Alexandra – aki három éve űzi a sportot – 
pedig három körben ért el győzelmet. A lá-
nyok célja a jövőre nézve, hogy még inkább 
elmélyítsék sakktudásukat, versenyeken 
vegyenek részt, minél többször nyerjenek. 
Emellett a bajnoki cím megszerzése is 
szerepel az elképzeléseik között. 

Név

Árvai Levente
Bálint Benedek
Barzsó Réka
Besenyei István
Bíró Botond
Farkas Lilla
Fügedi Janka
Győri Gergő
Halász Georgina
Janka Boáz
Juhász Ádám
Juhász Bálint
Kardos Eszter
Kardos Zsófia
Kis-Csabai Nóra
Koncz Laura
Kovács Dóra
Kovács Marcell
Kovács Petra
Lukács Levente
Marczis Rebeka
Nagy Máté
Ördög Rebeka
Pap Sára
Pataki Ádám
Pataki Tamás
Piricsi Ádám
Piricsi Dorottya
Seres Milán
Szaniszló Rebeka
Szaniszló Vivien
Szekeres Sándor
Szlatki Tímea
Takács Bence
Takács Virág
Udud Hajnalka
Vanczák Enikő
Varga Réka
Varga Zsanett

I.
1

2

1
5

1

8

2

14

4
1

1
2

Születési idő

2005
2000
2003
1997
2006
1999
2005
2005
2002
2003
2007
2005
2001
2006
2004
2002
2006
2005
2003
2004
2004
2003
1998
2008
2000
2002
1998
2003
2006
2005
2003
2002
2001
1998
2002
2003
2003
2001
1997

II.

2

2

4
6

1

6

1

8
1

1

2

2
5
2
2
1
2

III.

1

6
2

2

8

7

2

3
3
6
2
2

IV.

1

1
7

1

9

1

1

6
1

4

1
3
4
2
1
1

V.
1

3
1

4
4

2

2

5

1
4
4
3
2
2

VI.
2

7

1
1

5

4

1
1
1
1

4

2
5
5
2

1

Helyezések

A sakkozópalánták 
már nagy erővel és 
lendülettel készül-
nek az országos 
versenyre, céljuk a 
tisztes helytállás 
és remélik, minél 
szebb eredménnyel 
térhetnek haza

-os-
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Jövőre is az élvonalban

B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC 24-25 (9-14)
Fontos találkozó várt csapatunkra az NB I-es kézilabda-baj-
nokság alsóházi rájátszásának 5. játéknapján március 28-án. 

Az összecsapás elején együtt haladtak a felek, majd 
az MKC kihasználta a gyöngyösiek technikai hibáit, így 
együttesünk a 8. percben 5-3-ra vezetett. A kövesdi 
védekezés a folytatásban is kifogástalanul működött, 
Vasicsék a 19. perc derekán már 9-3-as előnyben voltak. 
A mérkőzés képe a záró 10 percben sem változott, az 
MKC magabiztosan őrizgette a megszerzett fórt.

SZOROS VÉGJÁTÉK A pihenő sem hozott fordulatot, a 
folytatásban is együttesünk játszott pontosabban és a 
43. percben 20-14-es kövesdi vezetést nyugtázhatott a 
szép számú vendég szurkolótábor. A záró negyedórában 
viszont magukra találtak a hazaiak és hét perccel a 
mérkőzés vége előtt 24-22-re feljöttek, majd az utolsó két 
perchez érve egyetlen találatra faragták a különbséget. 

A rendkívül izgalmas hajrában mindkét csapat lőhetett 
volna gólt, de a helyzetek itt is, ott is kimaradtak. A talál-
kozó utolsó pillanataiban Darkó Trivkovics megkapta a 3. 
kétperces büntetését, így piros lapot kapott. Csapatunk 
ebben az évben negyedik sikerét aratta a Gyöngyös ellen.

Mezőkövesdi KC – PLER Budapest 23-22 (15-13)
A 6. fordulóban a sereghajtó PLER Budapest csapatát 
fogadták Skaliczki László tanítványai április 4-én.
A mérkőzést a vendégek kezdték jobban, de Szepesiék 
0-2 után gyorsan kapcsoltak és öt perccel később már 
náluk volt az előny (4-2). Az MKC a játékrész feléig 
megőrizte kétgólos előnyét, viszont a vendégek egy perc 
alatt kétszer is beköszöntek, és 6-6-ra módosították az 
eredményt. A folytatásban fej-fej mellett haladtak a 
csapatok, viszont a hajrában Ilicsék pontosabban és ha-
tékonyabban játszottak, ennek eredményeként kétgólos 
fórt szereztek a szünetig. 

Csapatunk fordulás után is magabiztos teljesítményt nyújtott. 
Pálosék támadásban és védekezésben is felülmúlták a ven-
dégeket, akik 17 perc alatt mindössze két gólt lőttek, így a 47. 
minutumban már 21-15-re vezetett az MKC. Ekkor azonban 
a 11 gólt hintő Ilics bokasérülést szenvedett és nem tudta 
folytatni a mérkőzést. A PLER megérezte a hullámvölgyet és 8 
perccel a mérkőzés vége előtt 21-20-ra felzárkózott, viszont a 
kritikus szituációkban együttesünk koncentrált jobban.

Az MKC sikere azt jelenti, hogy Skaliczki László 
gárdája a hátralévő négy forduló eredményeitől 
függetlenül, jövőre is az NB I-ben szerepelhet majd. Az 
alsóházat a Gyöngyös vezeti 24 ponttal, az MKC 23, a 
Cegléd 19 egységgel áll.

Izgalmas küzdelemben szerezte meg a bajnoki pontokat városunk NB I-es 
felnőtt csapata a Gyöngyös és a PLER ellen. Kézilabdázóink a két győzelemnek 

köszönhetően matematikailag is bebiztosították a bennmaradást. 

bokri

két mérkőzésen négy
 pontot szerzett városunk 
NB II-es felnőtt csapata az 
új edző, lucsánszky tamás 
vezetésével. labdarúgóink 
szigetszentmiklóson 
döntetlent játszottak, majd 
legyőzték a szegedet.

szigetszentmiklósi tk-erima 
– Mezőkövesd zsóry 1-1 (1-1)
A Merkantil Bank Liga 21. 
fordulójában a 9. helyen álló 
Pest megyei gárda fogadta az 
edzőváltáson átesett csapatunkat 
március 28-án. 

Az összecsapáson labdarúgó-
ink alig 10 perc elteltével vezetést 
szereztek, miután egy szép akció 
végén Máté 20 méterről a kapu 
bal oldalába bombázott. Az előny 
nem tartott sokáig, ugyanis a 
hazaiak Hevesi-Tóth fejesével 
kiegyenlítettek a 17. percben.  Tíz 
minutummal később együttesünk 
került közel a gólszerzéshez, de 
Máté lövését Horváth nagy bra-
vúrral kiütötte a gólvonal elől.

Fordulás után egy szabadrú-
gást követően Máté emelt kapura, 
viszont a labda a lécről az alapvo-
nalon túlra perdült. A felek a foly-
tatásban is becsülettel küzdöttek, 
azonban a lefújásig a kapuk csak 
ritkán forogtak veszélyben.

Mezőkövesd zsóry 
– szeged 2011-grosics akadémia 2-0 (1-0)
A 22. játéknapon a három forduló óta nyeretlen 
együttesünk az öt mérkőzéses veretlenségi széri-
át felépítő Szegedet látta vendégül április 4-én.

Az első nagy lehetőséget a 25. percben 
jegyezhettük fel, ekkor Germán elé pattant a 
labda, de a szegedi csatár ziccerét Kunsági nagy 
bravúrral szögletre ütötte. Együttesünk a 41. 
percben megszerezte a vezetést. Egy lendületes 
akció végén Balajti passzolt Takácshoz, aki 30 
méterről állítgatás nélkül bombázott a csong-
rádiak kapujába úgy, hogy a labda a felső lécről 
vágódott a gólvonal mögé. 

sIkeres HaJrá Fordulás után Máté és Germán is 
közel került a gólszerzéshez, de a kaput nem tudták 
bevenni. A három pont sorsa a 89. percben dőlt 
el, amikor is Medgyes végigsprintelt a vendégek 
térfelén és tökéletesen szolgálta ki a támadást közé-
pen kísérő Tajthyt, aki az elvetődő Szántai mellett 
higgadtan a bal alsó sarokba gurított. 

Csapatunk a sikerrel megerősítette 4. 
helyét a tabellán 40 ponttal. A bajnokságot a 
Vasas vezeti 44 egységgel, a Békéscsaba 43, 
a Gyirmót 42 pontos.

Ambiciózus szakember 
a kispadon
Lucsánszky Tamás irányítja 
a Mezőkövesd Zsóry NB II-es 
felnőtt csapatát. A vezetőedző 
megbízatása fél + egy évre szól. 
A szakembert sajtótájékoztató 
keretében mutatták be a klub 
székházában március 25-én.

Lucsánszky Tamás pályafutását Hagyacki József 
ügyvezető ismertette. A szakember hét évig Budaörsön, 
majd félévig Soroksáron dolgozott, míg 2013 tavaszán a 
Nyíregyháza Spartacus FC vezetőedzője lett, ahol tavaly 
NB II-es bajnoki címet szereztek. Ezt követően ősszel a 
nyírségi klub szakmai igazgatójaként dolgozott. „Nagy 
megtiszteltetésnek tartom a felkérést, ugyanakkor 
tisztában vagyok vele, hogy nehéz feladat vár rám és 
a csapatra. Úgy gondolom, hogy tudatos munkával 
elérhetjük a kitűzött célt, az élvonalba jutást” – emelte 
ki Lucsánszky Tamás, aki 2015. június 30-ig irányítja 
együttesünket, de eredményes együttműködés esetén a 
közös munka egy évvel meghosszabbodhat. A pályaedzői 
teendőket Varga Attila látja el. A szakember legutóbb a 
Soroksár vezetőedzőjeként dolgozott.

Lucsánszky 
Tamás

Bódi krisztián Bódi K.

Harcban maradtak 
a feljutásért



a kenyér- és ruhakészítésből
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Óvodásoknak és kisiskolásoknak tartanak rendszeresen 
múzeumpedagógiai foglalkozásokat a Matyó Múzeumban az 
Ősök és hagyományok című időszaki kiállításhoz kötődően.

A rendhagyó, játékos interaktív foglalkozások keretében a hagyományos 
paraszti életmód két legfontosabb részével, a gabonatermesztéssel, ke-
nyérsütéssel és a kenderfeldolgozással ismerkedhetnek meg a gyerekek. 
A múzeum célja, hogy betekintést nyerjenek a néprajz munkamódszere-
ibe, másrészt pedig az irodalom, rajz, hon- és népismeret tantárgyakhoz 
kapcsolódóan bővíthessék tudásukat játékos formában. A foglalkozások 
elején a témához kapcsolódóan két mesét (A kis vakond nadrágja, A 
kis dió) néznek meg  a résztvevők, majd pedig megtekintik az Ősök és 
hagyományok című tárlatot. Ezt követően egyedi, a kenyérkészítéshez és 
kenderfeldolgozáshoz kapcsolódó feladatokkal, kérdésekkel színesített 
társasjáték formájában dolgozzák fel a témákat. 

Foltvarró 
húsvét

Kedves húsvéti figurák és 
színes tavaszi díszek készültek 
a többéves hagyományra 
visszatekintő eseményen, 
melyen majdnem százan vet-
tek részt a Közösségi Házban 
március 21-én. A Matyóföldi 
Foltvarró Klub összejövete-
lén húsvéti asztali, ajtó- és 

ablakdíszeket, tojásokat, 
csibe- és nyuszifigurákat 

készítettek, emellett 
összesen ötféle 
kézművestechnikát 
ismerhettek meg.  

B. Krisztián

Jókai Anna Fejünk felől a 
tetőt című drámáját láthatta a 
közönség március 19-én a Kö-
zösségi Házban, Ivancsics Ilona 
és színtársai előadásában. A két 
felvonásos mű a Mezőkövesdi 
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. idei 
bérletes színházi évadjának 
negyedik előadása volt. A darab 
egy család drámáját, az otthon 
elvesztését, a család széthullá-
sát mutatja be évtizedekkel ez 
előttről, bár mondanivalója a 
mai kor emberének is hordoz 
üzenetet. 

M. Zs.

24 órás cirkusz 
Egy teljes napon keresztül vetélkedett több mint 

250 fiatal március 21-22-én a Városi Sportcsarnokban. 
A program központi témája a cirkusz volt.

A versenyt dr. Fekete Zoltán polgár-
mester nyitotta meg, majd a résztvevők 
cirkuszi jelmezbe öltözve végigvonultak a 
város főutcáján, a Sportcsarnokban pedig 
elsőként az előre elkészített cirkuszi 
jeleneteiket mutatták be. A vetélkedőre 
Gyöngyösről, Ózdról, Egerből és a mező-
kövesdi középfokú oktatási intézmények-
ből érkeztek csapatok. A hat csoportnak 
a 24 óra alatt számos feladatot kellett 
megoldania. A fiatalok például varieté 
vacsorával vendégelték meg a zsűrit, jár-
művet építettek, bűvészshow-t mutattak 
be, kígyót bűvöltek, slágereket adtak elő 
versként, de megírták saját újságukat, 
a társulatuk 10 parancsolatát, vagy épp 
bemutatták, hogyan fog kinézni a jövő cir-
kusza. Volt erőnléti, kidobós, több sport- 
és ügyességi verseny is.  Emellett külső 
helyszíneken is összemérték tudásukat. 
Így külön erőpróba várta őket a mezőkö-

vesdi tűzoltóságnál, a Matyó Múzeum-
ban, a Városi Galériában, a Mezőgazdasá-
gi Gépmúzeumban, emellett feladatsorral 
mérte fel a fiatalok tudását a Mezőköves-
di Rendőrkapitányság, valamint Bajzát 
László, a Kövesdi Vasember is. 

A produkciókat többtagú zsűri 
értékelte. A verseny győztese az egri és 
mezőkövesdi fiatalokból álló Telitalálat 
csapata lett. A jelképes dobogó második 
fokára a gyöngyösi, Van Másik! csapata 
állhatott fel. A harmadik helyet a me-
zőkövesdi Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola csapata, 
a Freakshow érte el. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata és 
a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit 
Kft. a TÁMOP – Őrizzük meg Matyóföld 
kincseit! című nyertes pályázata keretében 
szervezte meg a kétnapos, középiskolások-
nak szóló programot. 

Európai Szociális
Alap

N. E.

EGyüTT, SZÉTESVE

M. Zs.


