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A legjobb fehérbornak járó címet nyerte 
a mezőkövesdi RWZ borászat!

Az RWZ nyerte idén a legjobb fehérbornak járó trófeát a XIX. Bükki Regionális Borverse-
nyen.  A nagy aranyérmet a borászat 2014-es Partizán bora hozta el mintegy 200 induló közül.  
Úgy tűnik, hogy a siker megismétlődött, hiszen egy évvel korábban ugyanennek a bornak a 
2013-as évjárata kapta ezt a megtisztelő címet. 

Az RWZ alapításakor, 2010-ben, a családi előzményeket maguk mögött hagyva új 
alapokra helyezett borászatot hoztak létre a tulajdonosok Mezőkövesden. A borászatnak 
az volt a célja, hogy Mezőkövesdre egyfajta „borforradalmat” hozzon (innen a név RWZ, 
azaz Revolution WineZ). A forradalom abban áll, hogy az RWZ az első olyan mezőkövesdi 
borászat, amely országos versenyeken is rendre díjakat szerez és a környék több borvi-
dékéről (Bükkről, Mátráról és Tokajról) nagy műgonddal készít és kínál fehérborokat az 
igényes, borkedvelő közönség számára.

A mostani elismerés azért is különösen fontos a borászat számára, mert a bükki borvidéki 
borászok és a régió szakértői ismerték el a mezőkövesdi családi borászat törekvését, így a 
bükkaljai borrégió kevésbé boráról, mint inkább népviseletéről és gyógyvizéről ismert telepü-
lése is immár jogosan felkerült a bortérképre. 

A mezőkövesdi Egri út 37. szám alatt található RWZ borászat borboltja és kóstolóterme 
szombaton 10–16 óra között várja a minőségi bor iránt érdeklődőket. Csoportok részére bor-
kóstolási programok bejelentkezés alapján hétköznap és vasárnap is elérhetőek.

Elérhetőségek:
www.rwz.hu

3400 Mezőkövesd, Egri út 37. 
info@rwz.hu

www.facebook.com/RevolutionWineZ
06-20-337-8000

A rendezvény délelőtt Civil forgataggal 
kezdődött az uszoda mellett található 
zöldterületen. A 9. alkalommal lebonyo-
lított eseményen a hagyományokhoz 
híven a mezőkövesdi civil szervezetek 
mutatkoztak be a sátrakban, valamint a 
színpadon 10-től egészen 14 óráig.

Egészség, játék és tanácsadás 
A látogatókat egyebek mellett gyógytea-
kóstolással, különböző egészségügyi 
mérésekkel és tanácsadással, továbbá 
kertészeti tudnivalókkal és más hasznos 
ismeretekkel várták. A kisebbeknek kéz-
műves-foglalkozások mellett játszóházzal 
kedveskedtek, ahol kedvükre válogathattak 
a különböző ügyességi és társasjátékok 
közül. A színpadon eközben szórakoztató és 
kulturális produkciók: egyebek között a Ma-
tyó Nagymama Klub, Mezőkövesd Város Fú-
vószenekara és a Twister Mazsorettcsoport 
mellett a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, 
a MASZK Egyesület, a Szent László Kórus, 
valamint a Matyó Néptáncegyüttes tagjai-

nak műsora volt látható. Ezen felül görög táncot, énekes 
előadásokat, valamint humoros jeleneteket láthattak 
a fürdőzők. A majális elmaradhatatlan részét képezi a 
szabadtéri főzés is, melynek keretében a csapatok döntő 
része ízletes gulyáslevest készített.

ÖrÖkzÖld slágErEk A civil szervezetek fellépése 
után 14 órától a Pom-Pom Família zenés gyermek-
műsora következett: az előadók a közönség apraját, 
nagyját is bevonták a vidám énekes-zenés pro-
dukcióba. Ezt követte a Sógorok majdnem egyórás 
előadása: a mulatós nóták szerelmesei együtt éne-
kelték az ismert lagzis slágereket a népszerű duóval, 
miközben vígan rophatták a táncot a színpad előtt, 
vagy éppen a medencében.

A nap sztárvendége Csepregi Éva volt, akinek a 
fellépésére több százan gyűltek össze a színpad körül. 
Az ismert énekesnő a mind a mai napig nagy népsze-
rűségnek örvendő Neoton Família nagy slágereiből 
adott át egy csokorra valót a félórás műsorban. Olyan 
örökzöld dallamok csendültek fel, mint a Monte Carlo, 
a 220 felett, vagy az Egy kis nyugalmat című dal. A 
hűvös, csepergősre fordult idő ellenére a legnagyobb 
sikert a Nyár van című dal aratta.

színes progra-
mokkal találkozhattak 

a zsóry gyógy- és strandfür-
dő vendégei május 1-jén. 
a majális sztárvendége 

csepregi éva volt.

Programkavalkád 
a zsóryban

(x)

Fürdőzők 
a zsóry Majálison

Főzőverseny sztárvendég: csepregi éva

Pom-Pom Família: együtt a közönséggelB. krisztián
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Könyva matyó 
hagyomá-
nyokról

pető Margit két, a matyó 
szokásokat, az egykori ma-
tyó hétköznapokat bemu-
tató könyve jelenik meg 
egy kötetben az I. Matyó 
Világtalálkozó hetén.

A mezőkövesdi származású író, költő, festőművész újabb 
könyve jelenik meg a közeljövőben, amely két korábbi 
művét fogja össze. „Az egyik a »Rozmaring ága, virágnak 

virága« címet viseli, amely azért különlegesen értékőrző, mert 
korabeli tájszólásban íródott, és tartalmaz egy magyarázó szó-
tárt is a szöveg, a tájszavak megértésének segítésére. Ezt 
a könyvet több főiskolán tananyagként oktatják a 
felsőfokú képzésben résztevőknek. A másik mű 
a mindennapi paraszti étkezésekről szól, az 
alapanyagok helybeni megtermesztését 
dolgozza fel: a vetéstől az aratásig, illetve 
amunkákhoz kötődő népdalokat, gyerek-
játékokat. „Nagy öröm számomra, hogy 
erre a rangos rendezvényre jelenhet meg 
ez a két mű egy kötetben. Régi vágyam 
volt, és mondhatom, hogy talán ez az 
egyik legszebb ajándék a 80. születésna-
pomra” – mondta el Pető Margit. 

Molnár Zsanett

A matyó 
életet megörökítő mű 

kiadója a Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft. A könyv kiadásáról szóló 
megállapodást május 6-án írta alá ünne-

pélyes keretek között a szerző, Pető Margit 
és Kinczel Brigitta, a cég ügyvezetője, akitől 
megtudtuk, hogy az I. Matyó Világtalálko-
zó hetén (június 15– 21.) megjelenik újra 

Bán József A matyó hagyományok 
nyomában című 

gyűjteményes kötete is. 
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városháza

a repülőtér, a laktanya hasznosítása, a zöld város kialakítása, a víz- és csapadékelvezetési rendszer 
felújítása, energetikai beruházások, kerékpárutak építése. Csak néhány példa az önkormányzat 
2015–2019. közötti időszakára tervezett fejlesztési tervéből. 

képviselő-testületi ülés (2015. április 29.)
Az ülés elején a napokban elhunyt Kaló 
Istvánról, egykori képviselőről, az ön-
kormányzati bizottságok külső tagjáról 
emlékezett meg a testület egyperces 
néma felállással. Ezt követően dr. Fekete 
Zoltán polgármester tájékoztatójában 
összefoglalta az elmúlt hónap legfonto-
sabb eseményeit, fejleményeit.

A testület rendeletek megalkotá-
sával, illetve módosításával kezdte el a 
tanácskozást. Így első körben elfogadták 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
rendeletének módosítását, illetve az 
önkormányzat tavaly évi zárszámadását. 
Harmadik napirendként a helyi nép-
szavazás kezdeményezéséhez szüksé-
ges választópolgárok számáról szóló 
önkormányzati rendeletet alkották meg. 
Ennek értelmében az elmúlt eszten-
dők gyakorlatát folytatva a település 
lélekszámának 25%-ára van szükség 
egy téma, ügy népszavazásra történő 
bocsátásához.

GazDasáGFEjlEsztÉs Ezt követően 
tárgyalta meg és fogadta el a grémium 
az önkormányzat a 2015–2019. közötti 
időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési 
programját, amely részletesen tartal-
mazza a település következő évekre 
tervezett beruházásait, fejlesztéseit. Ezen 
elképzelések között szerepel egyebek 
mellett a repülőtér, a laktanya területének 
hasznosítása, a zöld város kialakítása, a 
város vízvezeték-, illetve csapadékelve-
zetési rendszerének felújítása, valamint 
kerékpárút építése Mezőkövesd és 
Bogács között. Tartalmazza továbbá az 
autóbuszállomás áthelyezését, a Hadas 
városrészt érintő turisztikai fejlesztést, 
több óvoda fejlesztését, illetve az intéz-
mények, épületek energetikai korszerűsí-
téseinek folytatását is. Ezek egy részéhez 
a Területi Operatív Program segítségével, 
illetve más forráslehetőségek bevonásá-
val teremthető meg az anyagi háttér. A 
program, a célkitűzések mindazt a célt 
szolgálják, hogy Mezőkövesd továbbra is 
a fejlődés útján haladjon tovább. 

A városatyák elfogadták a település táj-
házainak szezonra történő felkészüléséről 
szóló előterjesztést is. Emellett megsza-
vazták a civil szervezetek támogatási pá-
lyázatának elbírálásáról szóló határozatot. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletében rendezvényekre 12 millió 
Ft-ot, működési kiadásokra 15 millió Ft-ot 
különített el. A forrás szétosztásáról egy 
AD-HOC bizottság tett javaslatot, ame-
lyet az ülésen el is fogadtak.

MatYó HaGYatÉk Döntés született a 
Matyó Népművészeti és Háziipari Szö-
vetkezet megszűnése után a város tu-
lajdonává vált dokumentációs anyagok 
feldolgozásáról is. 2013-ban az önkor-
mányzat a Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft. által működtetett Matyó 
Múzeum munkatársait bízta meg ezzel a 
feladattal. A mostani határozat értelmé-
ben a következő öt évben is az intéz-
mény végzi a dokumentálást, amelynek 
előrehaladásáról évenként tájékoztatják 
majd a városvezetést.

A testület elfogadta a Mezőkövesdi 
Óvoda és Bölcsőde középtávú tovább-
képzési terveit is. Emellett meghatározta 
a 2015-ben az önkormányzati intézmé-
nyekben megvalósítandó karbantartási és 
állagjavító munkákat is. Ezen karbantar-
tások minden általános iskolát, a gimná-
ziumot, a kollégiumot, valamint az összes 
tagóvodát érintik, amely során egyebek 
mellett tisztasági festést, padlócserét, 
burkolatjavítást, a vizesblokkok felújítását, 
vagy kerítésfelújítást végeznek majd el. A 
városatyák mindemellett öt önkormány-
zati ingatlan, terület, bérlakás sorsáról is 
döntöttek. A képviselő-testület határozata 
alapján egy 25 jármű parkolására alkalmas 

parkolót alakítanak ki idén a László Károly 
úton annak érdekében, hogy megszüntes-
sék az utca zsúfoltságát.

Napirenden szerepelt a Zsóry Zsi-
bongó Gyermeküdülőt üzemeltető Viglo 
2000 Kft. kérése is, amely azt tartal-
mazta, hogy az önkormányzati épületet 
bérlő cég a beérkezett ajánlatok alapján 
4,3 millió forint értékben az ott találha-
tó térburkolatot kicserélje, valamint az 
épület burkolatlan udvarát térkővel bo-
rítsa. A testület hozzájárult a fejlesztés-
hez, és mivel a vállalkozó értékteremtő 
munkát valósít meg az önkormányzati 
ingatlan területén, ez az összeg levonha-
tó a 2015. évi bérleti díjából.

kÖztÉrI szoBor Sürgősségi indítványként 
tárgyalta a testület egy köztéri alkotás elhe-
lyezését is. Még 1980-ban az akkori városi 
tanács bronzból készült szobrot, műal-
kotást kapott ajándékba, azonban annak 
készítője és alkotója nem ismert. A tárgyat 
az elmúlt évtizedekben már a város számos 
pontján elhelyezték, jelenleg az Egri úti 
lakótelepen található. A városatyák most 
meghozott döntése értelmében a köztéri al-
kotást a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban 
helyezik el a játszótér mellett. 

Szintén sürgősségi napirendi pont-
ként vitatta meg és fogadta el a grémium, 
hogy az önkormányzat idén is pályázatot 
nyújt be a nyári gyermekétkeztetés támo-
gatására, így a 2015-ös iskolai szünetben 
296 gyermek szünidei étkezését tudnák 
biztosítani. Molnár zsanett

az önkormányzat az autóbuszállomás 
áthelyezését tervezi

a bronzszobor a kavicsos-tó
és szabadidőparkban kap helyet
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A két kisméretű műfüves játéktér 
városunk önkormányzata mellett az 
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány jóvol-
tából épült meg a tagintézményekben. 
A május 8-án megrendezett átadó ün-
nepségen elsőként Ujvárosi Lászlóné, 
a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 
vezetője köszöntötte a jelenlévőket. 
Kiemelte, hogy az elmúlt években min-
den tagintézményükben zajlott felújítás 
vagy bővítés, így a gyerekek sokkal 
komfortosabb és korszerűbb épületek-
ben tölthetik az idejüket. Hozzátette, a 
továbbiakban is azon dolgoznak, hogy 
minél színvonalasabb körülménye-
ket biztosítsanak a gyerekeknek. „Az 
egészséges életmód egyik alapfeltétele a 
rendszeres testmozgás. Nagy örömmel 
tölt el, hogy két tagintézményünkben is 
sikerült megteremteni, illetve bővíteni 
a biztonságos sportolás lehetőségét. 
A pályák mindenkét helyen a gyere-
kek igényeinek megfelelően készül-
tek”  – mondta Ujvárosi Lászlóné. Ezt 
követően megköszönte mindenkinek a 
munkáját és támogatását, aki hozzájá-
rult a pályák létesítéséhez. 

EGÉszsÉGEs ÉlEtMóD Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium mi-
niszterhelyettese, parlamenti államtit-
kár, térségünk országgyűlési képviselő-
je köszöntőjében kiemelte, hogy értékét 
tekintve nem nagy volumenű, mégis 
fontos beruházás valósult meg. Hang-
súlyozta a rendszeres testmozgás fon-
tosságát, amelyre már gyermekkorban 
rá kell nevelni a fiatalokat, ezt a célt 
szolgálja az óvodai pályák megépítése 

is. Elmondta, nem volt könnyű elindí-
tani a sport-infrastrukturális fejleszté-
seket az országban, melyhez szemlé-
letváltásra is szükség volt, ugyanakkor 
napjainkra komoly eredményeket 
sikerült elérni ezen a területen is. „A 
Kormány felismerte a testmozgás 
fontosságát és 2010-től megteremtette 
annak a lehetőségét, hogy a kistele-
püléseken is fejlődjön a sport-infrast-
ruktúra, ezáltal javuljanak a sportolás 
feltételei. Az elmúlt években sok pálya 
és sportlétesítmény épült, illetve újult 
meg ennek köszönhetően az egész 
országban”– mondta Tállai András. 
Kiemelte, az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítványt az Aranycsapat legendás 
játékosa, Buzánszky Jenő alapította, aki 
a sport iránti elhivatottságával és szere-
tetével mindenki számára példa lehet. 
Végezetül megköszönte mindenkinek a 
támogatását és segítségét, aki részt vett 
a projekt megvalósításában. 

jElEntős táMoGatás Dr. Fekete 
Zoltán, Mezőkövesd polgármestere 
beszédét azzal kezdte, hogy a képviselő-
testület 5,7 millió Ft-ot szavazott meg a 
beruházásra. „Ennek a fejlesztésnek nem 
az az elsődleges célja, hogy sportolókat 
neveljünk, hanem az, hogy a gyerekeink 
egészségesek legyenek. Szeretnék köszö-
netet mondani a Kormánynak, hogy a 
társasági adó támogatási rendszerrel 
elősegítette a sportcélú fejlesztéseket, 
ugyanis a döntés nélkül nem lett volna 
lehetőségünk ezeknek a pályáknak az 
építésére sem. Ha összefogunk, min-
den célt el tudunk érni” – fejezte be 

gondolatait a városvezető. Köszönetet 
mondott mindenkinek, aki részt vett a 
projektben, külön kiemelte azokat az 
óvónőket, akik a pálya használatával 
kapcsolatos oktatást elvégezték.

MajDnEM száz pálYa Ezt követően 
Takács Tímea, az Ovi-Foci Alapít-
vány elnöki asszisztense osztotta 
meg gondolatait. Elmondta, hogy 
a mezőkövesdiekkel együtt már 95 
pályát adtak át az alapítvány segít-
ségével. „Az eddig átadott létesít-
ményekkel mintegy 20 ezer gyermek 
rendszeres testmozgásának sike-
rült megteremtenünk a feltételeit. 
Örömmel mondhatom, hogy néhány 
hónap múlva már mintegy 150 pálya 
áll majd az óvodások rendelkezésére. 
Azt gondolom, hogy erre az ered-
ményre Buzánszky Jenő is nagyon 
büszke lenne”– emelte ki Takács 
Tímea. Az alapítvány a műfüves 
játéktér mellett labdákat és egyéb 
különböző tárgyakat, továbbá a pálya 
használatához oktatóanyagot biztosí-
tott az óvoda részére.

BIrtokBa VEttÉk a GYErEkEk A 
beszédeket követően Tállai András, dr. 
Fekete Zoltán, Takács Tímea és Ujvárosi 
Lászlóné közösen átvágta a nemzeti szí-
nű szalagot, ezzel hivatalosan is átadták 
az új pályát. Ezt követően a gyerekek 
vették birtokba a játékteret, és egy 20 
perces bemutatót tartottak a jelenlévők-
nek. Az ünnepségen verset szavalt két 
nagycsoportos óvodás, Korpás Róbert 
és Molnár Csenge.

Ünnepélyes keretek között két 
impozáns labdarúgópályát adtak 

át a Dohány úti-, valamint 
a Móra Ferenc úti tagóvodában. 

a beruházásoknak köszönhetően 
bővültek a két intézmény 

sportolási lehetőségei.

Újabb lépés 
az egészségért

Ujvárosi lászlóné, dr. Fekete zoltán, 
tállai andrás és takács tímea

B. krisztián
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Egy biztos lépés 
a magyar családoknak
a 2016-os költségvetés-tervezet számaiból látszik, hogy a kor-
mány terveinek és eredményeinek köszönhetően jövőre minden 
magyar család megtalálja annak lehetőségét, hogy lépjen egyet 
előre. Folytatódik a megkezdett munka, melyhez újabb gazda-
sági és pénzügyi intézkedések társulnak. a költségvetés konkrét 
elemeiről tartott sajtótájékoztatót tállai andrás, a nemzetgaz-
dasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, 
B-a-z. megye 7. számú választókerületének országgyűlési képvi-
selője május 2-án, szombaton Mezőkövesden.

kEVEsEBB kIaDás, tÖBB jÖVEDElEM 
Magyarország elmúlt évei alapján to-
vábbra is kiszámítható hazánk gazdasá-
gi növekedése, mely a magyar emberek 
jövőjének alapjául szolgál – hangzott 
el a tájékoztatón. A Kormány többször 
tárgyalta már a jövő évi (május 13-ig 
benyújtandó) költségvetési terveze-
tet, főbb számait és tartalmát, mely a 
május 6-ai Kormányülés fő napirendje 
lesz. Tállai András elmondta, tovább 
folytatódik a rezsi- és az inflációcsök-
kentés, a devizahitelesek megsegítése, 
melyhez számos újabb intézkedés 
társul. A Nemzetgazdasági Miniszté-
rium a 2016-os büdzsé tervezésekor 
2,5%-os gazdasági növekedéssel, 1,6%-
os inflációval és 2%-os államháztartási 
hiánnyal számol. Jövőre 16-ról 15-re 
csökken az SZJA, a sertéshús áfája pe-
dig 27-ről 5%-ra változik. A közszolgál-
tatások díjának csökkentése 10 milliárd 
forintot hagy az emberek zsebében. 
Jövőre tovább nő a kétgyermekesek 
családi adókedvezménye, mely 15 
milliárd forintot jelent a költségvetés-

nek, a közszolgálati életpályamodell 
elindításával júliustól a kormánytiszt-
viselők egy része 30%-os jövedelemnö-
vekményben fog részesülni, a fegyveres 
köztisztviselők 5%-kal, míg a pedagó-
gusok szeptembertől újabb 10%-kal 
több bért vihetnek haza. Erre több 
mint 130 milliárd forint céltartalékot 
irányoztak elő. 

Tovább folytatódik, illetve bővül a 
közfoglalkoztatás rendszere, a tavalyi 
270 milliárdhoz újabb 70, azaz ösz-
szesen 340 milliárd forintos keret áll 
rendelkezésre, melyből jövő év végére 
40 ezerrel többen helyezkedhetnek el 
a munka világában. „Jelentős tarta-
lékok állnak a rendelkezésünkre, az 
Országvédelmi Alapban és a fejezetek 
tartalékaiban 200 milliárd forintot 
különítettünk el váratlan eseményekre, 
biztosítva a költségvetés megvaló-
sulását” – ismertette a politikus, aki 
hozzátette, a 2016-os európai uniós 
források felhasználására, az Operatív 
Programok végrehajtására mintegy 
1400 milliárd forintot fordítanak.

MunkaHElYtErEMtÉs És GazDasáG-
ÉlÉnkÍtÉs A dél-borsodi térségben az 
elmúlt időszakban három fejlesztési 
társulást hoztak létre, felkészülve az uniós 
pályázati ciklusra. Mind a Mezőkövesdi, 
Mezőcsáti és Nyékládházi Járás területén 
dolgozó szakemberek célja, hogy munka-
helyek létesüljenek az adott terület lehető-
ségeit kihasználva, akár az agrárfejlesztés, 
akár az ipari növekedés, akár a repülőtér 
logisztikai centrummá alakítása által, mely 
újabb lehetőséghez jut a jövőben. 

„A kiszámítható, stabil gazdasági 
növekedés eredményeként több jut 
az embereknek, ezért is nevezzük a 
2016-osat az adócsökkentés költségve-
tésének. Összességében elmondható, 
hogy minden lépés előre vezet: évről 
évre, lépésről lépésre halad országunk, 
és erősödhetnek a magyar családok. 
Magyarország Kormányának célja, hogy 
a gazdaság stabilizálódását a munka-
helyteremtő vállalkozások, az állást 
keresők és minden magyar állampolgár 
saját életében tapasztalhassa” – emelte 
ki a miniszterhelyettes.

Az eseményen elsőként a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete „Együtt-Egymásért” Reuma Klub vezetője, Laki Zsuzsanna 
beszámolóját hallgathatták meg a jelenlévők, aki a klub működését és programjait ismertette. Második napirendi pontban 
dr. Koncz Judit, a Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Irodájának csoportvezetője ismertette a szociális ellátáso-
kat érintő változásokról a tagságot. Beszélt egyebek mellett a március 1-jén bevezetett települési támogatásról, amely akár át-
meneti jelleggel is adható. Ezen kívül megemlítette azokat a támogatásokat, melyeket saját forrásból biztosít az önkormány-
zat, köztük a szemétszállítással, a helyi buszközlekedéssel, illetve az ingyenes és kedvezményes fürdőbelépővel kapcsolatos 
tudnivalókat. A támogatásokról bővebb információért a Hatósági és Szociális Irodát kereshetik fel az érdeklődők.

a mezőkövesdi reuma klub működéséről, valamint 
a szociális ellátást érintő kérdésekről hallgattak meg beszá-
molót a Mezőkövesdi Idősügyi tanács tagjai április 30-án. 
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tállai andrás 
a sajtótájékoztatón

sz. B. á.

B. k.
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Indulnak a pályázatok
az európai uniós pályázatokról, ezen belül a terület- és településfejlesztési operatív program lehetősé-
geiről tájékozódhattak a Mezőkövesdi többcélú kistérségi társulás tagjai a szervezet május 8-ai ülésén.

A Polgármesteri Hivatalban meg-
rendezett eseményen Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti állam-
titkár, a térség országgyűlési képviselője 
a 2014–2020-as európai uniós pályázati 
ciklussal kapcsolatban tartott tájékoz-
tatót. Felhívta a települések vezetőinek 
figyelmét az átalakuló pályázati rend-
szerre, melynek legfontosabb elemét a 
gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás 
bővítése képezi. Beszélt a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Programról 
(TOP), mely Monitoring Bizottságának 
elnökéül választották (amely az operatív 
program legfelsőbb szintű koordinációs 
és stratégiai testülete).

pálYázatok jÚnIusBan A miniszter-
helyettes hangsúlyozta, hogy az opera-
tív programot illetően a megyéknek és 
a megyei jogú városoknak május 11-éig 
kellett benyújtaniuk az Integrált Terü-
leti Programot (ITP) a Kormánynak. 
Ez a program az összehangolt területi 
fejlesztések végrehajtásának alapja lesz 
majd a 2014–2020-as pályázati idő-
szakban. Hozzátette, a Kormány várha-
tóan május végén fogadja el a progra-
mot, így az első pályázatok a legjobb 
esetben júniusban jelenhetnek meg, 

ezek eredményeit nagy valószínűséggel 
szeptemberben ismertetik. Elmondta, 
ha a programban nem lesz változás, 
akkor ebben az évben a gazdaságot 
érintő infrastrukturális fejlesztésekre, 
pl. bővítésekre, épületfelújításokra lesz 
lehetőség, míg tényleges gazdaságfej-
lesztést célzó pályázatok a következő 
évtől jelenhetnek meg.

Tállai András kiemelte, hogy a 
dél-borsodi térség elsődleges célja egy 
hatékonyan működő gazdasági szféra 
kialakítása lesz, az eddigieknél is na-
gyobb és szorosabb együttműködést kért 
a települések között.

Új ÜzEM És rEpÜlőtÉr Tállai András 
hangsúlyozta, hogy a térség gazdasági 
fellendülésének egyik legfontosabb 
eleme a repülőtér hasznosítása lehet, 
ami a vállalkozások megerősödése 
mellett a munkahelyteremtésre is 
pozitív hatást gyakorolhat. Emellett 
jó hír, hogy az egykori Remy meg-
üresedett telephelyével kapcsolatban 
előrehaladott tárgyalások zajlanak egy 
befektetővel, így remélhetőleg hama-
rosan egy új üzem működhet majd az 
ingatlanon, ami ugyancsak komoly 
gazdasági fellendülést eredményezhet 
a városnak és a térségnek egyaránt.

FolYaMatos FEjlőDÉs Ezt követően 
Kiss Ildikó, a Nord Tender Kft. cégve-
zetője tájékoztatta a fejlesztési lehe-
tőségekről a résztvevőket. Elmondta, 
hogy a TOP pályázati rendszerében 
lehetőség nyílik egyebek mellett a 
térségben megtermelt zöldségek és 
gyümölcsök tárolásának megoldásá-
ra, illetve a közétkeztetés javítására. 
Lehetőség lesz közúti fejlesztésekre, 
melyek között prioritást élveznek a 
településeket összekötő kerékpárutak, 
illetve azok a belterületi utak, me-
lyek munkahelyekre, ipari területekre 
vezetnek. Ezen felül óvoda- és böl-
csődefejlesztésre, a csapadékvízelve-
zető-rendszer rekonstrukciójára és az 
egészségügyi alapellátás fejlesztésére 
is jut majd forrás.

A vidékfejlesztési program első-
sorban a kisebb településeket érinti, 
melynek keretében egyebek mellett 
piacfelújításra, általános infrastrukturá-
lis fejlesztésekre lesz lehetőség. Szorgal-
mazzák a helyi termelők és a kézműves-
ipar fellendülését.

A Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi 
Társulás ülésén ezen felül módosították 
a szervezet költségvetését, a Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat alapszabályát és 
szakmai programját.

Ha kedd, akkor...
termelői piacnapot szerveznek keddenként a kis-, valamint az 

őstermelők számára a városi piaccsarnokban április 21-étől. 
a termelőknek június 9-éig csak 

a helypénz 10%-át kell kifizetniük az árusításért.

A kezdeményezés városunk önkormányzata, valamint a létesítményt üzemeltető 
Városgazdálkodási Zrt. döntésének köszönhetően indult el április végén. Az egyik 
fontos cél a csarnok kihasználtságának növelése, így a termelőknek a hagyományos 
csütörtöki és szombati napokon túl is lehetőségük nyílik az értékesítésre.

BIztatÓ kEzdés Szobonya Sándor, a VG Zrt. vezérigazgatója elmondta, keddenként 
kizárólag kis- és őstermelői igazolvánnyal rendelkezők árusíthatnak a piacon. 
Hozzátette, az első három alkalom bizakodásra ad okot, ugyanis kétszer 9 árus, míg 
egyszer 4 árus kínálta a portékáit. Elmondta továbbá, a vásárlók is élénken érdeklőd-
nek a termelői piac iránt, alkalmanként mintegy 80-100 fő látogatott ki a csarnokba. 
„Az általános tapasztalatok azt mutatják, hogy az árusok egy kicsit óvatosak, emiatt 
kevés portékát hoznak magukkal. Ebből az következik, hogy a termékek gyorsan 
elfogynak, így azok a lakosok, akik 10 óra környékén jönnek, már nem találják itt 

a termelőket. Ezúton is szeretném arra biztatni az árusokat, jöjjenek bátran és hozza-
nak több terméket, mert a visszajelzések azt bizonyítják, hogy nagyobb forgalmat is 
le tudnának bonyolítani” – hangsúlyozta Szobonya Sándor.

ÚjaBB kEdVEzMénY A termelői piac fellendítése érdekében az első négy alkalommal 
a rendeletben előírt helypénznek mindössze a 10%-át kell, illetve kellett kifizet-
niük az árusoknak. Azért, hogy még jobban ösztönözzék őket, további négy héttel 
meghosszabbítják a kedvezményt. Az árusoknak egészen június 9-éig mindössze a 
helypénz 10%-át kell megfizetniük, majd ezt követően június közepétől emelik fel 
a rendeletben meghatározott 50%-ra. Az árusításhoz szükséges törvényi előírások 
korábban egyebek mellett a Mezőkövesdi Újságban is megjelentek, de az informáci-
ókat megtalálják a VG Zrt. honlapján, a mezokovesdi-vgzrt.hu oldalon is. 

Bódi k.

komoly igény van a helyi 
piac kínálatára

Bódi k.
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rEnDŐrsÉGI kÖZlEMÉnY
trükkös lopásokkal, csalásokkal kapcsolatban
az elmúlt időszakban megszaporodtak azon bűncselekmények, melyeket legtöbbször idős, és 
gyakran egyedül élő emberek sérelmére követnek el, kihasználva az emberek természetes jóhi-
szeműségét, óvatlanságát.

A trükkös lopások elkövetési módszeré-
re jellemző, hogy az elkövető valamilyen 
ürüggyel bekéredzkedik a lakásba, el-
vonja a házigazda figyelmét (pl. kér egy 
pohár vizet), illetve valamilyen módon 
megpróbálja eltávolítani a szobából. E 
rövid idő alatt összeszedi az értékeket, 
majd sietősen távozik.

Szomjúság, nyugdíj-kiegészítés, 
segély folyósítása, nyeremények átadása, 
rokonnal megbeszélt adásvétel, illetve 
kölcsön stb. Széles a rossz szándékú 
emberek repertoárja, akik ilyen és ehhez 
hasonló történetekkel akarnak gyanút-
lan áldozataik lakásába bejutni, hogy 
aztán bizalmukba férkőzve és figyelmü-
ket elterelve értékeket lopjanak el tőlük. 

a trükkös lopások során előadott 
hamis ürügyek csoportosítása:
– A „segítségre szoruló” idegenek mon-
datai így szólnak: „Kérek egy pohár vizet, 
rosszul érzem magam!”, „A gyermekemet 
szeretném tisztába tenni, a mosdót sze-
retném használni!”, „A telefont szeretném 
használni, baleset érte a közelben hoz-
zátartozómat és a műtéthez forintra van 
szükségem, de csak euróm van!”
– A házaló árusok, felvásárlók, adomány-
gyűjtők, ügynökök: „Vegyen tőlem árut, 
tűzifát árusítok, régiséget vásárolok, 
megveszek bármit, csak adjon vissza 20 

ezresből, illetve  beteg gyerekeknek, egy-
háznak  pénzadományt gyűjtök, rende-
lést veszek fel bármilyen javításra!”
– A magukat hivatalos személynek kiadók: 
„Közüzemtől jövök villany-,  gáz-, vízóra-
leolvasó vagyok, túlfizetés történt, adjon 
vissza 20 ezresből, önkormányzattól hoz-
tam segélyt, postás, rendőr vagyok, hamis 
bankjegy van a nyugdíja összegében”. 

a rendőrség bűnmegelőzési ajánlásai: 
– Óvakodjon az idegenektől, ne engedje 
be őket a lakásába! Nézzen ki az ablakon, 
vagy kémlelő nyíláson, hogy fel tudja 
mérni a bejelentkezőt, győződjön meg 
arról ajtónyitás előtt, be van-e akasztva a 
biztonsági lánc, mely védelmet ad!
– Ha beengedi a látogatót, lehetőleg 
legyen Önnel egy szomszéd, egy rokon! 
Ha ezt megfogadja, sokkal kevesebb lesz 
a látogatója, de értéke is megmarad.
– Amennyiben a hívatlan vendég már 
akarata ellenére belépett otthonába, ne 
hagyja egy pillanatra sem felügyelet nél-
kül! Kellő határozottságú fellépést tanúsít-
va az elkövető meghátrál és távozni fog.
– Bárkinek is adja ki magát (hivatalos 
személynek), minden esetben kérjen 
igazolványt és személyének azonosítása 
végett hívja fel az intézményt, melyre 
hivatkozik! A cégek valódi munkatársai 
fényképes azonosító kártyával rendel-

keznek, melyet intézkedésük során 
felmutatnak, ellenben a csaló szélhámos 
nem rendelkezik ilyen okmánnyal. A 
szolgáltatók nem térítenek vissza kész-
pénzben túlfizetést!
– Lehetőleg a zárva tartott kerítésen, bejárati 
ajtón keresztül kérdezze ki a becsengetőket 
jövetelük céljáról és csak állításuk valódisá-
gának ellenőrzése után nyisson ajtót!
– Aki rosszullétre hivatkozik, hívjon 
mentőt, vagy irányítsa a közeli orvoshoz, 
egészségügyi intézményhez! A pénzváltás 
trükkjével próbálkozót küldje a legköze-
lebbi üzletbe! A valós adománygyűjtők 
postai csekken kérik a befizetést, és nem 
készpénzt kérnek. Pénzt ne vegyen elő 
idegen jelenlétében, mert ezzel kifigyelhe-
tik, hol tartja megtakarítását, nyugdíját! 
– Gyanús körülmény észlelése során azon-
nal értesítse a rendőrséget az ismert 107-es 
vagy 112-es telefonszámon, illetve hívja 
segítségül szomszédjait, jó ismerőseit!
– Amennyiben mégis megkárosították, 
tegyen feljelentést, megadva a fontos 
információkat a nyomozóhatóságnak (az 
elkövető személyleírása, „munkamód-
szere”, járműve típusa és rendszáma, tá-
vozása iránya, az elvitt dolog jellemzői)!

Fogadja meg ajánlásainkat, 
s legyen bizalmatlan!

Mezőkövesdi rendőrkapitányság

közlekedik a család
11 család vett részt a közlekedik a család elnevezésű közlekedés-
biztonsági verseny mezőkövesdi fordulóján május 10-én. 

Az Országos Rendőr-főkapitányság Baleset-meg-
előzési Bizottsága által meghirdetett versenyhez a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság is csatlakozott idén. 
A program célja, hogy felhívják a családok figyelmét 
a biztonságos közlekedésre, a szabályok betartására, 
illetve új ismereteket szerezhessenek, tudásukat 
pedig elmélyítsék a résztvevők. A mezőkövesdi 
fordulóra 11 család nevezett be. 

A családoknak elsősegélynyújtó, illetve kerékpá-
rosokra és autósokra vonatkozó KRESZ-totót kellett 
kitölteniük, ezután teljesíteniük kellett a kerékpáros és 
az autóvezetési ügyességi pályát. Vasárnap délelőtt 11 

család mérte össze tudását. Az elméleti és az ügyességi 
pályákon túl a résztvevők kipróbálhatták speciális 
szemüvegek segítségével, milyen is lehet közlekedni 
alkohol, illetve drog fogyasztását követően. Emellett 
motoros szimulátorral is játszhattak az érdeklődők. 

A mezőkövesdi forduló győztese egy mezőke-
resztesi család lett, akik automatikusan feljutottak 
a verseny megyei fordulójára, amelyet május 16-án 
rendeznek majd meg. A megyei megméretésre 
azonban a családok ettől függetlenül is nevezhetnek. A 
Közlekedik a család vetélkedő országos döntőjét majd 
a nyáron a Hungaroringen tartják meg. M. zs.

Elméleti tesztek, 
ügyességi pályák és 

speciális feladatok is 
voltak a versenyen
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Felemelő élményben volt részük azoknak, akik május 8-án este 
ellátogattak a Boomeráng szalonba. Dzsessz-esttel emlékezett 
meg az Illés Benjámin trió, az 58 éves korában nemrég elhunyt 
Poczik Ernőről, akinek (főleg édesapja 1956-os bátor helytállása 
miatt) sok kellemetlenségben-üldöztetésben volt része a 
rendszerváltás előtt. Az estet Kovács Krisztián, az Aranyműves 
bolt tulajdonosa szervezte, akinél Poczik Ernő egy időben 
alkalmazásban volt, de baráti szálak is összekötötték őket. Az Illés 
Benjámin trió tagjai: Illés Benjámin zongorista, Kovács Krisztián 
dobos és Molnár Szabolcs basszus-gitáros. A triót egy trombitás, 
Vincze László egészítette ki. A trió azt est folyamán kizárólag saját 
szerzeményeit adta elő, amelyben az improvizáció fő szerepet 
kapott. (Demójuk is készült, a közelmúltban.) A jelenlévők az 
improvizatív dzsessz minden „zamatát” ízlelhették, ízlelni tudták, 
a szólistákat időnként nagy tapssal jutalmazva. 
Nagyon szép, emlékezetes est volt.

mozaik

érettségi
Városunkban a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában 
148 tanuló, a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában pedig 100 diák 
tesz idén érettségi vizsgát. A gimnáziumban 36 tanuló tesz valamelyik, vagy 
több tantárgyból emelt szintű érettségit, míg a szakképzőben az érettségizők 
közül 4 tanuló méreti meg magát emelt szinten egy-egy tantárgyból. Az írásbeli 
forduló május 26-ig tart. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 4–11. között, a 
középszintű szóbeli megméretések pedig június 1–26. között lesznek.

Anyák napja alkalmából kedveskedett az 
édesanyáknak a Mozer család május 3-án. A Szent 
László templomban Mozer János orgonista-kar-
nagy és felesége, Mozerné Horga Stefánia, illetve 
gyermekeik adtak műsort: orgonára íródott művek, 
versek, énekek csendültek fel. Ennek a rendezvény-
nek már nagy hagyománya van, hiszen évek óta 
megszervezik tisztelegve a Szűzanya és minden 
édesanya, nagymama előtt.

Orgona-
hangverseny

korsó- és gyűrűavató szakestélyt 

szerveztek a mezőkövesdi 

széchenyi István katolikus 

szakképző Iskolában április 24-én.
Immár fél évtizede rendezik meg a komoly hagyományokra visszatekintő eseményt a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskola gépésztanulói. Az est folyamán többek között Csirmaz István 
igazgató, Bene Imre igazgatóhelyettes és Reich László műszaki igazgatóhelyettes köszöntötte a 
jelenlévőket. Medvegy János, a Szent László Plébánia plébánosa megáldotta a szakestélyt, míg 
Lipcsák János, a Miskolc-Mindszenti Római Katolikus Plébánia plébánoshelyettese, a kövesdi szak-
képző iskola korábbi érseki biztosa a diákokhoz szóló szívélyes üdvözletét tolmácsolta.

TÁMOP 3.3.14 pályázat zárása
Befejeződött a szent István katolikus általános Iskolában a táMOP 3.3.14/a-12/1 
(testvériskolai kapcsolatok kialakítása az ózdi II. jános Pál katolikus általános Iskola 
és a mezőkövesdi szent István katolikus általános Iskola között) című pályázat.

A program során a két iskola közötti intenzív kapcsolattartás kialakítása, az iskolák programkínálatának bővítése 
volt a cél. A kapcsolattartás elmélyítésével az ózdi intézményben tanuló hátrányos helyzetű, halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók számára a sajátjuktól eltérő helyzetű tanulókkal való megismerkedés elősegítése volt 
az elsődleges feladatunk. A 16 hónapos projekt megvalósulása során a két iskola tanulói számos közös programon 
vettek részt. Több alkalommal ellátogattak egymáshoz, közös színházlátogatások, kirándulások, előadások 
színesítették a programokat. A bevont tanulók 60-60 órás játék és egészséges életmód szakkörön vettek részt, 
heti rendszerességgel. A sikeresen lezárult program résztvevői baráti kapcsolatokat kötöttek, a pedagógusok is sok 
hasznos információt cseréltek a közös programok, találkozók alkalmával.

gépészek estéje

Em
lék

ez
és

  d
zse
ssz
-es
tte
l

gáspárné Molnár Márta 
és juhászné derekas judit szakkörvezetők

az ózdi testvériskola diákjai tanulóinkkal 
közösen ismerkednek városunk nevezetességeivel

/laboda/

Bódi k.

-os-

-os-

Poczik Ernő (balra) és 
az Illés Benjámin trió (fent) 
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ajánló

A szervezők úgy 
igyekeznek 
összeállítani az 

egyhetes rendezvény 
programkínálatát, hogy 
a gyerekektől egészen a 
legidősebbekig, minden 
korosztály jól érezze ma-
gát, át tudja élni, milyen 
jó is mezőkövesdinek 
lenni, a matyó értékőrző 
közösséghez tartozni.

A június idusán 
kezdődő, egyhetes prog-
ramsorozatban egyaránt 
találhatunk kulturális, 
irodalmi, hagyományőrző, 
gasztronómiai programot, 
komoly- és könnyűzenei 
koncerteket, látványos be-
mutatókat. A programkí-
nálatban szerepelnek a tel-
jesség igénye nélkül olyan 
kiállítások is, ahol Mező-
kövesden fellelt régészeti 
leletekkel, az ország több 
múzeumában megtalálha-
tó matyó értékekkel, azok 
történelmi üzeneteivel 
ismerkedhetünk meg, de 
tárlat keretében tekintheti 
meg a nagyközönség Kiss 
Mátyás népi fafaragó mun-
kásságát is. 

mmM...amikor minden matyó 
Mezőkövesden 
road, Balkan Fanatik, Czemende zenekar... koncertek, divat-
bemutató, Guinness-rekordkísérlet, kiállítások, könyvbemutatók, 
látványos programok: az I. Matyó Világtalálkozón június 15–21-ig. 

ÍzElÍtő A fesztivál első napját 
a Czemende zenekar koncertje 
zárja. Június 16-án este Kocsis 
Csilla és Laczkó Pető Balázs 
egyházzenei koncertjére várják 
az érdeklődőket, míg 17-én 
Mezőkövesd Város Fúvószene-
kara szórakoztat majd ben-
nünket a Közösségi Ház előtti 
téren. Este pedig a Czemende 
zenél a Közösségi Ház előtt. 
Június 18-án a zeneiskolai 
növendékek adnak koncertet, 
valamint az este zárásaként a 
Boldogasszony legénye című 
színházi előadást tekinthetjük 
meg. Június 17-én divatbemu-
tató során matyó motívumok-
kal díszített ruhaköltemények-
kel kápráztatnak el bennünket. 

Pénteken látványos prog-
ramelemként tekinthetjük 
meg a negyedik matyó faluból, 
Dólyáról hazatérő matyók 
lovakkal és szekerekkel történő 
bevonulását. Különleges lát-
ványosság lesz Sasvári Sándor 
lovasprodukciója a Szent 

László templom előtti téren.
Este pedig a Balkan Fanatik ad 
nagykoncertet a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban. Június 
20-án Mátyás mezőkövesdi vi-
tézei elnevezéssel lovagi tornát 
láthatunk, majd pedig a gaszt-
ronómiáé lesz a főszerep az V. 
Lábatlantyúk Főzőversenyen, 
melyen summás és matyó étele-
ket kóstolhatunk meg. A szer-
vezők várják a vállalkozó kedvű 
baráti társaságok jelentkezését 
a versenyre. Szombat este sze-
retnék felállítani az egyszerre 
egy időben, a legtöbben együtt 
táncolók Csárdás Guiness 
rekordját is. A hetet vasárnap 
este egy nagyszabású, a fiatalok 
körében nagy népszerűségnek 
örvendő zenekar, a ROAD kon-
certje zárja majd a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban. 

kÍsÉrőproGraMok Mindeze-
ken túl több kísérőprogram is 
lesz. Pető Margit, Bán József 
és Kiss Mátyás matyó kultú-

rához, a matyósághoz köthető 
könyvei, Kiss József CD-je is 
ezen a héten jelenik meg, de 
a matyóföldi alkotók munkáit 
is megtekinthetjük. Emellett 
több előadás, helyi írók és 
költők műveiből összeállított 
est, kórustalálkozó, valamint 
a Mezőkövesdről elszárma-
zott, illetve itt szolgáló papok 
találkozója, szentmiséje is 
lesz a rendezvény keretében. 
A szervezők minden mező-
kövesdit arra kérnek, hogy 
vigyék hírét a rendezvény-
nek, szóljanak mezőkövesdi 
kötődésű ismerőseiknek, hogy 
az I. Matyó Világtalálkozón 
minél több matyó ember ün-
nepelje közösen származását, 
kultúráját, a város értékeit. 
A részletes programokat 
a város honlapján, a www.
mezokovesd.hu honlapon, 
vagy a facebookon az I. Matyó 
Világtalálkozó eseményolda-
lán lehet nyomon követni. 

czemende 
zenekar

Balkan Fanatik

road

sasvári sándor

M. zs.
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Programajánló

Május 22. péntek
15 óra 30-tól 
Mezőkövesd Zsóry – 
Gyirmót FC Győr 
NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Május 30. szombat
9 órától 
XXIV. Jagdfeld Gofri 
Open rapid sakkver-
seny az Abkarovits 
Jenő tér 1. alatt

Sport
A regény az 1800-as évek közepén játszódik, egy kínai faluban. 
Ebben az időben a nők élete sehol nem volt könnyű, a történetben 
kibontakozó női sorsok azonban egy nagyon kegyetlen világba 
vezetnek el minket. Egy olyan világba, ahol a lánygyerekek a 
családi hierarchia legalján vannak, és már kislányként pontosan 
tudják, hogy egész életüket az emeleti női szobában fogják tölteni 
majdani férjük családjánál. Nincs útkeresés, vagy önmegvalósítás, 
kiskoruktól arra tanítják őket, hogy az értéküket és a családban 
betöltött helyüket leendő fiúgyermekeik határozzák meg. Már ha 
olyan szerencsések, hogy fiút szülnek. Ezért mindenki fiú utódot 
szeretne, hiszen a lánygyermek más család számára nevelődik, 
felesleges pénzkidobást jelent vér szerinti családja számára.

A regény főhősei Hóvirág és Liliom, akik kiskorukban kötnek 
barátságot. Azonban a barátnőségnek is szigorú szabályai vannak, 
nem születhetnek spontán módon. A két lány egy napon született, 
ugyanannyi fiú és lány testvérük van, ezért választották ki őket egy-
más számára. Élethosszig barátnőknek kell maradniuk, a kapcsolatot 
egymással a titkos női írással egy legyezőre írt leveleken keresztül 
tartják egymással. Találkozásaikon, leveleiken keresztül bontakozik 
ki előttünk életük története: nyomon követhetjük gyermek-, majd 
fiatalkorukat, házasságukat, gyermekeik, unokáik születését. A két 
kislány gyermekkorában részletesen megismerkedhetünk a lábel-

kötés hagyományával, ami már-már felfoghatatlan kegyetlenségnek 
számít. Ezt 10-ből 1 lány nem éli túl, és a legfontosabb: a hossza – hét 
centiméter, vagyis a hüvelykujj hossza az eszményi méret! Ezt a 
hatalmas Kínai Birodalomban minden lánynak el kell szenvednie, csak 
így válhatnak becsületes nővé, feleséggé, anyává.

„A lábfejem mérete dönti el, hogy tudnak férjhez adni. Apró láb-
fejem tanúskodik majd férjem családjának a fegyelemről és arról, hogy 
képes leszek elviselni a szülés gyötrelmeit és az esetleges sorscsapásokat. 
Apró lábfejem mesél a világnak saját családom és legfőképpen anyám 
iránti engedelmességemről, amely jövendőbeli anyósomra is jó benyo-
mást tesz majd.” És a férfiaknak volt még egy fontos érve a lábelkötés 
mellett: minél kisebb a feleségük lába, annál kevésbé tud rajta járni, 
így semmi esély nincs rá, hogy valaha is kimenjen a házból, esetleg 
„tiltott utakra” tévedjen. Mindenkinek ajánlom a könyvet, mert a sok 
kínai hagyomány, szokásjog bemutatásán túl egy nagyon szép történet 
bontakozik ki előttünk barátságról, szeretetről, önfeláldozásról.
Forrás: olvasnijo-anita.blogspot.hu, stekker.livejournal.com

kinczel Brigitta

Május 22. péntek
13–18 óráig Véradás 
a Közösségi Házban

Könyvajánló
M

áj
us

 21
. c

sü
tö

rt
ök 17 órától Angyal a 

padláson című fotókiál-
lítás megnyitója 
a Közösségi Ház 
aulájában

Vannak történetek, amelyek elolvasása után sóvárogva sóhajtunk fel: de 
kár, hogy nem akkor és ott éltem! Ez a történet nem ilyen.... nekünk, európai 
embereknek kína mindig is különleges országnak számított: az írásjeleik, a 
díszes hajviseletük, ruháik, a szigorú szabályrendszer, amely szerint élnek.

17 órától Oravecz Nóra 
könyvbemutatója – a 86. Ünnepi 
Könyvhét mezőkövesdi 
rendezvénye a Városi Könyvtárban

jú
ni

us
 1.

 hé
tfő

jú
ni

us
 2.

 k
ed

d

18 órától Dr. Csernus Imre: Boldog párkapcsolat, 
őszinte élet című előadása a Közösségi Házban

június 7. vasárnap
10 órától 
SkyDance Akro-
batikus Rock&Roll 
Gálaverseny 
a Városi 
Sportcsarnokban
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
május 17–23-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/A)

május 24–30-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)
május 31–június 6-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

május 23.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

május 30. 
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

június 6.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban április 28. és május 11. között 
1 házasságkötést és 15 halálesetet anya-
könyveztek. Ezek közül az alábbiak, illetve 
hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez.

Házasságkötés
Zörgő Béla – Vadászi Erzsébet

Haláleset
Tari István 58 éves,

Méhész Lajos Ferenc 89 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: május 24.

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, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 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
a 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 temp-
lomban, 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
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

köszönöm a segítséget
Átutazóban voltam Mezőkövesden, ahol az autó kup-
lungja miatt tovább menni nem tudtam. Ijedtségem-
ben a Dohány u. 2. sz. alatti Élelmiszerbolt személy-
zete szerelőket ajánlott. Ekkor jött a konkrét segítség. 
Egy ismeretlen fiatalember kisteherkocsijával önként 
felajánlotta, hogy elvontat.

Név és cím a szerkesztőségben

tájékoztató az ünnepi 
hulladékszállításról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  
Mezőkövesd városban a Pünkösdi  Ünnepek alatt  
társaságunk az alábbiak szerint végzi 
a lakossági  hulladékgyűjtést: 

2015. május 25-én  (hétfő) esedékes lakos-
sági hulladékgyűjtést  2015. május 26-án és 
május 27-én (kedd, szerda ) folyamatosan 
végezzük párhuzamosan az ezen a napon 
esedékes járatokkal. 

Kérjük, hogy  a szemétgyűjtő edényeket reggel 
7 órára ezeken a napokon kihelyezni szíveskedjenek!

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, 
hogy a mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2015. május 25-én (hétfő) zárva tart, a 
hulladék átvétele szünetel.  

Mezőkövesdi VG Zrt.

MEZŐKÖVESDI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT
3400 MEZŐKÖVESD MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 112.
TELEFON:49/500-358.

MEgHÍVÓ
Meghívjuk  Önt a 2015. május 21-én  
14 órakor tartandó küldöttgyűlésünkre.
az ülés helye:
Közösségi Ház emeleti klub terme
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.

napirendi pontok:
– Az elnök tájékoztatója.
– Középső városrész társberuházói megállapodás,

hitelszerződés módosításának elfogadása.
– Könyvvizsgáló megbízatása.
– 2014. évi beszámoló megvitatása, elfogadása.
– 2015. évi tervek megvitatása, elfogadása.
– Beadott kérelmek elbírálása.
– Egyebek.

Határozatképtelenség esetén, változatlan napirend 
mellett, azonos helyen 2015. május 21-én 14 óra 30 
percre a küldöttgyűlést ismételten összehívom, amely 
a megjelentek számától függetlenül határozatképes. 
(1995. évi vízgazdálkodásról szóló  LVII. törvény 42 § 7 
bekezdésben foglaltak alapján.) Vámos Zoltán

elnök

Vámos zoltán alpolgármester 
ügyfélfogadási rendje:

– minden hónap első csütörtökén 15–18 óráig 
– szükség esetén az alpolgármester által 

külön megjelölt időpontban

Telefon: (49) 511-540 | Fax: (49) 511-561 
E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.hu

közérdekű 
telefonszámok 

Az alábbi telefonszámok Mis-
kolcon, egy központi diszpécser-
központban csörögnek, ezért arra 
kérnek mindenkit, hogy telefon-
hívásukat azzal kezdjék, honnan, 
milyen településről telefonálnak. 

Orvosi ügyelet: 46/477-104 
Mentő: 104
Rendőrség: 105
Tűzoltóság: 107
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kÖzhÍrré tétEtik

a naV szeme 
már többet lát
kiemelt figyelmet fordít a nemzeti adó- és Vámhivatal a 
vállalkozások valós forgalmi adatainak vizsgálatára.

A revizorok egyre gyakrabban alkalmaznak forgalomszámlálást, melynek 
célja az adózók valós forgalmának, bevételeinek nyomon követése úgy, hogy 
az adóellenőrök akár egész nap figyelemmel kísérik a nyugtakibocsátást. Az 
ellenőrzés során a pénzkészlet számbavételén keresztül minden készpénzmoz-
gást igénylő bevétel és kiadás dokumentálását is vizsgálják.

Az ellenőrök azt tapasztalták, hogy azokon a napokon, illetve annak 
egy-egy kiválasztott időszakában, amikor forgalomszámlálást végeztek, a 
pénztárgépben rögzített bevételek jelentősen megemelkedtek más napokon 
rögzítettekhez képest, ez megmutatkozott a nyugta darabszám és a bizonyla-
tolt összeg növekedésében is. 

2014-ben 117 adózónál végeztek forgalomszámlálást a revizorok az 
észak-magyarországi régióban, jellemzően a kiskereskedelemmel és vendéglá-
tással foglalkozóknál. 

Egy zöldség-gyümölcs kereskedelemmel foglalkozó egyéni vállalkozó for-
galmának számlálására például negyedévente több alkalommal is sort kerítettek 
az ellenőrök, akik azt tapasztalták az egyik forgalomszámlálás alkalmával, hogy 
majdnem 6 szorosára, 526 darabra növekedett a kiállított bizonylatok mennyisé-
ge a negyedévben átlagos 90 darabos napi bizonylatszámmal szemben.

Dr. Körtvélyesi Zsuzsanna 
sajtóreferens, főosztályvezető

Tel.: 06/30 518-6097

(x)
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sportkalauz

laBDarÚGás Vereséget szenvedett városunk nB II-es felnőtt csapata a bajnokság legutóbbi két já-
téknapján. labdarúgóink sopronban és a siófok ellen is egy góllal kaptak ki.

rossz szériában
soproni VsE-GYsEV 
– Mezőkövesd Zsóry 1-0 (1-0)
A Merkantil Bank Liga 27. fordulójában a 
felsőházhoz tartozó csapatok mögött állomá-
sozó, 6. helyezett Sopron fogadta együtte-
sünket május 9-én. Az összecsapás rosszul 
kezdődött, mivel a hazaiak már a 4. percben 
megszerezték a vezetést. A gyors akció végén 
Eszlátyi indította Zamostnyt, aki miután 
kapura fordult, a jobb alsó sarokba helye-
zett. Ezt követően labdarúgóink játszottak 
fölényben, de a vendéglátók fegyelmezetten 
védekeztek, ezért Takácsék csak 1-2 komoly 
helyzetet tudtak kialakítani. A záró negyed-
órában a soproniak játszottak veszélyesebben, 
akik Szabó révén a kapufát is eltalálták.

MEDDő FÖlÉnY Szünet után is a hazaiak 
játszottak jobban, majd fokozatosan fö-
lénybe kerültek labdarúgóink. Baracskaiék 

a szervezetten védekező hazaiak ellen 
jobbára távoli lövésekkel próbálkoztak. 
Együttesünk mindent megtett az egyen-
lítésért, de igazán nagy helyzetet nem 
tudott kialakítani, így a házigazdák otthon 
tartották a pontokat.

Mezőkövesd Zsóry 
– BFC siófok 1-2 (0-0)
A 28. fordulóban a 13. helyezett Bala-
ton-parti gárda látogatott Mezőkövesdre 
május 16-án. A mérkőzés jól kezdődött 
együttesünk számára, Bajzáték az első 20 
percben háromszor is eljutottak a vendégek 
kapujáig, azonban a lehetőségek kimarad-
tak. A félidő derekától kiegyenlítettebbé 
vált a mérkőzés, ekkor már mindkét csapat-
nak akadtak lehetőségei a gólszerzésre, a 
védelem azonban jól látta el a feladatát, így 
a szünetig nem született gól.

DráMaI VÉGjátÉk Fordulás után ismét csa-
patunk kezdett aktívabban és egy szép akció 
végén Molnár átadását követően Bajzát öt 
méterről a kapuba helyezett az 54. percben. 
Az öröm nem tartott sokáig, a látogatók alig 
két perccel a gól után Gárdos 16 méteres jól 
helyezett lövésével válaszoltak. A küzdelmes 
találkozón a három pont sorsa a 93. percben 
dőlt el. A 16-oson belül Hegedűs D. utolsó 
emberként buktatta Andorkát, amiért a 
kövesdi játékos piros lapot, míg a siófokiak 
11-est kaptak. Andorka büntetőjét Kunsá-
gi nagy bravúrral kiütötte, de a támadó a 
kipattanót  a kapu közepébe bombázta, így a 
vendégek megnyerték a találkozót.

Labdarúgóink a vereség ellenére meg-
őrizték 4. helyüket a tabellán 47 ponttal. 
A bajnokságot a Vasas vezeti 62 ponttal az 
57 pontos Gyirmót és az 55 egységgel álló 
Békéscsaba előtt.

kÉzIlaBDa történetének egyik legjobb eredményét érte el városunk felnőtt csapata az első osztályú 
pontvadászatban. skaliczki lászló együttese a 8. helyen fejezte be a bajnokságot.

Mezőkövesdi kC 
– sport36-komló 26-25 (11-12)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság alsóházi 
rájátszásának 9. fordulójában a 11. helyezett 
Baranya megyei együttes látogatott váro-
sunkba május 9-én. A kezdés előtt az MKC 
csapatkapitánya, Molnár Ferenc emelte 
magasba a Magyar Kupa bronzéremért 
járó serleget, melyet vastapssal jutalmazott 
a kövesdi publikum. A találkozó egyperes 
gyászszünettel kezdődött a Magico Ultras 
alapítótagjának, Sebe Nándor édesapjának, 
Sebe Józsefnek a tiszteletére.

A 20. percig felváltva potyogtak a gólok, 
majd a dunántúliak három góllal megléptek, 
így hat perccel a szünet előtt már 11-8-as 
előnyben voltak. Csapatunk a félidő nagy 
részében tompán és enerváltan kézilabdázott. 
Ezzel együtt a hajrában Ilics háromszor és 
Trivkovics egyszer köszönt be, míg a túlolda-
lon csak Semikov talált a kapuba, ezért a láto-
gatók egygólos fórral vonulhattak pihenőre.

pazar nYolC pErC A második félidő két 
gyors komlói találattal kezdődött, majd a 
komlói Hadziomerovics könyöklésért piros 
lapot kapott a 49. percben. Az eredményben 
nem látszott meg a kiállítás, a félidő feléig 

állandósult a 3-4 gólos komlói előny. A játék 
képe ezután egy csapásra megváltozott, a 
Skaliczki-fiúk 8 perc alatt egy káprázatos, 
8-1-es sorozatot vágtak ki, ezzel az 56. 
percben már 25-22-re csapatunk vezetett. A 
vendégek két perccel a találkozó vége előtt 
még egyenlítettek, de Vasics szélről szerzett 
góljára már nem tudtak válaszolni.

Mezőkövesdi kC 
– B. Braun Gyöngyös 25-26 (13-13) 
Az alsóházi rájátszás záró fordulójában a 
7. hely megszerzéséért léptek parkettre a 
felek a szomszédvári presztízsrangadón.
Csapatunk a kezdés előtt egy kedves 
gesztussal köszönte meg a Magico Ultras 
tagjainak egész éves biztatásukat. Molnár 
Ferenc csapatkapitány és Lókodi Gergő 
egy kövesdi mezt és egy bekeretezett Final 
Four-os pólót adott át a drukkereknek.

HazaI FÖlÉnY A jó iramú és nagy küz-
delmet hozó mérkőzésen 3-3-ig haladtak 
együtt a felek. A folytatásban egy 3-0-ás 
szériát vágott ki az MKC, így 10 perc 
elteltével 6-3-ra vezettek Liszkaiék. A 
látogatók négy perccel később egyen-
lítettek, majd a játékrész felétől szinte 

végig felváltva potyogtak a gólok, ezért 
a szünetre döntetlen állásnál fordultak a 
felek.Fordulás után Debre Viktor gárdája 
alig négy minutum alatt egy 4-1-es so-
rozatot épített fel és 17-14-re meglépett. 
Ezután együttesünk lekopírozta a Komló 
elleni szédületes produkciót és egy 8-1-es 
szériát produkálva az 52. percben már 
23-19-re vezetett. A feszültség menet 
közben fokozódott, ami a kiállítások 
számában is megmutatkozott. A Heves 
megyeiek a hajrában összekapták magu-
kat és kiegyenlítettek, amihez érdekes 
játékvezetői ítéletek is hozzájárultak. Az 
izgalmas végjáték a vendégeknek sikerült 
jobban, akik Nagy Bence 11. találatával 
megszerezték a győzelmet.

az alsóház végeredménye:
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Csapat

1. B. Braun Gyöngyös

2. Mezőkövesdi kc
3. Ceglédi KKSE

4. PLER Budapest

5. Kőnig-Trade Balmazújváros

6. Sport36-Komló

„nyolcadikosok” lettek

Bódi krisztián

bokri
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ÉpÜlHEt a lElátó A Nemze-
ti Stadionfejlesztési Program 
keretében a mezőkövesdi 
Városi Stadion jelentős 
forrásokhoz jutott. A lelátó 
építésére tavaly 220 millió Ft, 
míg idén további 180 millió 
Ft támogatást kapott a klub. 
Tállai András, a Mezőkövesd 
Zsóry FC elnöke elmond-
ta, hogy ez az összeg nagy 
valószínűséggel nem fedezi a 
létesítmény befejezését, ezért 
igyekeznek további forráso-
kat szerezni. A közbeszer-
zési eljárás befejeződött, így 
májusban megkezdődhet a 
stadion építésének utolsó 
üteme, amely 4 hónap alatt 
készülhet el. „Olyan stadiont 
szeretnénk, ami országosan is 
megállja a helyét és az UEFA 
előírásoknak is megfelel. 
Most fog elkészülni a főlelátó, 
így azok a szurkolók is vissza-
térhetnek ide, akik korábban 
erről az oldalról nézték az 
összecsapásokat. Bízom 
benne, hogy sokszor lesznek 
teltházas mérkőzések az 5000 
fő befogadására alkalmas 
stadionban”– emelte ki az 
elnök, aki hozzátette, hogy a 
Széchenyi úton felszabaduló 
terület a szurkolók közösségi 
tereként fog funkcionálni. 
A főlelátó nézőtere 12 soros 
lesz. Egyebek mellett játé-
kos-, valamint játékvezetői 
öltözőket, továbbá VIP-
szobákat fognak kialakítani.

utánpótláskÖzpont A 
volt tűzoltópálya helyén épült 
Utánpótlás Edzőközpontban 
egy füves és egy műfüves 
játéktér, valamint egy öltö-
zőépület áll rendelkezésre. A 
kiszolgálóépület felújításán túl 
újabb bővítés zajlik. „A füves 
pálya ismét rekonstrukcióra 
szorul, sajnálom, hogy nem 
sikerült huzamosabb időre 
megfelelő állapotba hozni. 
Emellett megépítjük a pályák 
mögött lévő parkolókat, továbbá 
vásároltunk egy újabb területet, 
ahol szintén parkolóhelyeket 
alakítunk ki. Szeretnénk megvá-
sárolni a mezőgazdasági terület 
egy részét, hogy a későbbiekben 
újabb pályák épülhessenek. Az 
a célunk, hogy szakmailag és 
infrastrukturálisan is egy magas 
színvonalú utánpótláscentrum 
jöjjön létre Mezőkövesden”– 
emelte ki Tállai András. 

Új szolGáltatások A Had-
nagy úti Sportcentrum az 
önkormányzat tulajdonában 
van, de üzemeltetését a Me-
zőkövesd Zsóry FC Kft. végzi. 
A létesítményben jelenleg fal-
labdázásra és teniszezésre van 
lehetőség. Az épület bővítésén 
túl a szabadtéri sportolási lehe-
tőségek száma is emelkedhet, 
pl. egy többfunkciós műanyag 
borítású játéktérrel. Tállai 
András hangsúlyozta, hogy ide 
elsősorban a szabadidő eltöl-
tésére és a kikapcsolódásra vá-

gyókat várják: „Úgy gondolom, 
hogy egy ilyen városnak, ahol 
az emberek ennyire szeretik 
a sportot, ráadásul nagy az 
idegenforgalma, fontos, hogy 
legyen egy olyan szabadidő 
sportközpontja, ahol az itt 
élők, illetve a vendégek is 
kikapcsolódhatnak.”

sportkoMplEXuM A Zsóry 
Camping területén egy modern, 
több sportágat kiszolgáló edző-
központ építése zajlik. A mint-
egy öthektáros ingatlant megvá-
sárolta a Mezőkövesd Zsóry FC 
Kft. az önkormányzattól, melyet 
állami forrásokat felhasználva 
sportcélú beruházásra szeretné-
nek fordítani. A területen jelen-
leg két nagyméretű füves pálya 
épül, melyek közül az egyik még 
az év első felében elkészül. A 
másik pályát fűmaggal vetik be, 
így jövőre lehet majd futballozni 
rajta. „Hosszútávú, komplex 
fejlesztés keretében szeretnénk 
majd felújítani a faházakat, 
hogy megfelelő szálláshelyeket 
tudjunk biztosítani, főként 
az utánpótláscsapatoknak. 
Emellett tervezzük egy olyan 
szálláshely létesítését is, melyet 
felnőtt csapatok vehetnek 
birtokba”– hangsúlyozta Tállai 
András. Ezen felül fedett csar-
nokok, köztük egy nagyméretű 
műfüves játéktér, valamint egy 
kisebb csarnok építését tervezik, 
ahol a kézilabdázók mellett akár 
kosárlabdázók is játszhatnak.

VárosI uszoDa A város 
vezetésének és lakóinak régi 
vágya teljesülhet azzal, ha 
sikerül megépíteni egy fedett 
városi uszodát a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola területén. A 
létesítmény engedélyes tervei 
elkészültek. 

Tállai András, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium mi-
niszterhelyettese, parlamenti 
államtitkár, a térség ország-
gyűlési képviselője elmondta, 
hogy a februári kihelyezett 
kormányülésen Orbán Viktor 
miniszterelnök is megtekin-
tette a terveket és támogatta 
a projektet. „Ez a beruházás 
elsősorban az általános és 
a középiskolás diákoknak 
készül, de úgy gondolom, 
hogy majd a város lakossága is 
igénybe veheti. Hozzáteszem, 
a kormányfő támogatása 
mellett sem lesz könnyű az 
építéshez szükséges forráso-
kat előteremteni, de mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy minél előbb megépüljön 
az uszoda. Igyekszünk olyan 
sportolási lehetőségeket te-
remteni a tanulóknak, melye-
ket esetleg más városok nem 
tudnak biztosítani. Remél-
jük, hogy ezzel a fejlesztés-
sel sok középiskolás diákot 
tudunk majd Mezőkövesdre 
vonzani” – fejezte ki remé-
nyét Tállai András.

Bódi k.

Mozgás és egészség
Újabb nagyszabású, 

sportcélú infrastrukturális 

fejlesztések valósulnak 

meg Mezőkövesden.

5000 férőhelyesre bővül
a Városi stadion

tovább épül 
az Utánpótlás Edzőközpont

teniszpályák a Hadnagy
úti sportcentrumban

a Városi tanuszoda látványterve
(sáth és társa Bt.)

a fejlesztésekről tállai andrás 
adott interjút



Vállukra került
a tarisznya 344 középiskolás vett búcsút városunkban a két 

középfokú intézménytől április 30-án. a bal-
lagási ünnepségeken díjazták a négy év során 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat.

A Szent László Gimná-
zium és Közgazdasági 
Szakközépiskolában 

Juhász Jánosné igazgató 
osztotta meg gondolatait, 
és indította útnak az iskola 
öt végzős osztályának 148 
ballagóját. Kiemelte, hogy a 
közösen eltöltött idő, a meg-
élt élmények mindig szoros 
kapoccsá válnak, és erősítik 
az egymás iránti barátságot, 
szeretetet. A középisko-
lai évek két meghatározó 
momentuma: amikor először 
belép a diák az intézmény 
falai közé, a másik pedig a 
ballagás, amikor kilépnek a 
végzősök az iskola kapuján, 
és visszanéznek az itt eltöl-
tött 4-5 évre. 

Az ünnepség keretében a 
végzősök átadták az alsóbb 
évfolyamosoknak az iskola 
zászlaját, illetve elmondták 
búcsúzójukat. Ezt követően a 
11. évfolyamosok köszöntek 
el a ballagó diáktársaiktól, 
valamint felakasztották vál-
lukra az útra kelés jelképét, a 
tarisznyát.

Az ünnepség keretében átadták 
a Hancsók Kálmán-díjat, ame-
lyet idén Kiss Dávid (13. A) és 
Ádám Szabolcs (13. A) vehetett 
át. Dr. Papp Zoltán-díjat kapott 
Bak Pál (12. D), Dr. Lukács 
Gáspár-díjat pedig Tóth Viktor 
(13. A), míg Tóth Eszter (13. A), 
Panyi Tibor (13. A) és Szajlai 
Szabina (12. E) munkáját dr. 
Vinkovits Sándor-díjjal jutal-
mazták. Pro Vitae-díjat vehetett 
át Radványi Viktória (13. A). Az 
iskola névadójáról elnevezett 
Szent László-díjat idén Holló 
Boglárkának (13. A) ítélték. A 
Kovács Magdolna Tanulmányi 
Alapítvány jutalmát ebben az 
esztendőben Berki Dóra (13. 
A) és Bán Otília (13. A) kapta. 
Nagy Lajos-díjban részesült 
Tóth Alex (13. A), Szendrei 
Balázs (12. C), és Urbán Dóra 
(12. D). Könyvjutalmat vehetett 
át: Kovács Bence (12. C), Kiss 
Máté (12. C), Tordai Zoltán 
(12. C), Molnár Kristóf (12. E), 
Albecz Bence (12. E), Lázár 
Réka (13. A), Izsák Miklós (13. 
A), Baranyi Alexandra (12. B), 
Tóth Kamilla (12. E). 

10 osztálY 196 DIák A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola 10 osztályából 196 diák búcsúzott az alma mater-
től április 30-án. A ballagók elsőként szentmisén vettek részt a Szent 
László templomban, majd onnan vonultak vissza az iskolába, az 
ünnepségre. Az esemény keretében a ballagók rákötötték szalagju-
kat az iskola zászlajára, majd pedig elköszöntek alsóbb évfolyamos 
diáktársaiktól, ezt követően pedig őket búcsúztatták el. A ballagási 
ceremónián Csirmaz István, az iskola igazgatója mondott beszédet, 
aki egyebek mellett kiemelte az iskola végzőseinek sikereit, azt, hogy 
több diákot már állásajánlat vár az iskola befejezése után. Az útnak 
indító, mély gondolatok után adták át az elismeréseket, díjakat.

Idén a Széchenyi-díjat Varga Izolda (12. C), Ónodi Gábor (2/12. 
F), Kovács József (12. l) vehette át. A Széchenyi Alapítvány pénz-
jutalomban részesítette Gonda Milánt (12. A), Plovitzer Pétert (12. 
D), Birinyi Ferencet (2/12. F) és Birinyi Dénest (2/12. F). Könyvju-
talmat vehetett át: Balog Klaudia (12. C), Cseffó Mariann (12. C), 
Jakab Katalin (12. C), Kapitány Kinga (12. C), Tarcsi Szilvia (12. C), 
Vajda Renáta (12. C), Szilágyi Klaudia (12. C), Nagy Eszter (12. C), 
Nagy László (2/12. D), Egyed Péter (2/12. E), Gyenge Zoltán (2/12. 
F), Bajzáth László (2/12. F), Kovács László (2/12. G), Lénárt Zsófia 
(2/12. G), Borbás Erik (3/11. H), Nagy István (3/11. H), Lovász Fe-
renc (3/11. H), Rente János (2/14. A). Igazgatói dicséretben részesült 
Csibrik Mónika (12. A), Kiss József Gergely (12. A), Horváth Tímea 
(2/12. E), Pásztor Viktor (3/11. H), Gál István (2/12. I), Lidy Péter 
(2/12. D). Tantestületi dicséretet vehetett át Makkai Mihály (12. A), 
Farkas Rajmund (12. A), Kékedi Dániel (12. A), Kis József (12. A), 
Stefanecz Máté (12. A), Vágási Tamás (12. A), Lovász Szilveszter (12. 
A), Pintér Attila (12. A), Iván Hunor (12. A), Sass Ádám (12. A), Tol-
nai László (2/12. D), Tolnai Sándor (2/12. D), Kovács Vivien (2/12. 
E), Rontó Csaba (3/12. G), Török Nándor (3/12. G), Kovács József 
(2/12. I) és Seres Gábor (2/12. I). 

juhász jánosné igazgató 
a ballagó diákokkal

Megható búcsú 
a gimnáziumtól

a díjakat tállai andrás, 
a nemzetgazdasági Minisztéri-
um miniszterhelyettese, 
parlamenti államtitkár, 
térségünk országgyűlési 
képviselője, dr. Fekete zoltán 
polgármester, valamint a díjak 
megalapítói, azok képviselői 
adták át a végzős tanulóknak

csirmaz István igazgató 
búcsúztatta az utolsó éveseket

az „utolsó lépések” 
a szakképzőben

Újabb szalaggal ékesült
az iskola zászlója

Molnár zsanett


