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A kereszténység legnagyobb ünnepét, a húsvétot megelőző 
negyven napot nevezzük nagyböjtnek. Ebben az időszakban 

a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés 
által fejezzük ki Isten iránti szeretetünket.

A hamvazószerdától húsvétvasárnapig tartó időszak gyakorlata 
a böjtölés, amely önmegtartóztatásra tanít. A böjt, mely a 
IV. századra vált általánossá a keresztény világban és a XI. 

századig nagyon merev szabályai voltak, az egyik formája az áldo-
zatvállalásunknak, amellyel Istenbe vetett szeretetünkről teszünk 
tanúbizonyságot.

– Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt 40 
napig a pusztaságba vonult, amely során megvívta 
a harcot a sátánnal. Legyőzte a ránk, emberekre is 
leselkedő hármas nagy kísértést. Az egyik, hogy csak 
az evilág létezik, a második a káprázat – próbára tenni 
Istent, hogy akar-e csak az én érdekemben csodát tenni, 
a harmadik pedig a hatalom, a minél több földi vagyon 
megszerzésének kísértése. Jézus a sátán legyőzésével 
is mutatja számunkra az utat, hogy forduljunk el a 
gonosztól, a bűntől, nyissunk meg szívünket Isten előtt – 
mondta el dr. Medvegy János apát plébános.

A húsvét elnevezés a böjti időszak végére utal, mert ekkortól lehet újra húst enni. A húsvét a katoli-
kus vallás központi ünnepe. Jézus kereszthalálával megváltotta az összes ember bűnét, feltámadá-
sával pedig győzelmet aratott a halál felett.
– Nagycsütörtökön az utolsó vacsora alkalmából Jézus megismétli tanítását, megfogalmazza 
életét, átadva nekünk kenyérben és borban, mindennapi táplálék formájában. Nagypénteken a 
temetőben keresztútjárást tartunk. Nagyszombaton nincs szentmise a templomban, a sötétség 
beálltával kezdődik el csak a szertartás, amely arra utal, hogy Jézus hajnalban már nem volt a 
sírjában. Nagyszombat estéjén feltámadási körmenetet tartunk, amely az öröm kifejezése. A 
húsvéti ételszentelés a böjtre utal, újra az asztalra kerültek a finom ételek, és mivel minden ételben 
benne van Isten szeretete, annak megszentelésével Istennek mondunk köszönetet és hálát – 
mondta el a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan dr. Medvegy János, aki hozzátette, a nagyböjt és 
a húsvét időszakában meg kell erősítenünk Istenbe vetett hitünket. A plébános elmondta, ha Isten 
felé fordulunk, bízunk és hiszünk benne, akkor Ő erőt és kitartást ad például a betegségek, a káros 
szenvedélyek, a mindennapi gondok legyőzéséhez.

Április 15-ig tekinthető meg a Zsóry fürdő 75 éves évfordu-
lója alkalmából összeállított kiállítás a Matyó Múzeumban. 
Szlovák Sándor gyűjteménye a fürdő történelméhez kapcso-
lódó dokumentumokat, újságcikkeket, karikatúrákat, fotókat 
és maketteket is tartalmaz. A tárlat a közeljövőben a Zsóry 
fürdőben kap majd helyet.

A hideget jobban tűrő növényeket 5-8 0C-os talajba vethetjük.  Ezek a 
répafélék, a borsófélék, retkek, saláták. A tavaszi fokhagymát, vörös-
hagymát is ilyenkor kell elduggatni, a hagymamagot elvetni. Március 
vége felé ültethetjük a krumplit is, amennyiben a talajhőmérséklet 
tartósan a 10 0C fokot tartja. Ebben a hónapban kell a palántázandó 
növények magjait is vetni a nevelőhelyükre, ami lehet fóliasátor, de 
kis mennyiségben edényekben, ládákban, speciális palántázókban is 
történhet, például belül, az ablakpárkányon. Ilyenek a paradicsomok, 
paprikák, káposztafélék (tavaszi, nyári fajták), zeller. 

Márciusban van az ideje, még rügypattanás előtt a fák, bokrok, sző-
lők metszésének, tavaszi lemosó permetezésének. Minden fát fajtájának 
megfelelően kell gondozni. A metszés egyik legfontosabb kelléke a jó 
minőségű, éles metszőolló, amely nem roncsolja a szöveteket. Az ollót 
minden esetben fertőtlenítsük, pl. 4%-os hipós oldatban! Egyik fáról 
a másikra könnyen átvihetjük a fertőzést, betegséget. Legkorábban az 
almatermésűek metszését kell elvégezni (alma, körte, birs, naspolya). 
A birs és a naspolya a termővessző csúcsán lévő vegyes rügyből hozza a 
termést, ezért ezeket nem szabad visszametszeni, csak ritkítani kell.

ALMA, KÖRTE Az alma a legnagyobb alakgazdaságú gyümölcsfajunk.
Első lépésként távolítsuk el a sérült, beteg, száraz hajtásokat. Betegségre 
utaló jel, ha a vessző furcsán fejlődik. A tűzelhalás jelei a vesszőn, a kunkori 
visszagörbülés. Ahol a kéreg is teljesen elhal, a hajtás elszárad, le kell met-
szeni ezeket az ágakat és el kell tüzelni. A nagyobb sebeket, metszlapot (2 
cm felett) fasebkezelővel le kell kezelni. Házilag legegyszerűbb, ha a sebet 

beecseteljük valamilyen réztartalmú lemosószer és gombaölő, valamint 
rovarölőszer egyszázalékos oldatával. Az ecsetelést hagyjuk száradni, 
majd olajos kencével kenjük be! Amennyiben ezt megtettük, akkor min-
dent megtettünk, hogy a fáink egészségesek maradjanak. Van egy másik 
módszer is, a sebet olajfestékkel be kell kenni. Vágjuk ki a vízhajtásokat, 
az egy ágon található hajtások közül a befelé és a függőlegesen felfelé 
törő ágakat távolítsuk el! A lényeg, hogy szellős legyen. Másik ritkítási 
mód, amikor az ágból eredő legfelső hajtást, vagy hajtásokat egyszerűen 
kivágjuk. Amennyiben nagyon sok ilyen ág van, akkor néhányat tőből 
(az összes hajtásával együtt) is el kell távolítani. Egy jó helyen elmetszett 
seb gyorsan gyógyul, idővel teljesen benövi a fa. A középhosszú és hosszú 
termővesszők csúcsát a metszés erősségének megfelelő mértékben 
csípjük vissza! Gyenge metszésnél a felső 1/3-át, erős metszésnél a 2/3-át, 
közepes metszésnél 50%-át távolítjuk el. Nézzük át a termőbogokat! Ha 
túl sok van belőle, túl sűrű tőlük a fa, akkor ritkítsuk ki őket!

RÓZSABOKROK METSZÉSE Régi mondás, a rózsát akkor kell 
metszeni, amikor az aranyfa virágzik. Mindig a levélrügy felett 0,5-1 
cm-rel metsszünk, mert ha a rügyhöz közelebb metszünk, esetleg 
megsérülhet! A metszést mindig ferdén végezzük, úgy hogy az a 
rüggyel ellentétes irányba lejtsen!

A vastagabb, erősebb hajtásokon hagyhatunk 6-8 rügyet, a 
gyengébbeket 4-5 rügyre metsszük. Amennyiben hosszú erős virág-
szárakat szeretnénk, a 1-2 szemmel vágjuk rövidebbre a hajtásokat! 
A metszőollót a rózsa metszésénél is fertőtlenítsük!

Kertészkedés
márciusban

-os-

Már hagyo-
mány, hogy a Matyó 

Kertbarát Egyesület met-
szésbemutatót tart a tavasz 
beköszöntével. A szervezet 

elnökét arra kértük, írja le a 
legfontosabb tudnivalókat. 

Tanácsait alábbiakban 
olvashatják:

40napos
nagyböjt 
húsvét

előtt

A húsvét előtti 
vasárnapot (idén március 
20-át) virágvasárnapnak 

nevezik, Jézus 
kereszthalála előtt 

ezen a napon vonult be 
Jeruzsálembe. A nagyböjt 
utolsó hetének kezdetén 

a templomokban 
barkaszentelést 

(a magyar 
néphagyomány szerint 

rontás, betegség, 
vihar, jégeső ellen), 
barka-bevonulást és 
körmenetet szoktak 

tartani. 

Zsóry Lajos 
a kútnál, 
vele szemben 
Péterffy Béla 
főszolgabíró

Zsóry-bejárat 1973 és 2005 között

Vízkőeltávolítás korabeli módszerrel – makett 
(készítette: Szajcz János lakatos, 2010)

ZSÓRY 
KÉPEKBEN

Teszák Sándor karikaturista munkája

Herkely Károly
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VÁROSHÁZAVÁROSHÁZA

Üléseztek 
a városatyák

Elfogadták az önkor-
mányzat 2016. évi 

költségvetését, emel-
lett meghatározták 
a szociális ellátások 
intézményi térítési 
díjait, valamint pá-

lyázat benyújtásáról 
is döntöttek a város-

atyák február 24-ei 
ülésükön. 

A polgármesteri 
tájékoztató után a 
Zsóry-fürdő gyógy-

hely komplex turisztikai fej-
lesztésére vonatkozó pályázat 
benyújtásáról döntöttek 
elsőként. A Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő főbejárata előtt 
jelenleg parkolóként használt 
közterületén és a vele kap-
csolatban lévő „arborétum” 
területén új üdülőközpontot 
szeretne az önkormány-
zat kialakítani. A napirend 
keretében Rátkai Attila 
tervező bemutatta a fejlesz-
tés látványterveit. A jelenleg 
parkolóként használt terület 
igénybevétele a közlekedési 
és parkolási rendszer átala-
kítását teszi szükségessé, de 
a jelenleg meglévő parkolók 
száma nem csökken és a 
nyári csúcsidényben további 
parkolók kijelölésére lesz 
mód a fürdő más területein. 

A tervezett fejlesztés 
központi eleme a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő 
főbejárata előtt kialakítandó 
fogadótér, amely – közvetlen 
kapcsolatban a rekreációs 
park zöldfelületével –, a 
szabadidő-eltöltés és kultu-
rális programok tereként fog 
üzemelni. A tervek szerint a 
főbejárat előtt egy szökőkút 
fogja a víz látványával a für-

dőzés élményére hangolni az érkezőket. Ezen a térrészen kap 
helyet a park és a közösségi tér határvonalán egy többfunkciós 
látványelem, ami páramoziként, kis színpadként és alkalman-
ként fényjáték helyszíneként is üzemelhet. 

A téren filagória kötné majd össze a kis alapterületű, de a 
használathoz szervesen kapcsolódó épületeket, az információs 
irodát, a matyóajándék-boltot, a kávézót és a nyilvános wc-t. 
Közelében olyan utcabútorokat helyeznének el, melyek kisebb 
csoportok találkozási helyén kívül, helyi vállalkozások terméke-
inek, elsősorban háztáji gyümölcs- és zöldségárusításra is alkal-
mas helyszínül szolgálhatnak. A tér északi oldalát a helyi járatú 
autóbuszmegálló, a déli oldalát a kerékpár-tároló építménye zárja 
le a tervek szerint.

Az arborétumban a növényállomány gazdagítása mellett 
különleges élményt nyújt hang- és fényjátékával, a tájegység 
növény- és madárvilágát bemutató „növénytorony” is. A 
területen sétautakat, játszótereket, növényszobrokat, az aktív 
pihenést (futópálya, kültéri fitness) és szórakoztató informá-
ciószerzést szolgáló egységeket alakítanának ki. 

A gyógyhelyek fejlesztését célzó pályázatot már kiírták, 
melyre önkormányzatunk a tervek szerint március 15-ig 
nyújtja be elképzeléseit. 

Nyertes pályázat esetén mintegy 1 milliárd forintot kap-
hat az önkormányzat a beruházás megvalósítására. A projekt 
100%-os támogatottságú, így a tervezett összeg elnyerése 
esetén nem igényel önkormányzati önerőt. 

Ezt követően a testület elfogadta az önkormányzat 2015. 
évi költségvetési rendeletének módosítását, valamint megsza-
vazták a település ez évi büdzséjét is.

A városvezetés meghatározta a szociális intézményekben 
nyújtott ellátások 2016-os térítési díjait, amelyek mintegy 7%-
kal emelkedtek 2015-höz képest. A nappali ellátást nyújtó Idő-
sek Klubjában továbbra is díjmentesen várják a Mezőkövesden 
élő idős polgárokat. A házi segítségnyújtásért ezentúl óránként 
100 forintot kell fizetniük a szolgáltatást igénybe vevőknek. 

BESZÁMOLÓK, TÁMOGATÁSOK A városatyák elfogadták a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat elmúlt évi tevékenységéről 
szóló beszámolót, valamint a 2016-os esztendőre is 3.700.000 
Ft támogatást szavaztak meg az önkormányzattól átvállalt 
szociális feladatok ellátására, a hajléktalanok nappali melege-
dőjének, illetve éjszakai menedékének biztosítására.

A Matyó Idegenforgalmi Egyesület kérelmet nyújtott be 
a Matyó Húsvét költségeinek önkormányzati támogatására. 
A képviselők 1 millió forintot szavaztak meg a város egyik 
legnépszerűbb rendezvényének megszervezésére. 

Minden év március végéig van lehetősége az önkormány-
zatoknak, gazdálkodó- és civil szervezeteknek vagy akár 
magánszemélyeknek arra, hogy településükről vagy szű-
kebb közösségeikből személyeket jelöljenek a Népművészet 
Mestere díjra. Ebben az esztendőben a Matyó Népművészeti 
Egyesület javaslatára és a képviselő-testület támogatásával 

két népművészt, Zeleiné Pap 
Bernadett hímzőt és Fehér 
Tibor fazekast terjesztenek 
fel a rangos elismerésre. 

A grémium megtárgyalta 
és elfogadta a Mezőköves-
di Közös Önkormányzati 
Hivatal elmúlt évben végzett 
munkájáról, valamint a 25 
éves Matyó Népművészeti 
Egyesület tevékenységéről 
szóló tájékoztatókat.

INDÍTVÁNYOK Sürgősségi 
indítványként tárgyalták „Az 
Élet Művészete Magyaror-
szági Közhasznú Alapítvány” 
kérelmét, amelyben az ala-
pítvány kéri az önkormány-
zatot, támogassa a Matyó 
Néptáncegyüttes Új-Delhibe 
történő utazását, a Kultúrák 
Világfesztiválján való részvé-
telét március 11–13. között. 
A városatyák döntése értel-
mében az önkormányzat 5 
millió forinttal járul hozzá az 
50 fős matyó delegáció indiai 
útjához és szerepléséhez.
Sürgősségi indítványként 
fogadta el a testület a Mező-
kövesdi Városgondnokság, a 
Mezőkövesdi Városi Bölcsőde 
és Napköziotthonos Óvoda 
alapító okiratának technikai 
módosítását. 

Mezőkövesd üdülőterülete 2013-ban kapta meg a gyógyhely 
minősítést. A nemrégiben kiírt GINOP-os pályázat célja az 
országban lévő gyógyhelyek fejlesztése. Önkormányzatunk 
az elmúlt hónapokban már elkészítette a Zsóry üdülőterület 
komplex turisztikai korszerűsítésére vonatkozó terveit. 
– Ez egy nagy jelentőségű beruházás lesz, hiszen nyertes pályá-
zat esetén mintegy 1 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat 
meg az üdülőterületen, amely révén egy valóban európai szín-
vonalú, az ide érkező turisták számára széleskörű kikapcsolódási 
lehetőséget nyújtó park, közösségi tér jöhet létre. A testületi 
döntés értelmében március 15-ig benyújtjuk az erre vonatkozó 
terveinket, pályázatunkat. Ha nyer a pályázat, akkor előrelátha-
tólag jövőre el is kezdődhet az üdülőterület átalakítása – emelte 
ki dr. Fekete Zoltán polgármester.

Pály
ázat

15
. M

at
yó

 Húsvét: március 26–28.

Molnár Zs.

SPORT ÉS KIKAPCSOLÓDÁS 
A pihenés és feltöltődés hely-
színe is lehet a hangulatos, 
különleges virágszobrokkal 
díszített közösségi tér, melyet 
a tervek szerint többfunkciós 
színpad, filagória, kávézó, 
ajándékbolt, szökőkút, pihe-
nő- és árusítóhelyek és egy 
különleges növénytorony is 
díszít majd. Aktív pihenés a 
parkban: szabadtéri fitnesz-
eszközök, sétautak, futópá-
lya, valamint több korosztály 
számára is használható ját-
szótér várja majd a mozogni 
vágyókat.

Látványtervek: D-Tér Kft.
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VÁROSHÁZA AKTUÁLIS

MOZGÁSTÉR a mozgásért

Az új termet öltözőkkel együtt 
az oktatási intézmény alag-
sorában, az étterem helyén 
alakították ki. A sportpadló-bo-
rítással és nagyméretű tükörrel 
ellátott helyiségben különféle 
sportágak és mozgásformák 
gyakorolhatók, egyebek mellett 
a néptánc, a gimnasztika és az 
erősítés, valamint számos küz-
dősport, például a karate is.

AVATÁS Az átadó ünnepséget 
február 23-án rendezték meg. 
Elsőként Juhász Jánosné igazga-
tó köszöntötte a jelenlévőket, aki 
örömét fejezte ki a fejlesztéssel 
kapcsolatban, majd dr. Fekete 
Zoltán polgármester osztotta 
meg gondolatait. A városvezető 
először diákkori emlékeit idézte 

fel, ezután köszönetet mon-
dott azoknak, aki részt vettek a 
tornaterem és a hozzá tartozó 
öltözők kialakításában.

– A fejlesztés megvalósítása 
nem igényelt külön forrást, 
mert a munkálatokat a Start 
Munkaprogramban résztvevők 
mellett a Városgondnokság 
szakemberei végezték el. Azt 
kívánom a gyerekeknek, hogy 
használják egészséggel, becsül-

jék meg és vigyázzanak a torna-
teremre, hiszen mostantól már 
itt is sportolhatnak – mondta a 
városvezető.

A köszöntők után Juhász 
Jánosné és dr. Fekete Zoltán 
közös szalagátvágással adta át a 
tornatermet.

Az ünnepség zárásaként a jelenlévők megtekintették az oktatási intézmény diákjainak néptáncbemutatóját

jót 
várjJó

te
tte
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rt

 –

Rendhagyó eseménnyel kezdődött 
a február 23-ai állománygyűlés a Mezőkövesdi 

Rendőrkapitányságon.

Elsőként Szerencsi Árpád rendőr alezredes, a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság vezetője köszöntötte a meg-
jelenteket, dr. Mecser Tamás rendőrezredest, bűnügyi 
rendőrfőkapitány-helyettest, dr. Fekete Zoltán polgár-
mestert, dr. Tóth Béla ügyészt, majd ismertette azt a 
közelmúltban történt rablást, amely során egy lakostól ér-
kező bejelentést követően került rendőrkézre az elkövető.

Az állománygyűlés elején a rendőrség részére (telefon-
hívásával) komoly segítséget nyújtó mezőkövesdi állam-
polgárnak, Kriston Norbertnek mondtak köszönetet. A 
lelkiismeretes fiatalember tettét dr. Fekete Zoltán polgár-
mester is megköszönte, példaértékű segítségnyújtásáért az 
önkormányzat nevében jutalomban részesítette.

Február 10-én a kora délutáni órákban egy férfi telefonált be a Megyei Rendőr-főkapi-
tányság tevékenység-irányítási központjába, mert észrevette, hogy egy általa ismert 
idős hölgyet egy fiatal férfi gyanúsan követ, nem messze annak mezőkövesdi lakásá-

tól. A helyszínre kiérkező mezőkövesdi rendőrök a telefonhívásnak köszönhetően tet-
ten érték és az udvaron elfogták a 19 éves helyi lakost, aki bántalmazta és kirabolta a 
82 éves asszonyt. A fiatal férfi előzetes letartóztatását elrendelte a bíróság az ügyész-

ség közreműködésével, és akár 10 év szabadságvesztést is kiróhatnak rá tettéért. 

Az adózás 
és 

szinonimái
Nyugalom és biztonság. Önnek 
ezek a szavak jutnak eszébe, amikor 
az adózásra gondol? Ha Tállai And-
rást kérdezzük az elképzeléseiről, 
akkor egy olyan adózási rendszer 
körvonalait festi elénk, melyben 
hátradőlhetünk, hiszen kérésünkre 
a NAV készíti el adóbevallásunkat, 
melyben cégünk kedvezményeket 
kap, ha időben és pontosan adózik. 
A NAV új vezetője fokozatos, ámde 
határozott lépésekkel tervezi a 
szervezet átalakítását.

Hogyan lehet hatékonyabb egy évtizedek óta (szinte változat-
lanul) működő rendszer? Milyen változások várhatók a NAV 
belső struktúrájában, illetve minket, adózó állampolgárokat 

miben érintenek majd az új szabályok? Hogyan lehet alapjaiban meg-
változtatni valamit, melyet (akár egyszerű, akár nehézkes velejárója is 
volt életünknek) megszoktunk és ami mindannyiunkat érint? – Szá-
mos kérdés, mely foglalkoztat bennünket... viszont egyre több nyitott 
mondat ismeretlenjét tudjuk válaszokkal helyettesíteni.

Legutóbb február 25-én 
arról tájékoztatott Tállai 
András, hogy az adóhaté-
konyság javítása érdekében 
az ekáer rendszerének 
módosítását, javítását, illetve 
az online pénztárgépek 
használatának kiterjesztését 
tervezi a kormány. A Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
(NGM) miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője 
a Joint Venture Szövetség 
(JVSZ) PÁR-BESZÉD – a 
reálgazdaság élénkítéséről és 
aktualitásairól című rendez-
vényén arról is beszélt, hogy 
a NAV dolgozói számára 
életpályamodellt vezet be.

Motivált adóhatóság

Új, átlátható struktúra

Kiszámítható életpálya

Adózói minősítés

Következetes ellenőrzés

Könnyített adóbevallás

Az adózás új rendjéről szóló törvény előkészítése mellett a NAV szervezeti struktúráját is sze-
retné ésszerűsíteni a kormány. Hatékonyabb és korszerűbb rendszert terveznek, melyben fontos 
cél, hogy motivált, új feladatokra nyitott adóhatóság jöjjön létre. Az adóbevallások terhe tovább 
csökken a jövőben, 2017-től már majdnem 4 millió állampolgárt „szabadít meg” a NAV az szja-
bevallás kötelezettségétől – számolt be az MTI. 

Az államtitkár szerint az elektroni-
kus számlázással az adócsalás elleni 
küzdelem és az adóellenőrzések 
hatékonysága is javulhat. A tervek 
szerint 2017 januárjáig mintegy 
30-50 ezer új online pénztárgépet 
helyeznek üzembe. 

– A gazdasági társaságok és a magánszemélyek ellenőrzései 2016-ban egymásra fognak épülni. 
Az új szabályokhoz igazodva a vagyonosodási vizsgálatok a bűnügyi jelzések alapján indulnak. A 
kiemelt figyelem azokra irányul, akik nagy tartozást halmoztak fel vagy a be nem jelentett alkal-
mazottak listáján szerepelnek, felfüggesztették, törölték az adószámukat. A kockázatos besorolást 
évente felülvizsgálja majd a hatóság, vagyis lehet javítani a helyzeten. A legfontosabb cél a csalárd 
szándékkal létrehozott értékesítési láncolatok gyors feltárása, az áfacsalásokban résztvevők kiszű-
rése, a költségvetési károkat okozó személyek beazonosítása – tájékoztatott Tállai András.    Sz.B.Á.

Már körbekerítette a munka-
területet a kivitelező: március 
1-jétől épül a tanuszoda.
A sportlétesítményt mintegy 400 
millió forint kormányzati támogatás 
segítségével hozzák létre a Bayer Róbert 
Kollégium és a Szent László Gimnázium 
udvarán. A kivitelezői szerződést február 
3-án írta alá  önkormányzatunk képvise-

letében dr. Fekete Zoltán polgármester 
a Szilvási Építő Kft. vezetőjével, ifjabb 
Szilvási Andrással.

A cég március 1-jén átvette a 
munkaterületet, melynek körbe-
kerítése után elsőként a közművek 
áthelyezését, illetve kiváltását, vala-
mint az ott található melléképület és 
kémény bontását végzik el. Továbbá a 
kollégium épületén belül a tervezett 

földszinti vizesblokkok helyén az 
átalakítási munkálatok kezdődnek 
meg. Körülbelül egy hónap múlva a 
tanuszoda alapozásához szükséges 
földmunkák következnek. A tervek 
szerint a kivitelező fél év múlva, 
augusztus végéig átadja az elkészült 
beruházást, melyben 750 m2 alapte-
rületen két medencét alakítanak ki.

M. Zs.

Vigyázz, 

kész, 
rajt!

Érezhető, hogy alapjaiban változik meg körülöttünk és velünk a rendszer. A célok, 
miszerint könnyebben és gyorsabban intézhetjük adóügyeinket, kecsegtető, ki 
ne szeretne megszabadulni a bürokrácia felesleges köreitől? Az az elképzelés, 
mely szerint azokkal szemben, akik nem fizetnek adót, a NAV ténylegesen és 
következetesen lépjen fel, ha pedig egy vállalkozás pontosan fizeti a közterheit, 
kedvezményekben, előnyben részesül, több mint megnyugtató.

Tornatermet avattak 
a Szent László Gimnázium és Köz-

gazdasági Szakközépiskolában.

B. K.

M. Zs. Kriston Norbert, Szerencsi Árpád, dr. Fekete Zoltán és dr. Mecser Tamás
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Növendékhangverseny 
a zeneiskolában
A Művészetoktatási Intézmény minden tanévben több 
alkalommal ad lehetőséget a zenét tanuló diákoknak 
a nyilvános szereplésre. Ebben az évben másodjára 
rendezték meg a növendékhangversenyt, amely 
során a tanulók előadhatták azokat a zenedarabjaikat, 
amelyeket az elmúlt hónapokban sajátítottak el és még 
nem mutattak be. A koncerten például Beethoven, 
Schubert, Purcell művei mellett népdalcsokrot és több 
éneket is hallhatott a közönség. A darabokat egyebek 
mellett furulyán, csellón, keyboardon és gitáron 
szólaltatták meg a gyerekek.

A gyógytestnevelés az iskolai 
testnevelés speciális, de kötelező 

alapfeladata, melyet a pedagó-
giai szakszolgálat biztosít. 

Azokkal a tanulókkal foglalkozik 3–19 
éves korig, akiknek egészségi állapota 
(veleszületett, vagy szerzett elváltozás 
miatt) károsodott, és az iskolaorvosi, 
szakorvosi szűrővizsgálat alapján gyógy-
testnevelés óra javasolt. A tanuló év 
közben is bekapcsolódhat a munkába, 
amennyiben ezt orvosi javaslat indo-
kolja. A gyógytestnevelés feladatának 
ellátása a tanév rendjéhez igazodik.

Az orvosi szűrés alapján a következő kategó-
riákba sorolhatók be a tanulók:
I. kategória: könnyített testnevelési órán 
vesz részt a tanuló, ha hosszabb betegség 
miatt fizikai állapota leromlott, kisméretű 
mozgásszervi, belgyógyászati stb. elválto-

zása van, s emiatt a testnevelési órák egyes 
gyakorlatait nem végezheti. A könnyített 
testnevelés általában a normál testnevelési 
órán kerül megszervezésre, az adott iskolá-
ban tanító testnevelő tanár vezetésével.
II. kategória: gyógytestnevelési órán vesz 
részt a tanuló, ha mozgásszervi, belgyó-
gyászati stb. elváltozása miatt sajátos, az 
állapotát figyelembe vevő foglalkozásokat 
javasol a szakorvos.
II./A kategória: Az orvosi javaslat alapján 
testnevelési órán is részt vehet. 
II./B kategória: Csak a gyógytestnevelési 
órán vehet részt, az egészségügyi diagnó-
zisnak megfelelő foglalkozásokon. 
III. kategória: Fel kell mentenie a tanulót 
a testnevelési órán való részvétel alól, ha 
mozgásszervi, belgyógyászati stb. elválto-
zása nem teszi lehetővé a gyógytestneve-
lési órán való részvételét sem.

Intézményünk két gyógytestnevelő 
tanára, Czufor Adrienne és Kovács Gergő 
látja el a mezőkövesdi járás gyermekeit 

(288 fő). Jelenleg Mezőkövesden és a járás 
kilenc településén 12–18 fős csoportokban 
foglalkoztatjuk a tanulókat heti két alka-
lommal a saját intézményükben. Ahol ez 
megoldható, a gyermek (II./A) testnevelés 
óra helyett is ezeken vesz részt.

Az órák célja a mozgásszervi (pl. 
gerinc, mellkas, láb) elváltozásokkal és bel-
gyógyászati (veleszületett szívbetegségek, 
ifjúkori magas vérnyomás, asztma) prob-
lémákkal küszködő tanulók panaszainak 
csökkentése, az egészség helyreállítása, 

valamint a testi képességek fejlesztése és 
a sportolási igény kielégítése. Az egészség 
helyreállítása bizonyos mértékig sajátos, 
de a testnevelésre és a sportra jellemző 
módszerekkel történik, előtérbe helyezve a 
gyógyítást elősegítő gyakorlatokat, a káros 
gyakorlatokat elhagyva. Eközben oldjuk az 
elváltozásból adódó lelki feszültségeket, 
csökkentjük a betegségtudatot, sportos 
szemlélettel korrigálunk és fejlesztünk.

Az érzelmi intelligencia 
gyermekkori sajátosságairól és 

fejlesztéséről tartott előadást 
dr. Kádár Annamária 

február 22-én a Közösségi Házban. 

A pszichológus-trénerrel az elmúlt 
években már többször is találkozhattunk 
Mezőkövesden, amikor Mesepszicho-
lógia című köteteit mutatta be. Február 
22-én az érzelmi intelligenciáról (EQ), 
az óvodás és kisiskolás korú gyermekek 
érzelemkezeléséről beszélt.
– Az óvodások érzelmi intelligenciájának 
formálásában fontos szerepe van annak, 
hogy a szülők képesek legyenek a saját 
érzelmeiket felismerni és azt kifejezni – 
mondta el dr. Kádár Annamária.

A pszichológus hozzátette, hogy a 
negatív érzésekről is nyíltan kell beszélni 
a gyermeknek: „Anya most mérges, mert 
elromlott a mosógép.” Ez azért is fontos, 
mert felvállalásukkal azt közvetítik a gyer-
mek felé, hogy teljesen elfogadható, hogy 
az embernek vannak kellemetlen érzései, 
amelyek akár szerettei felé is megjelenhet-
nek: „Anya most mérges apára, mert még 
mindig nem javíttatta meg az elromlott 

autót.” Elkerülhetetlen, hogy egy gyermek 
negatív élményeket is átéljen, ez lehet 
például egy kisebb sérülés, baleset, vagy 
akár egy kedvenc háziállat elvesztése is. A 
szakember szerint a rossz tapasztalatok 
feldolgozásában sokat segít, ha a gyermek 
ezekről minél többet beszél, ha elmond-
hatja másoknak, mi történt vele. 

Az iskolás korú gyermekeknél már 
fejleszthető az EQ, hiszen képesek 
kezelni ellentmondásos érzelmeiket is, 
valamint kialakulnak a bonyolultabb, 
például erkölcsi érzelmek. A programot 
a Kabócák és Manócskák a Családok 
Egyesülete, Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata és a Mezőkövesdi Közkincs-
tár Nonprofit Kft. szervezte.

Gyógytestnevelés a Pedagógiai Szakszolgálatban

Gyermekkori érzelmek

M. Zs.

Czufor Adrienne
gyógytestnevelő

Megtartotta idei második növendék-
hangversenyét a zeneiskola február 24-én

Jótékony hatású mozgásgyakorlatok a gyógytestnevelés órákon

Eddigi tevékenységem a teljesség igénye nélkül:
• Bejelentést tettem egy romos házról, 

amely közvetlen életveszélyt jelentett. 
Többször voltam a helyszínen, videót ké-
szítettünk róla, napirendi pont javaslattal 
éltem, felszólaltam az ügyben, végül a 
javaslataim alapján lebontották a házat. 

• Bejelentettem a Kőrisfa utca elejének 
rossz állapotát, később aláírást 
gyűjtöttem, amit 85 lakó támogatott, 
interpellációt is írtam, míg végül az 
utat kijavították.

• A város több pontján is súlyos vízelve-
zetési problémát jelentettem be, mely-
be az érdemi beavatkozást minden 
esetben elutasította a városvezetés, 
holott sok helyen néhány közmunkás 
meg tudta volna oldani a gondot.

• Legalább egy tucat közvilágítással 
kapcsolatos problémát bejelentettem. 
A hibákat kijavították.

Többek között kezdeményeztem: 
• az ingyenes parkolás megvalósítá-

sát a városban. 
• az 56-os emlékmű kivilágítását.
• és segítettem a városban található 

illegális szemétlerakók megszün-
tetését, és a tettesek kézre kerítését, 
több esetben feljelentéssel is éltem.

• a rablások és betöréses bűncselek-
mények nyomozókutyával való 
hatékony felderítését.

• a munkahelyteremtésre való 
fokozottabb odafigyelést.

• közlekedés segítő tükör kihelyezését.
Nem támogattam: 
• a parkoló díjak emelését
• zöldhulladék és törmelék elszállításá-

nak díjnövelését
• a kéményseprési díj duplájára emelését 
• a piaci árusítás és az építményadó 

díjtételeinek emelését
• a szegregált területek lakosságának szét-

költöztetését a város különböző pontjaira
Támogattam:
• az új térfigyelő kamerák beszerzését
• a háziorvosok adókedvezményét
• karácsony alkalmával a 65 év feletti idő-

sek 1000 forint ajándékban részesüljenek
• helyi népszavazás kezdeményezésére 

elegendő legyen a lakosság 10%-
ának aláírása a jelenlegi maximum 
35% helyett. (a testület leszavazta)

• a közterület felügyelet létszámát növeljék 
meg a közbiztonság érdekében (a testület 
leszavazta), illetve tevékenységéről 
minden évben beszámolót készítsenek.

• az idősgondozás folytatását

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendszerint minden hónap utolsó szerdáján ülésezik, melyet bizottsági ülések előznek meg. 
Munkájuk persze nemcsak az ilyenkor napirendre tűzött előterjesztések megtárgyalásából áll, így arra kértük a városatyákat, röviden foglalják össze az 
elmúlt évben végzett tevékenységüket. A 11 mezőkövesdi önkormányzati képviselő beszámolóját háromrészes sorozatunkban olvashatják.

KÉPVISELŐI MUNKA (3. rész)

FÜGEDI RICHÁRD ALEX önkormányzati képviselő

Az elmúlt évben a képviselői munkám ugyanazokra az alapelvekre építettem, mint a 
korábbi időszakban. Elsődleges feladatom volt a lakossági igények kielégítése, a felmerülő 
problémák megoldása, mindezek mellett kiemelt fontosságú volt Mezőkövesd fejlődésé-
nek előmozdítása és a városfejlődés érdekében megszülető döntések támogatása.

A képviselői tevékenységem a mezőkövesdiekkel kialakított személyes kapcso-
latokra épült, amelyek lehetőséget biztosítottak arra, hogy bizottsági és képviselői 
munkám során közvetlen tapasztalatokra építve a legjobb döntések megszületését 
segítsem elő. A városban, piacon, fogadóórán és a személyes találkozások alkalmával a 
lakosság által felvetett problémákat igyekeztem a legjobb tudásom szerint megoldani. 
Mind az interpellációk, mind az aktuális napirendekhez való hozzászólásaim mögött a 
személyesen megszerzett tapasztalataim és a polgárok által adott információk álltak. 
Közlekedési, útfelújítási és lakhatási problémák mellett gyakran szembesültem szociális 
gondokkal, melyek megoldása évről évre komolyabb feladatot jelent a források 
szűkülése és a jogszabályok változása miatt. Sajnos egyre több család küzd komoly 
szociális problémákkal, a mindennapi megélhetés és gyermekeik megfelelő szintű 
ellátása a biztosított támogatások és segítség ellenére is nagy kihívás. Sajnos a lakosság 
nyugalmát zavaró és a relatív biztonságérzetét veszélyeztető tevékenységek is jelen vol-
tak városunkban, annak ellenére, hogy a rendőrség és polgárőrség sokat tett a helyzet 
javítása érdekében. Az egészségügyi ellátás problémái főleg a szakorvosi ellátottságból 
és a hosszú várakozási időkből adódtak, de panaszkodtak a betegek az egri kórház zsú-
foltságára is. A nagyobb városi fejlesztések kivitelezési munkáit figyelemmel kísértem, 
azoknak az alakulását folyamatosan nyomon követtem, a kivitelezéssel kapcsolatos 
problémákat jeleztem az illetékesek felé. Szorgalmaztam, hogy a versenysport mellett 
a tömegsport is megfelelő támogatásban részesüljön. 

Kérem, hogy a megoldásra váró ügyeikkel, problémáikkal forduljanak hozzám 
bizalommal a jövőben is.

NYESTE ISTVÁN önkormányzati képviselő

Számomra fontos, hogy a hétköznapokban 
is tartsam a kapcsolatot a lakossággal. 
A hozzám fordulók problémáit minden 
alkalommal képviseltem a hivatal felé és 
a képviselőtestületi üléseken. Támogatom 
azokat a kezdeményezéseket, amelyek 
városunknak érdekét szolgálják.
Részletek eddigi tevékenységemből: 
A Fecske úti bölcsőde érdekében kez-
deményeztem, hogy a „madár utcákat” 
lakó-pihenő övezetté nyilvánítsák (ebben 
a Polgármester Úr partner volt, a végleges 
döntés a testület előtt áll). 
A kutyasétáltatás rendjével kapcsolatban 
kezdeményeztem, hogy a Kavicsos tónál 
egy jól felszerelt, zárt kutyafuttató kerüljön 
kialakítása. 

• Nem vettem igénybe a képviselői szá-
mítógépet, a felszabadult 90.000 Ft-ot 
a Városi Könyvtár részére fizettem be.

• Kértem, hogy a Munkaügyi Kirendelt-
ség tájékoztatót készítsen a munkaügyi 
helyzetről és a közmunkaprogramról.

• Kértem az ingyenes parkolás és a csapa-
dékvíz-elvezetés megvalósítását. Számos 
útburkolati hibára hívtam fel a figyelmet.

• Kértem a kutyás rendőri szolgálat 
felállítását, nyomkövető kutya 

beszerzését. Többször találkoztam 
Rendőrkapitány Úrral, hogy városunk 
problémáira felhívjam a figyelmet.

• Számos illegális szemétlerakót szüntettem 
meg. Rendszeres területbejárást tartok.

Nem támogattam: 
• a parkoló díjak emelését
• zöldhulladék és törmelék elszállításá-

nak díjnövelését
• a kéményseprési díj duplájára emelé-

sét (nyártól ingyenessé válik)
• a piaci árusítás és az építményadó 

díjtételeinek emelését
• tiltakoztam a vonatok járatritkítása 

ellen, és kezdeményeztem az Intercity 
vonatok megállását 

• a szegregált területek lakosságát szét-
költöztessék a város különböző pontjaira

Támogattam:
• az új térfigyelő kamerák beszerzését
• a háziorvosok adókedvezményét
• a 65 év feletti idősek 1000 Ft támoga-

tásban részesüljenek
• helyi népszavazás kezdeményezésére 

elegendő legyen a lakosság 10%-ának 
aláírása a jelenlegi max. 35% helyett 
(ez nem kapott támogatást)

• a közterület felügyelet létszámát nö-
veljék meg a közbiztonság érdekében

JÁMBOR MÁRK ISTVÁN önkormányzati képviselő

M. Zs.
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JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: 
Engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 15 óra 30:  Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: március 27. (húsvét 
vasárnap) reggel 8 óra: pászkaszenteléssel 
egybekötött szertartás.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 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
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
Április 1–30-ig az esti misék kezdési időpontja 18 óra.
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden hónap második és negyedik szerdá-
ján 17 órakor Bibliaóra a parókián
Az Egervölgyi Református Egyházmegye női 
szolgálóinak találkozója 2016. március 20-án 
(virágvasárnap) 16 órakor a Közösségi Ház 
színháztermében
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Programajánló
Március 14. hétfő

Városi Ünnepség az 1848-as forradalom és 
szabadságharc emlékére a Közösségi Házban

Március 17. csütörtök

17 órától Kertbarát Klub a Közösségi Házban

Március 17. csütörtök

18 órától Leszek az özvegyed – krimikomédia 
2 részben az Éless-Szín előadásában a 
Közösségi Házban

Március 18. péntek 
11–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

Március 19. szombat

15 órától Városi Keresztút 
– indulás a Szent László templomtól

Március 23. szerda

10–15 óráig Míves Gömöri Hímes – 
Zsuponyóné Ujváry Mária gömöri hímes tojás 
készítése és bemutatója a Matyó Múzeumban

Március 23. szerda

15 órától Bemutatkozik a Dél-Gömöri 
Örökség – a putnoki Gömöri Múzeum és a 
Holló László Galéria időszaki kiállításának 
megnyitója a Matyó Múzeumban

Március 25. péntek 
16 óra 30-tól Kabócás húsvéti készülődés 
a Közösségi Házban

Március 27-28. vasárnap–hétfő

15. Matyó Húsvét a Hadas városrészben

Március 12. szombat

18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Soproni VSE-GYSEV NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Március 19. szombat

10 órától Mezőkövesdi Zsóry SE 
– Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft. U17, 
12 órától U19 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

április 2. szombat

10 órától Mezőkövesdi Zsóry SE – Sajóvölgye 
Focisuli SE U14,
12 órától U15 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

április 2. szombat

19 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Aqvital FC Csákvár NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
március 6–12-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)
március 13–19-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

március 20–26-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

március 12.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

március 19.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

március 26.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban február 16. és 29. között 1 há-
zasságkötést és 14 halálesetet  anyaköny-
veztek. Ezek közül az alábbiak hozzátarto-
zói járultak hozzá a nevek közléséhez:

Haláleset
Gulyás István 67 éves,

Hegedűs Jánosné 86 éves,
Bukta Imréné 87 éves,

Reiter Lászlóné 79 éves
mezőkövesdi lakos.

Ünnepi hulladékszállítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 
március 15-ei ünnep alatt társaságunk az 
alábbiak szerint 
végzi a lakossági hulladékgyűjtést: 

Mezőkövesd városban
2016. március 15-én (kedd) esedékes lakos-
sági hulladékgyűjtést 2016. március 14-én  
(hétfőn)  végezzük az ezen a napon esedékes 
járatokkal párhuzamosan. 

A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2016. március 15-én zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel.  

Mezőkövesdi VG Zrt.

OLVASÓINK ÍRTÁK

Az általános iskolások számára kiírt 
rajz-, képzőművészeti pályázat értékelése

A Mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola ebben a tanév-

ben is rajz-, képzőművészeti pályázatot 
írt ki általános iskolások számára. A 
téma: Az ünnep.

Számos színvonalas pályamunka 
érkezett: ezúton köszönjük minden 
pályázónak és felkészítő tanárnak az al-
kotásokat. Az értékelésre és a munkák-
ból készült kiállítás megnyitására 2016. 
február 13-án került sor a Közösségi 
Ház földszinti kiállítóterében. 

A díjazottak
5–6. osztály:
1. Gaál Tímea („Karácsony”), 
felkészítő tanár: Juhász Tiborné, 
Forrás Oktatási Központ, Tard
1. Radványi Zita („Angyalos”), fel-
készítő tanár: Murányiné Klucsik M. 
Judit, Mezőkövesdi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola
2. Petrán Benedek Lajos („Ünnep a 
városban”), felkészítő tanár: Tóthné 
Gáspár Mária, Mezőkövesdi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2. Török Anita („Augusztus 20-ai vízi 
felvonulás”), felkészítő tanár: Tóthné 
Gáspár Mária, Mezőkövesdi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
3. Danyi Csaba („Ünnepi táj”), felkészí-
tő tanár: Tóthné Gáspár Mária, Mező-
kövesdi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
3. Verhózki Flóra („Húsvét”), felkészítő 
tanár: Tóthné Gáspár Mária, Mező-
kövesdi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
Különdíj: (közös alkotás) Bencsik 
Dorottya, Nagy Árven, Bányi Nóra, 
Pongó Lilla („...Élő víznek folyamai...”), 
felkészítő tanár: Juhász Tiborné, Forrás 
Oktatási Központ, Tard

7–8. osztály:
1. Dobsi István („Ünnepi hangulat”), 
felkészítő tanár: Tóthné Gáspár Mária, 
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola
2. Galgóczi Petra („Ünnepi gyertya”), 
felkészítő tanár: Juhász Tiborné, Forrás 
Oktatási központ, Tard
3. Dargai Enikő („Az én ünnepem”),  
felkészítő tanár: Tóthné Gáspár Mária, 
Mezőkövesdi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola

Valamennyi díjazottnak 
és felkészítő tanárnak gratulálunk!

A humán-művészeti 
munkaközösség tagjai

A 2015/2016. I. félév után 
a művészeti iskola képzőművészeti tagozatán elért sikerekről
Már 16. éve Mezőkövesd három általá-
nos iskolájában délutáni órákon gyere-
kek végeznek vizuális alkotó munkát a 
művészeti iskola tanulójaként.

Az életkori és egyéni adottságokkal 
kibontakoztató képzéssel, változatos 
anyagokkal, technikák megismertetésé-
vel biztosítjuk a kreatív tevékenységeket 
kiscsoportos foglalkozásokon.

Kihasználjuk a lehetőségeket 
pályázatokon, versenyeken való 
megmérettetésre is. Képzőművészeti 7 
csoportomban 83 diák tanul. A tanév 
eddigi eredményeit szeretném megosz-
tani az újság olvasóival.

– Univerzum Club: Múltunk rejtélyei, 
jövőnk kilátásai című országos gyermek 
rajz pályázatán I. helyezés ért el Loj 
Tüne, megosztott III. helyezést ért el 
Csomós Noémi és Kovács Krisztina.

– KLIK: Olvasás népszerűsítése című 
területi versenyen
3. osztályban II. hely: Csattos Blanka,
4. osztályban I. hely: Nagy Anikó,
5. osztályban I. hely: Loj Tímea,
6. osztályban I. hely: Markó Réka.
– Bükki Nemzeti Park 2015. év állata 
című országos versenyén III. helyezést 
ért el: Sebe Réka.
A beküldött munkákért az iskola elisme-
rő oklevelet kapott.
– GPS nyomkövetés című országos 
versenyen tárgyjutalomban részesült: 
Zelei István.
– FUNDIMINI szervezet: Álom játszótér 
című pályázatán a 80 legjobb munka 
között 11 diákom munkája szerepelt a 
fővárosi kiállításon.
– Pentel 45. Japán nemzetközi gyermek 
rajzpályázaton bronz diplomát kapott: 
Gáspár Dóra.

– A fővárosi Szabó Ervin könyvtár: 
képzelt lények csarnoka című országos 
rajzpályázatán II. helyezést ért el az al-
sós korcsoportban: Gáspár Zsófia Anna.
– A Fővárosi Közterület Fenntartó Válla-
lat: Csodálatos kukásautó című országos 
rajzversenyén a legjobb 30 alkotás közé 
került Nagy Anikó munkája, mellyel 
szerepel ebből az alkalomból kiadott a 
Csukás István által dedikált könyvben.
– Kölcsey: Himnusz című hazai és 
határon túli magyarok versenyén rajz 
kategóriában a felső tagozatos korcso-
portban I. helyezést ért el Nagy Anikó.
– A megyei: Toborzó című pályázat I. 
helyezettje Lukács Zsombor lett.
– A szépséges Sissi című országos 
versenyén II.  helyezésért járó jutalmat 
veheti át Budapesten Vámos Attila.
– A Magyar Közút: Álomút című verse-
nyén a több mint kétezer pályaműből a 

legjobb 15 közé került: Radványi Zita és 
Gyenes Luca alkotása.
– A Szent László Gimnázium 
körzeti versenyén I. helyezést ért el: 
Radványi Zita.
– Az apró lépés és a Határtalanul 
Egyesület: Újjászülető tárgyaink című 
pályázatra hazánkból és határon túlról 
közel 600 pályamű érkezett. A csoport 
kategóriában I. helyezettek lettünk a 
csutkalovak, máktündérek, mákmanók, 
cserépbábok című pályázati munkákkal.

Büszke vagyok a diákjaim által elért 
versenyeredményekre, melyek vissza-
igazolják a művészeti iskola képzőmű-
vészeti tagozatán folytatott munkánk 
színvonalát. 

Murányiné Klucsik Judit
a művészeti iskola rajztanára

„Alkotók”, 
felkészítők, 

szülők 
a kiállítás 

megnyitóján
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Március 23. szerda 
Közösségi Ház

17 óra: Barbie: Titkos ügynökök
színes, magyarul beszélő, amerikai-kanadai családi 
animációs film, 76 perc, 2016

19 óra: Agyas és agyatlan
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 82 perc, 2016

Semmi kétség: a világ legjobb titkos ügynökeit a britek szál-
lítják. Ott teremnek azok az elegáns, bátor és kiismerhetetlen 
férfiak, akik hanyag eleganciával és nyugodt mosollyal szállnak 
szembe a veszéllyel, és megküzdenek a világuralomra törő őrült 
ellenséggel. De néha menekülniük kell. A cég egyik emberének 
(Mark Strong) egy bevetés során ráterelődött gyanú miatt 
ezúttal is le kell lépnie kollégái elől. Átmenetileg kénytelen rég-
látott, sörissza, szabadideje nagy részét futballhuliganizmussal 
töltő testvérénél (Sacha Baron Cohen) meghúzni magát, és ezek 
után már nem tud elszakadni tőle: muszáj együtt bujkálniuk. És 
erre a kínzásra, még a szuperkém sincs felkészülve...

Forrás: port.hu

Moziajánló

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

TÁJÉKOZTATÁS
a „Középső” városrészben megvaló-
suló szennyvízcsatorna beruházás 
érdekében a lakástakarékpénztári 

befizetésekhez
Az önkormányzati rendelet szerint a 
szennyvízberuházás megvalósítása 
érdekében a lakástakarékpénztári szerződést 
kötött személy a támogatás igénybevételére 
jogosult, feltéve, hogy a családban az egy 
főre eső, havi jövedelem nem haladja meg 
a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
nyolcszorosát (2016. évben 228.000 forintot).

A támogatás mértéke: 
– Mezőkövesd város középső városré-
szén folyó szennyvízberuházás kap-
csán megkötött lakástakarékpénztári 
szerződések esetében a szerződés 
lejártáig 410 Ft/hó/lakóingatlan.

A támogatás egyedi határozat 
alapján került elbírálásra annak a 

lakástakarékpénztári szerződést kötő 
ügyfélnek, aki

 2016. március 15.
napjáig kérelmét visszajuttatja hivatalunk-
nak és jogosultsága megállapításra került.

 (A kérelmeket évente 
benyújtani szükséges!)

Aki a megjelölt határnapig nem él a 
támogatás igénybevételének lehető-
ségével, a havi befizetési kötelezettsége  
2.010.-Ft/hó/ingatlanra változik 2016. 
január 1. napjától történő befizetésekre.

Kérelemnyomtatványt a Hatósági és 
Szociális Iroda (3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király ut 114. „B” épület, tel.: 
511-555) lehet igényelni, vagy letölteni 
a www.mezokovesd.hu honlapról.

Felmerülő kérdéseivel kérjük, hogy keresse 
a fent megjelölt önkormányzati telefon-
számot, vagy a Társulat irodáját (telefon: 
49/500-358 ) a Közösségi Ház földszintjén.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

MEZŐKÖVESDI 
KERESZTÚT

Útvonal: 
a Szent László templomtól a főutcán a Jézus Szíve templomig 

– A keresztúti ájtatosságra 14.30-tól gyülekezünk a Szent László templom mellett. 
– Hozzuk magunkkal a Mezőkövesdi Keresztút című imafüzetet. (Akinek még 
nincs, a helyszínen megvásárolhatja.) 
– Kérjük, hogy – aki teheti – hozza el az ájtatosságra a lakásából fali, vagy 
talpas feszületét. A feszület iránti tiszteletből, illetve gyakorlati szempontból 
készítsünk a feszületnek megfelelő méretű tokot, amelyet a keresztút idejére 
nyakunkba, vagy vállunkra akaszthatunk. 
– Az ájtatosság a Jézus Szíve templom melletti téren zárul az Apostoli Hitvallás 
közös elimádkozásával, és otthonról hozott feszületeink megáldásával.  
– Mindazokat, akik kerékpárjukat az indulási helyen hagyták, külön autóbusz 
szállítja majd vissza az ájtatosság után a kiindulási helyre. 

SZERETETTEL HÍVJA HÍVEIT ÉS MINDEN JÓAKARATÚ EMBERT A
JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA és a SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIA

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás vízadagoló 
gépeink megvásárolhatók és bérelhetők 
is! Többféle típusú vízből választhat: 
nátriumszegény (szívbarát) ásványvíz, 
ionizált lúgos víz, természetes jódos 
és lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen lúgos 
szénsavmentes ásványvíz. 

Fresh Aqua Kft.
www.freshaqua.hu | 30/285-2427

Fresh aqua
Frissüljön Munka közben!
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Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy Mezőkövesden az alábbi he-
lyeken hálózatrekonstrukció miatt áramszünetet tervezünk:   

2016. április 1-jén 8 óra 30 és 15 óra 30 között
Kodály Z. u.: 1–27., 2–36., Bartók B. u.: 1–9., 2–16., Egressy B. 
u.: 1., 2–14., Erkel F. u.: 1–11., 2–10., Liszt F. u.: 1–15., 2–20., 
garázssor. Jázmin u.: 27–61., 36–78., 63- tól és 80-tól végig. 
Búzavirág u.: 1–27., 2–8., Őszirózsa u.: végig. Rozmaring u.: 
37- től és 48-tól végig. Hóvirág u.: végig. Tiszavirág u.: 2–6. 
Erzsébet királyné u.: 61-től és 58-tól végig. Sárkány u.: végig. 
Dózsa Gy. u.: 44–104., 21a–23., 47–105., Mátyás u.: 4–10., 
14–48., 52–108., 1–97.,  Alkotmány u.: 14., 22–76., 21–41., 
51–85., Muskátli u.: 1–9., 2–10., 14–40., Mák u.: végig. 
Bajcsy-Zs. u.: 28-tól és 1-től végig, 2–24., Liliom u.: 42-től és 
19-től végig, 2–36., 1–11., Nagy Pál u.: 9-től és 10-től végig, 1., 
Dr. Papp Z. u.: 2–22., 24–36., 1–23.,  Deák F. u.: gyógyszertár, 
orvosi rendelők, bölcsőde, 1–27., 2–36., Ibolya u.: 1–11., 2., 
Mátyás kir. u.: 161–163., 181–183., Nefelejcs u.: végig. Tulipán 
u.: 2–18., 1a. Bogáncs köz: végig. Viola u.: 1–17., 2-től végig. 
Pipacs u.: 1–13., 2–6., 10–18., Berkenye u.: végig.

2016. április 4-én 8 óra 30 és 15 óra 30 között
Budai N. Antal u.: 1–13., 2–4., Kossuth u.: 16-tól és 
17-től végig, Szemere B. u.: 29–43., 36–58., Széchenyi u.: 

32-től végig, Állomás u.: végig, Hunyadi u.: végig, Dohány 
u.: 3–49., 4., 8–26., Mindszenty u.: 29-től végig, 4–12., 
Galamb u.: 1–17., 2–22., Pacsirta u.: 17-től és 12-től 
végig, Fecske u.: végig, Sólyom u.: végig, Ifjúság u.: 2–8., 
1–19., Építők u.: garázssor, Gém u.: végig, Sirály u.: végig, 
Hattyú u.: végig.

2016. április 5-én 8 óra 30 és 15 óra 30 között
Hadnagy u.: lakótelep, Sportcentrum, Balassi u.: végig, 
Mátyás király u.: 63., Mindszenty u.: 1–27., Varjú u.: 1–45., 
2–46., Pacsirta u.: 1–15., 2–10a., Gólya u.: 1–27., 2–28., 
Rigó u.: 1–29, 2–22., Sas u.: 1–31., 2–28., Vajda J. u.: 
garázsok, Illyés Gy. u.: 4–8., Radnóti u.: 2–6., Csokonai u.: 
1–3., Veréb u.: 1–59., 2–60., Bagoly u.: 2–48., 1., Dohány 
u.: 28–36., Eper u.: 1–35., 49–53., 2–30., Kertész u.: 
végig, Szamóca u.: végig, Meggy u.: 42–46., Matyó A. Sz.: 
Szihalmi út telephely, Tárház.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a munká-
latokat a jelzett időpont előtt befejezzük, 

úgy – külön értesítés nélkül – visszakapcsolunk.
Érd.: 06-20-940-3213

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik a 2014. évi 
SZJA 1%-át a mezőkövesdi Őszi 
Napsugár Alapítvány (Idősek 
Otthona, Mezőkövesd, Mátyás 
király út 90.) javára felajánlották. 
Ez az összeg 181.451 Ft volt, melyet 
a bent lakó idősek ellátásának 
javítására használtunk fel. 
Támogatásaikra a továbbiakban is 

számítunk. 
Adószámunk: 18436659-1-05

Az Alapítvány Kuratóriuma

Köszönet

TEMPLOMTÓL 
TEMPLOMIG, 

2016. március 19-én, 
(szombaton) 
15 órakor

A Mezőkövesdi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
2016. március 23-án 

9 óra 30 – 11 óra 30-ig 
NYÍLT NAPOT 

szervez, 
melyre szeretettel várjuk 

az érdeklődőket!

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
– jó társaság,

– színes programok,
– hivatalos ügyek intézésének segítsége, 

– egészségügyi ellátás szervezése.

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvatartás: 7–15 óra (munkanapokon)

Lakossági apróhirdetés
Komoly szándékú, gyermeksze-
rető társát (40 éves korig) keresi 
29 éves nő, aki egyedül neveli 3 
éves kisfiát. 
Tel.: 06-70/3507-394

HELYREIGAZÍTÁS Lapunk 4. számá-
ban az „Egy csók és más semmi” című 
cikkben tévesen jelent meg Csala Zsu-
zsa neve. A hibáért olvasóink szíves 
elnézését kérjük! 
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SPORTKALAUZ

Futás 
a Bükkben

Mintegy kétszázan, 
futók és túrázók 

vettek részt a 
Bo-Cse-Bükk 

latyakfutáson 
február 27-én.

A Tó, Tenger, Folyó Nyíltvízi 
Úszóklub Sportegyesület 12. 
alkalommal rendezte meg a 
programot, melyen az indu-
lóknak 14 km-es távot kellett 
teljesíteniük. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a részt-
vevők számára ezúttal is a 
Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc 
útvonalat jelölték ki.

A Latyakfutáson remek 
időeredmények születtek, 
a legjobbak 50 percen belül 
futották le a távot, és az 
élmezőny tagjai is 1 órán 
belül értek célba. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan mezőkö-

vesdi sportolók is indultak a 
sporteseményen. Bertha Gá-
bor, a Mezőkövesdi Triatlon 
Egyesület tagja 55 perc alatt 
teljesítette a távot.
– Nagyon jól éreztem magam, 
ugyanis az elmúlt évekkel 
ellentétben nem volt olyan 
sáros a pálya, ezért jó tempó-
ban tudtam futni. Az idő-
eredményemmel meg vagyok 
elégedve, számomra ez volt 
az év első versenye – értékelte 
teljesítményét a sportoló.

A mezőkövesdi Pap Csilla 
szintén az elsők között futotta 
le a 14 km-t. 

– A latyakfutásra, ha fogalmaz-
hatok így, családias összejöve-
telként tekintek, számomra ez 
egy jó felkészülési lehetőség. A 
célom az volt, hogy 1 órán belül 
teljesítsem a távot, ezt sikerült 
elérnem, ugyanis 55 perc alatt 
értem célba – mondta az Egri 
Triatlon Klub sportolója.

A sporteseményt a La-
tyakfutás szervezője, Bajzát 
László értékelte.
– Az elmúlt 12 évet átgon-
dolva, nem emlékszem olyan 
alkalomra, amikor ennyire 
szép volt az idő, mint most. 
Mivel nem volt mély a talaj 

és az időjárás is kedvező volt, 
nagyon jó időeredmények 
születtek. Azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy a La-
tyakfutást nem versenyként 
rendeztük meg, éppen ezért 
eredményt sem hirdettünk 
– emelte ki Bajzát László, a 
Latyakfutás szervezője.

A szervezők a futás után 
zsíros kenyérrel, meleg teával 
várták a sportolókat, akik 
a táv teljesítését és a közös 
zárórendezvényt követően 
a Bogácsi Thermálfürdőben 
pihenhették ki a futás fára-
dalmait.

Éberth Zoltán győzött a városunkban rendezett Szi-
várványsakk rapid sakkversenyen. A megméretést a 
sportág egykori egri kiválóságának, Bódi Tamásnak 
az emlékére tartották meg február 20-án.

A mezőkövesdi sporteseményen összesen 
tizennégyen vettek részt. Az NN Biztosító irodá-
jában lebonyolított versenyre Bódi Tamás egykori 
tanítványai, barátai, munkatársai, valamint ismerősei 
jöttek el. Rajtuk kívül asztalhoz ültek a Mezőkövesd 
Zsóry sakkszakosztályának fiatal tehetségei is. Ezen 
felül a helyiséget, illetve a verseny díjait biztosító 
cég munkatársai és irodavezetője szintén részt vett a 
megméretésen.

SZOROS VÉGEREDMÉNY A viadal kövesdi 
győzelemmel zárult, miután Éberth Zoltán szoros 
küzdelemben mindenkit maga mögé utasított. A 
mezőkövesdi sportember, a 2. helyezett Kiss Pálhoz 
hasonlóan 4,5 pontot gyűjtött. Mögöttük Deli 
Gábor, Pap László, Váradi Vendel és Csontos Dominik 
egyaránt 3 pontot szerzett a rangos viadalon.

Két éve különleges rendezvénnyel bővült Mezőkövesd 
programkínálata, melynek a Lövői úton a Kovács Kft. 
mögötti terület ad otthont.
– Szinte minden hétvégén járunk motorostalálkozókra, 
ennek köszönhetően sok ismerősünk és barátunk lett, 
akik rendszeresen meghívnak bennünket. A rendezvényt 
először azért hívtuk életre, hogy viszonozzuk barátaink 
meghívását, de láttuk, hogy szélesebb körben van rá 
igény – mondta el Takács István szervező.

Ennek köszönhetően négy lelkes mezőkövesdi 
fiatalember idén már immár harmadik alkalommal 
rendezi meg a motoros találkozót. Takács István, 
Demeter Sándor, Csirmaz György és Kovács József idén 
is fergeteges bulival készül.

– Természetesen étellel, itallal, rock koncertekkel, továbbá 
játékos és ügyességi vetélkedőkkel várunk minden kedves 
érdeklődőt. Nagyon örülünk annak, hogy a városvezetés 
mellett a kövesdi cégek részéről is kedvező a találkozó 
fogadtatása. A rendezvénnyel szeretnénk színesíteni és 
öregbíteni a város hírnevét is – emelte ki Kovács József.

ISMERT ROCKBANDÁK A szervezők az ismert fellépők mellett 
helyi és környékbeli zenekarokat is meghívtak. Éppen ezért 
április 22-én és 23-án olyan kiváló rockbandák lépnek majd 
színpadra, mint az AB CD, a Cool Head Klan, a Mérföldkő, a 
Living Steel, a Mátrix, a Sox on Cox, valamint a Generátor 
rock. A Matyó Motoros Mulatságról bővebb információk a 
Matyó Motorosok facebook oldalán található.

Éberth győzöttKoncertek, jó hangulat
Ismét felbőgnek a motorok városunkban. Április 22-én és 23-án 

nem csak bivalyerős kétkerekű járgányokkal találkozhatunk, hanem 
színvonalas koncertek, ügyességi vetélkedők is lesznek 

a Matyó Motoros Mulatságon.

bokri

B. K. T. B.

Mezőkövesdi KC 
– Váci KSE 32-27 (16-12)
A K&H férfi kézilabda liga alapszaka-
szának 23. játéknapján a sereghajtó 
MKC, az 5. helyezett Duna-parti 
alakulatot fogadta február 27-én. 

Az MKC 3-2-es váci vezetés után 
zsinórban háromszor is betalált, de 
tíz perccel a szünet előtt 8-8-ra álltak 
a csapatok. A hibákkal tarkított játék-
rész folytatásában ismét együttesünk 
kapta el a fonalat, Szepesiék a 25. 
percben már 12-8-ra vezettek.

A második játékrész első 10 
percében növelte előnyét az MKC, 
a 40. percben 20-15-öt mutatott 
az eredményjelző. Zsiga Gyula 
tanítványai nagy erőket mozgósí-
tottak a felzárkózás érdekében, de 
a Skaliczki-fiúk végig kézben tar-
tották a mérkőzést és megérdemelt 
győzelmet arattak. 

Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK 
– Mezőkövesdi KC 24-24 (13-10)
A 24. játéknapon a felsőházi rájátszásba jutásért küzdő újvárosiakhoz látogattak a Skaliczki-fiúk március 4-én. Kéziseink 
helyzetét nehezítette, hogy Grünfelder, Grigorjev és Kiss is bokasérüléssel bajlódott a találkozó előtti napokban.

Együttesünk jól kezdett, hiszen 8 perc után 4-1-re vezetett, viszont a házigazdák fordítottak, a 20. percben 7-5-nél már 
az újvárosiaknál volt az előny. Ezt követően gyorsan egyenlített az MKC, majd a folytatásban kiegyenlítettebb lett a játék, de 
10-10 után már csak a hazaiak lőttek gólt.

IZGALMAS HAJRÁ Szünet után 14-13-ra felzárkózott, majd Paul több ziccert is hárított, így Grünfelderék folyamatosan üldözték a 
hazaiakat. Kézilabdázóink nagy akarással játszottak, ennek eredményeként nyolc perccel a meccs vége előtt egyenlítettek (19-19). 
Az izgalmas hajrában fej-fej mellett haladtak a csapatok, a végeredményt a lefújás előtt Balázs állította be, így az újvárosiak 
otthon tartották az egyik pontot.

– Kiegyenlített volt a mérkőzés, talán 
igazságos is a döntetlen. Örülök, 
hogy elkerültünk a kiesőhelyről, 
régen voltunk már a vonal fölött 
– mondta a mérkőzésről Skaliczki 
László vezetőedző.
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Két mérkőzésen három pontot szerzett városunk felnőtt csapata. 
Kézilabdázóink  a Vác elleni siker után Balmazújvárosból sem tértek 
haza üres kézzel, így elmozdultak az utolsó helyről. 

A debreceni Főnix Csarnok ad majd otthont a fér-
fi kézilabda Magyar Kupa négyesdöntőjének. Az 
MKC a Szegeddel, a Veszprém pedig a Balatonfü-
reddel játszik a döntőbe jutásért. Az elődöntőket 
április 16-án, a helyosztókat 17-én rendezik meg.

Emberhátrányban is 
BRAVÚROSAN

Két kiváló győzelmet aratott vá-
rosunk felnőtt labdarúgócsapata a 

bajnokságban. A siker értékét növeli, 
hogy együttesünk a Balmazújváros 

ellen 75, míg a Zalaegerszeg ellen 
45 percig játszott emberhátrányban.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0 (0-0)
A Merkantil Bank Liga 17. fordulójában 
szomszédvári presztízsmérkőzést rendeztek; 
együttesünk a hajdúsági gárdát látta vendégül 
február 27-én. 

Az összecsapás nem kezdődött jól, ugyanis 
a 24. percben Karikás lépett ki jó ütemben, akit 
a kapujából kifutó Horváth elkaszált, így lét-
számhátrányba kerültünk. A vendégek azon-
ban nem tudtak mit kezdeni az emberelőnnyel, 
együttesünk nagyon lelkesen, fegyelmezetten 
és szervezetten futballozott. 

Fordulás után is csapatunk játszott veszé-
lyesebben. Az 55. percben sikerült megszerezni 
a vezetést, Tóth Bence kiugratása után Heffler 
lőtt a bal alsó sarokba. Labdarúgóink a gól után 
többször is növelhették volna a különbséget, de 
újabb találat nem született a lefújásig. 

Együttesünk a győzelemmel egy féléves, 
augusztus 29-e óta tartó hazai nyeretlen 
szériát zárt le.

ZTE FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-1)
A 18. fordulóban a 2. helyen álló Za-
laegerszeg vendégeként lépett pályára 
együttesünk március 6-án.

Az első negyedórában óvatosan 
futballoztak a csapatok, majd labda-
rúgóink játszottak fölényben, amit 
Heffler és Molnár nagy helyzete is 
jelzett. Az első félóra végén Tóth 
Bence veszélyes szögletét követően 
még tisztáztak a zalai védők, de Heffler 
sarokrúgása után Devecseri a földön 
fekve bekotorta a labdát a 32. percben. 
A hazaiak a 38. percben közel jártak a 
gólhoz, Wittrédi szöglete után Daru 
két lépésről a kapufára bólintott.

CSUPASZÍV JÁTÉK Fordulás után 
Frőhlich egy rossz ütemű belépő után 
megkapta második sárga lapját, így 
együttesünk emberhátrányba került 

a 46. percben. A kiállítást követően a 
hazaiak nagy fölényben játszottak, de 
labdarúgóink óriási elszántsággal és 
önfeláldozóan fociztak, és egészen a 
lefújásig megőrizték az előnyt. 
– Az első félidőben a mi akarunk 
érvényesült, irányítottuk a játékot és 
a gólon kívül még két 100%-os hely-
zetünk is volt. A második félidőben a 
kiállítás miatt kevesebb lehetőségünk 
adódott, de úgy gondolom, hogy 
egy ilyen jó csapat ellen, egy félidőt 
emberhátrányban játszva óriási 
fegyvertény az, amit véghez vittünk 
– értékelt a lefújás után Pintér Attila 
vezetőedző az M4 Sportnak.

A Mezőkövesd Zsóry sikeré-
vel 17 forduló után 29 ponttal a 4. 
helyen áll a tabellán. A Gyirmót 40, 
a Zalaegerszeg 33, míg a Budaörs 29 
egységgel áll a harmadik pozícióban.

Bódi Krisztián

bokri

Za
la

eg
er

sz
eg

i d
ia

da
l (

fo
tó

: M
ez

ők
öv

es
d Z

só
ry

)

Együttesünk két fordulóval az alapszakasz 
befejezése előtt 13 ponttal a 11. helyen áll 
az ugyancsak 13 pontos PLER és Eger előtt
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