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Városunk idén 17. alkalommal mutatta be attrakcióit, 
ezúttal is egy 16m2-es önálló sarokstandon. Az Észak-
magyarországi régióból városunkon kívül Bogács jelent 
meg önálló 12 m2-es standdal, a többi – tőlünk akár 
nagyobb – város csak pultokat bérelt a megjelenéshez. 
A falakon elhelyezett nagyméretű képek jól reprezen-
tálták a város vonzerőinek sokszínűségét. A hímzés és 
a fürdő mellett múzeumainkra és rendezvényeinkre 
vonatkozó képek is megjelentek a dekorációban. Idén is 
számos érdeklődő járt csodájára a kézzel festett, matyó 
tárgyalóasztalnak és székeknek. 

Városunk standján folyamatos volt az érdeklődés, 
leginkább a szállások akciós csomagajánlatai, a fürdő 
valamint a népművészet és az ahhoz kapcsolódó 

látnivalók, rendezvények iránt. A város és a fürdő új 
kiadványai mellett igen népszerű volt a városi nagyren-
dezvényekből összeállított szórólap is. Sok érdeklődőt 
csábított a standhoz a Matyóföldi totó, melyet 400 
vendég töltött ki, valamint népszerűek voltak a város és 
fürdő logójával ellátott reklámajándékok is.

A kiállításra ellátogatott városunk alpolgármes-
tere, valamint a VG Zrt. vezérigazgatója és számos 
helyi lakos is, akik elismerően nyilatkoztak a kiállítási 
megjelenésről. A részvétel a Matyóföldi Idegenforgalmi 
Egyesület szervezésében Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata és a VG Zrt. támogatásával valósult meg.

Lázárné Csirmaz Henriett 
elnök, Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület

Több mint 35 ezer vendég látogatott ki a Hungexpo Budapesti Vásárközpontba, 
ahol immár 39. alkalommal rendezték meg az Utazás kiállítást. Az ország legnagyobb 

turisztikai seregszemléjén március 3-6. között 28 ország 399 kiállítója vett részt.

India fővárosában, Új-Delhiben 
rendezték meg a világ egyik leg-
nagyobb kulturális rendezvényét, 
a World Cultural Festivalt március 
11–13. között, melyen 150 ország 
között Magyarországot a 25 éves 
Matyó Népművészeti Egyesület 
táncos csoportjai képviselték 
Mezőkövesdről. Ez alkalomra új 
koreográfia készült: az együttesek 
művészeti vezetői, ifjú Zsuráfszki 
Zoltán és Szabó Judit „Matyóföldi 
magyar menyegző” című alkotását 
50 szereplő adta elő.IN
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Nemzetközi elismerést kapo� a 
mezőkövesdi RWZ borászat! 

Az RWZ borászat Par�zán fantázianevű borának 2014-es évjárata bronz érmet szerze� a 
világ legnagyobb hivatalosan elismert borversenyén. A Bécsben rendeze� borásza� 
világbajnokságon, az AWC Vienna Interna�onal Wine Challenge-en idén több, mint 40 
ország 11.500 bormintája és 1.700 borászata közül választo�a ki a szakértő zsűri a díjazásra 
érdemes versenyzőket.  
 
Magyar színekben csupán 3 borászat ért el érmes helyezést fehérborral ezen a neves 
világversenyen, köztük a mezőkövesdi RWZ borászat a Par�zánnal. Számos hazai díj és 
országos elismerés után ez az első alkalom, amikor az RWZ borászat nemzetközi bírálók 
elismerését is kivívta. Neves kitüntetésként értékeljük ezt a díjat, amit a borszerető 
vendégeink támogatása és lelkesítő szavai nélkül nem értünk volna el.   
 
Ha szívesen megkóstolná vagy ajándékba vásárolná a díjnyertes RWZ borokat, a 
mezőkövesdi Egri út 37. szám ala� található RWZ borászat borboltja és kóstoló terme 
bejelentkezés alapján várja a minőségi bor iránt érdeklődőket. Legyen akár egyedül vagy 
csopor�al, hétköznap vagy hétvégén, jelentkezzen be, és kóstolja meg díjnyertes borainkat. 
(X) 

Elérhetőségek: 3400 Mezőkövesd, Egri út 37.     www.facebook.com/RevolutionWineZ     Borászat nyitva tartás: 

www.rwz.hu                          info@rwz.hu       06-20-337-8000     szombat 10-16h között 
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(Fotó: László Kovács Photography)

 
nélkülözhetetlen 

Március 22. a víz világnap-
ja, a jeles alkalomról, ha 
nem is pont a napján, de 
megemlékeznek a mezőkö-
vesdi iskolákban is. A Szent 
László Gimnázium idén 
is esszépályázatot hirde-
tett, amelyre hét 9. és 11. 
évfolyamos diák adott be 
pályamunkát.

– A tavaszi szünetet követően pedig 
a Gyalogolj a vízért! mozgalomhoz 
hasonló túrát szervezünk a bogácsi tó 
környékén, illetve a Hór-patak völgyé-
ben – árulta el Pál Ilona, a gimnázium 
tanára. Tapasztalatai szerint a fiatalok 
fogékonyak a vízzel kapcsolatos problé-
mákra, de a takarékosságot, környezet-
tudatosságot a családból is kell hozniuk.
– A víz nélkülözhetetlen az élethez, 
három napig bírjuk nélküle – ezt már 
Tankó Marcell, a Bárdos Lajos Tagiskola 
diákja mondta, aki otthon is tanulja, 
miért fontos kincs a víz, miért kell vele 
spórolni. Édesanyja mindig felhívja a 
figyelmét, hogy miért jobb zuhanyozni, 
mint fürdeni, s miért nem szabad nyitott 
csapnál mosogatni, fogat mosni.
– Mezőkövesdre a Bükkből érkezik az 
ivóvíz, fürdőnk pedig úgy lett, hogy a 
Zsóryban olajat kerestek, de gyógyvizet 
találtak. Artézi kút is sok van, ezek vize 
egészséges, magas a vastartalmuk – 
sorolja Mezőkövesd vízbőségét Gacsó 
Viktória, aki Marcell osztálytársa az 5. 

b-ben. Családjával nyaranta sokszor jár 
a Zsóryba úszni és játszani, s a Balatont 
is szereti. Itt azonban már megfigyelte, 
hogy a nagyobb hullámok szemetet so-
dornak a partra, s ez nem tetszik neki.

A Mezőkövesdi ÁMIPSZ tagiskoláiban a 
víz világnapja környékén ezzel kapcsola-
tos témahetet is tartanak, ilyenkor kirán-
dulásokat is szerveznek a tározókhoz, 
vagy éppen a kácsi forráshoz.

Első alkalommal nyerte el az Ökosikola címet 
a MÁAMPISZ. Gál János igazgató elárulta, a 
környezeti nevelés a pedagógiai programjuk 
része, sok tanár odafigyel erre, vetélkedőket 
is szerveztek. Igyekeznek virágos termekkel, 
tiszta udvarral, rendezett környezettel ne-
velni a gyerekeket, akik takarítási akciókban 
is részt vesznek. A hulladékot szelektíven 
gyűjtik, behozzák a használt elemeket, 
műanyag kupakokat, szeretnének majd pil-
lepalack-gyűjtést is. Tervezik a Bárdos Lajos 
Tagiskola környezetének parkosítását.Öko
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Az esszépályázat eredménye:
1. Lengyel Lilla (9. A), 
A víztakarékosság lehetőségei a családban
2. Fülöp Kinga (11. A) A víz élettani szerepei
3. Csirmaz Klára (11. A) A gyógyító Zsóry
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AKTUÁLIS

A hatósági osztály a járási hivatal 2013. 
január 1-jei megalakulása óta meghatározó 
része a szervezetnek. Az osztályon jelenleg 
huszonketten dolgoznak, ennyien végzik 
a járáshoz tartozó 23 település hivatalos 
ügyeit a Mezőkövesdi Közös Önkormány-
zati Hivatal „A” épületében.

Kezdetben az ápolási díjjal, az alanyi és 
normatív közgyógyellátással, az időskorúak 
járadékával, a hadigondozással, szociális alapú 
egészségügyi szolgáltatásokra való jogosult-
sággal és a közlekedőképesség minősítésével 
kapcsolatos feladatok, az oktatási, illetve 
szabálysértési ügyek tartoztak hozzájuk, de 
honosítással kapcsolatos és más igazgatási 
feladatokat is elláttak. Ezek a feladatkörök a 
megalakulást követő jogszabályváltozások 
nyomán folyamatosan bővültek.
– Az osztályon szociális-, oktatási-, általá-
nos igazgatási- és szabálysértési ügyintézők 
dolgoznak, emellett jelenleg hat ügysegédünk 
van, akik a járáshoz tartozó településeken 
fogadják az ügyfeleket és veszik át a kérelme-
ket – tájékoztatott dr. Tóth Zsófia, a Hatósági 
Osztály vezetője.

BŐVÜLŐ HATÁSKÖRÖK Az osztály feladatköre 
az elmúlt évben az aktív korúak ellátásával, 
azaz a foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
sal, illetve az egészségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatással bővült. Az egész-
ségkárosodott ügyfél ezen ellátás alapján a 
közgyógyellátásra is alanyi jogot szerez. Ezen 
hatáskörök 2015. március 1-jével kerültek át 
a járásokhoz.
– A változás után az ügyfelek száma jelentősen 
megemelkedett. Az illetékességi területünkhöz 
tartozó települések önkormányzataitól mintegy 
2000 ügyiratot vettünk át és a dokumentumok 
átvizsgálását követően a jogosultak megkapták 
az ellátást. Jelenleg összesen 1300 embernek 
utalunk pénzt – emelte ki dr. Tóth Zsófia.

Hozzátette, akár egy hónapon belül is 
jelentős változás történhet egy személy el-
látásának folyósításában. Például, ha valaki 
közfoglalkoztatásban vesz részt, ennek ideje 
alatt szünetel a segély folyósítása, míg a 
program befejeztével ismét lehet kérelmez-
ni annak továbbfolyósítását.

HADIGONDOZÁS A hadigondozásról szóló 
törvény tavaly júliusi módosításával a volt 
hadiárvák és volt hadigyámoltak, valamint ha-
digondozott családtagok részesülhettek plusz 
juttatásban. Csak tavaly decemberig több mint 
300 kérvény érkezett a hivatalhoz a havi 8550 
Ft-os támogatás megállapítására.
– Miután sokan nem tudták megfelelő dokumen-
tumokkal igazolni jogosultságukat, így ezekben az 
esetekben a nyugdíjfolyósítót és a levéltárat is meg 
kellett megkeresnünk adatszolgáltatás céljából – 
hangsúlyozta az osztályvezető.

Elmondta, a szociális ügyek közül az 
ápolási díjak mellett 2014-ben bevezették a 
kiemelt ápolási díjat, ezen felül számottevő 
az egészségügyi hozzájárulás iránti kérel-
mek száma is. Ez utóbbit azok igényelhetik, 
akiknek nincs munkahelyük és nem kapnak 
egyéb szociális támogatást és a jogszabályi 
feltételeknek is megfelelnek. Az időskorúak 
járadékának megállapítása, folyósítása szintén 
a járási hivatal feladata, de – mint azt dr Tóth 
Zsófia megjegyezte – ezen ellátás keveseket 
érint, figyelemmel arra, hogy itt a megfelelő 
nyugdíjjogosultsági idővel nem rendelkező, 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött idős em-
berek támogatásáról van.

SZABÁLYSÉRTÉS A szabálysértési ügyek intézé-
se ugyancsak az osztály hatáskörébe tartozik. 
Dr. Tóth Zsófia elmondta, döntően a köztiszta-
sággal és a kutyákkal történő veszélyeztetéssel 
kapcsolatban érkeztek feljelentések. Mint 
megjegyezte, a kiszabott bírságok befizetését 
tekintve a fizetési morál sokat javult, viszont 
még így is sokszor kell elzárásra átváltoztatni a 
meg nem fizetett pénzbírságot, amely eseten-
ként rendőri elővezetéssel is jár. 

OKTATÁS Az osztályvezető kiemelte, hogy az 
osztály munkatársai az egész járás területén 
felügyelik a gyerekek iskolai beíratását. Abban 
az esetben, ha ezt szülő, illetve a törvényes kép-
viselő elmulasztja, akkor felhívják a figyelmét 
az esetleges jogkövetkezményekre, amely végső 
esetben szabálysértési eljárást is vonhat maga 
után. Emellett az érettségi vizsgák előkészítése, 
a rendkívüli szünetekkel kapcsolatos teendők is 
a hatósági osztályhoz tartoznak. 

Több mint három éve alakultak meg a járási hivatalok. Az 
államigazgatási feladatokat végző szervezet szerteágazó és 

sokrétű tevékenységet folytat. Korábban megismerhették 
a Földhivatal és a Kormányablak működését és hatáskörét, 

ezúttal a hatósági osztályt mutatjuk be. 

Sokat tettek 
a közbiztonságért

A március 4-ei évzárón 
Köteles János elnök 
számolt be az elmúlt 

évről. Elmondta, hogy a közte-
rületek és a zártkertek mellett a 
térfigyelőrendszer ellenőrzését 
is elvégezték, így a szervezet 
tagjai 888 alkalommal összesen 
3966 órát töltöttek szolgálatban 
tavaly. Az elnök felsorolta azo-
kat a rendezvényeket, melye-
ken a polgárőrök rész vettek a 
biztosításban. Emellett beszélt a 
lovas, és a rendőrökkel közösen 
tartott szolgálatokról. Hozzátet-
te, a közrend biztosítása és javí-
tása érdekében a mezőkövesdi 
vasútállomáson is rendszeresek 
a járőrözések. A szervezet 
októberben megállapodást 
kötött a MÁV Zrt. Miskolci 
Főigazgatóságával, melynek 
értelmében a vasútállomásokat 
és a pályaudvarok környékét is 
rendszeresen ellenőrzik.

A tagok részére ruházatot, 
bakancsot és sapkát is vásárol-
tak, míg a polgárőrautóra új 
téli és nyári gumigarnitúrát 
szereztek be. Jelenleg négy 
középiskolából 6 tanuló tölti 
kötelező 50 órás közösségi 
szolgálatát a polgárőröknél.

A pénzügyi beszámolót 
Farkas László tartotta, aki a 
szervezet bevételeit és kiadása-
it ismertette. Elmondta, hogy 
az önkormányzat több mint 
1 millió forinttal támogatta 
a munkájukat, és a bevételek 
teljes egészében fedezték a 
kiadásokat. Utóbbiban a legna-
gyobb tételt a gépjárművel és 
a ruhavásárlással kapcsolatos 
költségek tették ki.

MÓDOSÍTÁS A felügyelőbi-
zottság beszámolóját Csiger 
Lajos ismertette röviden, 
majd a beszámolók elfogadá-
sát követően a tagok a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) alapján 
módosították a szervezet 
alapszabályát. A Polgár-
őr Egyesületek közhasznú 
tevékenységet folytathatnak, 
ennek köszönhetően több 
pályázati lehetőség nyílhat 
meg a polgárőrök számára. 
A módosítás lehetőséget ad 
arra a továbbiakban, hogy az 
önkormányzat, a rendőrség és 
a katasztrófavédelem mellett 
például a NAV-val, valamint 
a környezetvédelmi szerveze-
tekkel is együttműködjenek.

Újdonság, hogy a jövőben 
a 14 és 18 év közötti fiatalok is 
részt vehetnek a feladatellátás-
ban. Az ifjú polgárőröknek eh-
hez a büntetlen előélet mellett 
például szülői beleegyezésre is 
szükségük van.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, 
TÁMOGATÁS Dr. Ongai Péter 
rendőr alezredes, a Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság 
vezetőhelyettese mondott 
köszönetet a polgárőrök áldo-
zatos és önzetlen munkájáért, 
mellyel nagymértékben segítik 
a munkájukat. Kiemelte, az 
eredmények azt bizonyítják, 
hogy Mezőkövesd élhető 
város, ugyanis a kiemelt bűn-
cselekmények száma folyama-
tosan csökken. Ehhez azonban 
elengedhetetlen a polgárőrök 
segítsége, velük együtt sokkal 
hatékonyabban tudják elvé-

gezni a feladataikat. Dr. Ongai 
Péter éppen ezért a rendőrség 
egyik legfontosabb stratégi-
ai partnereként említette a 
szervezetet.

Dr. Fekete Zoltán polgár-
mester kiemelte, nem csak a 
rendőrség és a város vezetése, 
az itt élők is köszönettel tar-
toznak a polgárőröknek, akik 
lelkiismeretesen, szabadidejü-
ket nem sajnálva, ellenszolgál-
tatás nélkül végzik a feladatu-
kat és óvják a közbiztonságot. 

Mintegy 4000 órát töltöttek szolgálatban 
a Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület tagjai 
2015-ben. Egyebek mellett ez derült ki a 

szervezet évzáró közgyűlésén, továbbá 
módosították a szervezet alapszabályát is.

Városunk vezetője a köszö-
netnyilvánítás mellett további 
támogatásáról biztosította a 
polgárőröket. Elmondta, hogy 
az anyagi juttatásokon túl 
igény esetén kerékpárbeszer-
zésben is segítenek, továbbá a 
Zsóry fürdőbe szóló ingyenes 
belépővel szeretnék kifejezni 
megbecsülésüket.

A közgyűlés zárásaként a 
kerek évfordulós, 5, 10, 15 és 20 
éves polgárőri tagsággal rendel-
kezők kaptak kitüntetést. 

A közgyűlés 
zárásaként a kerek 
évfordulós, 5, 15 és 
20 éves polgárőri 
tagsággal rendelkező-
ket tüntették ki. Nagy 
József 5 éves, Varga 
Lajos, Dudás Roland 
Attila és Simonyi 
Csaba 15 éves, míg 
Szabó Zoltán 20 éves 
polgárőri tevékenysé-
géért kapott oklevelet. 
Az elismeréseket dr. 
Fekete Zoltán pol-
gármester és Köteles 
János elnök adta át a 
jubiláló tagoknak.

EGYÉB HATÁSKÖRÖK 
– Környezetvédelmi-, Vízügyi- és Állatvédel-
mi hatáskörök
– Ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági jogkör
– Temetkezési szolgáltatási tevékenységek 
engedélyezése
– A menekült, oltalmazott, menedékes 
személyek jogszabályban meghatározott 
ellátása és támogatása
– Honosítással kapcsolatos ügyek
– Cirkuszi menazséria engedélyezése
– Közüzemi szolgáltatókkal, illetve kötele-
zően igénybe vett közüzemi szolgáltatások-
kal kapcsolatos ügyintézés
– Hegyközségi szervezethez kapcsolódó ügyek
– Állatvédelmi, állattartási feladatok

A HATÓSÁGI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 
SZÁMOKBAN 
Az oktatási igazgatás területén 18, szociális 
igazgatási területen 15 618, általános igazga-
tási ügyekben 2781, hadigondozotti ügyek-
ben pedig 565 döntés született 2015-ben.

HATVANÖTEZER ÜGY 
Az államigazgatási szervezet elmúlt éves ered-
ményeit Kerékgyártó László, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi 
Járási Hivatalának hivatalvezetője értékelte:
– A járások a megalakulás óta folyamatosan 
változtak. A hatáskörök bővülésének egyik 
példája az egy éve működő Kormányablak, 
mely fontos lépés volt az életünkben, de további 
fejlesztéseket is tervezünk. Az elmúlt évi érté-
kelés alapján megyei szinten is az élmezőnyben 
végeztünk, mindez köszönhető a kollégák 
lelkiismeretes, naprakész és kitartó munkájának. 
A hatáskörök átcsoportosítása, valamint a 
folyamatos jogszabályi változások sok munkával 
járnak, de az állampolgárok ebből semmit 
sem éreznek. Az elmúlt évben hivatalunk 65 
000-es ügyfélforgalmat bonyolított, ami úgy 
gondolom, hogy a járás 45 000-es lakosságát 
figyelembe véve egy nagyon szép mutató. 
Az ügyfeleink elégedettsége 95% feletti, ami 
szintén kimagasló. Véleményem szerint akkor 
végezzük jól a munkánkat, ha az állampolgárok 
elégedetten távoznak. Ez a célunk, és a jövőben 
is erre törekszünk.

Az állampolgárok 
szolgálatában

Jubiláló 
polgárőrök

Dr. Fekete Zoltán 
és Szabó Zoltán

Bódi K.

Köteles János, a mezőkövesdi polgárőrök vezetője 
a szervezet elmúlt egy évét összegezte 

Dr. Tóth Zsófia osztályvezető

Bódi K.
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KÖZÉPISKOLA Továbbra is népszerűek a 
mezőkövesdi középiskolák. A Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskolába több mint 400, míg a Széchenyi 

István Katolikus Szakképző Iskolába több 
mint 500 jelentkezés érkezett be. 

A végzős általános iskolás diákoknak febru-
ár 15-ig kellett eldönteniük, melyik közép-
fokú oktatási intézményben, milyen szakon 
szeretnék folytatni tanulmányaikat. A 
tanulók több intézményt, illetve több szakot 
is megjelölhettek a jelentkezési lapokon. 

A Szent László Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola iránt érdek-
lődők aránya a korábbi évekhez hasonló 
tendenciát mutat. Évről évre több olyan 
diák is jelentkezik a mezőkövesdi intéz-
ménybe, akik Heves megyében, például 
Füzesabonyban és annak környékén lévő 
településeken élnek.
– Intézményünkbe összesen több mint 
400 jelentkezés érkezett be. Ez a szám 
biztató adatnak tűnik, de a létszám április 
26-án válik véglegessé, hiszen a most is-
kolánkba eljuttatott űrlapokból nem derül 
ki, hogy a pályaválasztó intézményünket 
hányadik helyen szerepelteti a jelentke-
zésében, illetve sok diák az iskola több 
osztályát, szakát is megjelölte – mondta 
el Juhász Jánosné gimnáziumigazgató. 
Hozzátette, három gimnáziumi – nyelvi 
előkészítő, hatosztályos és négy osztályos 
– és két szakközépiskolai osztályt indíta-
nak szeptembertől – a rendészeti mellett 
a másik osztályban megosztva ügyviteli és 
közgazdaságtani képzéssel.

Az intézményben maximum 170 fia-
tal kezdheti meg szeptembertől középis-
kolai tanulmányait.

A Széchenyi István Katolikus Szakkép-
ző Iskola iránt is nagy az érdeklődés, 
amelyet a beérkezett jelentkezések is 
alátámasztanak.
– 251 tanuló jelentkezett iskolánkba, 
akik összesen 511 szakmát jelöltek meg 
a jelentkezési lapon. Népszerű szakis-
kolai képzések például a mezőgazdasági 
gépész, a gépi forgácsoló, az ipari gépész, 
valamint a bolti eladó szakma. Emellett 
többen bejelölték szakközépiskolai osz-
tályainkat is – mondta el Csirmaz István, 
a Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskola igazgatója.

Az intézmény szakközépiskolai 
tagozatán – mely szeptember 1-jétől 
szakgimnáziumnak minősül – a keres-
kedelmi marketing, az informatika és a 
gépészet mellett 2016 szeptemberétől 
elsőként indítják el a turisztikai szak-
macsoportot. A szakiskolában a négy 
hiányszakma mellett a tervek szerint a 
következő tanévben új képzésként indul 
a kárpitos szakma is. 

A szakképzőben a 2016-2017-es tan-
évben induló 4 szakgimnáziumi (korábbi 
nevén szakközépiskolai) és az 5 szak-
iskolai osztályba maximum 270 diákot 
tudnak felvenni.

A felvételről szóló értesítést az 
iskolák az egyeztetett felvételi jegyzék 
alapján április 26-án küldik ki a jelent-
kezők részére.

ÁLTALÁNOS ISKOLA Április 
14-én és 15-én írathatják 
be a gyermekeket szüleik 

városunk állami fenntartású 
általános iskolájába.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal tájékoztatója szerint a me-
gyében működő, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központhoz tartozó általános 
iskolákban, így Mezőkövesden is április 
14-én és 15-én 8-tól 19 óráig lehet beíratni 
a gyerekeket az általános iskola első osztá-
lyába. A beíratás helyszíne a Bárdos Lajos 
Tagiskola mint székhelyiskola. 

A szülők élhetnek az intézményvá-
lasztás szabadságával, vagyis kérhetik, 
hogy tanköteles gyermekük az általuk 
preferált iskolába, illetve tagintézmény-
be járjon. A kérvényeket a választott is-
kola vezetője bírálja el, amelyről írásban 
értesíti az érintetteket. Amennyiben 
a jelentkezést elutasították, a szülők a 
döntést követő öt napon belül kötelesek 
beíratni gyermeküket a lakcíme alapján 
illetékes oktatási intézménybe.

A nem a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központhoz tartozó in-
tézmények – egyházi, alapítványi, 
magán- vagy egyetemi fenntartású 
iskolák – egyedi szabályokat is megál-
lapíthatnak. 

TÖBBMÉ
G

123 új kötettel gazdagodott a Városi Könyvtár állo-
mánya a Márai Program révén. A mezőkövesdi Városi 
Könyvtár tavaly mintegy 298 ezer forintból összesen 
123 új könyvet vásárolt. Ezek főként szakirodalmi ol-
vasmányok, de vannak közöttük gyermekkönyvek és 
kortárs szépirodalmi művek is. Az új kötetek idén, ja-
nuár végén érkeztek meg könyvtárba, így Jelenleg már 
összesen 86 529 könyv közül választhatunk.

Szónokverseny
Gulyás Lili, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 11. A osztályos tanulója nyerte 
meg az idei szónokversenyt, így ő mondhatta el beszédét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett városi megemlékezés koszorúzásánál, március 14-én.

Mezőkövesd Város Önkormányzata évek óta szónokversenyt hirdet a középiskolások számára, amely során olyan 
írásokat, beszédeket várnak a fiataloktól, amelyben kifejtik, mit jelent számukra az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc. Ebben az évben 10 tanuló vett részt a megméretésen, mindnyájan a Szent László Gimnázium 

és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai. A középiskolások szakmai zsűri előtt mondták el szónoklataikat, akik értékelték 
a hallottakat és kiválasztották az első három helyezettet. Idén a versenyen megosztott harmadik helyezést ért el Nagy 
Marcella és Pethe Ákos, míg Nagy Krisztina Dóra második helyezett lett. A szakmai bizottság Gulyás Lili (11. A) beszédét ítélte 
a legjobbnak. A szónokverseny ünnepélyes díjátadóját április 17-én rendezték meg a Közös Önkormányzati Hivatalban, 
ahol dr. Fekete Zoltán polgármester ajándékcsomagot adott át a résztvevő diákoknak. A versenyre készült pályaműveket a 
Mezőkövesdi Újság következő számaiban olvashatják, elsőként Gulyás Lili (1. helyezett) szónoklatát:

„A magyar nemzeti öntudat és szabad-
ság tiszteletével szeretnék köszönteni 
minden kedves egybegyűltet ezen az 
ünnepi napon!

Mint tudjuk, immáron 168 éve, 
hogy a radikális pesti ifjúság megélte 
a magyar történelem talán legdicsőbb 
forradalmát, mely győzedelmeskedett a 
kishitűséggel szemben. 

Biztosra veszem, hogy mindannyi-
an tudjuk az események gyors, egymás 
utáni láncolatát. Tudjuk, hogy volt egy 
szabadságharc, egy katonai vereség, 
véres és kegyetlen megtorlás, az ezt 
követő rémuralom, és a magyar nemzet 
néma ellenállása. 

Az első szikra fellobbantotta 
Magyarországon a forradalmat, mely 
soha nem látott hevességgel és elsöprő 
erővel rengette meg az akkor szilárdnak 
hitt rendszert. 

Felsorolhatnám az eseményeket, a 
híres negyvennyolcas hősöket, mint azt 
minden évben tesszük. Gondolok itt a 12 
pontra, Petőfire, a Nemzeti dalra, és még 
sok más nevezetes eseményre is, amit a 
diákoknak is megtanítanak évről évre. Ám 
az kissé elcsépelt lenne. 

Ami igazán fontos, az nincs leírva 
a könyvekben. Hiszen a forradalom 
vezető alakjai életüket és vérüket 
adták volna a hazáért, amiben éltek, 
egymásért, és azért a hitért, ami vezet-
te őket a sötét, komor és kilátástalan 
órákban. Bátran kijelenthetem, hogy 
bár a túlerő térdre kényszerítette 
forradalmunkat, a szabadságharc NEM 
bukott el. Hiszen a nemzeti öntudat, 
összetartás kézzel fogható valósággá 
vált embertömegek számára. Petőfi 
és a nemzet fiataljai harcba szálltak a 
szabadságukért, és mögöttük tízezrek 
szavalták a Nemzeti dalt és a 12 pon-
tot. Feltehetném a kérdést: Miért?

Mit jelentenek nekünk azok a szavak, 
hogy: szabadság, testvériesség, haza-
szeretet, bátorság, lelkesedés? 

Úgy gondolom, hogy ez a nemzet, 
ami a miénk, már készen, örökségbe kapta 
1848 tanulságait és eredményeit. Ezalatt a 
dicsőséget, a szabadságot, a hazát értem, 
amit őseink erővel, kitartással és bátorsággal 
szereztek meg számunkra. Elfuthattak 
volna. Beletörődhettek volna abba, hogy 
a magyar nép, nyelv és kultúra szép lassan 
eltűnik a Föld színéről. Ám ők nem így 
tettek. Ma ki tenné ezt meg?

Szerintem a mai társadalom egyre job-
ban eltorzulni látszik, a hajdanán fontos és 
értékes dolgok leértékelődnek, megfakul-
nak és elvesztik szerepüket. Ezzel szemben 
elsőbbséget élveznek azok, amik az emberi 
önzőség és kicsinyesség gyermekei. 

Mi az igazán fontos életünkben? 
Milyenek manapság az emberek? Hogyan 
változott meg az ifjúság az évtizedek mú-
lásával? Ezekre a kérdésekre sokféle válasz 
adható. Ám szerintem manapság a fiata-
labbak egyre közömbösebbek és önzőbbek 
lesznek. Egy olyan országban növünk fel mi, 
és később majd utódaink is, amely fuldoklik 
a benne élő emberek hozzáállása miatt. 
Hatalmas tömegek hagyják itt országunkat, 
hogy külföldre menjenek dolgozni, élni és 
családot alapítani. Helyesen teszik ezt? Vajon 
nekik mit jelenthet március 15-e? Nagyon 
kevés embertársunk képes olyan eszmei 
síkra emelkedni, hogy megértse, mit is 
jelent ez a nap valójában. Nem egyszerűen 
egy dátum, ami piros betűvel van szedve a 
naptárak oldalain, hiszen magyarságunk, 
szabadságunk, nemzetünk alapjai azon a 
napon lettek kőbe vésve.

Mi képesek lennénk ekkora tetteket 
végrehajtani? Sajnos vajmi kevés ennek 
az esélye. Manapság a becsületesség, a 
nemzettudatosság és a hazaszeretet so-
kak számára szinte ismeretlen fogalmak. 

Ellenben a kétszínűség, egocentrikus-
ság és becstelenség sűrűn előforduló 
tulajdonságok egy ember életében. 
Fontos lenne felismernünk azt is, hogy 
őseink által kivívott érdemeink egyre csak 
romlanak és kifakulnak. Ha így haladunk 
tovább, ezek az ajándékok szertefoszla-
nak az idő múlásával. 

Ha nem változtatunk, egyre jobban 
szét fog hullani társadalmunk. Óvjuk, 
szeressük és becsüljük a hazát! Hiszen, 
ha mi nem tesszük, ki fogja megtenni? 

Lehetünk akárhol a világban, elutazha-
tunk messze a határon túlra, beszélhetünk 
egy idegen nyelven és élhetünk egy másik 
kultúra hagyományai szerint. Ám vannak 
dolgok, amik nem változnak. 

Gondolok itt arra, hogy a magyar 
nyelv a legszebb és legkülönlegesebb 
szerte a Földön, és arra is, hogy törté-
nelmünk minden apró részlete elevenen 
él a köztudatban. A gyökereink mindig 
ide fognak kötni bennünket. Ide, Európa 
szívébe, a Kárpátok által körbeölelt 
szép Magyarországhoz, amit honfoglaló 
őseink választottak nekünk. Soha nem 
fogunk tudni még egy, a saját nyelvünk-
höz hasonlót és szépet beszélni. 

Magyarnak születni, magyarként 
élni és létezni ajándék.

Az a feladatunk, hogy fenntartsuk 
ezt az eszmét, és becsben tartsuk a 
hazát. Ha március 15-re gondolok, ne-
kem az jut az eszembe, hogy magyarul 
beszélek, írok és olvasok, magyarul 
gondolkozom, érzek, magyar vagyok.

48 hősei hittek abban, hogy ez az 
ország szabad és a benne élő emberek 
meg fogják becsülni azt, amit tőlük 
kaptak. Így teszünk? 

Úgy gondolom, hogy sokan behúzott 
nyakkal, homokba dugott fejjel, eltakart 
szemmel, süketen és némán ülnek és 
várnak valamire, ami lehet, el sem jön.

A nemzeti identitás legnagyobb ellensé-
ge nem az emberi gonoszságban rejlik, 
hanem az empátia hiányában, az emberi 
lustaságban és közömbösségben, „a jóra 
való restség”-ben. Ám mit is értsünk 
ez alatt? A következő idézet találóan 
jellemez: Márai Sándor szavaival élve: 
»Az ember, aki harcra kel a világgal a 
maga zsarnoksága érdekében, nem olyan 
veszedelmes, mint az udvarias, sunyi és 
megfontolt középszerűség, a hümmögő 
középutasság, a gyáva és lusta önzés.«

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy 
itt élni ajándék. Tennünk kell valamit 
a haza érdekében. Ám fontos, hogy 
ezt nem egyenként, külön-külön kell 
meglépnünk, hanem össze kell fognunk 
és egy egészként kell gondolkodnunk.

Ez az összetartás, a tisztelgés 
1848 emlékére nem feltétlenül azt 
jelenti, hogy nekünk is forradalmat kell 
indítanunk, magasztos szavakat kell 
intéznünk emberek tömegeihez. 

Nem is azt fedi le, hogy életün-
ket, vérünket adjuk a hazáért, mert a 
megoldást először mindig egészen apró 
dolgokban kell megtalálnunk. Hűek le-
hetünk a forradalom eszméihez egészen 
kis dolgoknak tűnő cselekedetekkel is, 
mindennapos helytállásunkkal, becsü-
letességünkkel, tenni akarásunkkal, 
kitartásunkkal. 

Dsida Jenő szavaival zárom 
elmélkedésemet: 
»Kaphatnánk-e alkalomszerűbb 
parancsot a múltból, mint a helyünkön 
való kitartás parancsát? 
Érhet-e költőtől megrázóbb figyelmez-
tetés szívünkhöz, mint 
hogy szenvedésekre, 
megpróbáltatásokra való tekintet nélkül 
kell megállnunk a sarat ott, ahová 
végzetünk állított.«” 

Molnár Zsanett

-os-

Gulyás Lili
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Logisztikusok 
a győri Audi gyárban

Régóta tervezett utazás vált 
valóra március 10-én, amikor 
a 36 fős csoport útnak indult. 9 
órára értünk a látogatóközpont-
ba. Már első látásra megfogott 
a gyár rendezettsége, tiszta-
sága, (az Audiktól hemzsegő 
parkoló…), a fegyelmezett 
munkalégkör, érezhető volt a 
szervezettség, a precizitás.  

Rövid nézelődés után, 
kísérőnk egy terembe invitált, 
ahol egy bemutatófilmet 
láthattunk a gyár felépítésé-
ről, részlegeiről, történetéről 
és az ott gyártott motorokról, 
autókról. Megtudtuk, hogy az 
Audi majd 12000 főt foglal-
koztat. A vállalat  nemcsak 
az Audi konszernhez tarto-

zó társaságoknak, hanem a 
Volkswagennek, Skodának, 
Seatnak és a Porsche AG-nak 
is értékesít motorokat. 

A tájékoztató után a motor-
gyár megtekintése következett. 
Az idegenvezetőnk folyama-
tosan magyarázta a munka-
tevékenységeket. Az operatív 
munkások egyforma munka-
ruhában, tiszta környezetben, 
barátságos légkörben végezték 
munkájukat. Sok érdekeset 
tudtunk meg a körülményekről, 
például hogy az ergonómiai 
problémák elkerülése végett a 
sorvezető változtatja a mun-
kások tevékenységét, vagyis 
2 óránkét a soron más-más 
feladatot látnak el. 

Láthattunk a padlóba beépí-
tett mágnescsíkon közlekedő 
szállítóautót, ami vezető nél-
kül, meghatározott útvonala-
kon szállítja az alkatrészeket 
a megfelelő helyre. 

Megtudtuk, hogy az ott 
dolgozók számára egészség-
ügyi ellátás, külön menza, 
Cafeteria rendszer, a gyere-
keknek Audi óvoda, iskola és 
gimnázium áll rendelkezés-
re. Törekszenek a folyamatos 
innovációra, megújulásra, 
ezt bizonyítják az ötletládák 
is, vagyis a dolgozók lehető-
séget kapnak, hogy maguk is 
részesei legyenek a javu-
lásnak azáltal, hogy javító 
intézkedéseket, ötleteket fo-

galmaznak meg. Ha ez a vál-
lalatnak megtérülést jelent, 
annak bizonyos százaléka a 
dolgozót illeti meg. Ezáltal 
motiváltak és jobban elköte-
lezettek lesznek a cég iránt. 
Feltűnő volt, hogy minden 
két nyelven, magyarul és 
németül volt kiírva, mivel a 
cég szigorúan megköveteli a 
német nyelvtudást.

Nagy élmény volt szá-
munkra, hogy ide eljuthat-
tunk, és megnézhettük az 
Audi konszern, Európa, sőt a 
világ egyik legnagyobb mo-
torgyártó vállalatát, ami évi 2 
millió legyártott darabszám-
mal büszkélkedik.

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola 13. és 14. 

éves logisztikai ügyintézős hallgatói, 
szaktanáraik kíséretében gyárlátogatást 

tettek az Audi győri gyárában. 

Óvodai prevenció a Pedagógiai Szakszolgálatnál

Napjainkban jelentősen megnőtt azoknak 
a gyerekeknek a száma, akik a tanuláshoz szükséges 

pszichikus funkciók megfelelő fejlettsége nélkül 
kerülnek be az általános iskola első osztályába.

A kezdeti hátrány végigkíséri egész 
iskolai pályafutásukat, mely tanulási 
nehézség, esetleg zavar, másodlagos 
tünetként pedig viselkedészavar kiala-
kulásához vezethet. 

A nevelési tanácsadás feladatai 
közé tartozik a segítség nyújtása a 
gyermek óvodai neveléséhez, ha a 
gyermek egyéni adottsága, fejlettsé-
ge, képessége indokolja, s ebben az 
esetben pedagógiai fejlesztés nyújtása 
a gyermeknek, mely támogatja a 
pedagógus nevelő és oktató munkáját.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Mezőkövesdi 
Tagintézményében évek óta folyik 
iskolára felkészítő óvodai fejlesztő prog-

ram, melynek célja az óvodai nevelés 
hatékonyságának növelése. Ennek 
keretein belül az óvoda-iskola átmenet 
zökkenőmentesebb biztosítása érdeké-
ben fejlesztőpedagógiai tevékenységet 
végzünk a város óvodáiban, mely segíti 
a részképesség-gyengeségekkel küzdő, 
tanköteles korú, beiskolázás előtt álló 
gyermekek felkészülését az iskolakezdés-
re.  Feladatunk az iskolában megkívánt 
készségek és képességek, valamint elvárt 
viselkedésformák elsajátításának segítése.

A programban résztvevő gyermekek 
kiválasztása preventív logopédiai/peda-
gógiai szűréssel, és az óvodapedagógu-
sokkal való konzultáció alapján történik.
A logopédiai szűrést szakszolgálatunk 

logopédusai (Bertáné Varga Renáta, 
Lázárné Hoffmann Erika és Örkényiné 
Pázmándi Éva), a kiegészítő pedagógiai 
szűrést a fejlesztő programot vezető két 
gyógypedagógus (Fülöpné Kis Andrea és 
Rapcsákné Szűcs Erika) végzi.

Ezek a szűrések megfelelő információt 
nyújtanak számunkra ahhoz, hogy ki tud-
juk választani azokat a gyerekeket, akiknek 
eredményeik alapján szükségük van a 
fejlesztő programba való bekerülésre.

A foglalkozásokat Mezőkövesd 
város valamennyi óvodájában, heti 
rendszerességgel tartják a gyógypeda-
gógusok 3-4 fős kis csoportokban, mely 

alkalmas arra, hogy az egyéni különb-
ségeket, szükségleteket is figyelembe 
vegyük. A 2015/2016-os tanévben 70 
gyermek vesz részt a programban.

Valljuk, hogyha a hátránykom-
penzáció – a tanuláshoz szükséges 
részképességek megerősítése – időben 
érkezik, van esély arra, hogy a részké-
pességbeli elmaradást mutató gyerekek 
a beiskolázásig pótolni vagy mérsékelni 
tudják a különböző területeken jelent-
kező elmaradásaikat, s így sikeresebben 
vegyék az iskolai akadályokat.

A nevelési tanácsadás szerepe a beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézségek megelőzésében

SZIRÉNA

A tűzoltók februárja

A február viszonylag nyu-
godt hónap volt a Mező-
kövesdi Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság számára. A 
legnagyobb gondot az időjá-
rás okozta. 
– Február 15-én délután a 
nagy esőzés miatt a szántó-
földekről lefolyt csapadék 
elárasztotta az Egri út végén 
található nagyáruházat. A 
beavatkozás során erőgéppel 
árkot kellett ásni, homok-
zsákokkal el kellett terelni a 
vizet, és az áruházat is áram-
talanítani kellett a baleset-
veszély miatt. A bevásárló-
központot emiatt be is zárták 
egy napra. Szintén a sok eső 
miatt Sályban egy lakatlan 
épület hátsó fala dőlt le, ezért 
a területet körbekerítettük, 
lezártuk – mondta el Korok-
nai Péter tűzoltóparancsnok. 
A csapadékos, szeles idő miatt 
a Mátyás király úton egy épü-

letről lelógó csatornadarabot 
távolítottak el, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal tetőszer-
kezetén kellett a meglazult 
cserepeket megigazítaniuk. 
Ezek mellett kisebb tűzesetek-
hez is riasztották a tűzoltókat. 

A 3-as út mellett található 
transzformátor-állomáson 
különböző robbanásokhoz ri-
asztották a lánglovagokat feb-
ruár 12-én, ahol az ÉMÁSZ 
szakembereivel együtt sikerült 
orvosolni a problémát. 

Február végén a láng-
lovagoknak a Gaál István 
úton egy kigyulladt mellék-
épületnél, Bogácson pedig 
egy kéménytűznél kellett 
beavatkozniuk. Számos 
esetben kaptak téves riasztást 
a rosszul működő szénmon-
oxid-jelzők miatt. Mindezen 
túl több közlekedési baleset is 
történt városunkban és kör-
nyékén az elmúlt hetekben. 

– Február 14-én az M3-ason 
Nyíregyháza felé, a 143-as 
úton tipikus közlekedési 
balesethez riasztottak ben-
nünket, ahol több autó rohant 
egymásba, ketten súlyos és 
ketten könnyű sérülést szen-
vedtek. Azért tipikus, mert 
az első ütközést követően az 
összeroncsolódott jármű-
veket nézve bekövetkezett a 
következő baleset is, így négy 
autó roncsolódott össze. Az 
adott útszakaszt le kellett 
zárnunk a mentés idejére. 

Február 15-én egy fáradt sofőr 
szenvedett balesetet, aki az 
M30-ason Miskolc felé az első 
kilométerszelvénynél a belső 
szalagkorlátnak ütközött, itt is 
le kellett zárnunk az adott sá-
vot – emelte ki a főbb eseteket 
a tűzoltóparancsnok. 

Február 16-án egy, a szen-
tistváni útról lecsúszott és meg-
süllyedt nyerges vontatót men-
tettek ki az árokból, valamint 
pár nappal később Sályban két 
kiskutyát kellett felhozniuk egy 
kiszáradt kútból.

Főként a sok eső, a szeles időjárás adott 
munkát az elmúlt hónapban a mezőkövesdi 

tűzoltóknak, de kisebb tűzesetekhez 
és közlekedési balesetekhez is riasztották őket.

Új műszerek 
a mentőautókban

Megyénkben 35 mentőau-
tót látnak el új betegőrző 
monitorral. A mezőkövesdi 
mentőállomás két készüléket 
kapott, amelyek segítségével 
a betegek vitális paramétereit 
tudják majd ellenőrizni.
– Ezekkel az Edan típusú beteg-
őrző monitorokkal kontrollálni 
tudjuk a páciens vérnyomását, 
légzésszámát, testhőmérsék-
letét, illetve a vér oxigéntelí-
tettségét. Ennek a műszernek 
jelentős szerepe van a súlyos, 

esetleg eszméletlen betegek 
ellátásában, hiszen fontos, hogy 
ezekben az esetekben folya-
matosan monitorozni tudjuk 
az életfunkciókat – emelte ki 
Gyenes László, a Mezőkövesdi 
Mentőállomás vezetője. 

Az eset-, illetve rohamko-
csik már rendelkeznek a beteg 
életfunkcióit kontrolláló mo-
nitorral, ezért a most kapott új 
készülékeket az úgynevezett 
sima, betegszállító mentőau-
tókba szerelik fel.

Többfunkciós monitorral szerelték fel 
a Mezőkövesdi Mentőállomás két autóját.

Változott 
a véradás 
időpontja 
Márciustól 
módosultak 
a véradások 
időpontjai. A 
Magyar Vörös-
kereszt Dél-Bor-
sodi Szervezete 
10 óra 30-tól 17 
óra 30-ig várja 
az önkéntes vér-
adókat minden 
hónapban. Leg-
közelebb március 
18-án lesz vér-
adás a Közösségi 
Házban. 

Gyenes László mentőállomás-vezető

Fügedi Dóra
tanár

Rapcsákné Szűcs Erika
   gyógypedagógus

M. Zs.

M. Zs.

Belvíz az egri út végén
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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
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Programajánló
március 27-28. vasárnap–hétfő
15. Matyó Húsvét a Hadas városrészben

március 31. csütörtök
16 órától Fotóklub a Közösségi Ház C épületében

április 4. hétfő
17 órától Kertbarát Klub a Közösségi Házban

április 6. szerda
14 órától Irodalmi Kávéház Klub 
– találkozó a Közösségi Háznál

április 7. csütörtök
18 órától Én és a kisöcsém – zenés bohózat 
2 részben a Körúti Színház előadásában 
a Közösségi Házban

április 9. szombat
9 órától Vass Lajos Népzenei Verseny 
a Közösségi Házban

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

április 16. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Szeged 
2011-Grosics Akadémia NB II-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
március 20–26-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

március 27 – április 2-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

április 3–9-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

április 2.
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a

április 9. 
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban március 1. és 16. között 3 há-
zasságkötést és 19 halálesetet anyakönyvez-
tek. Ezek közül az alábbiak, illetve hozzátar-
tozóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Sallai Csaba – Gyóni Gabriella,
Paczók Ernő – Horváth Tünde

Haláleset:
Kátai János 78 éves,

Árvai Jánosné 81 éves
mezőkövesdi lakos.

Meghívó
2016. április 2-án, szombaton 14.30 órakor 
XIII. alkalommal kerül megrendezésre az 
1000 éves Főegyházmegyére emlékező 
„Dicsérjétek az Urat!” ünnepi kórustalálkozó 
a mezőkövesdi Szent László Templomban. 

A találkozó fővédnöke Excellenciás és Főtisztelen-
dő Dr. Ternyák Csaba egri érsek. A rendezvényen 
részt vesznek a Mezőkövesd Esperesi Kerületben 
működő énekkarok. 

A találkozó házigazdája Főtisztelendő 
Dr. Medvegy János kerületi esperes és a Szent 
László Egyházközség. 

Ünnepi hulladékszállítás 
rendje a Húsvéti Ünnepek 
alatt Mezőkövesd városban 

Társaságunk a 2016. március 28-án 
(hétfő) esedékes hulladékgyűjtést 2016. 
március 29-én (kedd) végzi, párhu-
zamosan az ezen a napon esedékes 
járatokkal.

A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2016. március 28-án zárva tart, a hulla-
dék átvétele szünetel. Mezőkövesdi VG Zrt.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

SZIRÉNA

HELYREIGAZÍTÁS A Mezőkövesdi Újság előző, 5. 
számának 8. oldalán egy véletlen elírás folytán 
tévesen jelent meg Nyeste László önkormányzati 
képviselő neve, mely hibáért az érintett és olvasó-
ink elnézését kérjük.

Halálos baleset 
Mezőkövesdnél

A rendelkezésre álló infor-
mációk alapján a Budapest 
felől az autópályáról lehajtó 
Volkswagen Polo típusú 
személygépkocsi Mezőkö-
vesd felé kanyarodott, és 
a rendőrség tájékoztatása 
szerint nem adott elsőbbsé-
get a Mezőkövesd irányából 
Borsodivánka felé tartó 
menetrend szerinti szolnoki 
busznak, mellyel összeütkö-
zött. A személygépkocsiban 

egy idős házaspár utazott. 
Az autót vezető férfi a hely-
színen elhunyt, utasa súlyos 
sérüléseket szenvedett, őt 
mentőhelikopterrel szállí-
tották a megyei kórházba. 
A buszon senki sem sérült 
meg. A rendőrség a helyszí-
nelés idejére az út balesettel 
érintett szakaszát teljes széles-
ségében lezárta. 11 óra után 
újra megindult a forgalom a 
3302-es úton. 

Halálos kimenetelű baleset történt 
március 17-én reggel Mezőkövesd és 

Egerlövő között a 3302-es úton.

Őrizetben 
a kifosztással gyanúsított nő

Kifosztás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság O. Anna 37 éves helyi lakossal szemben. A nyomozás 
adatai szerint a gyanúsított Mezőkövesden, a Liliom utcában 2016. március 8-án 18 óra 
30 percet megelőző időben a vásárlásból hazafelé tartó, koránál és betegségéből adódó-
an védekezésre képtelen 87 éves sértett zsebéből, erőszak alkalmazása nélkül elvett közel 
tízezer forintot, majd elment a helyszínről. A sértett bejelentését követően a nyomozók 
két órán belül azonosították, elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították a 
bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható nőt.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a bűnügyi őrizetbe vett terhelttel szemben 
előterjesztést tett előzetes letartóztatásának ügyészi indítványozására.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

A TISPOL Műveleti Csoport 
2016. évi terve alapján ren-
dezett nemzetközi fokozott 
közlekedésbiztonsági ellen-
őrzés-sorozat legfontosabb 
célja a közlekedésbiztonság 
javítása, valamint a közleke-
dési balesetek súlyosságának 
csökkentése, ugyanis a bizton-
sági eszközök használata 
nélkül jelentősen megnő a 
súlyos és a halálos balesetek 
esélye. A rendőrök március 
16-ától 18-áig háromnapos 
közlekedésrendészeti ellenőr-
zést tartottak Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében.

A rendvédelmi szervezet 
munkatársai ezúttal elsősorban 
a biztonsági öv, a gyermekbiz-
tonsági rendszer és a bukósisak 
használatát ellenőrizték.

Az akció a lakott terü-
leten belüli útvonalakat, a 
ki- és bevezető, valamint a 
gyorsforgalmi útszakaszokat 
érintette. A Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság illetékes-
ségi területén csütörtökön 
a Zsóry fürdőnél, a tardi 
elágazásnál, Bogácson, míg 
zárásként a LUKOIL benzin-
kútnál végeztek ellenőrzést.
– Eredményes volt az akció, 
mivel a kollégák 14 esetben ál-
lapítottak meg szabálysértést 
a biztonsági öv használatának 
elmulasztása miatt. A vétkese-
ket összesen mintegy 50 ezer 
forint közigazgatási bírsággal 
sújtották, ebben a gépjármű-
vezetők mellett utasok is érin-
tettek voltak – hangsúlyozta 
Varga János rendőr alezredes, 

a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányság közlekedésrendészeti 
osztályvezetője.

A bukósisak használatá-
nak elmulasztása miatt egy 
személyt ellenőriztek, továbbá 
egy ittasan vezető buszsofőrt 
fogtak el, akit előállítottak 
a kövesdi kapitányságon. A 
rendőrök 9 esetben, összesen 
93 ezer forint értékben szabtak 
ki helyszíni bírságot.

Az akcióban a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Forgalom-ellenőrző 
Alosztálya és az Autópálya Al-
osztály Emőd mellett megyénk 
tíz rendőrkapitányságának 
munkatársai vesznek részt. 

HÚSVÉTI ELLENŐRZÉSEK Az 
elmúlt évekhez hasonlóan a 
húsvéti időszakban is foko-
zott közúti ellenőrzésekre 
kell számítani, a rendőrök 
elsősorban az ittas vezetők 
kiszűrésére fogják helyezni a 
fő hangsúlyt.
– Mind a három nap fokozott 
ellenőrzésre készülhetnek 
a gépjárművezetők. Mivel 
a közúti balesetek jelentős 
részét ittas vezetők okozzák, 
ezért szeretnénk jelentősen 
visszaszorítani ezeknek az 
eseteknek a számát – emelte 
ki Varga János.

A közeljövőben a kerék-
párosok és a gyalogosok is 
számíthatnak ellenőrzésre. A 
rendőrök elsősorban a telepü-
lések külterületén, a látható-
sággal kapcsolatban tartanak 
fokozott kontrollt.

Mintegy 150 000 Ft bírságot szabtak ki a rendőrök a 
Mezőkövesd illetékességi területén, március 17-én 

tartott közúti ellenőrzés ideje alatt.

Eredményes 
kontroll

A mezőkövesdi nyomozók az általuk ritkán tapasztalt 
bűncselekmény elkövetőjét is pár órán belül 

azonosították és elfogták. A gyanúsított egy idős férfit 
fosztott ki Mezőkövesden. 

Bódi K.

M. Zs.

Nem adta meg az elsőbbséget, 
súlyos baleset történt
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Április 6. szerda Közösségi Ház

17 óra: Kung Fu Panda 3 – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai-kínai családi animációs film, 95 perc, 2016

A pandák békés, pocakos lények, és Po valószínűleg fajtája legtökéletesebb példánya. De amikor 
találkozik elveszettnek hitt apjával, úgy érzi, még sokkal jobb lett körülötte a világ. A két panda 
együtt kel útra, és vándorol egy csodálatos, védett pandaparadicsomba, ahol csupa kedves, jó fej 
panda él. És ez nem mindenkinek tetszik. A gonosz Kai egész Kínában legyőzi a Kung Fu mestereit, 
és most hőseink lakhelye felé közeleg. Po nem tehet mást, vérző szívvel félreteszi a nudlistálat, és 
a falujukban lakó barátságos és kedélyes, esetlen és játékos pandamackókat felkészíti a harcra. 
Különleges edzésmódszerének köszönhetően, a pandák legyőzhetetlen harcosokká válnak.

moziajánló

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

2016 . ÉVI TAVASZI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ
A Mezőkövesdi VG Zrt. tájékoztatja a lakosságot, 

hogy Mezőkövesden a lomtalanítást 
2016. április 11-től 2016. április 22-ig,

a Zsóry üdülőterületen 
2016. május 7-én (szombaton) végzi.

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is közvetlenül 
az ingatlanoktól szállítjuk a hulladékot.

Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érde-
kében kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az ingat-
lanuk előtt jól látható helyre, a megadott időpontban 
reggel 7 óráig szíveskedjenek elhelyezni a lomot. 

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

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

A LOMTALANÍTÁS SORÁN NEM SZÁLLÍTJUK EL AZ 
ALÁBBI HULLADÉKOKAT:
– veszélyes anyagokat (festékeket, festékes, lakkos do-
bozokat, akkumulátorokat, elemeket stb.),
– veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékokat, 
(pl. olajos fémhulladékokat),
– azbesztet tartalmazó hulladékot,
– veszélyes anyagot tartalmazó faforgácsot 
(vegyszereket, lakkokat),
– faanyagvédő szereket,
– oldószereket, szerves oldószereket,
– veszélyes anyagot tartalmazó iszapokat,
– savakat, lúgokat,
– nehézfém tartalmú hulladékot,
– olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket,
– olajtüzelés pernyéjét és kazánporát,
– vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagokat,
– PCB-ket tartalmazó hidraulika olajokat,
– hulladékká vált állati szöveteket 
(testrészeket, elhullott állatokat),
– fertőző hulladékokat (állati tetemeket, trágyát),
– nagyobb mennyiségű gyógyszereket,
– fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan 
anyagokat (vért, állati zsírokat),
– éles, hegyes eszközöket (injekciós tűket, fecskendő-
ket, vágó, szúró eszközöket),
– permetszereket és azok dobozait,
– építési törmeléket,
– gumiköpenyeket, autóroncsokat.

A lomtalanítási akció kizárólag a lakosság 
részére biztosított.

Érdeklődni lehet a Mezőkövesdi VG ZRt.-nél a 
49/505-145-ös telefonszámon.

A Tisztelt Lakosság lomtalanítással kapcsolatos 
segítőkész együttműködését előre is köszönjük!

Mezőkövesdi VG Zrt.

2016. évi lomtalanítás ütemezése 
Mezőkövesd város területén

április 11. hétfő: Ady E. út, Tóth Á. út, Babits M. út, 
Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay János út, 
Abkarovics tér, Márta út, Anna köz, Judit út, Esze T. út, 
Balogh Á. út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly K. út, 
Vak B. út, Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, Patak 
út, Bem apó út, Kürt út, Hoór köz, Szomolyai út
április 12. kedd: Gaál I. út, Varga P. út, Gyula út, 
Dala J. út, Dávid út, Salamon út, György út, Lajos 
köz, Gergely út, Imre út, Lehel út, Klára út, Edit út, 
Farkas M. út, Éva út, Margit út, Táncsics M. út, Takács 
I. út, Pál út, Béla út, Sára út, Júlia út, Jolán út, Lenke 
út, Elvira út, Zsófia út, Irén út, Teréz út
április 13. szerda: Damjanich út, Mihály út, János út, 
gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József út, Kiss I. 
út, Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor út, Kelemen 
út, Bogácsi út, István út, Martinovics út, Madách I. út, 
Ádám út, Kereszt köz, Kertész köz, Albert köz, Károly út
április 14. csütörtök: Liliom út, Tulipán út, Pipacs út, 
Viola út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány út, 
Bajcsy-Zs. út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, Dr. Papp 
Z. út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, Fűzfa 
tér, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, Rezeda út, Al-
kotmány út, Szegfű út, Diófa út, Hársfa út
április 15. péntek: Budai N.A. út, Erzsébet királyné 
út, Szemere B. út, Kossuth L. út, Akácfa út, László K. 
út, Kőrisfa út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán köz, 
József A. út, Bükkfa köz, Gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, 
Platán köz, Kovács köz, Szilfa út, Tölgyfa út, Honvéd 
út, Eötvös út, Mikszáth K. út (vasút feletti oldal), Kö-
kény köz, Kis J. B. út, Mogyoró köz, Patkó köz
április 18. hétfő: Köszméte út, Lövői út, Eper út, Sza-
móca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, Asztalos 
út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, Cseresznye 
út, Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő út, Dinnye 
út, Barack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, Mikszáth K. 
út (vasút alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út 
április 19. kedd: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin 
út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág 
út, Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, 
Erkel F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Pető-
fi S. út, Gárdonyi G. út, Klementina u.
április 20. szerda: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, 
Gólya út, Sas út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Haty-
tyú út, Sirály út, Dohány út, Sólyom út, Fecske út, 
Galamb út, Állomás út, Seregély út, Vasút út, Gábor 
Á. út, Veronika út, Kölcsey út, Jókai M. út
április 21. csütörtök: Egri út, Dorottya út, Mária 
út, Eszter út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma 
út, Erzsébet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, 
Gizella út, Aranka út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út
április 22. péntek: Szent L. tér, Juharfa út, Mind-
szenty József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, Bat-
thyányi út, Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász 
Gy. út, Balassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út, 
Vajda J. út, Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Berzsenyi D. út, 
Bogácsi, Móra F. úti, Gróf Zichy úti lakótelep, Madách, 
Lukács G., Harsányi úti lakótelep, Mátyás király út, Má-
tyás kir. úti lakótelep, Hadnagy úti lakótelep

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy Mezőkövesden az 
alábbi helyeken hálózatrekonstrukció miatt áramszü-
netet tervezünk:   

2016. április 5-én 7 óra 30 és 8 óra között, 
valamint 12 óra és 12 óra 30 között
Kölcsey u.: végig, Jókai u.: végig, Veronika u.: végig, 
Mátyás k. u.: 1–61., 2–20., 24–40., Petőfi u.: végig, 
Vörösmarty u.: végig, Bayer R. tér, Egri u.: 6–44., 13–39., 
Gárdonyi u.: végig, Emese u.: végig, Mária u.: 36., Emma 
u.: 2–8., 1–19., 23., 25., Vilma u.: 1.

2016. április 5-én 7 óra 30 és 12 óra 30 között
Mária u.: 2–34., 38–92., 96–112., 3–107., Anikó u.: végig, 
Gizella u:. 1–3., Magdolna u.: 1–67., 71–105., 2–104., 
Vilma u.: 3–75., 2–88., Katalin u.: 1–71., 4–64., Ildikó u.: 
végig, Emma u.: 10., 21., Erzsébet u.: végig, Kölcsey u.: 55., 
Jegenyesor: 2., 2a–54., 1–63., Mátyás k. u.: 46., Egri u.: 1., 
5–11., 2–4., Dorottya u.: végig, Gábor Á. u.: 1–21., 2–8., 
Eszter u.: 1–11., 2–14.,

2016. április 5-én 7 óra 30 és 15 óra 30 között
Jegenyesor: 63a–117., 56–102., Ady E. u.: 65–71., 
80–90., 94-től végig, 75-től végig, Ágnes u.: 1–11., 
2–4., Magdolna u.: 69.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a 
munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy - 
külön értesítés nélkül - visszakapcsolunk.
Érd.: 06 20/940-3213

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS

A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 2016. március 27–
28. között ismét megrendezi a Matyó Húsvétot Mezőkövesd 
Város Önkormányzata és több helyi vállalkozás támogatásával. 
A program húsvét vasárnap és hétfőn a Hadas városrészben 
zajlik, a színpad a tavalyi évhez hasonlóan az Eötvös úti 
parkolóban kerül felállításra.

A terület teljes zárására lesz szükség (a gépjárműfor-
galom elől) a látogatók biztonságának érdekében, az 
alábbiak szerint:
Eötvös úti parkoló középső része 
március 25. 20 órától – március 28. 24 óráig lezárva
Eötvös úti parkoló többi része 
március 27. 6 órától – március 28. 19 óráig lezárva
Eötvös út főutca – Hársfa u. közti szakasza 
március 27–28. 6–19 óra között lezárva
Hadas városrész (Kisjankó Bori, Mogyoróköz első szakasza, 
ahol tájházak találhatók) március 27–28. 6–19.00 óra között 
lezárva (a korábbi éveknek megfelelően)

Március 27–28-án 6–19 óra között a főutca (Matyótáj Áru-
ház) felől gépkocsival nem lesz megközelíthető sem az Eötvös 
út, sem a Hársfa út, sem a Diófa út. Ebben az időszakban 
kizárólag a déli irányból (Gépmúzeum felől, ill. a Fűzfa út felől) 
közelíthetők meg ezen utcák.
Az Eötvös út Hársfa u. és Pizza Néró közti szakaszára a 
pizzafutárautó, valamint a lakók természetesen behajthatnak 
gépkocsival is, azonban a lakcímkártyát kötelező felmutatni a 
zárási ponton! Az Eötvös út érintett szakaszát elhagyni is kizá-
rólag a déli irányban a József Attila u., Gépmúzeum felé lehet.

Szabadtéri rendezvény jellegéből adódóan várhatóan zajjal és nagy-
számú érdeklődő közönséggel jár az esemény. Kérjük az érintett 
lakók megértését, türelmét a húsvéti ünnepek alatt!
Reméljük, hogy a rendezvény mindannyiunk örömére és 
szórakozására szolgál majd!

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület

TÁJÉKOZTATÁS
Matyó Húsvéttal kapcsolatos 
forgalmi rend változásról

19 óra: Bazi nagy görög lagzi 2.
színes, magyarul beszélő, amerikai romantikus vígjáték, 2016

Hogy a sok ouzo-e az oka (hoppá!) vagy éppen a Windex, nem tudhatjuk, 
de a Portokalos klán tagjain tizenhárom év se hagyott nyomot: egytől egyig 
visszatérnek (igen, még a nagymama is), és jobban néznek ki, mint valaha! 
Hangosabbak, görögebbek és ragaszkodóbbak már nem is lehetnének, Ian és 
Toula lánya, Paris nagy bánatára. A pályaválasztás előtt álló lányt egyetlen cél 
vezérli: minél távolabb akar kerülni túlbuzgó pereputtyától. Mindeközben Ian és 
Toula házassága sem a régi, szeretnének több időt tölteni kettesben, hogy fel-
élesszék a régi tüzet. Természetesen számíthatnak a rokonság segítségére – egy 
kissé túlságosan is... Hamarosan azonban nagy sokk éri Portokalosékat: kiderül, 
hogy a megrögzötten konzervatív családfő, Gus és felesége, Maria házassága ér-
vénytelen. Mivel egy görög nőt sem érhet az a szégyen, hogy pártában marad, 
a család azonnal a tettek mezejére lép, és nekilát az esküvő megszervezésének. 
Újra törnek a tányérok, dübörög a sirtaki, folyik az ouzo, és összegyűlik a család 
egy még nagyobb, még zajosabb, még frenetikusabb Bazi nagy görög lagzi-ra.

Forrás: port.hu

Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy városunkban
a 3. életévüket betöltő gyermekek

ÓVODAI BEÍRATÁSÁNAK időpontja:

2016. április 25-én, 26-án és 27-én lesz. 

A beíratás helye:
Mezőkövesd, László Károly u. 1. sz. alatti

Székhely Óvoda (a volt Szülőotthonnal szemben)

Időpontja a kijelölt napokon: 7oo–17oo óra között

Felhívom a szíves figyelmüket, ha a gyermek 2016. augusz-
tus 31-ig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától 
(2016. szeptember 1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelés-
ben részt venni, ezért ezeket a gyermekeket be kell íratni!

Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre köte-
lezett gyermek óvodakötelezettségét más településen 
vagy külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai 
beiratkozást követő 15 napon belül (legkésőbb 2016. má-
jus 12-ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– lakcímét igazoló hatósági igazolványa,
– a szülő személyi igazolványa.

Dr. Jakab Orsolya
Jegyző

Felhívás

Forrás: port.hu
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SPORTKALAUZ

„Félidős”győzelem

Orosházi FKSE-Linamar 
– Mezőkövesdi KC 27–23 
(14–10)
A K&H férfi kézilabda liga 
alapszakaszának záró, 26. fordu-
lójában mindkét csapatra fontos 
találkozó várt a közelgő rájátszás 
szempontjából március 12-én. 

A viharsarkiak kezdtek job-
ban, akik a 7. percben már négy 
góllal, 5-1-re vezettek. Együtte-
sünk ezután 6-4-re felzárkózott, 
de az utolsó 10 perc 10-5-ös 
hazai előnynél kezdődött.

A második játékrészt az 
MKC indította jobban, a 43. 
percben 18-18-as döntetlenre 
állt a találkozó. A vezetést 
azonban nem tudták átvenni a 
Skaliczki-fiúk, a kritikus hely-
zetekből rendre a viharsarkiak 
jöttek ki jobban, akik megér-
demelten tartották otthon a 
győzelemért járó pontokat.

NÉGY PONT Az alsóházban 
szereplők helyezési sorrend-
ben kaptak bónuszpontokat, 
így a Komló 11, a Balmazúj-
város 10, a Gyöngyös 8, az 
Orosháza 7, a Cegléd 5, az 
MKC 4, az Eger 2, míg a PLER 
1 ponttal kezdhette meg a 14 
fordulós rájátszást. A bajnok-
ság végén az utolsó két helye-
zett esik ki az NBI/B-be.

A felsőházba a Veszprém 
és a Szeged mellett a Tatabá-
nya, a Balatonfüred, a Csurgó 
és a Vác jutott be.

B. Braun Gyöngyös 
– Mezőkövesdi KC 22-24 
(16-11)
Az alsóházi rájátszás nyi-
tányaként szomszédvári 
presztízsmeccset játszottak 
Skaliczki László tanítványai 
március 18-án. A házigazdák 
az elmúlt időszakban jó for-
mába lendültek, és mindössze 
két ponttal maradtak le a 
felsőházról, így nehéz össze-
csapás várt együttesünkre.

A találkozó elején jobbára 
felváltva potyogtak a gólok, 
kiegyenlített mérkőzést láthat-
tak a szurkolók. Kézilabdázó-
ink Benis betörésből szerzett 
góljával 7-5-re vezettek a 12. 
percben, viszont a 20. percben 
9-8-nál már a hazaiaknál volt 
az előny. Debre Viktor gárdája 
a játékrész hajrájában elkapta 
a fonalat, az MKC nem tudta 
tartani a vendéglátókat, akik 
a szünetre megnyugtató 
előnyt szereztek.

PARÁDÉS FÉLIDŐ Fordulás után 
szinte egy teljesen új mérkőzés 
kezdődött, csapatunk lendüle-
tesen és pontosan kézilabdá-
zott. A gyöngyösi „rövidzárlat” 
hosszúra nyúlt, az első gólt 
csak a 41. percben lőtték, ekkor 
már 17-17 állt az eredményjel-
zőn. A folytatásban rövid ideig 
együtt haladtak a csapatok, 
viszont a hajrában az MKC 
a maga javára fordította a 

találkozót. Csapatunk a szünet 
után mindössze hat gólt enge-
délyezett a vendéglátóknak és 
teljesen megérdemelt sikert ért 
el Gyöngyösön.

A mérkőzés után Holló 
Balázs, együttesünk kapusa 
értékelt, aki az ellenfél ka-
pujába is betalált az össze-
csapáson.
– Szerencsére a második fél-
időre össze tudtuk szedni ma-
gunkat, nagy küzdeni tudásról 
tettünk tanúbizonyságot. Hála 
istennek egy gólt is sikerült 
lőnöm, nagy öröm számomra, 
hogy megszereztem az első 
NB I-es találatomat. Gratulá-
lok a csapatnak és köszönjük 
a szurkolóknak, hogy eljöttek 
és buzdítottak bennünket! – 
mondta a hálóőr.

Az MKC 6 ponttal az 5. he-
lyen áll a 8 csapatos alsóházban.
 

SŰRŰ PROGRAM A bajnok-
ságban április 3-ától április 
20-áig szünet lesz, ebben az 
időszakban rendezik meg az 
MKC részvételével a Magyar 
Kupa négyesdöntőjét is a 
debreceni Főnix Csarnokban 

április 16-án és 17-én. A 
májusi program feszített lesz, 
ugyanis alig több mint három 
hét alatt hét összecsapás vár 
a mezőny tagjaira. A pontva-
dászat június 1-jén fejeződik 
be, ekkor a Cegléd érkezik 
majd Mezőkövesdre.

Az alsóházi rájátszás
menetrendje:
03. 18 (péntek) 18 óra: 
B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC
03. 25 (péntek) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC 
– Orosházi FKSE-Linamar
03. 30 (szerda) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Sport36-Komló
04. 02 (szombat) 18 óra: Kőnig-
Trade Balmazújvárosi KK 
– Mezőkövesdi KC
04. 20 (szerda) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC –  Eger SBS Eszterházy
04. 23 (szombat) 18 óra: 
PLER-Budapest – Mezőkövesdi KC
04. 29 (péntek) 18 óra: 
Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi KC
05. 07 (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyös
05. 11 (szerda) 18 óra: 
Orosházi FKSE-Linamar 
– Mezőkövesdi KC
05. 14 (szombat) 17 óra: 
Sport36-Komló – Mezőkövesdi KC
05. 21 (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC 
– Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK
05. 25 (szerda) 18 óra: 
Eger SBS Eszterházy – Mezőkövesdi KC
05. 28 (szombat) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – PLER-Budapest 
06. 01 (szerda) 18 óra: 
Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE

Bravúros sikerrel kezdte meg szereplését 
a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata az alsóházban. 
Együttesünk Gyöngyösről, remek második félidei 

teljesítményével hozta el a bajnoki pontokat.

Az NB II-es sakkbajnokság 8. fordulójában 
a Nádudvari Sakk SE-t fogadta csapatunk. 
A vártnál nagyobb ellenállást tanúsított az 
értékszámok alapján gyengébbnek látszó el-
lenfél. Végül, ha a legminimálisabb arányban 
is, de sikerült felülkerekedni az ugyancsak a 
kiesés ellen küzdő vetélytárson. Az eredmény 
6,5-5,5 javunkra, ami azt jelenti, hogy 3 és 
fél pontra nőtt a távolság velük szemben, és 
együttesünk feljött a 10. helyre.

Győzött: Sallai János, Zelei Zoltán, Nyíri 
Dániel és Kántor József      
Döntetlent játszott: Éberth Zoltán, 
Barabás Tibor, Hunkó György, Pap Kristóf és 
Hajnal Gyula             
Játszottak még: Pap János, Hegedűs Rafael 
és Csontos Dominik

A következő fordulóban, március 20-án az 
Edelényi VSE lesz az ellenfél, idegenben.Ne
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Dr. T. B.

bokri

Bravúr a presztizsrangadón

Lendületben 
labdarúgóink

Zsinórban négy mérkőzést nyert a 
Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt csapata, 

így Pintér Attila tanítványai már csak 
egypontos hátrányban vannak a máso-
dik, feljutó helyen álló Zalaegerszeggel 

szemben. Együttesünk a Balmazújváros 
és a ZTE után a Sopront, illetve a Szol-

nokot fektette két vállra.

Mezőkövesd Zsóry FC – 
Swietelsky-Soproni VSE 
2-1 (1-0)
A Merkantil Bank Liga 19. 
játéknapján a 4. helyezett 
Mezőkövesd, a mindössze 
3 ponttal kevesebbet gyűjtő 
6. Sopront fogadta március 
12-én. A kövesdi drukkerek 
számára különleges volt a 
találkozó, hiszen először fog-
lalhattak helyet a vadonatúj 
Széchenyi út felőli lelátón.

Az első ígéretes lehető-
ség együttesünk előtt adó-
dott, a 19. percben Heffler 
20 méteres szabadrúgását 
Heinrich ütötte ki a jobb 
alsó sarok elől. A játékrész 
felénél egy pazar akció 
végén Nicorec kísérleténél 
tisztázott a soproni hálóőr. 
Az első félóra végén góllá 
érett a fölény, a 29. perc-
ben Heffler bombázott éles 
szögből a hálóba.

GÓL A „KÍGYÓTÉRRŐL” Szünet 
után bátrabban és veszélye-
sebben támadtak a látoga-
tók. Az 59. percben Baracs-
kai lapos löketét hárította 
Dombó, majd csapatunk 
három perccel később nem 
mindennapi góllal növelte 
előnyét. Hegedűs kapott 
labdát a felezővonalnál és 
pazar mozdulattal ívelt a 
kapujából kint álló Heinrich 
felett a hálóba. A végered-
mény a 73. percben alakult 
ki, egy gyors akció végén 
Baracskai beadását Batizi-
Pócsi váltotta gólra.

Szolnoki MÁV FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
0-1 (0-1)
A bajnokság 20. játéknapján a masszív 
középcsapatnak számító Szolnok ven-
dégeként léptek pályára labdarúgóink 
március 19-én. Az összecsapás remekül 
kezdődött, ugyanis együttesünk már 
a 19. percben előnyhöz jutott. Ekkor 
Frőhlichet vágták fel a 16-oson belül, a 
büntetőt Heffler higgadtan értékesítet-
te. A folytatásban is csapatunk játszott 
veszélyesebben, a hajrában Sós meg is 
duplázhatta volna az előnyt. A támadó 
a 37. percben 10 méterről tüzelt a kapu 
fölé, két perccel később pedig Somogyi 
hárította nagy bravúrral a lövését.

ÉRTÉKES SIKER A második játékrész 
Dombó nagy bravúrjával kezdődött, aki 
Gajdos lövését ütötte ki. A 62. percben 
Heffler bombázott nagy helyzetben a 
kapu mellé, két perccel később pedig 
Gajdos közeli fejesét piszkálta ki Dombó. 
A mérkőzés utolsó momentumát Vági 
piros lapja jelentette, csapatunk védője a 
88. percben kapta meg második sárgáját 
a találkozón. A Pintér-fiúk zsinórban 
negyedszer győztek a bajnokságban.
– Nagyon jó mérkőzés volt, mind a két 
csapat agresszívan játszott. Mi is és a 
Szolnok is győzni akart, viszont mi többet 
tettünk a sikerért. Gratulálok a csapatom-
nak és az ellenfélnek is – mondta Pintér 
Attila vezetőedző a mérkőzés után.

KÉT HÉT SZÜNET A Mezőkövesd 35 
ponttal a 3. helyen áll a tabellán. A 
listavezető Gyirmót 44, a második 
helyezett Zalaegerszeg 36 pontot 
szerzett. Labdarúgóink kéthetes szünet 
után, április 2-án 19 órától hazai pá-
lyán, a Csákvár ellen folytatják tavaszi 
szereplésüket.

Emlékezetes találattal ajándékozta meg az új stadiont 
és a szurkolókat Hegedűs Dávid, a Mezőkövesd Zsóry 
FC középpályása. A félpályáról lőtt, különleges gól or-
szágosan is nagy visszhangot váltott ki, három-négy 
nap alatt mintegy 50 000-en nézték meg az egyik 
ismert internetes videómegosztó oldalon.Cs
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– Néhány nap távlatából 
hogyan emlékszel vissza a 
gólodra? 
– A mérkőzés folyamán többször 
is láttam, hogy kint állt a kapus, 
ezért akkor, amikor elém került 
a labda, felnéztem, és kizáró-
lag arra koncentráltam, hogy 
eltaláljam a kaput. Egy pillanatig 
sem gondolkodtam más megol-
dásban, így azt is csak utólag, a 
felvételeken vettem észre, hogy 
Heffler Norbi teljesen egyedül 
indult el a bal oldalon. 
 
– Mikor tudatosult benned, 
hogy a lövésből gól születhet? 
– Az elrúgás pillanatában 
éreztem, hogy jól sikerült elta-
lálni és a labda íve is megfelelő 
volt. Az a néhány másodperc, 
amíg a levegőben szállt, nagyon 
hosszúnak tűnt, de hála égnek a 
kapuban landolt. 
 
– Mit szóltak a csapattársak, 
és az ismerősök a találathoz?  
– Rengetegen gratuláltak 
személyesen, telefonon, illetve 
az interneten, kizárólag pozitív 
visszajelzéseket kaptam minden-
kitől. Természetesen ez nagyon 
jól esett és bízom benne, hogy 
pályafutásom során tudok még 
ehhez hasonló gólt szerezni.

– A gól ad-e plusz erőt, 
motivációt a bajnokság 
folytatásához? 
– Nyilván örül az ember a gólnak, 
de ebből a szempontból nincs 
különösebb jelentősége. Véde-
kező középpályásként nekem 
ugyanolyan örömet okoz, ha a 
meccseken sok labdát szerzek és 
megnyerem a párharcokat. 
 
– Mennyire vagy elégedett az 
eddigi tavaszi szerepléssel? 
– A Vác ellen beragadtunk, de 
utána sikerült rendeznünk a soro-
kat. Úgy érzem, hogy egységesek 
lettünk és sokat is dolgozunk ezért. 
A csapat erejét mutatja, hogy a 
Balmazújváros és a Zalaegerszeg 
ellen is emberhátrányban 
sikerült győznünk. Bízom 
benne, hogy folytatjuk a jó 
szereplést, viszont mindig 
csak a következő feladatra 
koncentrálunk. Ezzel kapcso-
latban egy korábbi edzőm mon-
dása jut eszembe: azt mondta, 
az aki a templomtornyot nézi, 
könnyen megbotlik az első 
kőben. Ebben a szel-
lemben dolgozunk 
Pintér Attila 
irányításával is.

B. K.
Bódi Krisztián

Szolnokon is kövesdi győzelem született

Hegedűs Dávid
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A forradalom 168. évfordulójá-
nak tiszteletére rendezett ün-
nepség térzenével kezdődött 

Mezőkövesd Város Pro Urbe-díjas 
Fúvószenekarának előadásában, ezt 
követően Gulyás Lili, a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola 11. A osztályos tanulója, a 
Mezőkövesd Város Önkormányzata 
által meghirdetett szónokverseny 
győztese mondta el ünnepi gondola-
tait, majd városunk önkormányzata, 
a pártok, intézmények, civil szerve-
zetek képviselői koszorút helyeztek el 
az 1848-as Emlékműnél.

ÜNNEPI GONDOLATOK Ezt követően 
a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó 
Kör Egyesület tagjai még az Emlék-
mű előtt előadták a 12 pontot, Takács 
Norbert pedig a Közösségi Ház előtt 
elszavalta a Nemzeti dalt. Az ünnep-
ség a színházteremben folytatódott, 
ahol dr. Fekete Zoltán, városunk 
polgármestere mondott ünnepi be-
szédet. Hangsúlyozta, hogy az 1848. 
március 15-i pesti forradalom 12 
pontjának nyitó felszólítása – Legyen 
béke, szabadság és egyetértés!  – ma 
is örökérvényű eszme. 
„…Legyen béke, bomba helyett eke, ra-
kéta helyett kenyér, halál helyett élet. 
Legyen szabadság, a lélek szabadsága 
a szó nemes értelmében. Észre sem 
vesszük, hogy összkomfortos celláink-
ban, hogy irányítanak, befolyásolnak 
és manipulálnak minket és terelnek 
hol erre, hol arra. A szabadság nem 
a vándorlás szabadsága, nem a meg-
szállás szabadsága és nem az egyetlen 
igaz hit minden mást maga alá 
gyűrő szabadsága. De napjainkban 
mit tapasztalunk: nincs szabadság, 

csak szabadosság, nincs szabadság, 
csak áradat van, vagy szabadság 
csak addig van, amíg el nem érjük a 
cellánk falát. A lényeg a profit, amiből 
lehet elnököt is csinálni, és lehet 
uralni a földet és rajta az embert. 
Legyen egyetértés! 1848-ban is fontos 
volt, 2016-ban is az. Egyetértés közös 
dolgainkban, mert közös dolgunk a 
magyarság megmaradása a Kárpát-
medencében. Évezredes otthonunk-
ban, az aranyos szegellettben nincs 
más lehetőségünk, mint a magyar 
jövő építése. (…) Legyen egyetértés, és 
mondjuk ki már végre: mi, magyarok 
nem bántunk és nem fenyegetünk 
senkit, ahogy évezredek óta sosem! De 
sosem tűrjük, ha minket bántanak és 
fenyegetnek. Az 1848-49-es forradal-
mat vérbe fojtották, megtorolták, és 
még az emlékezést is megtiltották. De 
legyen örök tanulság mindenki szá-
mára: minket, magyarokat nem lehet 
eltántorítani a béke, a szabadság és 
az egyetértés eszményétől…!”

EMLÉKÜK FÁKLYALÁNG A Mezőkövesdi 
Amatőr Színjátszó Kör Egyesület ünne-
pi műsorát Budai Károly rendezte. Az 
„Emlékük fáklyaláng” című összeállításban 
a MASZK tagjai rövid jelenetekkel eleve-
nítették fel a forradalom és szabadságharc 
eseményeit, üzenetét, a márciusi ifjak 
áldozatvállalását.

Elhangzott egyebek között Kossuth 
Lajos ceglédi toborzóbeszéde, Petőfi Sán-
dor Dicsőséges nagyurak, Illyés Gyula 
Fáklyaláng című verse is, valamint Kiss 
Gyula-Varga István Zászló című színmű-
véből is adtak elő részleteket. 

A műsorban a MASZK tagjai mellett 
színpadra lépett a Mezőcsáti Népi Együttes 
például a Toborzó című koreográfiájával, 

valamint Vargáné Pap Edina, aki a Fölszál-
lott a páva című dalt és az Aradi vértanúk 
balladáját énekelte el, míg Pecsmány Péter 
a Hazám, hazám című művet adta elő.

A műsor egyik megható és elgondol-
kodtató jelenete az volt, amikor az aradi 
vértanúk feleségei kézbe vették szeretett 
férjük búcsúleveleit. A szívbe markoló 
műsorrész méltón fejezte ki az 1848-as 
forradalmárok hazáért, a magyarságért 
hozott áldozatának jelentőségét, hiszen a 
haláltól nem félve, családjaikat hátrahagyva 
harcoltak a szabadságért, a békéért.

A program zárásaként a Kormorán 
A költő visszatér című dala csendült fel 
Pázmándi-Guba Viktória és Benke Ádám 
előadásában. 

1848 ma is érvényes tanulsága, hogy minket, magyarokat nem 
lehet eltántorítani a béke, a szabadság és az egyetértés eszményétől 

– hangzott el dr. Fekete Zoltán polgármester ünnepi beszédében, 
melyet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett városi megemlékezésen mondott el március 14-én. SZ A-
BAD-
SÁG, 

Béke,

egyetértés
Tiszteletadás az emlékműnél Részlet a Zászló című műből

Illyés Gyula és Kányádi Sándor versei is elhangzottak

A műsorban fellépett a Mezőcsáti Népi Együttes is

M. Zs.


