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Varázsfuvola 
Az Emanuel Schikaneder szövegkönyve alapján készült, 

Wolfgang Amadeus Mozart által megzenésített Varázsfuvola című 
művet adták elő a városi zeneiskola növendékei és pedagógusai 

május 3-án a Közösségi Házban. 

Az előadás célja az volt, hogy az általános iskolás 
diákokkal megismertessék a különböző hangszere-
ket, népszerűsítsék a városi zeneiskolában elér-

hető zenei képzéseket. Mozart Varázsfuvolája mindenki 
számára érthető és élményt adó muzsika. A gyerekeknek 
gyönyörű zenével párosuló mese. A mű ezen adottságát 
használták ki a zeneiskola tanárai és növendékei az előadá-
sukban. A Tamino, az ifjú herceg és az elrabolt fiatal lány, 

Pamina egymásra találását feldolgozó, tanulságos történet 
egyrészt prózai, szöveges részből, valamint zenei, énekes 
betétekből épült fel. A mesét Mozerné Horga Stefánia in-
tézményvezető olvasta fel, amelyet a zeneiskola tanulói és 
pedagógusai hangeffektekkel, az oda illő dalokkal, zenék-
kel egészítettek ki, így a történet mellett például a hegedű, 
a furulya, a zongora, a kürt hangjával is megismerkedhet-
tek az iskolások. 

25 éves
a Matyó
Népművészeti
Egyesület Közgyűléssel, kiállítással, koncerttel és táncházzal ünnepelte meg fennállásának 

25. évfordulóját a Matyó Népművészeit Egyesület május 6-án. 

A közgyűlés elején Berecz Lászlóné elnök be-
számolójában kiemelte, hogy 1991-ben 17 fővel 
alapították meg a civil szervezetet, amelynek mára 
már több mint 120 tagja van. Az egyesület a Tánc-
pajtában kezdte el munkáját, majd 2002 októbe-
rétől vették birtokba a pályázati, minisztériumi 
támogatásból megépült Népi Művészetek Házát.

A civil szervezet működteti a Matyó Nép-
táncegyüttest, valamint az utánpótlás csoportokat 
is. Nyolc éven át működött az általuk alapított 
Százrózsás Alapfokú Művészeti Iskola. 2002-ben 
elindították a Borsóka Hímzőkört, illetve a Százró-
zsás Hímzőpályázatot, több alkalommal szerveztek 
kézi- és gépi hímző képzéseket. 2003 óta az egyesület 
szervezi meg a Matyóföldi Folklórfesztivált, vala-
mint ők rendezték meg 2013-ban az I. Matyó Rózsa 
Ünnepét. Az egyesület vezetője kiemelte a matyó 
kultúrának a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti 
Jegyzékébe, valamint az UNESCO reprezentatív 
listájára való felkerülését. 

Gyönyörű zenével párosuló varázslatos mese – a zeneiskola különleges előadásában

Molnár Zs.

KÖSZÖNTÉSEK A közgyűlés zárása-
ként a vendégek köszöntötték a jubilá-
ló egyesületet. Elsőként Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások miniszterének 
köszöntő levelét olvasták fel, majd 
Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért felelős 
államtitkár, országgyűlési képviselő kö-
szöntötte az egyesületet, aki kiemelte, 
hogy az egyesület értéket teremt, élteti 
a matyó kultúrát, amely nélkülözhetet-
len ahhoz, hogy Mezőkövesd megtart-
sa egyediségét, a méltán híres matyó 
népművészetet. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester 
hangsúlyozta, a szervezet lelkiisme-
retes munkája nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a matyó kultúra megbe-
csült magyar örökség ma is. A 25 éves 

egyesületet dr. Csonka-Takács Eszter, 
a Szellemi Kulturális Örökség Igazga-
tóság igazgatója, dr. Bereczki Ibolya, a 
Magyarországi Tájházak Szövetségének 
elnöke, Hubert Erzsébet, a Népmű-
vészeti Egyesületek Szövetségének 
alelnöke, valamint Szentistván polgár-
mestere, dr. Pusztai-Csató Adrienn is 
felköszöntötte. 

KONCERT ÉS TÁNCHÁZ Az esemé-
nyen a látogatók megtekinthették az 
egyesület legféltettebb kincseit, pél-
dául az évek során kapott elismeré-
seket, díjakat, a saját rendezvényeik 
fotóit, plakátjait, illetve szórólapjait. 
Zárásként a Budafolk Band adott 
hangulatos koncertet, majd Juhász 
László vezetésével hajnalig tartó 
táncház következett. Molnár Zs.
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RÖVIDHÍREK

KLU
B A kistérségi szociális intézményrend-

szer tevékenységével ismerkedtek 
meg a mezőkövesdi Köztisztviselők 
és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klub-
jának tagjai május 2-án megtartott 
összejövetelükön. A Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központot Szarka 
Melinda vezető mutatta be. 

OPERETTGÁLA

Édesanyám, lelkem... címmel 
anyák napi magyar nóta- és 
operettgálát tartottak a Kö-
zösségi Házban május 7-én. 
A Debreceni Magyar Dal és 
Nóta Színház Egyesület által 
szervezett műsorban ismert 
operettbetétek, magyar nó-
ták és népszerű könnyűzenei 
slágerek is felcsendültek 
olyan ismert művészek 
előadásában, mint például 
Murányi Zoltán és Szegedi 
Mónika. A zenét ifjabb Berki 
László vezetésével a HAKME 
cigányzenekara szolgáltatta.

IDŐS
ÜGY Az időseket érintő aktuális kérdésekről, a nyugdíjról és egyéb 

támogatási lehetőségekről tájékozódhattak az Idősügyi Tanács 
tagjai a szervezet április 28-ai ülésén. Tóthné Varga Zsuzsanna, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Családtámoga-
tási és Társadalombiztosítási Főosztály vezetője a nyugdíjbizto-
sítással, az egészségbiztosítással, a családi pótlékkal kapcsolatos 
fontosabb tudnivalókról tájékoztatott. Az ülés második részében 
Horváth Endréné, az Egészségügyi Dolgozók Nyugdíjas Csoport-
jának vezetője ismertette szervezetük tevékenységét. 

IRODALOM

Dózsa Györgyről írt iro-
dalmi műveket elemez-
tek az Irodalmi Kávéház 
Klub tagjai legutóbbi, 
május 3-ai összejövete-
lükön, például Ady Endre 
Dózsa György unokája, 
vagy Bella István Székely 
Dózsa György imája című 
költeményét.

Sikeresen lezajlott városunkban 
az a Guiness-rekordkísérlet, 
mellyel a kézhigiénés oktatás 
korábbi csúcsát próbálják 
megdönteni. Az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal által 
meghirdetett kísérletet az egész 
országban egy időben, május 
5-én 10 órától tartották meg. A 
megmozduláson mezőkövesdi 
Szent István Katolikus Általános 
Iskola 50 diákja vett részt.

REKORDKÍSÉRLET
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VÁROSHÁZA

Az ülés elején dr. Fekete Zol-
tán polgármester tájékozta-
tójában összefoglalta a várost 
érintő főbb eseményeket, ren-
dezvényeket, illetve helyzetké-
pet adott a folyamatban lévő 
beruházások, munkák állásá-
ról. A polgármester kiemelte, 
hogy az elmúlt hónapban 
benyújtották a Bükkzsérc-Me-
zőkövesd közötti kerékpárút 
építésére, a délnyugati város-
rész csapadékvíz rendezésére, 
valamint a kollégium épületé-
ben lévő konyha felújítására és 
bővítésére vonatkozó európai 
uniós pályázatokat, valamint a 
napokban adják be háziorvosi 
rendelőkről és a Hadas város-
rész turisztikai célú fejleszté-
séről szóló projektjeiket is.

RENDELETMÓDOSÍTÁS A 
városatyák első napirendi 
pontként a helyi kitüntetések 
alapításáról és adományozá-
sáról szóló önkormányzati 
rendeletet módosították. A 
változtatás értelmében ezen-
túl a Pro Urbe kitüntetést az 
augusztus 20-ai ünnepség 
helyett a Város Napján adják 
majd át. Emellett a korábbi 
Dr. Abkarovits Jenő és Dr. 
Papp Zoltán díjakat össze-
vonták: a jövőben Mezőkö-
vesd Közneveléséért Díjként 
adományozzák majd a kima-
gasló oktatói-nevelői munkát 
végző pedagógusoknak. 

A grémium módosította az 
önkormányzat 2015. évi és a 
2016. évi költségvetési rende-
letét is, illetve megtárgyalta 
és elfogadta a város elmúlt 
évi zárszámadását, valamint 
a 2015-ben lefolytatott belső 
ellenőrzésekről szóló beszá-
molót is. Tavaly két önkor-
mányzati intézménynél – a 
Mezőkövesdi Óvodánál és a 
Mezőkövesdi Média Nonpro-
fit Kft.-nél folytatták le a bel-
ső ellenőrzést, valamint azon 
civil szervezeteknél, amelyek 
2014-ben önkormányzati 
támogatást kaptak. 

TURIZMUS, RENDEZVÉNY Na-
pirenden szerepelt a tájházak 
turisztikai szezonra történő 
felkészítéséről szóló előter-
jesztés is, amely tartalmazza 
az önkormányzati tulajdon-
ban lévő tájházak – Kisjankó 
Bori Emlékház, Tűzzomán-
cos Ház, Mézeskalácsos Ház, 
Iskolatörténeti Gyűjtemény, 
Gari Takács Margit Emlékház 
és Zeneház, Mogyoró köz 
4. szám alatti népi lakóház, 
László Károly u. 20. és az 
Anna köz 13. szám alatti 
tájház – idei karbantartási 
feladatait, programterveit, 
nyitvatartási rendjét. Emel-
lett a testület a Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft.-t bízta meg, 
hogy rendszeresen ellen-
őrizze a tájházak nyitvatar-

tási rendjének betartását. 
Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata június 20–26. 
között szervezi meg a Matyó 
Fesztiválhetet. Az egyhetes 
rendezvény programterveze-
tét, illetve költségvetését is 
megtárgyalták a városatyák. 
A város egyik legnagyobb 
nyári rendezvényére mintegy 
12 millió forintot biztosíta-
nak. A hét során népszerű 
koncertet ad például a Bikini, 
a Vad Fruttik és az Ismerős 
Arcok, valamint könnyű- és 
komolyzenei koncertekkel, 
hangversenyekkel is készül-
nek a szervezők. Emellett 
lesz több képzőművészeti és 
fotókiállítás, irodalmi est, 
főzőverseny, pálinkamustra 
is, valamint fotópályázattal 
is várják az egyhetes ren-
dezvényre kilátogatókat. A 
Matyó Fesztiválhét keretében 
tartják majd meg a Város 
Napi Ünnepséget is. Június 
20–26. között több alkalom-
mal Mezőkövesdről elszár-
mazott ismert emberekkel is 
találkozhatnak az érdeklő-
dők, akik különböző témák-
ban tartanak majd előadáso-
kat. Így városunkban előadást 
tart többek között Koncz 
Gábor színművész, dr. PHD. 
Sebestény Tamás és prof. dr. 
Papp Zoltán nőgyógyász is.

INTÉZMÉNY-KARBANTARTÁS 
A városatyák meghatározták 
az önkormányzati intézmé-
nyekben 2016-ra tervezett 
állagjavítási és karbantartási 
munkálatokat. Ennek ér-
telmében ebben az évben a 
Bayer Róbert Kollégiumban a 
kijelölt lakószobák, helyiségek 
festését, vizesblokk felújítását 

végzik el, míg a Szent László 
Gimnáziumban tantermek 
meszelése, a lábazat felújítá-
sa, hat teremben a parketta 
korszerűsítése, valamint az 
I. emeleti mosdók meszelése 
valósul majd meg. A nyár 
során festési, meszelési és 
kisebb felújítási munkákat 
végeznek majd a Mező Ferenc 
Tagiskolában, a Bárdos Lajos 
Tagiskolában, a Szent Imre 
Tagiskolában, a László Károly 
úti Székhelyóvodában, az 
Egri úti és a Móra Ferenc 
úti Tagóvodában, valamint a 
Bölcsődében is.

BAD SALZUNGEN Május 28. 
és június 4-e között nem-
zetközi ifjúsági táborban 
vesznek részt a Szent László 
Gimnázium tanulói Bad 
Salzungenben. A mezőköves-
di középfokú oktatási intéz-
mény 21 diákja és 2 tanára 
utazhat el a közeljövőben Bad 
Salzungenben megrendezen-
dő nemzetközi ifjúsági tábor-
ba. Az utazás költségeinek 
finanszírozására kért anyagi 
hozzájárulást az önkormány-
zattól a Szent László Alma 
Mater Alapítvány. A testület 
800 ezer forint támogatást 
ítélt meg az Alapítványnak. 

A képviselők elfogadták a Me-
zőkövesdi Települési Értéktár 
Bizottság tevékenységéről szóló 
tájékoztatót, valamint jóvá-
hagyták az AD-HOC Bizottság 
által elbírált, a civil szervezetek, 
egyházak támogatásáról szóló 
pályázatok eredményét. 

A nyílt ülés zárásaként 
a testület önkormányzati 
ingatlanok hasznosításáról is 
határozott. 

A helyi kitüntetésekről szóló rendelet módo-
sításáról, a Matyó Fesztiválhét programjáról, 
az önkormányzati ingatlanok karbantartási 

munkálatairól is döntött városunk képviselő-
testülete április 29-én. 

Ülésezett 
a testület 

A városatyák meghatározták az önkormányzati intézményekben 2016-ra 
tervezett állagjavítási és karbantartási munkálatokat

Molnár Zsanett
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AKTUÁLIS

Szezonkezdés 
a Zsóryban

A hagyományos majálisi 
programokkal hivatalosan is 
elindult a nyári szezon vá-
rosunk fürdőjében. A Zsóry 
szezon előtti felkészülése a 
szokásoknak megfelelően 
zajlott, de a garancia több 
korábbi fejlesztés esetében is 
lejárt, emiatt például a gyógy- 
és az élménymedence kar-
bantartását is a Zsóry végezte 
tavasszal. A burkolat javítása 
és fugázása mellett, utóbbinál 
a csúszda felújítása is meg-
történt. Emellett a gyermek 
élménymedence rekonstruk-
cióját is elvégezték.

A szezonkezdéshez kap-
csolódóan a hullám- és a 
körmedence burkolatának 
javítása is megtörténik, a 
munkálatok a napokban is 
zajlottak, így a medencék 
rövidesen az ÁNTSZ előírá-
sainak megfelelő, üzemkész 
állapotban lesznek.

A fürdőben egyre több 
medence üzemel. A külső 
élmény- és gyógymedencét a 
gyermekpancsolóval együtt 
már húsvét óta, azaz március 
végétől használhatják a ven-
dégek. A gyermekmedencét 
májusban, a pünkösdi hétvé-
gét követően nyitják meg.

– A hullámmedencét a 
tervek szerint május végén, 
vagy június első hetében 
töltjük fel, míg a körmeden-
cét egy héttel később vehetik 
majd igénybe a vendégek. 
Természetesen figyelembe 
vesszük, hogyan alakul az 
időjárás, ugyanis ha nyá-
riasra fordul az idő, akkor 
hamarabb be fogjuk üzemel-
ni a két medencét – mondta 
Vámos Zoltán fürdővezető.

ZSÓRY FESZTIVÁL A fürdő 
legnagyobb rendezvénye 
ebben az esztendőben is a 
Zsóry Fesztivál lesz július 
16-án, melyet immár 16. 
alkalommal fognak meg-
rendezni. Idén is színvona-
las programokkal, ismert 
előadókkal várják majd a 
látogatókat.
– Az elmúlt évekkel ellentét-
ben most az élménymedence 
melletti részen rendezzük 
meg a programokat. Az egyik 
kereskedelmi televízió tema-
tikus csatornája fog nálunk 
forgatni és a szervezésükben 
délután két órától összesen 8 
előadó fog fellépni a fürdő-
ben. A helyi hagyományokra 
vonatkozóan lesz egy megle-
petés is, amit egyelőre nem 
szeretnék elárulni – emelte ki 
a fürdővezető.

Hozzátette, a rendez-
vénnyel kapcsolatban hama-
rosan aláírják a szerződést. 
A program összeállításánál a 
fiatalok és a középkorosztály 
igényeit és zenei ízlését is 
figyelembe vették, így min-
denki találhat majd számára 
megfelelő kikapcsolódási 
lehetőséget. 

NŐTT A LÁTOGATOTTSÁG A 
fürdő első negyedéve hullám-
zóan alakult a látogatottságot 
tekintve, de összességében 
több vendéget fogadtak, mint 
egy évvel ezelőtt.
– Ezzel kapcsolatban azt tu-
dom elmondani, hogy január-
ban elmaradtunk a tavalyi 
látogatottsági létszámtól, 
ellenben a február jobban 
alakult, mint 2015-ben. Már-
ciusban hozzávetőleg azonos 
volt a látogatók száma, 
viszont az első negyedévet 

tekintve egy kicsivel jobban 
zártunk, mint tavaly – hang-
súlyozta Vámos Zoltán.

A fürdővezető a főszezon-
nal kapcsolatos várakozásairól 
elmondta, nagyon bízik benne, 
hogy a tavalyihoz hasonló idő-
járás jellemzi majd az idei nya-
rat is, és tovább emelkedhet a 
fürdő forgalma. Hozzátette, a 
belépők árai a három évvel ez-
előttihez képest nem változtak. 
Véleménye szerint az árakban 
egy minimális korrekció elkép-
zelhető nyár elején.

Május 1-jén megkezdődött 
a strandszezon a Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdőben. 

Jubileumi forgatag

A Mezőkövesdi Civil Szövetség Egye-
sület immár 10. alkalommal szervezte 
meg a Civil Forgatagot a majálishoz 
kapcsolódóan. A fürdőben városunk 
civil szervezetei mutatkoztak be. A 
Mezőkövesdi Hangstúdió tagjainak 
előadása után a Matyó Nagymama 
Klub Egyesület vidám műsorát 
nézhették meg az érdeklődők. Emellett 
fellépett Mezőkövesd Város Pro 
Urbe-díjas Fúvószenekara és a Twister 
Majorette Csoport, majd Tóth Mariann, 
a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 
tagja énekelt. A Matyó Népművészeti 
Egyesület néptánccsoportjainak 

előadását a Sirtaki Görög Táncegyüttes 
produkciója, valamint a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület vidám vásári 
komédiája követte. A programot matyó 
divatbemutató zárta.

A sátrakban a kézműves 
foglalkozások mellett, az egészséges 
életmóddal, ezen belül a táplálkozással 
kapcsolatban tájékozódhattak az 
érdeklődők, valamint egészségügyi 
állapotfelméréseket, például vérnyo-
más- és testzsírmérést végeztek. A 
hagyományokhoz híven a rendezvényen 
bográcsos ételeket készítettek a szerve-
zetek, cégek és baráti társaságok.

Színpadi előadásokkal, életmód-tanácsadással és 
egészségügyi vizsgálatokkal várták a látogatókat a Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdőben május 1-jén.

Bódi K.

B. K.

Fo
tó
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Idén is indul az „Év Fürdője” 
címért a Zsóry Gyógy- és 

Strandfürdő, szavazni augusz-
tus 31-ig lehet. A voksolók kö-
zött szeptember elején értékes 

nyereményeket sorsolnak ki. 
Bővebb információ 

a www.azevfurdoje.hu oldalon.
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Köszönetnyilvánítás Tállai András Miniszterhelyettes Úrnak
Iskolánk tanulói nevében megköszönöm, hogy „Közös-
ségépítés a Mezőkövesdi Széchenyi I. Katolikus Szakképző 
Iskolában” alcímű pályázat keretén belül e tanévben már 
második alkalommal adhattunk be pályázatot a tervezett 
nyári hittantáboraink támogatására.

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma a két tanévben 
összesen közel egymillió forinttal segítette diákjaink 
nyári ismeretszerzését, lelki gyarapodását, felüdülését, 
értékes emberré válását. 

Köszönjük miniszterhelyettes úrnak, hogy a Katolikus 
Egyházmegyei iskolafenntartónkkal karöltve nem engedte 
– kérésünknek megfelelően – a Földművelési Minisz-

tériumnál eljárva, hogy megszűnjön a mezőgazdasági 
gépészképzés iskolánkban. A nulláról nem is fél, hanem 
e hiányszakmában egész osztály indítására kaptunk 
rendeletben engedélyt. E külön ösztöndíjas (élelmi-
szert előállító) fontos, keresett szakmában túljelent-
kezéssel beiskoláztuk a két tanulócsoportot, hála a köz-
benjáróknak (és a térségből jelentkező diákjainknak, 
szüleiknek). A  mezőkövesdi két középfokú intézmény 
és sok régiós diák a Városi Kollégiumból nyíló, most 
épülő tanuszodájában a következő tanévtől megta-
nulhat úszni. A Gimnázium atlétikai városi, műanyag 
borítású pályáin pedig atletizálni. 

A városi stadionban, a sportcsarnokban az utánpótlást 
nevelő pályákon pedig gyermekeink, diákjaink egészséges, 
sportos, „ép testben ép lélek” felnőttek lehetnek.
Köszönjük valamennyien fáradhatatlan segítő 
munkáját, erőt egészséget kívánva. Aki szeret dolgozni, 
az tudja csak igazán értékelni ezeket, és látva városunk, 
térségünk, nehézsorsú, de szépséges országunk 
épülését, szépülését….elgondolkodik. Örülök, hogy 
Mezőkövesden és Magyarországon élek.

Tisztelettel, hittel, köszönettel: 
Csirmaz István ig.

–A 2017-es költségvetést az 
otthonteremtés és az adó-
csökkentés költségvetésének 
nevezik. Mire számíthatnak 
jövőre a magyar családok?
– Minden család számára 
egy újabb lépést jelent előre a 
2017-es költségvetés, hiszen az 
adócsökkentés, a baromfihús, 
a tojás és a friss tej áfájának 
öt százalékra, valamint az 
internetszolgáltatás és az étter-
mi étkezés áfájának 18 száza-
lékra csökkentése mindenkinek 
megtakarítást jelent. Emellett 
azok számára is nagy lehetőség 
a jövő évi büdzsé, akik saját 
otthont szeretnének. A családi 
otthonteremtési kedvezményt, 
a lakásépítés és -vásárlás áfájá-
nak csökkentését is tartalmazó 
lakásépítési programra valóban 
alapozhatnak a családok. 

2017-ben folytatódnak 
az életpályája-modellek 
szerinti fizetésemelések a 
pedagógusok esetében és a 
rendvédelmi szervek dolgo-
zóinál, illetve nő a kereset 
a kormányhivataloknál és a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal-
nál, valamint béremelés lesz 
az egészségügy és a felsőok-
tatás területén is.

– Adócsökkentések, fize-
tésemelések… miből lehet 
mindezt megteremteni?
– Mindezt a magyar emberek, 
a magyar gazdaság, a magyar 
vállalkozások elmúlt 4-5 éves 
teljesítménye alapozta meg. 
Elérkeztünk oda, hogy nem 
elvenni kell az emberektől, 
nem megszorításokra van 
szükség, hanem amit meg-
termelünk, azt vissza kell 
juttatni az állampolgároknak. 
Visszafizettük az IMF-hitelt, 
az európai uniós hitelt, csök-
kentettük az államadósságot, 
a gazdasági növekedésünk 
Európa élvonalához tartozik. 
Magyarország kezd arra a pá-
lyára állni, mely megérdemelt 
helye az Európai Unióban, a 
nemzetek közösségében. 

– A térségben milyen beru-
házások indulnak a követ-
kező években?
– Jövőre kezdődik a Területi 
Operatív Program megvaló-
sítása, azaz elindulnak azok 
fejlesztések a településeken, 
melyekre már egy éve készü-
lünk. Az intézmény-felújítá-
sok és -építések, a turisztikai 
beruházások mellett a mun-

kahelyteremtő projektek az 
egész térségre hatással lesz-
nek. Tovább építjük, felújít-
juk például a választókörzet 
útjait, emellett kerékpárutak 
építését tervezzük az Eger–
Miskolc, valamint a Mezőkö-
vesd–Bükkzsérc vonalon is. 
A teljes választókörzetemre 
nézve megközelítőleg 6-7 
milliárd forintnyi fejlesztés 
tud majd megvalósulni a 
következő 2-3 évben, és ez 
mind az 54 települést fogja 
érinteni valamilyen formá-
ban. Büszkén mondhatom, 
hogy a dél-borsodi térség is 
arra a pályára tud lépni, me-
lyen az egész ország halad.

– Milyen fejlesztések várha-
tók Mezőkövesden?
– Több kiemelt beruházás 
megvalósítását tervezzük 
Mezőkövesden: ipari parkot 
alakítunk ki, mely munkahelye-
ket teremt, még idén megépül 
a tanuszoda, melyre a 2016-os 
költségvetés 400 millió forintot 
tartalmaz. Egy különleges, új 
fejlesztés is várható, ugyanis 
egy közigazgatási centrum 
épül majd a jelenlegi buszál-
lomás mellett, a régi ruhaipari 

szövetkezet felújításra kerülő 
épületében. Emellett a városban 
számos beruházás, fejlesztés 
zajlik, munkahelyek jönnek 
létre, például bővít a Modine, és 
remélhetőleg a Remy értéke-
sítése is megvalósul, és ott is 
elindulhat egy jelentős munka-
helyteremtő beruházás.

– Hogyan képzeljük el a 
közigazgatási centrumot?
– Egy olyan országosan 
is egyedülálló projekt fog 
megvalósulni Mezőkövesden, 
ahol egy helyen lesz minden 
közösségi szolgáltatás: az 
okmányiroda, a kormányab-
lak, a munkaügyi központ, 
az ÁNTSZ, és akár az önkor-
mányzat, vagy a rendőrség is 
kihelyezett ügyfélszolgálatot 
tarthat. Tárgyalásokat folytat-
tam Lázár János Miniszterel-
nökséget vezető miniszterrel, 
hogy forrásokat különítsünk el 
erre a célra, ő pedig támogatá-
sáról biztosított. Nagy munka 
áll előttünk, hiszen először 
meg kell tudnunk vásárolni a 
területet, addig el kell kezdeni 
a tervezést, és reményeim 
szerint 2018-ban átadjuk az új 
komplexumot. 

Újabb áfa-csökkentések, családi adókedvezmények 
és bővülő életpályamodellek. Otthon- és munka-
helyteremtés térségünkben, mezőkövesdi beruhá-

zások, köztük egy országosan is egyedülálló közigazgatási 
centrum. Hazánk gazdasági helyzetének értékelése és 
a költségvetés legfontosabb elemei mellett városunk 
következő éveinek lehetőségeiről, fejlesztéseiről is beszél-
gettünk Tállai Andrással, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettesével, parlamenti és adóügyekért felelős 
államtitkárral, térségünk országgyűlési képviselőjével a 
május 14-én tartott sajtótájékoztatóján.

Irányadó 
...az ország és Dél-Borsod 

is jó úton jár

Sz. B. Á.

AKTUÁLIS
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Megyei elismerés
Kitüntették dr. Ongai Péter rendőr alezredest. A Mező-

kövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetője a 
rendőrség napja alkalmából kapta meg „Borsod-Abaúj-

Zemplén Megye Közbiztonságáért” díjat április 28-án 
a megyei önkormányzat közgyűlésén.

Dr. Ongai Péter 1997-ben tanári diplo-
mát szerzett, majd a sorkatonai szolgálat 
teljesítését követően a rendőrségen 
helyezkedett el közalkalmazottként 
1998 szeptemberében. A munka mellett 
tiszthelyettesi, valamint a tiszti átképző 
iskolát is elvégezte. Ezt követően 1999 
nyarától lett a hivatásos állomány tagja.
– Innentől kezdve megszakítás nélkül a 
bűnügyi osztályon teljesítek szolgálatot. 
Elsőként vizsgálati, majd nyomozati 
munkakört töltöttem be. Ezt követően 
bűnügyi technikusként, utána bűnügyi 
főnyomozói beosztásban dolgoztam. 
A Bűnügyi Osztály vezetését 2008 

januárjától látom el  – mondta el dr. 
Ongai Péter, r. alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezető-
helyettese, a Bűnügyi Osztály vezetője.

KÖZÖS SIKER Dr. Ongai Péter hatéko-
nyan és eredményesen irányítja a Bűn-
ügyi Osztályt. A kitüntetésre a Megyei 
Rendőr-főkapitányság terjesztette fel, és 
az elismerést a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei közgyűlés döntésének köszön-
hetően vehette át.
– Ez a kitüntetés közös siker, melyhez a 
bűnügyi, a vizsgálati, valamint a köz-
rendvédelmi, közterületi járőrszolgálatot 

ellátó kollégák mellett a civil szervezetek, 
a polgárőrök és az illetékesség területen 
lévő önkormányzatok is hozzájárultak 
munkájukkal, támogatásukkal. Szeret-
ném a kollégáimnak, illetve mindenkinek 
megköszönni a segítségét és a munkáját 
– mondta dr. Ongai Péter.

Hozzátette, az elismerés arra ösztön-
zi, hogy a jövőben is lelkiismeretesen és 
odaadóan dolgozzon.

A 3. számú főút több szakaszát is fel-
újítják a Komplex országos útfelújítási 
program keretében a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. szakemberei, ebből 
öt útszakasz érinti a Mezőkövesd és 
Miskolc közötti részt. A hazai forrásból 
megvalósuló projekt keretében 
teljes szélességében leaszfaltozták a 
szomolyai és a bogácsi kereszteződés 
közötti útfelületet. Itt a szakemberek 
az utómunkálatokat, köztük az 
útpadka helyreállítását is elvégezték. 
Ezen felül Mezőkeresztesnél, valamint 
Bükkábránynál további három rossz 
állapotú szakasz újul meg.

ÖTSZÁZNÁL TÖBB A programnak köszönhetően 
országszerte összesen 444 kilométer főúti és 
119 kilométer mellékúti szakasz felújítását 
végzik el. Megyénket tekintve a főutak a 
tervek szerint több mint 43 km szakaszon 
mintegy 3,94 milliárd forintból újulnak meg. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén 
összesen 24 útszakaszon kezdődött, illetve 
kezdődhet meg hamarosan a munka.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. között létrejött 
szerződés szerint a munkálatok befejezési határ-
ideje 2016. október 15-e, viszont a 3. sz. főúton 
nagy valószínűséggel az említett határidő előtt 
befejeződik majd a felújítás.

Felújítják a 3-as számú főút több, köztük a mezőkö-
vesdi szakaszát is. Borsod-Abaúj-Zemplén megye te-
rületén összesen 24 útszakaszt érint a rekonstrukció.

Megújuló főútszakaszok

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) sebességmérő 
ellenőrzésében hazánkkal együtt összesen 24 európai uniós tagállam vett részt. A 
nemzetközi kezdeményezés keretében április 21-én reggel 6 óra és április 22-én 
reggel 6 óra között ellenőrizték a sebességet a rendvédelmi szervezet munkatársai. 
Az akció a kövesdi kapitányság területén 24 óra alatt 12 helyszínen zajlott.
– Összesen hat járművezető kapott közigazgatási bírságot. Közülük egy vezető 
már a helyszínen kézhez kapta, míg öten a Vásárosnaményi Rendőrkapitány-
ságtól fogják majd megkapni a büntetésértesítést – mondta Kovács István c. r. 
őrnagy, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság közlekedési fővizsgálója.

Kovács István elmondta, hogy mind a hat esetben 30 000 Ft-os közigaz-
gatási bírságot szabtak ki, így a büntetés összege 180 000 Ft.

TUDATOSÍTÁS Az osztályvezető-helyettes hangsúlyozta, hogy az ellenőrzés 
célja nem a szankcionálás, hanem a sebességtúllépés veszélyességének 
tudatosítása volt. Hozzátette, a TISPOL keretében idén még több alkalommal 
is lehet számítani nagyszabású kezdeményezésre. Emellett a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság traffipaxmérő berendezésével mindennap ellenőrzik az 
illetékességi területhez tartozó utak forgalmát.

Eredményes volt a Speedmaraton a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság illetékességi területén.

Sebességmérés 
határok nélkül

Dr. Ongai Péter

B. K.

B. K.

B. K.

Mezőkövesd és Miskolc között 
öt útszakasz újul meg 



8    Mezőkövesdi Újság 2016/10

AKTUÁLIS

Büszkék 
lehetünk

a művészeti 
iskolára

Ebben a tanévben is 
számos rendezvény-
nyel és versenyered-

ménnyel örvendeztette meg 
a várost a Mezőkövesdi 
Alapfokú Művészeti Iskola. 
Az ötvenkét éves intézmény 
a körzet legtekintélyesebb 
műhelye, komoly szakmai 
tudást halmozott föl az 
elmúlt évtizedekben. Február 
óta „Regisztrált Tehetség-
pontként” működnek, amely 
pályázati lehetőségeket is 
megnyit számukra, jövőre 
pedig szeretnének „Akkredi-
tált Tehetségponttá” válni. Ez 
elengedhetetlen a gyerekek 
fejlődéséhez, márpedig ők 
a tehetségek fejlesztésével 
foglalkoznak. 
– Nem sok város rendelkezik 
ötven éves zeneiskolával, mi 
büszkék lehetünk a sajátunk-
ra. Optimizmusra ad okot, 
hogy a mindennapi leter-
heltség mellett rengetegen 
vállalják önként a művészeti 
képzést, akár szombaton 
is. Három tagozatunk van, 
a zeneművészeti 280-300 
növendékkel, az 1999-ben in-
dult táncművészeti, valamint 
a 2000-ben indított képző-
művészeti tanszak 160-180 
gyerekkel. Létszámunk stabil, 
évente 460-480 között alakul 
– kezdte az iskola bemutatá-
sát Mozerné Horga Stefánia 
tagintézmény-vezető, aki örül 
annak, hogy aki tőlük zenei 
szakközépiskolába jelentke-
zik, azokat föl is veszik.

Az iskola 19 főállású és négy 
óraadó pedagógusa a köz-
ponti iskolán kívül a bogácsi, 
szentistváni telephelyeken és 
a Szent István Katolikus Álta-
lános Iskolában is tanít zenét. 
Az összevont általános isko-
lában képzőművészeti tagozat 
működik, oktatnak szolfézst 
és hangszeres zenét is.

Nagy a szakemberhiány, 
így sok tanár máshonnan uta-
zik Mezőkövesdre. Mozerné 
Horga Stefánia büszke arra, 
hogy 2005. óta négy fiatal 
zenetanár is a városba költö-
zött. Így a tizenkilenc főállású 
tanárból tizenöten Mezőkö-
vesden laknak, négyen utazó 
tanárok. A képzőművészeti 
oktatásban ketten vesznek 
részt, nekik az általános isko-
lai szakköri ütközésekkel kell 
megküzdeniük.

A művészeti iskola 
Eszterlánc és az Eszterlán-
cicérna összesen 25-30 fős 
gyermek néptánccsoportjai 
a Matyó Néptáncegyüttes 
utánpótlás-bázisát biztosítják. 
Az önkormányzat jóvoltából 
mostanában készül el máso-
dik viseletgarnitúrájuk.

Az elmúlt évtizedekben 
sikerült megfelelő hangszer-
parkot kialakítani, de ezek 
javítására, bővítésére szűkös 
a keret. Újakat is szeretnének 
beszerezni, s bővíteni a kíná-
latot, például egy marimbával. 
Ahhoz, hogy megőrizzék a ze-
neiskola tekintélyét, minden-
képp fontos volna a fejlesztés.

– Számos rendezvénnyel örvendeztettük meg közönségünket, 
a gyerekeket és szüleiket. Így megrendeztük hagyományosan 
tanári hangversenyünket a zene világnapján, immár 15 al-
kalommal a Zenetanárok Megyei Kamarazenei találkozóját, 
a Tavaszi Jótékonysági Gálaestünket. Ezen kívül növendék-
hangversenyek, tanszaki koncertek színesítik az iskola életét, 
ahol tehetséges növendékeink kapnak  lehetőséget tudásuk 
kibontakoztatására. A város önkormányzata számtalan esetben 
rendezvényeink mögé állt, mi pedig részt veszünk a városi 
eseményeken. Ezen kívül időnként vállalkozások (Kiss és Társa 
Kft., Jacsó Katalin) és magánszemélyek adományaira, a szülői 
munkaközösségre, illetve az egyszázalékos felajánlásokra is 
számíthatunk. A hangszervásárláshoz az iskola alapítványától 
kapunk segítséget, valamint a fenntartóhoz folyamodunk támo-
gatásért – sorolta a támogatókat a tagintézmény-vezető. 

A jelenlegi épületet régen kinőtték, a tanáriban, a titkár-
ságon, valamint az igazgatói irodában is folyik oktatás. Az 
önkormányzat tervei szerint az intézmény a Bárdos Tagiskola 
épületébe költözne.

Versenyeredményekben kiemelkedő volt az 
Alapfokú Művészeti Iskola idei éve is.

A képzőművészetis diákok 
kiállítása május 12-én nyílt, s két 

hétig látható a Közösségi Ház 
emeleti termében. Május 21-én 

10 órától Családi Hangszervá-
lasztó Napot tartanak, melynek 
keretében Mozart Varázsfuvola 

című operájából adnak kereszt-
metszetet a diákok és tanárok, 

majd lesznek nyílt órák és 
hangszerbemutatók, s be is lehet 
iratkozni. Június 13-án tartják az 
évzárót, június 14–15-én 13–18 

óra között pedig a beiratkozást 
a következő tanévre. A választ-
ható szakok: zongora, furulya, 
trombita, kürt, harsona, tuba, 

klarinét, szaxofon, gitár, dob, ütő 
dallamhangszerek, szintetizátor-
keyboard, magánének, szolfézs, 

zeneirodalom.

Növendékhangverseny 
a zeneiskolában

Tóth Balázs
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AKTUÁLIS

Zene

– B-A-Z. Megyei Gitárverseny, Miskolc 
- 2. hely: Csuhai Hunor, tanári különdíj: 
Havasi  Csaba.
– B-A-Z. Megyei Fuvolaverseny, Miskolc - 
2. hely: Kardos Eszter, Lukács A. Lóránd,  
3. hely: Melczer Nóra, Panyi Anett, 4. 
hely: Dobos Anna.
– VI. Kistérségi Zongoraverseny, Eger - 
kiemelt I. hely: Vinter Gréta.
– „Zeneképzelet” Négykezes Zongora-
verseny Eger – Bronzminősítés: Panyi 
Evelin, Zsiga Bianka.
– Lukin László Népdaléneklési Verseny, 
Sátoraljaújhely - Kiemelt Nívódíj: Brunczel 
Borbála, Szabó Anna Gréta, Panyi Blanka.
– Heves Megyei Gitárverseny, Füzesabony 
- 2. hely: Barzsó Nikolett, Papp Katalin 
Tünde, 3. hely: Hajdu Bianka Dominika, 
Koós Máté, tanári díj: Nyikes Nikoletta.
– XV. Megyei Rézfúvós Verseny, Sárospatak 
- kürt kiemelt 1. hely: Gál Emese; 1. hely: 
Zakhar Vivien, Zsiga Tamás, 2. hely: Gál Zita, 
3. hely: Kádár Ákos; Trombita 1. hely: Kaló 
Vencel,  2. hely: Kádár Balázs, Krasznai Dániel, 
Vályi András, 3. hely: Koncz Benedek,  harsona 
2. hely: Oláh János, Tanári Különdíj: Panyi 
Zoltán, Zongorakísérői Nagydíj: Dusik István.
– II. Megyei szóló és duó ütőhangszeres 
verseny, Kazincbarcika - szóló kategória 
3. hely: Gyenes  Botond, duó kategória 3. 
hely: Mészáros Lili és Mészáros Kristóf.
– Zene és Művészeti Iskolák Magánének 
Szakos Tanulóinak 18. Balassagyarmati 
Találkozója - Műdal kategória 3. hely: Panyi 
Evelin, Opera kategória 2. hely: Panyi Evelin.

Képző

–ENSZ- FAO Nemzetközi Gyermekrajz-
verseny - meghívó a Milánói világkiál-
lításra.
– B-A-Z. Megyei Kormányhivatal 
rajzversenye. „Ezt tettem nyáron az 
egészségemért”- III. hely és ajándék: 
Sasvári Gréta.
– Külgazdasági és Külügyminisztérium: 
„A mi világunk, a mi méltóságunk, a mi 
jövőnk” - Dicséret: Varga Boglárka, I. díj 
és ajándék: Tálas Mária.
– Japán pályázat - PENTEL - Bronzérem 
és ajándék: Paczók Noémi, Kovács Mira 
Boglárka, Gáspár Dóra.
– Hong Kong Világfestő-verseny - 
Bronzdiploma: Petrán Benedek. 
– A GPS nyomkövetést népszerűsítő 
országos gyermek rajzverseny - oklevél: 
Varga Boglárka, Csomó Noémi, tárgyju-
talom: Zelei István.
– A Klikk (Oktatási Intézményfenntartó 
Központ) olvasást népszerűsítő korcso-
portos rajzpályázata- I. díj: NagyAnikó, 
Loj Tímea, Markó Réka, II. díj: Varga 
Boglárka, Csattos Blanka.
– „Múltunk rejtélyei, jövőnk kilátásai” 
(országos) - I. díj: Loj Tímea, III. díj: 
Csomós Noémi, Kovács Krisztina. 
– Az Államkincstár „Mesterecset” c. 
pályázat - oklevél: Horváth Dori-
na, Vámos Attila, Molnár Viktória, 
Sebe Réka, Sebők – Darmos Hédi, 
Lukács Zsombor, Kriston Kíra, Ádám 
Ivett,Kriston Kristóf, Lukács Villő, 
NagyAnikó.

– A Magyar Nemzeti Parkok szervezésé-
ben „Az év állata: az ürge” - 
III. díj Sebe Réka. A Mezőkövesdi 
Alapfokú Művészeti Iskola is elismerő 
oklevélben részesült.
– A Fővárosi Közterület Fenntartó Vál-
lalat „Csodálatos kukásautó”(országos) 
- díjnyertes: Nagy Anikó.
– Kölcsey: Himnusz országos és határon 
túli magyarok versenye: Nagy Anikó, 
dicsérő oklevél: Lukács Zsombor.
– Toborzó Megyei Verseny: 
Lukács Zsombor.
– Álomút országos verseny - díjazott: 
Radványi Zita, Gyenes Luca.
– Kondor Béla Általános Iskola, 
Budapest - Hajdu Patrícia, Kaló Kristóf, 
Szabó Patrik, Bálint Nikoletta munkája 
kiállításra került, 5000-ből az első 100-
ban benne volt.
– Hungaria Nostra Országos Pályázat - 
1. díj: Dorogi Enikő, Molnár Sára, Kaló 
Cintia, Nagy Alexandra, Kállai Anasztá-
zia, Tálas Tamás, Pető Olívia, Különdíj: 
Nagy Alexandra.
– „Parafrázis” Eszterházy Károly Főiskola 
Gyakorló Gimnázium Versenye, döntőbe 
jutottak: Verhóczki Flóra, Verhóczki Lili, 
Tálas Mária, Sasvári Gréta és oklevél az 
iskolának. 
– „Szerenád” Széptan AMI, Sátoraljaúj-
hely - 1. díj: Danyi Csaba, különdíj:Hajdu 
Patrícia, Elek Lídia. 
– Holocén Egyesület „Az év 
élőlényei”– járási szintű - 1. hely: 
Petrán Benedek, Somogyi Gergő, 
Szabó Alexandra, 2. hely: Sasvári 

Gréta, Máté Hanna, Csomós Noémi, 
Loj Tímea, 3. hely: Varga Boglárka, 
különdíj: Pelyhe Viktória, Kaló 
Kristóf.
– Fel, fel Vitézek! Országos verseny - 
különdíj: Radványi Zita, 2.hely: Kaló 
Kristóf.
– Én kis kertem országos - díjnyertes 
Csomós Noémi, Kaló Kristóf, Sebe Réka.
– Szabó Ervin Könyvtár Országos 
Verseny - 2. hely: Gáspár Zsófia.
– Szent László Gimnázium Járási Ver-
senye - 1. hely: Dobsi István, Radványi 
Zita, 2. hely: Petrán Benedek, Verhóczki 
Flóra, Török Anita, 3. hely: Dorogi Enikő, 
Danyi Csaba.
– „A szépséges Sissi” Országos Rajzver-
seny . 3. hely: Vámos Attila. 
– „Álomjátszótér” Országos 80 legjobb 
közül kiállítás: Pázmándi Emma, 
Fügedi Zsuzsa, Lukács Dorina, Kiss 
Anna, Molnár Viktória, Barati Fanni, 
Tóth Evelin, Sebők Darmos Hédi, Zelei 
István, Gáspár Zanna, Pelyhe Fanni.
– Szekszárd Lovas Udvarház Országos - 
Pompás díj: Erdei Zsanett, Varga Gréta.
– Lurkó dekor Tavaszköszöntő Országos 
Verseny - Dicsérő Oklevél: Lukács 
Zsombor.
– MANT „A Marson messze túl” országos 
verseny - Díjazott, meghívás az „Űrtá-
borba” - Radványi Zita.
– Hagyományaink újratöltve országos 
és határontúli magyarok versenye, I. 
hely (csoportos).
– Hagyományok Háza Országos verseny 
dicséret és tárgyjutalom (csoportos).

Idei versenyeredmények

Köszönet az édesanyáknak
Anyák napi áhítatot tartott a Mozer család a Szent 

László templomban május 1-jén. A Szűzanyát, az 
édesanyákat és a nagymamákat verses énekes és 

hangszeres műsorral köszöntötték a család tagjai.

Az ünnepségen elsőként dr. Medvegy János apát-plébános mondott 
beszédet, aki többek között Szűz Máriáról, az anyaság szépségeiről és 
nehézségeiről, valamint az anyai szeretetről osztotta meg gondolatait. Ezt 
követően a másfél órás koncert során felcsendült például Boellmann-tól 
a Gótikus szvit, valamint Johann Sebastian Bach több művét is meghall-
gathatták a jelenlévők. Ezen felül elhangzott több prózai alkotás, köztük P. 
Jánossy Béla: Májusi litánia az anyáról című verse is.

A család tagjai az ünnepség zárásaként egy meglepetés-énekkel, 
majd virágcsokorral köszöntötték Mozerné Horga Stefániát. 

A műsorban Mozer János és Mozerné Horga Stefánia mellett, gyer-
mekeik, Boglárka, Attila és Előd, valamint menyük, Mozerné Csirmaz 
Zsuzsanna is szerepelt. Bódi Krisztián
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Mesés szembenézés Sorsanyóval
(Mesedélután könnyekkel)
Juhászné Derekas Judit a 
Szent István Katolikus Iskola 
pedagógusa.

Közel két évtizede isme-
rem őt. Ez idő alatt sokszor 
meggyőződtem hivatásszere-
tetéről, emberségéről, önzet-
lenségéről. Fáradhatatlanul 
keresi, mit adhat kollégáinak, 
barátainak. Részese voltam 
már néhány alkalommal 
annak az általa szervezett 
filmbemutatóknak, melyek 
különlegesek voltak, mély 
benyomást tettek a nézőre, 
egyszóval nagy élményt jelen-
tettek. Nemcsak én éreztem 
így, hanem minden résztve-
vő is. Ezt abból tudom, és 
bátran állítom, hogy újra és 
újra találkozom azokkal az 
arcokkal, akik egyszer már 
részesei voltak Judit prog-
ramjainak. De mindig bővül 
is az érdeklődők köre, s ennél 
jobb bizonyítvány nem kell!

Meghívását mindig öröm-
mel fogadom, hiszen tudom, 
megint valami izgalmas, 
valami jó dolog történik az Ő 
iskolájában.

Legutóbb mesedélutánra 
szólt a meghívása. Az iskola 

nagy ebédlője teljesen bené-
pesült, még vidékről is jöttek!

A mesélő Sebestyén Kata-
lin református lelkésznő volt, 
aki Budáról jött el hozzánk.

Egy szicíliai mesét mon-
dott el nekünk, amely mese 
főszereplője SFURTUNA, az 
elátkozott leány volt. Királyi 
család hét gyermekének egyike 
ő, aki életének egy részét 
jómódban élte, királyi palotá-
ban. Ám történt egyszer, hogy 
egy vesztes csata után az apát 
megfosztották trónjától, és az 
édesanya a lányaival nyomorú-
ságos helyzetbe került. Minden 
rossz okozója SFURTUNA! 
– mondta egy alamizsnát kérő 
öregasszony. Világgá kellett 
hát mennie, el kellett hagynia 
anyját és testvéreit.

Sok-sok rosszban volt része 
útja során: megalázták, meg-
verték, elkergették, de egyszer 
csak egy Mosónőre talált, aki 
befogadta a szerencsétlen lányt, 
és egyengette az útját. Együtt 
dolgoztak, megtanította az el-
esettek megsegítésére. A segít-
ségért pedig mindig járt valami 
jutalom, egyszer egy szalag. A 
nehéz szenvedések, megpró-

báltatások aztán véget értek, 
és SFURTUNÁT egy derék 
királyfi feleségül vette, mert ő 
éppen azt a szalagot kereste, 
ami a lány birtokában volt.

Természetesen, minden 
jóra fordult. Újra találkoztak 
a szétszakadt család tagjai, 
és még ma is élnek, ha meg 
nem haltak...

Olyan előadásmódban hall-
gattuk végig a mesét, mintha 
mi is szereplői lettünk volna. 
Szinte együtt éltünk a szerep-
lőkkel, szinte magunk előtt lát-
tuk a helyszíneket, gondolatban 
támogattuk a pozitív hősöket, 
elítéltük a gonoszkodókat.

És ami ezután követke-
zett, az sokak szemébe csalt 
könnyeket. 

Sebestyén Katalin lel-
késznő a mesevilágból a való 
életbe kalauzolt bennünket. 
Csodálatos módon elemezte 
a mese eseményeit, amelyek 
tulajdonképpen valóságos 
életünk nehézségei, problémái, 
próbálkozásaink, törekvéseink.

Mennyi-mennyi akadályt 
kell leküzdenünk, fájdal-
mat, csalódást feldolgozni 
csakúgy, mint Sfurtunának! 

Milyen fájdalom szeretett 
családtagjaink elvesztése! De 
menni kell tovább!

Hányszor csalódunk 
embertársainkban! De menni 
kell tovább! 

Hányszor adódnak mun-
kahelyi, anyagi gondok életünk 
során! De menni kell tovább! 

A „mesedélután” összegző 
gondolata az volt, hogy az em-
ber csodálatos lény. Az életünk 
során minden nehézség elle-
nére kapunk erőt szembenézni 
a saját sorsunkkal, és élhetünk 
teljes életet, amely valóban a 
sajátunk. Nem könnyű ez, de 
az ember képes erre.

Hosszan tartó tapssal, elis-
merő bólogatással ért véget ez a 
gazdag két órácska, ami mélyen 
megérintett, és továbbgondo-
lásra sarkallhat bennünket.

Köszönjük Sebestyén Ka-
talin lelkésznőnek, hogy el-
jött hozzánk, és megosztotta 
velünk gondolatait, biztatást 
adott, erőt sugárzott.

Köszönjük Juhászné De-
rekas Juditnak ezt, és a többi, 
gyönyörű, lelkeket melengető 
programot! Várjuk a követke-
ző lehetőséget!

2016 februárjában hallottunk először az 
Élet Menete Alapítványról és az utazó 
Vagonkiállításról. Az osztályunkból hatan 
úgy döntöttünk, részt veszünk ebben a 
programban. Február utolsó szombatján és 
vasárnapján osztályfőnökünkkel, dr. Tóth-
né Hegyi Valéria tanárnővel részt vettünk 
Budapesten egy intenzív felkészítésen, 
ahol először beszélgettünk az identitásról, 
a két világháború közötti történelemről, 
majd megismertük a kiállítás történetet, 
és találkoztunk egy holokauszt-túlélővel. A 
vele való beszélgetés nagyon emlékezetes 
marad számunkra.

A következő héten kellett felkészül-
nünk arra, hogy mi is be tudjuk mutatni 
a kiállítás anyagát, és a mezőkövesdi 
zsidóság történetéről is igyekeztünk 
minél több információt beszerezni.

A megnyitó előtti napon berendeztük a 
vagont, felöltöztettük a bábukat, és nagy 
izgalommal vártuk a megnyitót, majd 
az érdeklődőket. Március 7. és 11. között 
közel 350 látogatója volt a kiállításnak. 
Főleg iskolás csoportok érkeztek Mező-
kövesdről, de voltak a szomszédos telepü-
lésekről is, és az állomáson megforduló 
utasok közül is sokan benéztek. 

Eleinte nagyon nyomasztónak 
találtuk a vagont, és nehéznek, hogy 
diáktársaink előtt kellett beszélnünk erről 
a témáról, de igyekeztünk olyan informá-
ciókat, élettörténeteket elmesélni, amik a 
mi számunkra is tanulságosak voltak. 

A kiállítás személyesebbé, tanulsá-
gosabbá tette számunkra - és reméljük, 
a látogatók számára is - a második 
világháború alatti eseményeket.

Antal Dániel, Antal Domonkos, Kákóczki Izabella, 
Mihály Melinda, Mizser Diána, Tóth Márk (9. C osztály tanulói)

Vagonkiállítás 
Mezőkövesden

Gánóczy Zoltánné

a gimnázium tanulóinak tárlatvezetésével
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Moliére-előadáson 
a Katolikus Szakképző Iskola diákjai

2016. április 22-én iskolánk tanulói részt vettek a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület által 
előadott Molière A fösvény című komédiáján a Közösségi Házban. Az 1668-ban keletkezett 
drámai alkotás napjaink fiataljainak is kellemes kikapcsolódást nyújtott.

A színdarab központi témája a fösvénység, a zsugoriság. A főhős, Harpagon pénzimá-
data már-már boldogtalanságba sodorja családját. Bár vagyonos ember, mégsem boldog, 
mert folyamatosan retteg és gyanakszik. Molière műve a megszállottságot és a pénz 
elembertelenítő hatását tárta fel számunkra.

A komédia szerencsés befejezéssel ért véget, és a színdarab több jelenete nevetést fakasz-
tott a nézőtéren. A Közösségi Házban tartott előadás egyik szereplője Kozma Róbert tanár úr 
volt, aki Valér szerepét játszotta. Ezúton gratulálunk neki, és további sikereket kívánunk!

Vavszeg Mária pedagógus

Teszedd 2016
96 főből álló vidám, lelkes csapat végzett önkéntes szemétgyűjtési 

munkát április 28-án a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola udvarán, az iskola területén, és környékén, amikor 

bekapcsolódott az országos szemétgyűjtési akcióba.

Több éves múltra tekint vissza a Föld 
napjához kapcsolódó programban való 
részvételünk. Négy pedagógus koordinálta 
és irányította a munkát a borongós csü-
törtök délelőtt. Négy csapatot alakítottak 
ki a résztvevő diákok, akik nylon zsákokat 
és kesztyűket ragadva tisztára varázsolták 
az iskola udvarát, az előtte levő parkolót, 
a közeli „dombos” játszóteret, a Coop 
ABC melletti játszóteret. A dolgos kezek 
szépen rendbe tették a Szent László 

templom környékét, a temetőkertet és 
a Spar parkolóját. A munka eredménye-
ként öt zsák szemetet gyűjtöttek össze 
tanulóink. Ezzel a kezdeményezéssel is 
szeretnénk a környezettudatos szemlé-
let fontosságára felhívni a figyelmet.

Köszönjük a következő pedagógusok 
támogató, szervező munkáját: Barta Judit, 
Juhász Éva, Lakatos Etelka, Bodnár Péter.

Dr. Radványiné Fodor Valéria 
pedagógus

Olimpia 
– Témahét a Mezőben

Az első napon az olimpiai láng meg-
gyújtásának szertartását játszottuk el. 
Az alsó tagozatos diákokból élő olimpiai 
karikát alkottunk, majd vendégül láttuk 
Zubai Szabolcs válogatott kézilabdázót. 
A második napon egy világtérképet 
készítettünk, amelybe pici zászlókat 
helyeztünk (jelezvén az olimpiák helyét 
és idejét), melyeket mi magunk készí-
tettünk. Meglátogattuk a Mezőkövesdi 
Stadion új épületét is. A szerdai nap a 
további események előkészületével telt. 
A negyedik nap sportnap volt. Nekem 

ez a nap tetszett a legjobban. Az alsós 
diákok részt vehettek a pentathlon 
versenyszámaiban. Ezek után az 
iskola összes tanulóját futásra hívtuk a 
Kavicsos-tó körül. Ez jelképezte az ókori 
olimpiában a stadionfutást. Pénteken 
a felsős tanulóknak olimpiai szellemi 
vetélkedőt rendeztünk. 

Nagyszerűen telt ez az öt nap, 
hiszen nemcsak jól szórakoztunk, de 
tudásunk is sok új ismerettel bővült! 

A 6. a osztály nevében:
Barta Lili Panna 

2016. április 25-től 
részt vettünk egy 

témahéten, 
ami az Olimpia 

nevet kapta.

Ballagási ünnepség
Tíz ballagó osztály diákjai búcsúztak el iskolánktól, tanáraiktól, 

diáktársaiktól az április 29-én megrendezett ballagási ünnepségen. 
Még két technikus osztály is végez e tanévben.

Az esős délelőtt után borongós, de áldásosan kellemes délutáni időjárás kedvezett 
a szép esemény lebonyolításához. Először 16 órai kezdettel szentmisén vettek részt 
a tanulók és rokonaik a Szent László templomban. Az ünnepélyes szertartás végén 
az alsóbb évfolyamosoktól átvették a végzősök a megszentelt tarisznyákat, majd a 
ballagási menet elindult az iskolába.

Verses, zenés, irodalmi műsorral készültek a diáktársak a végzősök búcsúztatására, amit 
a sportpályán felállított díszes színpadon adtak elő. Csirmaz István igazgató útravaló gondo-
latai után a Széchenyi Alapítványi díjakat dr. Fekete Zoltán polgármester úr, az okleveleket, 
könyv-, pénz- és egyéb jutalmakat dr. Medvegy János apát plébános atya és Péter Zoltán 
igazgatóhelyettes adták át a kiemelkedő tanulmányi, szakmai és közösségi munkát végzett 
tanulóknak. Tállai András miniszterhelyettes úr, országgyűlési képviselőnk személyesen most 
először nem tudott jelen lenni, de üdvözletét és jókívánságait küldte a ballagóknak.
Vásárlási utalványt adott át Tóth Imre úr az ipartestület elnöke. A vállalatok kép-
viselői, a Bakai Kft., a Schoen+Shandt Kft., a B-A-Z. Megyei Agrárkamara elnöke 
jutalmakat és állásajánlatokat nyújtottak át a végzős tanulóinknak.

Az ünnepség záró momentumaként a ballagási menet végigvonult a 
feldíszített tantermeken, majd a jövőre ballagó diákok képviselői átvették az 
iskola zászlaját az ünnepeltektől. Végezetül dr. Medvegy János apát plébános 
atya áldását adta a jelenlévőkre, a vizsgák előtt álló tanulóinkra. Gratulálunk az 
osztályoknak, az osztályfőnököknek, Korpás Zsoltnénak, a Szülői Munkaközösség 
elnökének, Bálintné Tóth Éva tanárnő műsorszervezőnek, minden kedves közre-
működőnek, akik emlékezetessé varázsolták ballagási ünnepségünket.

Csirmaz István igazgató, dr. Radványiné Fodor Valéria pedagógus

A diákok és pedagógusok 
a környezettudatosságra hívták fel a figyelmet
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Moziajánló

Stopper

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

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: május 29.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 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
Május 1-jétől szeptember 30-ig az esti misék 
kezdési időpontja 19 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

május 20. péntek

18 órától Mezőkövesdi KC 
– Kőnig Trade Balmazújvárosi KK NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

május 28. szombat

18 órától Mezőkövesdi KC – PLER-Budapest 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés a Városi 
Sportcsarnokban

június 1. szerda

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

június 3. péntek

16 óra 30 perctől Mezőkövesd Zsóry SE – 
Nagybarca U16 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

június 4. szombat

10 órától Mezőkövesdi Zsóry SE 
– Sajóvölgye Focisuli SE U17, 12 órától U19 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

június 5. vasárnap

18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Dunaújváros PASE NB II-es férfi labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
Szombaton a Vitalitás 7 óra 30-tól 20-ig, a Forrás 
8–12-ig, az Üdvözítő és a Szent László Gyógyszertár  
az ügyeletes héten 8–13 óráig tart nyitva. Vasár-
nap és ünnepnap csak ügyeleti/készenléti szolgálat 
van. 22 óra után hétfőtől szombatig reggel 7 óra 
30-ig, vasárnap és ünnepnap 8 óráig készenléti 
szolgálat van, behívás csak sürgős esetben!

május 15–21-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

május 22–28-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
május 29 – június 4-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

május 21.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

május 28.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

június 4.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban április 26. és május 9. kö-
zött 5 házasságkötést és 17 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Szepesi István – Dr. Palik Anett

Reznek István – Orosz Mária Magdolna
Marton Balázs – Ujházi Krisztina

Vasca Ferenc – Nagy Judit
Zámbori József – Tarjáni Aliz

Haláleset:
Nyitrai Imre 65 éves,

Pucsok Gyuláné 95 éves,
Tari Gézáné 85 éves,

Kovács József 81 éves
mezőkövesdi lakos.

Programajánló
május 20. péntek

10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

május 21. szombat

10 órától Hangszerválasztó Családi Nap a zeneiskolában

május 26. csütörtök

16 órától Fotóklub a Közösségi Ház C épületében

május 29. vasárnap

13 órától Gyereknap a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban      

június 4. szombat

10 órától Skydance akrobatikus rock&roll gála a 
Városi Sportcsarnokban

június 5. vasárnap

10 órától Jézus Szíve Ünnep – búcsú és körmenet 
a Jézus Szíve templomnál

Június 1. szerda 
Közösségi Ház

17 órától Angry Birds – A film – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai-finn 
családi animációs film, 2016 

19 órától Rossz szomszédság 2.
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 93 perc, 2016 

Köszönet
A Szent Imre Tagiskola Szeretettel 

a Tanulóifjúságért Alapítványa
köszönetét fejezi ki minden Támogatójának, akik a 
2014-es SZJA 1 %-átalapítványunknak ajánlották fel.

A befolyt 350.594 forintot tanulóink 
jutalmazására és az iskola udvarának 

felújítására fordítottuk.
Felajánlásukra továbbra is számítunk!

Köszönettel: Az  Alapítvány Kuratóriuma
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Figyelem!
Új csalási módszer a bűnelkövetők palettáján
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a „telefonos csalás” módszerével elkövetett 
bűncselekmények és ezzel kapcsolatos lakossági feljelentések. Ismeretlen telefonáló 
rejtett számról felhívja a véletlenszerűen kiválasztott előfizetőt, majd közli, hogy a 
telefonszolgáltató társaság kisorsolta az ő telefonszámát, és így nyert egy nagyobb 
összeget. A nyeremény azonban akkor kerül a számlájára, amennyiben regisztrációs 
költségként több tízezer forint összeget rátölt egy, a telefonáló által megadott tele-
fonszámra. Vagyis egy, a tettes által megadott telefonszám egyenlegét kell feltölteni 
ATM-en keresztül a sértettnek. Az ily módon feltöltött telefonkártyát a csaló ezek után 
különböző hirdetési oldalakon keresztül megpróbálja a későbbiek során értékesíteni.  

Az utóbbi időszakban előforduló csalások sértettjei a feltöltést teljesítették a nye-
remény reményében, majd utóbb értesültek róla, amikor a szolgáltató központjánál 
érdeklődtek, hogy nincs akció a társaságnál. 

Internet-elérhetőséggel rendelkező állampolgárok végighallgathatják, hogyan 
lepleződött le egy telefonos csaló, aki pénzt próbált kicsalni ál do za tá ból. Az áldozat 
azonban túljárt az eszén – hagyta, hogy az őt tárcsázó csaló vé gig mondja a be etető 
szö ve get, köz ben az egész be szél ge tést rög zí tette.

http://bunmegelozes.eu/2016/05/12/biztonsagot-a-szepkoruaknak/
Az, hogy átverésről van szó, már az első mondatok után gyanítható, hiszen a telefonos 
ügyfélszolgálathoz alapfeltétel a szép beszédkészség. Sokak, főleg idősek dőlnek be 
az ilyen, vagy ehhez hasonló telefonos csalóknak, utána pedig futhatnak a pénzük 
után. A csalók a hasonló akciókhoz általában feltöltőkártyás, vagy lopott mobilokat 
használnak, amiket pár hívás után egyszerűen eldobnak, nehogy a nyomukra vezessék 
a hatóságokat. Éppen ezért igen nehéz őket azonosítani, felelősségre vonni.

Legyen éber, ne legyen a csalók áldozata!

                                                                                                    B-A-Z. MRFK és Mezőkövesd Rk.
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SPORTKALAUZ

Az afrikai országot Joseph 
Pierre Batam, a Kameruni 
Labdarúgó Szövetség alelnöke, 
Blaise Moussa főtitkár és Juillet 
Bell Ndjock marketingvezető 
képviselte, illetve jelen volt a 
kameruni származású George 
Menougong, aki korábban 
Mezőkövesden is futballozott, 
valamint tevékeny részt vállal 
a két ország kapcsolatának 
kialakításában. Tóth László, 
a látogatás egyik szervezője 
elmondta, örül annak, hogy a 
kameruni szövetség képviselői 
megismerik a mezőkövesdi 
komplexumokat, ugyanis a 
korosztályos válogatottak 
edzőtáboroztatásának ideális 
helyszínei lehetnek. A látogatás 
egyik legfontosabb oka, hogy 
Kamerun lesz a 2019-es Afrika 
Nemzetek Kupájának házigaz-
dája, ezért a vezetők elsődle-
gesen a stadionfejlesztésekkel, 
valamint a sportegészségügyi 
háttérrel ismerkednek meg 
Magyarországon. 

KAPCSOLATFELVÉTEL A de-
legációt a klub székházában 
fogadták hivatalosan, ahol 
Tállai András, a Mezőkövesd 
Zsóry FC elnöke köszöntötte 
a vendégeket. Elmondta egye-
bek mellett, hogy a látogatás 
lehetőséget biztosít a két 
szövetség kapcsolatfelvételére, 
a két nemzet sportstratégiájá-
nak, valamint elképzeléseinek 
kölcsönös megismerésére. 
 
EGYÜTTMŰKÖDÉS Joseph 
Pierre Batam alelnök el-
mondta, hogy Magyarország 
komoly erőfeszítéseket tett az 
infrastrukturális fejlesztések 

területén, hiszen a stadi-
onrekonstrukciós program 
évek óta zajlik. Az alelnök 
saját céljaikkal kapcsolatban 
kiemelte, hogy több mint 20 
stadiont szeretnének építeni 
a 2019-es kontinenstornáig, 
köztük a mezőkövesdihez 
hasonló méretű létesítmé-
nyek építését is tervezik. 
Kiemelte, hogy a két or-
szág szakmai kapcsolatát 
is szeretnék megerősíteni. 
Terveik között felkészülési 
mérkőzések szerepelnek 
a kameruni és a magyar 
felnőtt, illetve korosztályos 
válogatottak részvételével, 

továbbá szorgalmazzák a 
magyarországi edzőtáborozá-
sokat is. A fogadást követően 
a jelenlévők megtekintették 
a klub székházát, valamint 
a Városi Stadiont. Itt Tállai 
András, a kameruni delegá-
ció tagjainak nevével ellátott 
magyar válogatott mezeket 
adott át a vendégeknek, akik 
kameruni mezzel és aján-
dékcsomaggal viszonozták a 
gesztust. Ezt követően a volt 
Tűzoltópályán kialakított 
Utánpótlásközpontba, majd 
a Zsóri üdülőterületén épülő 
Sportcentrumba is ellátogat-
tak a vendégek.

Tanulmányút keretében 
öt napot töltöttek hazánk-
ban a Kameruni Labdarú-

gó Szövetség képviselői. 
A delegáció tagjai 

május 6-án 
Mezőkövesdre látogattak.

Csattanós befejezés az NB II-es sakk-
bajnokság 11., utolsó fordulójában: 
az egy nemzetközi mesterrel és 7 
FIDE mesterrel, és még a 10. táblán 
is több mint 2000 értékszám felett 
rendelkező játékossal felálló, a 
bajnokságot megnyerő Debreceni 
Sakkiskola-Kwizda Egyesület 
ellen 4,5 pontot szerezve, ezzel két 
csapatot is megelőzve, együttesünk 
biztosan bennmaradt az NB II-es 
osztályban. Az eredmény ugyan 
7,5-4,5 lett az ellenfél javára, de 
ezzel az eredménnyel a 10. helyet 
értük el a 12 csapatos mezőnyben.
Győzött: Tóth László         
Döntetlent ért el: Éberth Zoltán, 
Barabás Tibor, Sallai János, Zelei 
Zoltán, Kántor József, Póta Lajos 
és Csontos Dominik
Játszottak még: Hunkó György, 
Nyíri Dániel, Pap Kristóf és dr. 
Pribéli Balázs 

Dr. T. B.

Biztos 
bennmaradás...

A Magyar Diáksport Szövetség 
és a Magyar Ökölvívó Szövet-
ség Vecsésen rendezte meg az 
idei Diákolimpiát. Rekordszá-
mú nevezés érkezett, s bár a 
Mezőkövesd Zsóry SE nem in-
dított versenyzőt, mégis voltak 
kövesdi versenyzők a viadalon, 
sőt, érmek is születtek. Az Egri 
Városi Sportiskola égisze alatt a 
junior fiúk 63 kilós súlycsoport-
jában Balog Dezső (Mezőkö-
vesdi ÁAMIPSZ) ezüstérmet 
szerzett a győri Orbán Adrián 
mögött. Szintén egri színekben 
lett második a mezőköves-
di Paczók Patrik, aki az egri 
Balassi Bálint Általános iskola 
tanulója, őt a junior 44-46 kilo-
grammos mezőny döntőjében 
a debreceni Bernáth Richárd 
győzte le.

Ezüstérmek 
a diákolimpiáról

A horgászat 
bűvöletében

A 15 esztendős fiatalember hobbija 
már szinte életformává nőtte ki magát, 
rokonai, barátai csodálják kitartását, 
szerkesztőségünk figyelmét is ők hívták 
fel Juhász Marcell tevékenységére. Az 
ifjú sportoló elhivatottságát jól tükrözi, 
hogy 2015-ben összesen 105 napot, 
ebből 70 éjszakát töltött a vízparton. 
Komoly tervei vannak a sportággal 
hosszútávon, szeretne rendszeresen 
versenyezni. Először két évvel ezelőtt, a 
Halra fel! elnevezésű bogácsi megmére-
tésen vett részt és ifjúsági kategóriában 
rögtön aranyérmet szerzett. Idén április 
21-e és 24-e között rendezték meg 
Nyékládházán a II. Baráti Pontyfogó 
Kupát, ahol az ország élmezőnyéhez 
tartozó horgászok is elindultak. A 72 

Országos horgászversenyen 
vett részt a mezőkövesdi 
gimnázium egyik diákja.

órás viadalon a Juhász Marcell, Barócsik 
József és Vindics Attila összeállítású trió 
63 kg-nyi halat fogott és a 11 csapatos 
versenyben a 7. helyezést érte el.

Marcell idén nyáron egy harsányi 
négynapos horgásztúrán is részt vesz majd 
a tervek szerint. A későbbiekben pedig 
szeretne rangos, több napos nemzetközi 
viadalokon is elindulni.

Kameruni delegáció Mezőkövesden

Bódi Krisztián

bokri T. B.



Fotó: M
ezőkövesd Zsóry

Újra feljutó helyen áll városunk felnőtt csapata. 
Labdarúgóink az Ajka mellett a Szigetszentmiklóst 

fektették két vállra a legutóbbi két fordulóban.

FC Ajka – Mezőkövesd Zsóry FC 
0–1 (0–0)
A Merkantil Bank Liga 26. 
játéknapján a sereghajtó Ajka 
fogadta a 4. helyen álló Mező-
kövesdet május 8-án. 

A találkozó első félidejében 
nagy mezőnyfölényben futbal-
loztak a Pintér-fiúk, de kevés 
helyzetet sikerült kialakítani az 
Ajka kapujánál. Veszélyt első-
sorban a távoli lövések jelen-
tettek, Tóth, Szatmári és Orosz 
is vállalkozott 20-25 méterről 
a játékrész első felében. A 27. 
percben Heffler „kínálta meg” 
Gőczét, a hazai kapus védte a 
támadó szabadrúgását. 

MOLNÁR DÖNTÖTT Fordulás 
után egyre nagyobb fölénybe 
kerültek labdarúgóink. Az 58. 
percben Rácz, negyedórával 
később pedig Nicorec került 
helyzetbe, majd a záró 10 
percben folyamatosan jöttek a 

kövesdi lehetőségek. Deve-
cseri és Nicorec révén két 
kapufát lőttünk, végül a 87. 
percben megtört a jég; Tóth 
beadását követően Molnár 
bólintott a jobb alsó sarokba.

Mezőkövesd Zsóry FC – 
Szigetszentmikósi TK-Erima 
2-0 (0-0)
A 27. fordulóban a 15. pozíció-
ban álló Pest megyei gárdát fo-
gadta csapatunk május 14-én.

Labdarúgóink helyenként 
nagy mezőnyfölényben játszot-
tak, de az első felvonásban kevés 
lehetőséget jegyezhettünk fel. A 
20. percben Heffler szabadrú-
gása suhant el mindenki előtt, 
majd a 27. percben egy formás 
akció végén Vági huppant a 
földre a védők szorításában. Két 
perccel később Tajthy beadá-
sa után Tóth fejelt kapura, de 
Czuczi védett. A 43. percben 
komoly lehetőséghez jutott 

együttesünk, mivel Molnár 
felvágásáért Barna megkapta a 
második sárga lapját, így megfo-
gyatkoztak a vendégek. 

GYORS GÓLOK A második 
játékrészben Molnár két ígéretes 
helyzetét a szigetszentmiklósi 
Kovács remek lövése követte a 
62. percben. Ezután óriási fö-
lényben futballoztak labdarúgó-
ink és futószalagon dolgozták ki 
a helyzeteket. A hatalmas fölény 
a 75. percben góllá érett. Ekkor 
Molnár tüzelt kapura, Czuczi 
hárított, de Nicorec ismétlését 
már nem tudta megfogni. Egy 

perccel később Frőhlich tálalt 
Fótyik elé, aki közelről a jobb al-
sóba vágta a labdát és beállította 
a végeredményt.

FELJUTÓ HELYEN A Mezőkövesd 
győzelmével feljött a tabella 
második helyére 48 ponttal, így 
együttesünk három fordulóval a 
bajnokság vége előtt a 2. helyen 
áll. Előttünk a Gyirmót 59, 
mögöttünk a Zalaegerszeg és a 
Kisvárda egyaránt 46 pontos.

Csapatunk legközelebb a 9. 
Budaörs vendégeként lép pályára 
május 22-én, vasárnap 17 órakor 
Csákváron.

Mezőkövesdi KC 
– B. Braun Gyöngyös 23-21 (13-12)
A K&H férfi kézilabda liga alsóházi rájátszásának 8. fordulójá-
ban a Gyöngyös látogatott Mezőkövesdre május 7-én.

A vendégek villámrajtot vettek, Skaliczki László alig 
4 perc elteltével, 3-0-ás vendég vezetésnél magához ren-
delte játékosait. Az időkérés hatásosnak bizonyult, az MKC 
felzárkózott, sőt a 12. percben Szepesi büntetőből szerzett 
találata után 6-5-re az nálunk volt az előny. A folytatásban 
gyakorlatilag végig fej-fej mellett haladt a két csapat.

FERGETEGES HAJRÁ A második játékrész első 15 percében 
mindössze kétszer talált be az MKC, így a záró negyedóra 18-
15-ös Mátra-aljai vezetésnél kezdődött. Ezután csapatunk fel-
javult, Balogh ziccereket hárított, míg elől Mekaru és Kiss vezér-
letével egyre többször sikerült rést találni a gyöngyösi pajzson, 
ezért csapatunk 19-18-ra fordított. Erre még volt válaszuk a 
vendégeknek (55.perc: 19-21). Az MKC hatalmas elszántsággal 
futott neki a hajrának; kéziseink a kövesdi drukkerek fergeteges 
buzdítása mellett 4-0-ra hozták a meccs végét.

Jól áll az MKC
Megnyerte a Gyöngyös elleni szomszédvári presztízsrangadót városunk felnőtt csapata. Skaliczki László tanítványai Orosházán és Komlón

 pont nélkül maradtak, de így is kedvező pozícióból várhatják a bajnoki hajrát.

Újra a második helyen!

bokri

Orosházi FKSE-Linamar 
– Mezőkövesdi KC 28-25 (14-16)
A pontvadászat hétközi játéknapján a 
csapatunkhoz hasonlóan 17 egységgel 
álló Orosházán vendégeskedett az MKC 
május 11-én. 

Az összecsapás első két találatát a 
hazaiak szerezték, de a 9. percben 5-3-ra 
már csapatunk vezetett. A játék a folyta-
tásban is hullámzott, azonban 8-0 után 
Skaliczki László együttese visszavette a 
vezetést és újra növelte a különbséget.

Fordulás után tíz perc alatt 
mindössze egy kövesdi gól született, 
ellenben a Békés megyei gárda ötször 
is betalált. Vladan Jordovics együttese 
a hátralévő időben stabilizálta előnyét 
és folyamatosan „visszaverte” az MKC 
felzárkózási kísérleteit, ezért megérde-
melten nyerte meg a találkozót.

Sport36-Komló 
– Mezőkövesdi KC 28-25 (16-15)
A 10. fordulóban Komlóra látogatott az MKC május 14-én. 
Az első játékrész hullámzóan alakult; a 4. percben csapa-
tunk vezetett 3-1-re, majd a félidő derekán 10-8-nál már a 
hazaiak örülhettek. Skaliczki László együttese a folytatásban 
ismét jobban játszott, kézilabdázóink 6 perccel a szünet 
előtt 13-11-es előnyben voltak, ellenben a hajrában ismét a 
házigazdáknak jött ki a lépés.

A második játékrész elején még kitartott a hazaiak 
lendülete, ugyanakkor a 38. percben mindössze egy góllal, 
19-18-ra vezettek. A folytatásban Sanad és Jerkovic vezér-
letével egy 4-0-ás sorozatot produkáltak a vendéglátók, ám 
kéziseink innen még talpra álltak (52.perc: 26-24). A záró 
perceket viszont jobban bírták a komlóiak, akik végül három 
góllal győztek.

Az MKC továbbra is jó pozícióban áll a bennmaradás 
szempontjából. Csapatunk 10 fordulót követően a 9. helyet 
foglalja el 17 ponttal, kieső helyen jelenleg a 12 pontos PLER-
Budapest és a 11 pontos Eger áll.

Bódi Krisztián
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Jézus Szíve, nagyirgalmasságú Szív! 
Irgalmazz nekünk!

Jézus Szíve, nagyirgalmasságú Szív!
Irgalmazz nekünk!Irgalmazz nekünk!Irgalmazz nekünk!

SZÍV-BÚCSÚ
az Isteni Irgalmasság Szent Évében 

Mezôkövesden
Ünnepi szentmise és körmenet

2016. június 5-én, (vasárnap) de. 10 órakor
A színes üvegablakokat megáldja és a búcsút vezeti:

dr. TERNYÁK CSABA
egri érsek

A színes ólomüvegablakokat tervezte: 
MURÁNYI JÓZSEF (Mezőkövesd) 

A színes ólomüvegablakok kivitelezését végezte:
HOLTSÁG KÁROLY (Kecskemét)

Elmélkedések a Nyolc Boldogságról és a szentek példájáról
MEZÔKÖVESD, JÉZUS SZÍVE TEMPLOM

2016. május 28-tól  június 4-ig, minden este 6 órakor.  
Nyolcnapos elôkészítô lelkigyakorlat a június 5-i SZÍV-BÚCSÚRA

Boldogok...   ...a szentekBoldogok...   ...a szentek

május 28. 
szombat

Fr. Kárpáti Kázmér 
OFM, 

gyöngyösi 
ferences plébános

Boldogok a lélekben szegények – 
mert övék a mennyek országa

ASSZISZI SZENT FERENC

május 29. 
vasárnap

Ft. Lengyel Gyula
c. esperes, plébános

Boldogok akik sírnak –
 mert ők majd

 vigasztalást nyernek.
SZENT MÓNIKA

május 30. 
hétfő

P. Bakos Rafael OCD
kármelita házfőnök

Boldogok a tisztaszívűek, - 
mert ők látni fogják Istent.

KIS SZENT TERÉZ

május 31. 
kedd

Exc. Bosák Nándor 
ny. debrecen-

nyíregyházi püspök

Boldogok akik éhezik és 
szomjazzák az igazságot, - 
mert ők majd eltelnek vele.

SZENT ÁGOSTON

június 1. 
szerda

Ft. Balogh Gyula
kanonok, plébános

Boldogok az irgalmasok, - 
mert ők majd irgalomra találnak

SZENT TERÉZ ANYA

június 2. 
csütörtök

Ft. Medvegy János
c. apát, esperes-

plébános

Boldogok a szelídek, - 
mert övék lesz a föld

SZENT JÓB

június 3. 
péntek

Ft. Gyürki László
biblikus, ny. körmendi 

plébános

Boldogok a békességben élők, -
 mert Isten � ainak hívják majd őket.

BOLDOG BATTHYÁNY 
STRATTMANN LÁSZLÓ

június 4. 
szombat

Ft. Musits Antal
esperes, plébános
(Budapest, Boldog  

M. Zoltán templom)

Boldogok, akik üldözést 
szenvednek az igazságért, - 

mert övék a mennyek országa.
BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN


