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A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeumban a gyűjtemény több mint 
százéves Kühne gyártmányú cséplőgépét 
mutatták be működés közben, valamint 
Lengyel László és Galambos István 
kovácsmesterek irányításával az egyik 
legősibb szakmának számító kovácsolást 
is kipróbálhatták a vállalkozó kedvű láto-
gatók, míg a gyerekek körében a traktorok 
voltak népszerűek. 

Rendhagyó tárlatvezetéssel, néprajzi 
filmek vetítésével, kitanyázással, gépbe-
mutatóval várták az érdeklődőket váro-
sunk négy múzeumában az idei múzeu-
mi világnapon május 18-án.

Múzeumi Világnap

A Takács István Életmű 
Kiállítás is egész nap várta 
a vendégeket, akik Laczkó 
Pető Mihály körbevezetése 
mellett tekinthették meg a 
neves mezőkövesdi freskófestő 
alkotásait. Emellett a gyere-
keknek játékos feladatlappal 
is készültek, amely segítségé-
vel számot adhattak Takács 
Istvánról és munkáiról szerzett 
ismereteikről.

A Matyó Múzeumban egyebek mellett néprajzi 
filmek vetítésével, tárlatvezetéssel készültek erre 
a napra. A vállalkozó kedvűek értékes nyeremé-
nyekért múzeumi totót tölthettek ki, megtekint-
hették, illetve megvásárolhatták a mezőkövesdi 
kézműves mesterek alkotásait, megismerhették, 
hogyan zajlott régen a kitanyázás, de matyó 
motívumokat is festhettek hennával. 

A Kisjankó Bori Emlékházban megismerhettük a tájhá-
zak felépítését, az ott található bútorok és használati tár-
gyak funkcióit, valamint meghallgathattuk a százrózsás 
íróasszony, Kisjankó Bori néni életének történetét is.

Molnár Zsanett

A múzeumi 
világnapot 1978. óta 

rendezik meg világszerte 
május 18-án. Az évek során 
több száz ország több mint 

30 ezer múzeuma csat-
lakozott a kezdemé-

nyezéshez. 
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Alvó házak fölött
ocsúd a pirkadat:
Pilláit emelő hajnal
– csönden túl suhanó vonat...
Álom határán korai harangszó
békével serkent
tájat, állatot, embert,
gerleturbékolás
szökik ablakon át
nyomában madárkar
fújja a harsonát,
tolvaj-rigó cseresznyénket lopja
körülkémlel őr-vigyázón
s az értéket csőre közé fogja.
Harmatos illatok
szöknek kertek alól
kelőnap-ragyogás
ölelőn átkarol...

. - . 

HAZAI 
HAJNAL

Pető Margit
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VÁROSHÁZA

Dr. Fekete Zoltán polgármes-
teri tájékoztatójában az elmúlt 
hónap nagyobb eseményei 
mellett kiemelte, hogy 
befejeződött a Széchenyi úti 
parkoló és kerékpárút felújí-
tása, valamint a város útjainak 
80%-án már elvégezték az idei 
útkarbantartási munkálatokat. 
Hozzátette, hogy a tanuszo-
da építése az ütemtervnek 
megfelelően halad, valamint 
a Sándor úti mezőgazdasági 
területen jelenleg az elültetett 
zöldségek gyomtalanítása, 
valamint a zöldhagyma és a 
retek betakarítása zajlik. 

RENDELETEK A testület hatályon 
kívül helyezte azokat az önkor-
mányzati rendeleteket, amelyek 
a jogszabályi háttér változása 
miatt, vagy az eltelt évek alatt 
funkciójukat vesztették. 

A városatyák módosítot-
ták a hirdetmények, hirdető 
berendezések elhelyezésére 
vonatkozó rendeletet is. Át-
emelték a rendeletbe az abban 
szereplő intézmények névvál-
tozásait, valamint pontosítot-
ták a hirdetések kihelyezésére 
vonatkozó tilalmakat. Ennek 
értelmében tilos hirdetést, 
plakátot elhelyezni fatörzsön, 
díszkivilágítást szolgáló lámpa-
oszlopon, közlekedési táblán, 
padon és egyéb utcabútoron, 
beleértve a buszmegállókban 
elhelyezett önkormányzati 
tulajdonú utasvárókat. 

A testület módosította 
a lakáscélú támogatásokról 
szóló rendeletet. Kisebb 
tartalmi és technikai mó-
dosítások mellett bekerült 
a rendeletbe, hogy használt 
lakás vásárlásakor azok igé-
nyelhetik az önkormányzat-
tól a Családi Otthonterem-
tési Kedvezményt kiegészítő 
lakáscélú támogatást, akik 
legalább három éve fennálló 
és folyamatos munkaviszony-
nyal rendelkeznek. 

A képviselők módosították 
az önkormányzat tulajdo-
nában lévő lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérletének, a lakbérek 
mértékének megállapításáról 
szóló rendeletet is, amely-
ben két ingatlan besorolását 
változtatták meg. A Batthyá-
ny u. 13. fsz. 2. szám alatti 58 
m2-es szociális lakást piaci 
alapú lakássá, a Mátyás király 
út 143-145. 1/3. szám alatti 
30 m2 alapterületű közérdek-
ből kiutalható lakást szociális 
lakássá minősítették át. 

PÁLYÁZATOK Két pályázat 
beadásáról is határozott a 
testület. Az egyik keretében 
a Dohány út Mindszenty és 
Veréb út közötti szakaszának 
felújítására pályázhatnak, 
melynek várható bekerülési 
költsége bruttó 18,8 millió fo-
rint. A június 2-ig benyújtható 
pályázaton a teljes költség 
65%-a elnyerhető, a maradék 
összeget az önkormányzatnak 
önrészként kell biztosítania. 

Emellett június 2-ig pályá-
zatot adnak be a Mátyás király 
út 90. sz. alatti Idősek Otthona 
részleges épületkorszerűsítési 
munkálatainak megvalósítá-
sára is. A tervezett beruhá-
zás keretében lecserélnék a 
meglévő felvonót, felújítanák a 
konyhát, a tálalót és az ebédlőt, 
kicserélnék az alagsori és a 
Mátyás király út felőli homlok-
zati nyílászárókat, valamint új 
konyhai és étkezési eszközöket 
vásárolnának. Ez mintegy 20 
millió forint fejlesztést jelen-
tene. Nyertes pályázat esetén 
a költség 75%-át a pályázati 
forrás, míg a 25%-át az önkor-
mányzat önerőként biztosítja. 

TÁMOGATÁS Érdi Mária 
mezőkövesdi származású 18 
éves vitorlázó kvótát szerzett 
a 2016-os riói olimpiára. Az 

önkormányzat egy matyó 
mintával díszített vitorla 
beszerzésével támogatja a 
sportolót, ezért a képviselők 
az ülésen 282.300 forintot 
szavaztak meg Érdi Máriának 
a Laser Radial vitorla megvá-
sárlására. 

BESZÁMOLÓK A grémium 
megvitatta és elfogadta a 
három önkormányzati gaz-
dasági társaság, a Mezőkö-
vesdi VG Zrt., a Mezőkövesdi 
Média Nonprofit Kft. és a 
Mezőkövesdi KÖZKINCS-
TÁR Nonprofit Kft. 2015. 
évi szakmai és pénzügyi 
tevékenységéről, valamint 
2016-os terveiről szóló be-
számolóját is. 

EGYEBEK A városatyák megha-
tározták a 2016/2017-es nevelési 
évben a mezőkövesdi óvodában 
indítható csoportok számát. A 
meghozott döntés értelmében 
a gyermeklétszámot figyelembe 
véve szeptemberben a négy 
tagóvodában összesen 22 óvodai 
csoport indul városunkban, 
melyből 7 csoport az Egri úti 
tagóvodában, míg a László Ká-
roly úti, a Dohány úti és a Móra 
Ferenc úti Tagóvodában 5-5-5 
csoport indul.

A képviselők elfogadták 
a Zsóry Gyógy- és Strand-
fürdő nyári felkészüléséről 
szóló tájékoztatóját, valamint 
több önkormányzati ingatlan 
sorsáról, hasznosításáról is 
határoztak. 

Az előzetes ütemtervnek megfelelően 
halad a gimnázium és a kollégium 
udvarán a tanuszoda építése, amelyet 
Mezőkövesd Önkormányzata 400 
millió forintos kormányzati támogatás 
segítségével valósít meg. Az elmúlt 
hónapokban elbontották a régi épü-
letet, a medencét és kéményt, majd 
pedig a sportlétesítmény alapjának 
földmunkálatait végezték el. Ezt 
követően megépítették a vasbeton 

szerkezet alépítményét, illetve a köz-
műbekötések is elkészültek. Jelenleg 
a vas tartószerkezetet, valamint a 
medencék vasbeton szerkezetét építik.

Mindemellett a kollégium épüle-
tében is megkezdődött az uszodához 
kapcsolódó helyiségek, öltözők, 
vizesblokkok kialakítása, valamint az 
egyéb szakipari, például gépészeti, 
villamossági munkák is folyamatosan 
zajlanak. 

Már a tanuszoda vas tartószerkezetét építik, valamint 
zajlanak a medencék vasbeton szerelési munkái is.

Látványosan halad 
a tanuszoda építése

Pályázatok benyújtásáról, rendeletek módosításáról, valamint gazdasági társaságok éves 
beszámolóiról tárgyalt városunk képviselő-testülete május 25-ei ülésén. 

Képviselő-testületi ülés

Előreláthatóan a kivitelezést végző cég tartani tudja az ütemtervet, így 
várhatóan ősszel már birtokba vehetik a fiatalok az új tanuszodát

Dr. Kis Nóra osztályvezető

Molnár Zsanett

M. Zs.
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AKTUÁLIS

A Mezőkövesdi Járási 
Hivatalhoz Mezőkövesddel 
együtt összesen 23 település 
tartozik. Az osztályon 17-en 
dolgoznak. A földhivatal fel-
adatköre sokrétű és összetett.
– A legfontosabb és leg-
alapvetőbb feladatunk az 
ingatlan-nyilvántartás és az 
ingatlan-nyilvántartás térkép 
vezetése, ehhez hozzátartozik 
például a földmérési munka 
végzése, a vázrajzok záradé-
kolása, illetve ezek átvezetése 
a térképre – mondta dr. Kis 
Nóra, a Mezőkövesdi Járási 
Hivatal Földhivatali Osztályá-
nak vezetője.

FELADATOK Az osztály 
hatáskörébe tartozik még a 
földművelési nyilvántartás, a 
földhasználati nyilvántartás, a 
földforgalmi szerződések jóvá-
hagyása, valamint a telekalakí-
tási eljárások engedélyezése is. 
A földvédelemmel kapcsolato-
san a művelési ágváltozások át-
vezetése, a határszemle során 
a földhasznosítás ellenőrzése, 
továbbá a parlagfű ellenőrzése 
is a hivatal munkája.
– Tavaly szeptemberben egy 
nagy projektbe kezdtünk 
bele, ami egészen pontosan 
a részarány során keletkezett 
osztatlan közös tulajdonok 
megszüntetését jelenti. Ez a 
feladat nekünk egész évben 
ki fog tartani – emelte ki dr. 
Kis Nóra.

LEGGYAKORIBB ÜGYEK Az 
ügyfelek leggyakrabban tulaj-
donilap-másolattal és térkép 
hiteles másolatával kapcso-
latban keresik fel a földhi-
vatalt. Emellett jellemzően 
az ingatlan-nyilvántartási 
ügyeik benyújtásához szük-
séges tulajdonjog-bejegyzés-

hez, jelzálogjog-bejegyzéshez 
és a telekalakítási eljárással 
kapcsolatos bejelentésekkel 
fordulnak a szervezethez. 

A legtöbb ügyirat minden 
esztendőben az ingatlan-nyil-
vántartáson keletkezik.
– Ez 2015-ben összesen 6060 
ügyet jelentett. Emellett 1382 
földmérési és 407 földvéde-
lemmel kapcsolatos ügyünk 
volt, míg telekalakítás terüle-
tén 52 esetben jártunk el. A 
földforgalom esetében össze-
sen 1082 haszonbérleti szer-
ződést hagytunk jóvá, ami 
tovább folytatódott, hiszen 
utóbbi esetben földhasználati 
bejelentést is kellett tenniük 
az érintetteknek – hangsú-
lyozta az osztályvezető.

ÉPÍTKEZÉS Építkezés és te-
lekvásárlás esetén is érdemes 
felkeresni a földhivatalt.

Dr. Kis Nóra elmondta, 
hogy célszerű megnézni 
a térképmásolatot, illetve 
abban az esetben, ha az illető 
telekvásárlás előtt áll, nézze 
meg a tulajdonilapot, hogy 
vannak-e esetleg szorgalmi-
joggal, vagy beépíthetőséggel 
kapcsolatos terhek az érintett 
ingatlanon. Ha ezzel nincsen 
gond, akkor a használatbavé-
teli engedély beszerzése után 
már csak be kell jelenteni az 
épületet.

Mezőkövesdi Járási Hivatal 
Földhivatali Osztálya
Cím: Mezőkövesd, 
Mátyás király út 56.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő, kedd, szerda és csütörtök 
8 órától 11.30-ig,
hétfőn és szerdán 13–15 óráig
Tel: 49/ 413-233
E-mail: mezokovesd@takarnet.hu

A részarány földkiadás során 
keletkezett osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésére 
irányuló, államilag finanszí-
rozott eljárás 2015 szeptem-
berében indult a Mezőköves-
di Járási Hivatal Földhivatali 
Osztály közreműködésével. 
A feladat lebonyolítása a 
földrendező és a földkiadó 
bizottságokról szóló 1993. 
évi II. törvény és a részarány 
földkiadás során keletkezett 
osztatlan közös tulajdon 
megszüntetésének részletes 
szabályairól szóló 374/2014. 
(XII.31.) Kormányrendelet 
előírásai alapján történik. 

A megosztásra irányuló 
kérelmet 2000. és 2012. kö-
zött nyújthatták be a tulajdo-
nosok. A Mezőkövesdi Járási 
Hivatal illetékességi terüle-
tén 544 földrészlet esetében 
indult meg az eljárás.

A földhivatal feladatai 
közé tartozott a kérelmezők, 
illetve a kérelmezők jogutód-
jainak értesítése az eljárás 
megindulásáról. Emellett 
megvizsgálta a földrészek 
területét, művelési ágát, 
és eltérés esetén a termé-
szetbeni állapotra javította 
a nyilvántartást. A hivatal 
ezen felül határozatot hoz az 
osztásirány kezdőhelyéről 
és irányáról, megvizsgálja a 
bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratokat, továbbá műszaki 
szempontból megvizsgálja a 
változási vázrajzokat és átve-

zeti a megosztást az ingat-
lan-nyilvántartási térképen, 
illetve a tulajdoni lapon.

Az eljárásban a földhiva-
tal mellett jogi szolgáltatók 
és földmérő vállalkozók 
vesznek részt.

A jogi szolgáltatók 
folytatják le az egyezségi 
tárgyalásokat, amelyek 
alapján a kérelmezők a 
földrészleten belül megálla-
podhatnak egymással, hogy 
milyen sorrendben kívánják 
önálló ingatlanná alakítani 
a részarány tulajdonukat. 
Aki meghívót kap egyezségi 
tárgyalásra, mindenképpen 
jelenjen meg vagy képvisel-
tesse magát, hogy az érde-
keit érvényesíteni tudja.

Amennyiben nem jön 
létre az egyezség, a jogi 
szolgáltató sorsolási eljárást 
folytat le, ahol kisorsolják, 
hogy a kérelmezők tulajdoni 
illetősége alapján kialakuló 
földrészletek milyen sor-
rendben kerülnek kiosztásra.

Az egyezségi tárgyaláson 
és a sorsolási eljárásban jelen 
van a földmérő vállalkozó 
képviselője, aki térképen 
meg tudja mutatni az érintett 
földrészletet, illetve azt, hogy 
a megosztást követően kinek 
melyik földrészlet juthat.

A kormány célja az 
volt, hogy megszűnjenek 
a részarány kiadás során 
keletkezett osztatlan közös 
tulajdonú földrészletek.

Osztatlan közös 
tulajdon 

megszüntetésére 
irányuló eljárás

Mintegy 10 000 ügyet intéztek 2015-ben a Me-
zőkövesdi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának 

munkatársai. A földhivatalban egyebek mellett 
ingatlan-nyilvántartással és földművelési nyil-
vántartással kapcsolatos feladatokat látnak el.

Tízezer ügy 
a földhivatalban

Dr. Kis Nóra osztályvezető

Bódi Krisztián
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MOZAIK

Fontos az idegennyelv

A verseny döntőjét április 11-én rendezték 
meg az oktatási intézményben, ahol német 
és angol nyelvből mérték össze tudásukat az 
iskola diákjai. Az eseményen elsőként Reich 
László műszaki igazgatóhelyettes köszöntötte 
a résztvevőket, aki egyebek mellett kiemelte, 
hogy a verseny célja elsősorban a nyelvismeret 
gyakorlása és bővítése.

A vetélkedő első fordulóját március 7-én tar-
tották, akkor a diákok egy powerpointos bemutatót 
tartottak, míg a döntőben egy-egy várost kellett 
bemutatniuk. A versenyen tíz csapat német, míg 
nyolc angol nyelven készítette el a feladatot. Az 
értékelést szakmai zsűri végezte.

Idegennyelvi országismereti vetélkedőt 
rendeztek a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában. 

A megméretésen összesen 18 csapat vett részt.

Mezőkövesden rendezték meg április 13-án az Országos 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny megyei döntőjét.

A Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen szervezte meg az ifjúsági ver-
senyt, amely több fordulóból állt. A Mezőkövesden megrendezett megyei 
megméretésen öt általános és négy középiskolai csapat adott számot 
tudásáról. A résztvevők között volt egy szlovákiai csoport is. 

Az esemény elején dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket, majd Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese 
nyitotta meg a versenyt a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban. 

A verseny kilenc állomáshelyén a tanulók elméletben és gyakorlatban 
adtak számot tudásukról a tűzvédelmi-, elsősegélynyújtási-, iparbiztonsági-, 
árvízvédelmi-, lakosságvédelmi- és tájékozódási, valamint KRESZ ismereteikről, 
valamint a Magyarországon telepített vízi veszélyjelző rendszerekkel kapcsola-
tos ismereteikről. A korcsoportok első helyezettjei jutottak tovább a következő 
fordulóba, így ők képviselik majd megyénket az országos döntőben. 

Katasztrófavédelmi 
verseny városunkban

HELYEZETTEK Angol nyelvből Dányi János 
és Korpás Tamás végzett az első helyen, a 
Fazekas Viktor-Rózsa Bertold, valamint a 
Banka Beatrix-Fügedi Csaba alkotta kettőst 
megelőzve. Német nyelvből Farkas Klaudia 
és Lőrincz Zsolt teljesített a legjobban. 
Mögöttük Orosz Boglárka és Varga Izolda, 
illetve Pázmándi Melinda és Takács Levente 
végzett a 2. és 3. helyen.

Az év nem kezdődött jól, ugyanis az első 
hónapban több vagyon elleni bűncselek-
mény történt Mezőkövesden, az elkövetők 
lakatlan ingatlanokat „látogattak” meg.
– A második hónapban sikerült felde-
rítenünk az esetet, a gyanúsítottakat 
őrizetbe vettük, majd a bíróság elrendel-
te az előzetes letartóztatásukat. Ezt kö-
vetően márciusban, valamint áprilisban 
gyakorlatilag nem találkoztunk vagyon 
ellen bűncselekményekkel – mondta dr. 
Ongai Péter, r. alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezető-
helyettese, a Bűnügyi Osztály vezetője.

SIKERES FELDERÍTÉS Januárban és 
februárban két rablás is történt váro-
sunkban. Az egyik esetben egy idősko-
rút támadtak meg, míg a másik esetben 
egy középkorú nő volt a közterületen 
történt bűncselekmény áldozata.

– Mind a két esetben sikeres felderítés 
történt, az elkövetőket őrizetbe vettük, 
majd a bírósági döntést követően előze-
tes letartóztatásba kerültek – számolt be 
dr. Ongai Péter, aki összegezve elmond-
ta, hogy az első két hónap ellenére csök-
kent a vagyon elleni bűncselekmények 
és együttesen a bűnesetek száma is.

ITTASVEZETŐK Ugyanez nem mondha-
tó el az ittas vezetésről, ugyanis ezen a 
területen nem történt pozitív változás a 
tavalyihoz képest.
– Az elmúlt év hasonló időszakához 
viszonyítva nem változott a közlekedési 
morál, sőt egy kicsivel nőtt az ittas vezeté-
ses esetek száma. Igaz, hogy ez a fokozott 
közterületi rendőri jelenlétnek is köszön-
hető. Ezeket az eseteket általában gyorsított 
bírósági eljárás keretében tárgyalják meg – 
hangsúlyozta a Bűnügyi Osztály vezetője.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a 
2016-os esztendőt a közlekedésbizton-
ság évének hirdette meg, ezért a rend-
védelmi szervezetek fokozott figyelmet 
fordítanak a közúti  ellenőrzésekre. 
Fontos információ, hogy a rendőrök a 
vezetők okmányainak vizsgálata mellett 
például a gépjárművek, motorok és ke-
rékpárok műszaki állapotát is ellenőrzik.

KIEMELT BŰNCSELEKMÉNY A Mezőköves-
di Rendőrkapitányság illetékességi terü-
letén, egy városunkhoz közeli községben 
fiatalkorú sérelmére szexuális bűncse-
lekményt követtek el, melyben szintén 
eredményesen intézkedtek a kövesdi 
rendvédelmi szervezet munkatársai. A 
gyanúsítottat őrizetbe vették és kihallgat-
ták. Amennyiben a bíróság megállapítja a 
bűnösségét, akár 10 évig terjedő szabad-
ságvesztésre is számíthat.

Tovább javult a közbiztonság városunkban 2016. első negyedévében, mondta el 
dr. Ongai Péter rendőr alezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály 

vezetője. A vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent, ugyanakkor 
a közlekedési bűncselekmények a tavalyi évhez hasonló tendenciát mutatnak.

Javuló közbiztonság

Bódi K.

A győztesek fejenként 10.000 Ft-
ot és egy-egy színházbelépőt kaptak, 

míg a dobogós csapatok tagjai egy-
egy PowerBank elektromos töltőt

B. K.

M. Zs.
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Kellemes hangulat 
és igényes zene

Komolyzenei koncertet rendeztek május 18-án 
a városi zeneiskolában. 

Mezőkövesd zeneiskolájában évek óta rendszeresen szerveznek komolyzenei hangverse-
nyeket. Ez alkalommal két nagyon tehetséges, jelenleg külföldön tevékenykedő előadó, 
Rozgonyi Katalin zongoraművész és Varró Katalin hegedűművész adott koncertet, akik 
korábban, kilenc évvel ezelőtt már bemutatkoztak városunkban. Az esemény elején 
Mozerné Horga Stefánia intézményvezető köszöntötte a vendégeket. 

A két művésznő közös, 
virtuóz előadásában 
meghallgathattuk 
Mozart E-moll szo-
nátáját, Cesar Franck 
A-dúr szonátáját, 
valamint Rozgonyi 
Katalin zongorajáté-
kában Mendelssohn: 
Variations Serieuses 
című művét

Hatszáz alkotás
Vizsgakiállítás nyílt a Mezőkövesdi Alapfokú 

Művészeti Iskola képző- és iparművészeti tago-
zatos diákjainak munkáiból a Közösségi Házban 

május 12-én. A tárlaton összesen 594 alkotást 
tekinthetnek meg az érdeklődők.

A nyitóünnepségen Mozerné 
Horga Stefánia, az oktatási in-
tézmény igazgatója köszöntöt-
te a résztvevőket, aki egyebek 
mellett a művészeti képzés 
iskolában betöltött szerepéről 
osztotta meg gondolatait.

Ezt követően Tóthné Gás-
pár Mária művésztanár, majd 
Murányiné Klucsik Judit, a kép-
ző- és iparművészeti tanszak 
vezetője méltatta a diákok idei 
munkáját. A rajztanár kiemelte, 
hogy a tanulók a 2015-2016-os 
tanévben több mint 40 régiós 
és országos versenyen, vala-
mint pályázaton vettek részt. 
Ezután a legjobban szereplő 
diákok eredményeit ismertette. 

Elhangzott, hogy a kiemelkedő-
en teljesítő gyerekek, az elmúlt 
évek gyakorlatától eltérően, 
idén az iskola évzáró ünnepsé-
gén vehetik majd át a jutalma-
kat. A köszöntő zárásaként 
a gyerekek teljesítményét és 
eredményeit méltatta, majd 
hivatalosan is megnyitotta a 
május 26-áig látható tárlatot. 
A kiállításon a teljesség igénye 
nélkül kézműves technikákkal 
készített élet- és tájképeket, 
portrékat, valamint anyagszob-
rokat is láthatunk.

Az ünnepségen az Alapfokú 
Művészeti Iskola két növen-
déke, Panyi Anett és Kardos 
Eszter fuvolázott.

Előadás és 
hangszerválasztás 

Családi 
Hangszervá-
lasztó Napot 
tartottak 
május 21-én 
a városi zene-
iskolában.

A mezőkövesdi Művészetoktatási 
Intézmény minden évben szervez 
hangszerválasztó napot annak érde-
kében, hogy a gyermekek és szüleik 
körében népszerűsítsék a zenetanulás 
fontosságát, illetve, hogy a leendő 
növendékekkel megismertessék a kü-
lönböző hangszereket, az intézmény-
ben választható tanszakokat. 

Ez alkalommal egy mesét és komoly-
zenét ötvöző előadással kedveskedtek 
az érdeklődőknek. A pedagógusok, 
az énekes és hangszeres növendékek 
Mozart Varázsfuvoláját adták elő. Az 
előadás után a gyerekek kipróbál-
hatták a különböző hangszereket, 
illetve be is iratkozhattak a jövő tanévi 
zeneiskolai képzésekre. 

Május 10-én 42 diák és 7 kísérőtanár tekintette meg Mozart Varázsfuvola című operáját 
Budapesten, az Erkel Ferenc Színházban. Az Operakaland program keretében bemutatott 
darabot tegnap 1600 diák kísérte figyelemmel, akik az ország különböző középiskoláiból 
érkeztek. Az opera fókuszában a felnőtté válás, a próbatételek álltak. A fő mondanivalója az 
volt, hogy tiszta szívvel, nemes lélekkel, higgadtan, önzetlenül és türelemmel el lehet jutni a 
boldogság birodalmába. A modern vizuális és színpadi megoldásokat, a számos szimbólumot 
tartalmazó három órás előadást vastapssal és hangos ovációval jutalmazta a fiatal, lelkes 
közönség. Köszönjük az életre szóló zenei élményt, s a szervező és kísérő tanáraink munkáját: 
Barta Judit igazgatóhelyettesnek, Tóth Gabriella, Juhász Éva, Marton Ferencné, , Vinterné 
Bérczes Petra tanárnőknek és Várhegyi György tanár úrnak.

Operakalandon a széchenyisek

Közgyűlést tartott a Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület május 4-én.  A turisztikai szerveze-
teket, szállodákat összefogó szervezet elfogadta az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi 
beszámolóját. Az egyesület 2015-ben is megrendezte a Matyó Húsvétot, lebonyolította a 
város Utazás kiállításon történő megjelenését, és tavaly is megjelentette a város szokásos 
turisztikai kiadványait. Emellett megtárgyalták az idei terveket, feladatokat, illetve megálla-
pították az éves tagdíjat is. A tagok értékelték és összefoglalták a Matyó Húsvét tapasztalata-
it, valamint tájékoztatást kaptak a Zsóry fürdő nyári terveiről is. 

Üléseztek az idegenforgalmi szereplők 

M. Zs.

B. K.

B. K.

Dr. Radványiné Fodor Valéria

-os-
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5 nap Erdélyben 
2016. május 5–9-ig

Határtalan izgalommal vártuk az erdélyi utazá-
sunkat. Határtalan volt meglepetésünk, hogy 

tőlünk 600 km-re ugyanúgy beszélik a magyar 
nyelvet, és szinte más szót nem is hallottunk.

Határtalan lelkesedéssel éne-
keltük a székely himnuszt, és 
tanultuk meg a csíksomlyói 
Mária siralmat.

Határtalan fájdalommal 
töltött el minket, hogy ezeket 
a szép helyeket egy idegen 
ország részeként nézhettük 
meg, bár az ezeréves határ 
nem erről beszélt.

Utaztunk buszon, zetoron 
és lovas kocsin. Kijutott 
napsütésből, esőből és a 
Madarasi Hargitán még egy 
hófelhőben is lehettünk, és 
májusban hógolyóztunk.

Jártunk az ezeréves határ-
nál  és a csíksomlyói búcsú 
helyszínén. Megismerked-

tünk Márton Áron, Benedek 
apó, Gábor Áron szülőföld-
jével. Jártunk  Nyergestetőn, 
Csernátonban Haszmann 
Pali bácsinál, adományokat 
vittünk Szovátára, és meg-
tudhattuk, mi az a sóskút.

Határtalanul boldogok 
voltunk, hogy 5 napot tölthet-
tünk szép Erdélyországban. 

Köszönet a támogatásért 
a minisztériumnak, szüle-
inknek, hogy hozzájárultak a 
kirándulásunkhoz, Lázárné 
Borika néninek, aki kitalálta 
az útitervet, és kísérő tanára-
inknak, hogy eljöttek velünk.
A Szent István Katolikus Általános Iskola 

7. osztályos tanulói

2016. május 6-7-8-án a Magyar 
Természettudományi Társulat 

XXIV. Teleki Pál Országos Földrajz-
Földtan versenyének országos 

döntőjében vett részt Zsámba Éva 
8. b osztályos tanuló. 

A verseny három napja alatt bejárták a 
környék földrajzilag nevezetes helyeit: 
Nagyvisnyó, Szarvaskő, Bélapátfalva. Az 
ott elhangzottakról természetesen számot 
kellett adni, hiszen a sok eddig megtanult 
tananyag mellett ez is a feladat része volt. A 
többfordulós versenyben – ahol kőzetfelis-
merés, a Természetbúvár cikkeinek ismerete, 
az interneten megadott filmek tartalma és 
az iskolai tananyag mind-mind megtalálható 
volt – Éva nagyon szépen teljesített, hiszen 
22 versenyzőből a 12. helyezést érte el. A ver-
senynek az Eszterházy Károly Főiskola adott 
otthont, a megnyitó és a záróünnepség is ott 
volt. Gratulálunk Évának a teljesítményhez! A 
versenyre Nyesténé Gáspár Marianna tanárnő 
készítette fel.

A kis 
„földrajz-
tudós ”

1956 Nekünk igazán nevezetes esztendő. 
Akkor fejeztük be tanulmányainkat is a me-
zőkövesdi Szent Imre Általános Iskolában, 
hatvan évvel ezelőtt. Ebben az iskolában 
igyekeztek ellátni bennünket tanáraink a 
korszerű tudományos ismeretek alapjaival, 
korabeli nevelési eszközök segítségével, és 
most, május 21-én hálásan gyűltünk össze 
az akkor végzett 8. A és 8. B osztály tanulói, 
hogy ünnepélyessé tegyük ezt a napot.

A találkozás első öröme után 
megkoszorúztuk az iskolánk névadó 
szobrát és néma tisztelgéssel emlékeztünk 
elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra 
is. Fényképek készítése után – ameny-
nyire lehetett – körbejártuk az iskolánk 
kibővült, megszépült épületét és közben 
folyamatosan mondtuk egymásnak a régi, 
iskolai történeteket. A séta végén a Szent 
Imre szobor előtt gyülekeztünk és eléne-
kelve a Ballag már a vén diák... – igazán 

időszerű dalt – lassacskán elindultunk a 
Turul Étterembe, ahol tovább folytathat-
tuk a beszélgetést a múltról, jelenről és ki 
tudja, talán még a jövőnkről is. 

Voltak, akik nem tudtak eljönni 
a találkozóra, de lélekben velünk 
voltak és jókívánságaikat küldték el az 
összegyűlteknek, amit nagyon szépen 
köszönünk és mi is nagyon sok bol-
dogságot és jó egészséget kívánunk 
Nekik. Újból egy nyüzsgő, egységes 
csapat – két osztály töredéke – volt a 
helyiségben.

A finom ebéd utáni cseverészést 
követően késő délután elbúcsúztunk  
egymástól és a szervezők, Kovács 
Mária, valamint szerénységem kísé-
retében az utolsó osztálytársunkkal 
együtt elhagytuk a találkozó helyszí-
nét. Jó volt újra együtt, beszélgetni, 
látni egymást. 

60 éves osztálytalálkozó 
a Szent Imre iskolánál

Varga Mátyás 

A Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói, Parla-
gi Lilla (4.b), Sipeki László (4.b) és Megyesi Bálint (4.a) a 
Hebe Kft. által szervezett, Play and win! 5 fordulós Orszá-
gos Angol Levelezőversenyen 2. helyezést értek el. Ered-
ményük alapján továbbjutottak az országos döntőbe, amely 
Gödöllőn kerül megrendezésre. A győztesek között érté-
kes tárgyjutalmakat (DVD filmek, angol nyelvű könyvek, 
múzeumbelépők) osztanak ki és fődíjként egy hetes angol 
nyelvi tábort nyerhetnek a győztesek. Gáspárné Ali Júlia

Nyesténé Gáspár Marianna

Országos döntőben

Sipeki László, 
Parlagi Lilla 

és Megyesi Bálint
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Hajnali négy órakor 
Mezőkövesdről indult 
útnak csapatunk. Az 

első nap Nagyvárad felé vettük 
az irányt, ahol a Szent László 
templomot tekintettük meg, 
majd továbbindultunk Körös-
főre, ez után Kolozsvár kö-
vetkezett. A városban a Szent 
Mihály templomot tekintettük 
meg, majd elsétáltunk Mátyás 
király szülőházához. Mindezek 
után jutott egy kis idő arra is, 
hogy önállóan felfedezzük a 
várost. Ezt követően tovább-
indultunk, úti célunk egy kis 
falucska, Magyarfenes volt, 
ahol a Csáni Panzióban meg-
vacsoráztunk. Az étel különö-
sen finom volt, és kifejezetten 
jólesett egy igencsak hosszú 
nap után. A közös program 
keretében Mátyás király 
korát megidézve kódexla-
pokat készítettünk. Igaz, 
hogy borzasztóan kimerül-
tünk, ám ennek ellenére is 
izgatottan vártuk, hogy mit 
tartogatnak számunkra az 
elkövetkező napok.

Utazásunk második napján 
fáradtan, de vidáman ébred-
tünk. A vendéglátónk finom 
reggelivel fogadott minket.  
Egy gyors létszámellenőrzés 
után továbbmentünk Toroc-
kóra. A Székelykő látványa 
mindenkit lenyűgözött. Ezt 
követően hosszabb buszozás 
után érkeztünk meg Marosvá-
sárhelyre, ahol megtekintettük 
a Kultúrpalotát és sétáltunk 

a városban. A városnézést 
követően volt egy kis szabad-
idő. Délután 1 órakor indul-
tunk tovább Kézdivásárhelyre. 
A négyórás út vidáman telt, 
elpróbáltuk az Ismerős Arcok 
Nélküled című dalát is sok 
más dal mellett. 5 óra körül 
érkeztünk meg Kézdivásár-
helyre, ahol találkoztunk a 
Nagy Mózes Elméleti Líceum 
diákjaival és az iskola igazga-
tójával, aki a köszöntő után 
vacsorával fogadta a messziről 
jött vendégeket. A vacsora 
után bemutattuk Mezőkövesd 
látványosságait, ezt követően 
két társunk a Mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
történelméről tartott rövid be-
számolót. Az este közös ének-
léssel zárult, melyet akusztikus 
és szóló gitár is kísért.

A harmadik napon már a 
kézdivásárhelyi kollegiumban 
ébredtünk. Korán kellett 
kelni, ugyanis sok látnivaló 
volt aznapra. 

Legelőször Gelencén 
álltunk meg, egy kedves 
öreg néni mesélt nekünk a 
templomban található fres-
kókról. A délelőtt folyamán 
ellátogattunk Csomakőrösre, 
ahol megkoszorúztuk Kőrösi 
Csoma Sándor emlékművét. 
Zágonban Mikes Kelemen 
emlékházát tekinthettük 
meg, ahol több hírességről 
is szó esett, mint például a 
Kossuth-díjas színésznő Kis 

Manyiról vagy Csutak Vilmos 
történészről. A délelőtti 
program zárásaként két nagy 
öreg fát, a Mikes-tölgyeket  
ölelte körül csoportunk.  
Ebéd után Kézdivásárhelyen 
ellátogattunk a helyi múze-
umba, ahol különféle népi 
mesterségeket ismerhettünk 
meg,  illetve a Nagy Mózes 
Gimnázium – vagy ahogy ők 
nevezik: Líceum – diákjaival 
is találkoztunk, akiket ekkora 
már barátainknak nevez-
hettünk. A  délután további  
részét Sepsiszentgyörgyben 
töltöttük. Egyórás városné-
zés idegenvezetővel, majd 
szabadprogram az újonnan 
felújított sétálóutcában. Este 
közös program következett a 
Nagy Mózes diákjaival. Kü-
lönféle játékokat játszottunk, 
amit még a legidősebbek is 
élveztek, majd este következett 
a táncház. Nagyon jól érez-
tük magunkat ezen a napon, 
estén is és külön örülünk, 
hogy új barátokat szerezhet-
tünk, akikkel – az internetnek 
köszönhetően – ma is tartjuk 
a kapcsolatot és reméljük még 
fogjuk is sokáig.

Elérkezett a kirándulás 
utolsó napja.  Reggel, miután 
elhagytuk a kollégiumot, 
Nyergestetőre vitt az utunk. 
Itt egy mezőkövesdi kop-
jafát koszorúztunk meg, és 
más különleges kopjafákat 
is láthattunk. Ezek után 
Székelyudvarhelyen a szo-

borcsoportot tekinthettük 
meg. Majd kicsit hosszabb 
utazás után megérkeztünk 
Szejkefürdőre, ahol sok szép 
székelykapu alatt felsétálhat-
tunk Orbán Balázs síremléké-
hez. Ennek megkoszorúzása 
után Farkaslakán Tamási 
Áron sírjánál helyeztünk el  
egy nemzeti színű szalagot. 
Majd Korondon álltunk meg, 
ahol megcsodáltuk a szé-
kely népművészet remekeit, 
vásárolhattunk ajándékokat 
és megkóstolhattuk a híres-
nevezetes kürtőskalácsot 
is. A hazaúton még egyszer 
megálltunk a Király-hágó-
nál, ahol a csodálatos tájban 
gyönyörködhettünk. Annak 
ellenére, hogy külföldön 
jártunk, nem kellett idegen 
nyelven beszélnünk, milyen 
jó volt az ottani magyarsággal 
találkozni! Nagyon vidám 
kirándulás volt, kedves em-
berekkel ismerkedtünk meg 
és új barátokat szereztünk. A 
gyönyörű erdélyi táj, a kultú-
ra és a székely népművészet 
mindenkit magával ragadott. 
Fantasztikus élményekkel és 
sok-sok fényképpel térhet-
tünk haza. Szívünkben őriz-
zük az Erdélyben töltött szép 
napok emlékét! Megköszön-
jük tanárainknak, hogy részt 
vehettünk a Határtalanul 
programban, és bejárhattuk 
egész Székelyföldet.

Pongrácz Sz., Gacsó D., Pethe Á., 
Gál B.,Katyina G., Karuczka G.

Határtalanul: MEZŐKÖVESD 
– KÉZDIVÁSÁRHELY 
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Százkét éve született 
dr. Kudász József professzor

Hatgyermekes tanító családban 
1914. július 10-én született. 
Csernay Lászó osztályában 
1932-ben érettségizett, majd 
ösztöndíjjal a Bolognai Or-
vosegyetem hallgatója volt. Itt 
szerzett orvosdoktori diplomát, 
amelyet a Debreceni Orvostu-
dományi Egyetem honosított. 
Hat éven át dolgozott a Debre-
ceni Kórbonctani Intézetben. 
Patológiai szemlélete sebész-
ként is elkísérte. Egerben, a 
budapesti Rókus Kórházban, a 
László Kórházban, végül az Ist-
ván Kórházban dolgozott mint 
osztályvezető sebészfőorvos.

Ekkor kezdett foglalkozni 
az általa kitűnően művelt 
gyermeksebészet keretein 
belül a szívsebészettel is. A 
traumatológia is érdekelte. 
Elsők között végzett hazánk-
ban combnyakszögelést.

1950-ben, 36 évesen 
a Pécsi Orvostudományi 
Egyetem II. számú Sebészeti 

Klinikájának lett a vezetője. 
Ez az elhanyagolt intézet öt 
év alatt elismert, neves klinika 
lett. 1955-től a Budapesti III. 
számú, később a IV. számú Se-
bészeti Klinika professzor igaz-
gatója volt, és ezt tekinthetjük 
utolsó munkahelyének. Innen 
1975-ben vonult nyugdíjba. 

Neve elválaszthatatlanul 
összeforrt a magyar szív- és 
érsebészettel, amelynek úttö-
rője és meghatározó egyéni-
sége volt. A vezetése alatt álló 
munkacsoport végezte az első 
sikeres hazai extracorporális 
perfuzióval végzett nyitott szív-
műtétet is 1960-ban! Több mint 
100 tudományos közleménye 
jelent meg, és mérföldkőnek 
számít a magyar tudományos 
életben „Az operálható szívbe-
tegségek” című könyve. Aktív 
időszakának utolsó periódusá-
ban egyetemi tankönyv megírá-
sát tervezte, amelyre már nem 
kerülhetett sor.

Az 'Orvostudományok 
Kandidátusa' címet, 'Honoris 
Causa' elnevezéssel méltán 
ítélték részére. A 'Kiváló 
Orvos' címet is elnyerte.

Szeretett tanítani. A vezeté-
se alatt álló IV. számú Sebészeti 
Klinikáról 5 egyetemi tanár, 13 
osztályvezető főorvos, 1 orvos-
tudományok doktora és 12 kan-
didátus került ki. Tanszéki elő-
adásai élményszámba mentek. 
Elve az volt, hogy az emberi és 
szakmai alapigazságokat nem 
lehet eléggé ismételni.

Igen sok barátja, tanítvá-
nya volt külföldön is. Azt is el 
kell mondani, hogy gyermek-
kora óta hegedült. Bánata, 
gondja, öröme közben gyak-
ran megszólaltatta azt.

Vezetőségi tagja volt a 
Sebész és Mellkassebészeti 
Társaságnak, a Kardiológiai 
Társaságnak. Számos külföldi 
sebésztársaság választotta 
tagjai sorába. Köztük is a leg-

büszkébb a Német Leopoldi-
na Akadémia-i tagságára volt.

Dr. Kudász József a 
sebészetben iskolát teremtő, 
markáns egyéniség volt. Igazi 
énjét keveseknek mutatta 
meg. Akiknek azonban meg-
adatott, azok igazolják, hogy 
melegszívű, jó szándékkal, 
segítőkészséggel teli hivatás-
tudatát mindenek elé helye-
ző, nagyszerű ember volt.

Úttörő, iskolateremtő mun-
kásságára az orvostársadalom 
hálával gondol. Tevékenységének 
eredményei hazánkban tovább 
élnek. Emlékét a magyar tudo-
mány megőrzi.

A mezőkövesdi Szent László Gimnázium diákja volt. 
Osztálytársai voltak: dr. Stefanics János professzor és 

dr. Martinkó András irodalomtörténész.

2016. április 26-án a 
Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat szakértői 
bizottsági munka-
közösség tartotta 
kihelyezett értekez-
letét a Mezőkövesdi 
Tagintézményben. 
A mezőcsáti és a 
tiszaújvárosi kollégák 
közül azok a gyógype-
dagógusok, pszicho-
lógusok, logopédusok 
voltak jelen, akik a 
szakértői bizottság kü-
lönböző vizsgálataiban 
vesznek részt.

Ezek a vizsgálatok, amelyek szakértői 
véleménnyel zárulnak, a következők:
– az iskolába lépéshez szükséges 
fejlettség megállapítása,  
– a beilleszkedési, a tanulási, a ma-
gatartási nehézség megállapítása 
vagy kizárása,
– javaslat a sajátos nevelési 
igény – a mozgásszervi-, az érzék-
szervi- (látási-, hallási-) az értelmi, 
a beszédfogyatékosság, több fo-
gyatékosság együttes előfordulása 
esetén a halmozott fogyatékosság, 
az autizmus spektrum zavar vagy az 
egyéb pszichés fejlődési zavar: súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartás-
szabályozási zavar – megállapítására 
vagy kizárására.

A műhelymunkát Beregi Judit, munkaközösség-vezető nyitotta 
meg, a jelenlévőket Bódor Andrea főigazgató asszony köszöntötte. 
Ezután Örkényi György, mezőkövesdi tagintézmény-igazgató mu-
tatta be a pedagógiai szakszolgálatban folyó tevékenységet kiemelve 
az értekezlet témájához kapcsolódó alapellátást.

Az összejövetel tematikája:
– tankerületi és szakértői vizsgálatok áttekintése, különös tekintettel az 
autizmus spektrumzavar, figyelem és magatartászavarral összefüggően
– a diagnosztikus munkában használatos kérdőívek áttekintése
– esetbemutatás – megbeszélés

A közös együttgondolkodás a bemutatott esetek megbeszélésével 
segítségnyújtás és pozitív megerősítés volt a résztvevők számára. 
Egy újabb iránymutatás a vizsgálati protokoll használatában annak 
érdekében, hogy a gyermekek időben megkapják azt a segítséget, 
amivel fejlődésüket tudjuk megtámogatni.

„Minden tanulót elfogadunk olyannak, amilyen – azzá neveljük, amivé válni képes – 
annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek.”

MŰHELYMUNKA a pedagógiai szakszolgálatban

Lázárné Hoffmann Erika
gyógypedagógus-logopédus

Széplaki Kálmán

Dr. Kudász József
(Fotó: ftsz.pte.hu)
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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: június 26.

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
Június 27-én (hétfőn) 19 órától Szent László 
király tiszteletére templombúcsú körmenettel
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

június 5. vasárnap

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 29 – június 4-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
június 5–11-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

június 12–18-ig
VITALITÁS Gyógyszertár 
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

június 11.
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a

június 18.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban május 10. és 23. között 
10 házasságkötést és 10 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Lénárt István – Csörgő Zsanett
Hajner Ádám – Marton Andrea
Pető Péter – Nyitrai Ágnes Csilla

Bóta Zoltán – Bódi Andrea
Budai István – Csizmadia Zsanett
Kovács József – Demeter Mariann

Szobota Dénes – Szabó Andrea
Bojtor András Zsolt – Csörgő Szilvia

Csörgő Marcell Márton – Pázmándi Judit
Haláleset:

Farkas Józsefné Dorogi Margit 84 éves,
Antal István József 75 éves,
Tóth Mihály András 82 éves

mezőkövesdi lakos.

Programajánló
június 5. vasárnap

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

június 7. kedd

17 órától Író-olvasó találkozó Endrei Judittal 
a Városi Könyvtárban

június 9. csütörtök

14 órától Huncutka – zenés interaktív 
mesejáték a Gyermekkönyvtárban

június 11. szombat

Autó-motor gyorsulási verseny és tuning 
találkozó a Repülőtéren

június 13. hétfő

17 órától a Művészeti Iskola ünnepélyes 
tanévzáró rendezvénye a Közösségi Házban

június 14-15. kedd–szerda

13–18 óráig felvételi és beiratkozás 
a 2016/2017-es tanévre 
a Művészeti Iskolában

június 17. péntek 
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

június 19. vasárnap

17 órától Rock Napja a Közösségi Ház előtt

június 20–26. hétfő–vasárnap

MATYÓ FESZTIVÁLHÉT

Hétfő:  zárva
Kedd:  10–16
Szerda: 10–16
Csütörtök: 10–16
Péntek: 10–16
Szombat:  zárva
Vasárnap: zárva

Könyvtár felnőtt 
és gyermek 
részlegének nyári 
nyitvatartása
június és augusz-
tus hónapban

Július hónapban a könyvtár zárva tart!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A Szent László Kórus Egyesület nevében köszönjük 
támogatóinknak a múlt évi adó 1% felajánlásokat. A 
kapott összeget a 20 éves jubileumát ünneplő kórus, 
valamint az egyesület Hang-Stúdió nevű művészeti 
csoportjának működésére fordítottuk.

Adószámunk: 19330817-1-05
–Az egyesület vezetősége–
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

ügytípus

közgyógyellátással kapcsolatos ügyek
ápolási díjjal kapcsolatos ügyek
aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyek
szabálysértési ügyek, egyéb igazgatási ügyek (temetkezési szolgáltatás 
engedélyezése, állatvédelmi ügyek, járda engedélyezési ügyek)
egészségügyi szolgáltatás szociális alapon
honosítással kapcsolatos ügyek
oktatással kapcsolatos ügyek
hadigondozási ügyek

ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, védelembe vétel, gondnokság, gyám-
ság, családba fogadás, családi jogállás rendezése, gyermektartásdíj megelőlegezése, 
kapcsolattartási ügyek, kiskorúak és gondnokoltak vagyoni ügyei

családtámogatási, nyugdíj, szociális és egészségbiztosítási ügyek
személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, diákigazolvány
ügyfélkapu
jogosítvány/jármű-ügyintézés
egyéni vállalkozások/parkolási igazolvány
jogosítvány/jármű-ügyintézés
személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, jogosítvány, diákigazolvány

osztály neve
Hatósági Osztály

Gyámügyi Osztály

Kormányablak Osztály
(Kormányablak, 
Mátyás király út 56.) 

(Okmányiroda, 
Mátyás király út 112.)

Telefonszám (49/)

795-001
795-001

795-004; 795-013
795-009

795-007
795-008
795-000
795-006

795-010
795-011
795-012

795-228
795-226
795-229
795-227
795-234

795-223; 795-232
795-222; 795-233
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Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Mezőkövesdi Járási Hivatal alábbi osztályainak telefon-
száma 2016. április 1-jétől megváltozott. Ügyintézőinket az alábbi elérhetőségeken tudják elérni:

Moziajánló
Június 15. szerda 

Közösségi Ház

17 órától 
Warcraft: A kezdetek – 3D
színes, magyarul beszélő, 
amerikai fantasy
123 perc, 2016

19.15-től 
Szemfényvesztők 2.
színes, magyarul beszélő, 
amerikai akciófilm 
130 perc, 2016

18 millió Ft-os eredménnyel zárta a tavalyi évet 
a Mezőkövesdi Víziközmű-társulat, hangzott el a 
szervezet május 12-én rendezett küldöttgyűlésén, 
mely Vámos Zoltán elnök elmúlt év eseményeiről 
szóló beszámolójával kezdődött. Ennek keretében 
szó esett egyebek mellett a lakás-takarék-
pénztári (LTP-s) vagy társulati szerződések 
megszűnéséről, valamint megtudhattuk, hogy 
a középső városrészt és a Zsóri üdülőterületét 
illetően mintegy 2500 tulajdonos rendelkezik 
élő szerződéssel. 

Második napirendi pontban a tavalyi évi 
eredményekkel kapcsolatos beszámolót tár-
gyalták meg és fogadták el a szervezet tagjai.
– A Víziközmű-társulat 18 millió Ft-os ered-
ménnyel zárta a 2015-ös évet. A szervezet 
jelentős összeget kötött le és adott át az 
önkormányzatnak, tulajdonképpen a szenny-
vízberuházás finanszírozására – mondta 
Vámos Zoltán, a Mezőkövesdi Víziközmű-tár-
sulat elnöke.

TERVEK, FELADATOK Harmadik napirendi 
pontban a 2016. év feladatairól és terveiről 
határoztak a küldöttgyűlés tagjai. Vámos Zoltán 
elmondta, hogy továbbra is Lázár Gáspárné 
látja el a társulattal kapcsolatos feladatokat a 
Közösségi Házban található irodában. Elhang-
zott, hogy a lakossági hozzáárulást a középső 
városrész esetében 2018. január 31-ig, míg a 
Zsóri üdülőterületen lévő ingatlantulajdono-
soknak 2018. február 28-áig kell fizetniük. 

Az ülés végén a középső városrésszel kap-
csolatos garanciális javítások időtartamáról és 
folyamatáról beszéltek a jelenlévők. Kiderült, 
hogy a kivitelező cég szakemberei a 2013-as 
átadás-átvételtől számítva öt évig, azaz 2018-
ig végzik a javítási munkálatokat.
– Azt kérjük a lakosoktól, hogyha a szennyvízbe-
ruházással kapcsolatba hozható hibát fedeznek 
fel, jelezzék személyesen a Közösségi Házban 
lévő irodában, vagy értesítsék a képviselőjüket – 
hívta fel a figyelmet Vámos Zoltán.

215 középiskolás számára az írásbeli vizsgákkal kezdődött el az érettségi 
május 2-án városunkban. A Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskolában 135, míg a Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskolában  80 diák ad számot tudásáról. A gimnáziumban az érettségizők 
közül magyarból 4, történelemből 17, angolból 10, németből 2, matema-
tikából 4, fizikából 2, testnevelésből 2, míg biológiából és informatikából 
egy-egy diák tesz emelt szintű vizsgát. A szakképzőben 2 diák biológiából, 
egy diák pedig fizikából tesz emelt szintű érettségit. Május 2-án magyar 
nyelv és irodalomból, 3-án matematikából vizsgáztak, míg május 4-én 
történelemből, majd pedig angolból írásbeliztek a fiatalok. Május 6-án a 
német írásbelikkel folytatódik az érettségi. Az egyéb tantárgyak, például 
informatika, szakmai tantárgyak írásbeli fordulóit május 9-24. között 
tartják meg. A szóbeli vizsgák június 2-án kezdődnek meg. 

Meghívó
2016. június 13-án, hétfőn 17 órakor rendezzük meg az Alapfokú 
Művészeti Iskola ünnepélyes tanévzáróját a Közösségi Házban.
2016. június 14-én és 15-én 13–18 óra között felvételit és 
beiratkozást tartunk a 2016/2017-es tanévre a Művészeti 
Iskolában (Mezőkövesd, Mátyás király út 130.)
Zongora, hegedű, cselló, fuvola, klarinét, szaxofon, furulya, trombita, 
kürt, harsona, tuba, gitár, ütő (dob és dallamhangszerek), ének, 
szintetizátor-keyboard, szolfézs, zeneirodalom, kamarazene, képző- és 
iparművészet (festészet, grafika, kézművesség), néptánc tanszakokra 
várjuk a gyerekeket, fiatalokat.

Elkezdődött a szóbeli érettségi

Eredményes 
évet zártak

Vámos Zoltán értékelte 
a társulat tavalyi évét

B. K.
B. K.

Alapfokú Művészeti Iskola
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

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

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

Fresh aqua
Frissüljön munka közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

Fiz
et

et
t h

ird
et

és

Sanamöbel Bútorgyártó Kft. (Kerecsend) 
keres új kollégákat azonnali belépéssel 
az alábbi pozíciókba:

– szerkezetlakatos (AWI és/vagy CO gyakorlattal)

– betanított lakatos

– szakképzett és betanított varrónő.

Versenyképes fizetés, jó munkahelyi körülmények.
Érdeklődni munkaidőben lehet 
a 36/450-117 telefonszámon.

Jelentkezés: az allas@sanamobel.com e-mail címen vagy telefonon.

Fiz
et

et
t h

ird
et

és

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy

2016. június 15-én 7 óra 30 és 15 óra 30 között Mezőkövesd Zsóry teljes területén
hálózat-karbantartás miatt áramszünetet tervezünk.         

2016. június 15-én 9 és 15 óra között Mezőkövesden
Honvéd u.: 2–12., 1–15., Nyárfa u.: 1–9., 15., 2., 4., Tölgyfa u.: 1–9., 15., 17., 2–8., 
Mátyás Király u.: 125.
Honvéd úti káreset-helyreállítás miatt áramszünetet tervezünk.   

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
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SPORTKALAUZ

Célba ért 
az MKC!
Mezőkövesdi KC
– Kőnig-Trade 
Balmazújvárosi KK 
24-24 (14-12)
A K&H férfi kézilabda liga alsó-
házi rájátszásának 11. forduló-
jában a 7. helyezett hajdúsági 
gárdát fogadta a 9. pozícióban 
álló együttesünk május 20-án.

Az első felvonás döntő 
részben kiegyenlített játékot 
hozott. Az MKC a játékrész 
derekán 7-6-os vendégelőnyt 
követően zsinórban három-
szor is betalált, így a 18. perc-
ben 9-7-re vezetett. Füzesi Fe-
renc tanítványai ugyan 3 perc 
alatt felzárkóztak, de a záró 
10 perc ismét kéziseinknek 
sikerült jobban.

Fordulás után a vendégek gyor-
san ledolgozták hátrányukat, 
majd a folytatásban az MKC 
akarata érvényesült. Együt-
tesünk fokozatosan növelte 
előnyét és 12 perccel a lefújás 
előtt már 22-18-as fórban volt. 
A záró periódusban viszont 
összekapta magát a hajdúsági 
alakulat. A vendégek Temesvá-
ri, valamint Perez vezérletével 
utolérték csapatunkat és egy 
pontot elvittek városunkból.

SBS Eger Eszterházy
– Mezőkövesdi KC 
24-25 (11-10)
A K&H férfi kézilabda liga 
12. fordulójában a sereghajtó 
Egerhez látogatott együtte-

sünk május 25-én. Az MKC 
helyzetét nehezítette, hogy 
Grigorjev bokasérülés miatt 
nem léphetett parkettre.

A találkozó tétje rá-
nyomta a bélyegét az első 
percekre, ekkor a csapatok 
támadásban és védekezés-
ben is sok hibával játszottak. 
Kézilabdázóink ezzel együtt a 
18. percben 7-6-ra, majd hat 
perccel később 8-7-re vezet-
tek. A folytatásban viszont a 
hazaiak játszottak jobban és 
a szünet előtt megfordították 
az eredményt.

KIÉLEZETT VÉGJÁTÉK For-
dulás után sem változott 
a játék képe, jelentős fórt 

egyik fél sem tudott felépí-
teni. A csapatok elsősorban 
a védekezésre koncentráltak 
és 12 perc alatt egyaránt 4-4 
gólt „termeltek”. Ezt követően 
Bajorhegyi begyűjtötte 3. két-
percesét is, így a játékvezetők 
kiállították az egriek rutinos 
játékosát, de változás a záró 
negyedórában sem történt. 
A feszült és izgalmas találko-
zó végjátékát az MKC bírta 
jobban, így kézilabdázóink  
megnyerték az összecsapást.

Együttesünk továbbra 
is a 9. helyet foglalja el a 
tabellán 20 ponttal, míg az 
utolsó két helyen a 14 pon-
tos PLER-Budapest és a 11 
pontos Eger áll.

Jövőre is az élvonalban szerepelhet városunk 
felnőtt csapata! Kézilabdázóink a Balmazújvá-

ros és az Eger ellen három pontot szereztek, 
ezzel bebiztosították első osztályú tagságukat.

Kiválóan szerepeltek a kövesdiek a sakk diákolimpia megyei 
döntőjében, ugyanis Dózsa Tibor, valamint Pribéli Tamás 
az ifjúsági kategóriában ezüst és bronzérmet nyert. Molnár 
Márton szintén kiválóan szerepelt, első rangos versenyén a 
6. helyet szerezte meg. Tehetségét és töretlen fejlődését jól 
bizonyítja, hogy következő versenyén, a Katolikus Iskolák 
Országos Bajnokságán (KIDS) aranyérmes lett, méghozzá 
az ugyancsak mezőkövesdi Pap Máté előtt. A KIDS második 
korcsoportjában sorrendben Kis Levente, Sipeki László és 
Megyesi Bálint az 5., 6. és 7. helyen fejezte be szereplését.

A kitűnő eredményekre Pap Kristóf tette fel a koro-
nát, miután az értékszámos kategóriában az országos 
döntő 5. helyén végzett.
– Kristóf előkelő helyezése a legértékesebb eredmény 
szakmai szempontból, ráadásul a két évvel ezelőtti 6. 
helyhez képest is előrelépés. Reméljük, hogy támogatóink 
továbbra is mellettünk állnak majd, akik nélkül nem 
tudnánk tartani az utánpótlás-nevelés színvonalát. Ezúton 
köszönjük Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskola, a Matyó Agrártermelő 
Zrt., Kántor József egyéni vállalkozó, a Modine Hungária 
Kft., a Kiss és Társa Kft., a LEAX Hungary Kft., a Magneter 

FX Kft., a Bakai Szerszámgépszerviz Kft., Almási Sándor, a 
Majzik Bútor, a Pető-Ker kft., a Matyófém Kft., a Gelkalux 
Kft., a Matyó Pékség, a Rozmaring Cukrászda, a Party 
Pizza, a Jagdfeld Gofri, a Spórol6 Diszkont, a Szkíta Építő 
Kft, a Matyó Dohány Trafik, a Javít Bike Kerékpárbolt, az 
Ódor Kerékvár, a Jacsó Kft., és anonim egyéni támogatóink 
hozzájárulását – emelte ki Éberth Zoltán, a Mezőkövesd 
Zsóry SE sakkszakosztályának vezetője.

ÉBERTH AZ ÉLEN A Mezőkövesd Zsóry SE sakk-
szakosztályának szervezésében rendezett Spórol6 
Diszkont Kismatyó Rapid Sakkversenyen 14 sportoló 
ült asztalokhoz a Mozgássérültek Mezőkövesdi 
Egyesületének székházában április 30-án.

Az alsósok küzdelmét Molnár Márton, a Szent István 
Katolikus Általános Iskola 2. osztályos tanulója nyerte meg, 
míg a felsős-nyílt csoportban Éberth Zoltán diadalmas-
kodott. Az ezüstérmet Póta Lajos, a bronzérmet Csontos 
Dominik szerezte meg. A felsősök között Szabó Bernát Gábor 
lett az aranyérmes. Az említett sakkozók kivétel nélkül a 
Mezőkövesd Zsóry SE versenyzői. Rajtuk kívül az értékszám 
nélküli Bognár Barna szerepelt eredményesen.

Érmek és helyezések

A Mezőkövesd Zsóry SE ökölvívó-szakosztályát 
négy sportoló képviselte a május 14-ei megmé-
retésen. Paczók Krisztofer imponáló fölénnyel 
győzött, ellenfele már az első menetben feladta 
a küzdelmet. Mellette Berki Arnold, Burai Ádám, 
valamint Burai Dávid egyaránt szoros mérkőzésen 
szenvedett vereséget.

Barna Tibor edző kiemelte, hogy Berki Arnol-
dot győzelemtől fosztották meg a bírók, véleménye 
szerint a kövesdi öklöző sokkal jobb volt ellenfelé-
nél. Hozzátette, összességében hasznos versenyen 
vannak túl, ahol mentális felkészültségből mind a 
négy versenyző jelesre vizsgázott.

Tóth József edző elmondta, hogy az áprilisban, 
Petőfibányán rendezett régiós versenyen technikai 
okok miatt nem tudtak elindulni, viszont bíznak az 
eredményes folytatásban.

Egy győzelem mellett három veresé-
get szenvedtek a mezőkövesdi bok-

szolók az Egerben megrendezett Észak 
régió-Dél régió csapat mérkőzésen.

Győzelem 
és vereségekSzép eredményeket értek el a mezőkövesdi sakkozók a közelmúltban rendezett 

rangos megyei és országos versenyeken.

bokri

bokri bokri



Az élvonal küszöbén

Bódi Krisztián

A Mezőkövesd Zsóry 
Futball Club Kft. nevében 

tisztelettel meghívom

2016. június 5-én
(vasárnap)

a Városi 
Stadion 

átadó ünnepségére

Tállai András
elnök

Mezőkövesdi Zsóry SE – Sajóvölgye Focisuli SE 
U17-es labdarúgó-mérkőzés a műfüves pályán

Mezőkövesdi Zsóry SE – Sajóvölgye Focisuli SE 
U19-es labdarúgó-mérkőzés a műfüves pályán

Ünnepi műsor és köszöntők

Bozsik Program bemutató 
mérkőzések a műfüves pályán

Mezőkövesd Zsóry FC – Dunaújváros PASE 
Merkantil Bank Liga labdarúgó-mérkőzés

Jolly és Suzy koncert

Irigy Hónaljmirigy koncert

10–12 óráig

12–14 óráig

15 órától

16–17 óráig

18 órától

20.30-tól   

21.30-tól

Az előzetesen 
igényelt jegyekkel 

a belépés INGYENES 
a stadion befogadó-

képességéig!

A STADIONÁTADÓ
ünnepség programja

Budaörsi SC 1924 
– Mezőkövesdi Zsóry FC 0-1 (0-0)
Csapatunk a Merkantil Bank Liga 28. 
játéknapján a 9. helyezett Pest megyei 
együttes vendégeként, a felcsúti Pancho 
Arénában lépett pályára május 21-én.

Labdarúgóink a kezdősípszót követő-
en magukhoz ragadták a kezdeményezést, 
és gólra törően futballoztak. Az össze-
csapást Fótyik két távoli lövése nyitotta, 
de Szentpéteri mindkétszer szögletre 
mentett. Ezt követően is együttesünk 
futballozott jobban, de a szórványos hazai 
akciók is hordoztak veszélyt magukban. A 
játékrész zárásaként megrezdült a kövesdi 
háló, azonban Hegedűs lesről talált be, így 
a játékvezető érvénytelenítette a gólt.

Fordulás után kiegyenlített játék 
folyt a pályán, majd csapatunk átvette az 
irányítást és nagy nyomást gyakorolt a 
hazaiakra. Több kimaradt ziccert köve-
tően hat perccel a rendes játékidő vége 
előtt megszületett együttesünk vezető és 
egyben győzelmet jelentő találata. Egy 

jobb oldali beadás után Frőhlich elé került 
a labda, aki 18 méterről szép mozdulattal 
tekert a jobb felső sarokba. A mérkőzés 
utolsó jelenetét Szabó kiállítása jelentette, 
aki Tóthhal szemben sportszerűtlen sza-
bálytalanságot követett el a 89. percben.

BFC Siófok 
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-4 (0-1)
Pintér Attila tanítványai a 29. fordulóban 
a 8. helyezett Siófokhoz utaztak május 
29-én. Együttesünk kiválóan kezdte a 
találkozót, egy formás támadás végén 
Molnár lépett ki remekül a védők között 
és higgadtan a bal alsó sarokba helyezett 
a 14. percben. A folytatásban főként 
mezőnyben folyt a játék, helyzet hazai ol-
dalon Nagy előtt adódott, míg csapatunk 
főként távoli lövésekkel próbálkozott.

EREDMÉNYES JÁTÉK Fordulás után alig egy 
perccel Dombó hárított a gólvonalon egy 
szögletet követő fejest. Ezután a vendéglátók 
fölényben futballoztak, sorozatban szög-

leteket és szabadrúgásokat végezhettek el, 
azonban csapatunk hátsó alakzata hiba nél-
kül tette a dolgát. Tíz perc elteltével Frőhlich 
emelése kerülte el kevéssel a hazai ketrecet, 
majd egyórányi játék után Hegedűs lövését 
fogta Filipánics. Két perccel később ellenben 
megdupláztuk az előnyt, Nicorec emelése 
a kapu közepébe hullott. A 72. percben 
Nicorec a kapu bal oldalába helyezett, míg a 
pontot az i-re Sós tette fel, aki az ellene elkö-
vetett szabálytalanságért megítélt büntetőt 
lőtte higgadtan a hálóba a 81. percben. A 
vétkes Mogyorósit a játékvezető kiállította.

Labdarúgóink továbbra is őrzik 2., 
feljutást érő helyüket a tabellán. Az utolsó 
forduló előtt a bajnok Gyirmót 65, a Mező-
kövesd 54, a Zalaegerszeg pedig 52 pontos.

Nagyon közel áll a feljutáshoz városunk felnőtt csapata. Labdarúgóink 
a Budaörs és Siófok legyőzését követően őrzik két pontos 

előnyüket a Zalaegerszeggel szemben a záró forduló előtt.

Fotó: Mezőkövesd Zsóry
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ünnepe
Gyermekeink

Bár hosszú sorok kígyóztak a prog-
ramoknál, a gyerekek mégis türel-
mesen, vidáman és mosolyogva 

várták meg, míg elkészült az általuk kért 
lufifigura, a választott minta az arcukra, a 
kezükre, valamint, hogy sorra kerüljenek 
a trambulinnál, az ugrálóvárnál, hogy 
kedvükre ugrálhassanak. 

A kicsik idén is beülhettek a men-
tőautóba, felmászhattak a tűzoltóautó 
tetejére, megnézhették, mit is rejtenek 
ezek a járművek. A vállalkozó kedvű-
ek kipróbálhatták az íjászkodást is, de 
sakkozhattak, rajzolhattak, játszhattak és 
kézműveskedhettek is a felállított sátrak-
ban. A szemfüles csemeték a járókelők kö-
zött kedvenc mesehőseikkel – oroszlánnal, 
királylánnyal, boszorkánnyal – is találkoz-
hattak és közös fényképet készíthettek ve-
lük. Az így készített fotók beküldői között 
értékes ajándékokat sorsolnak majd ki. 

Emellett számos színpadi produkcióval 
is kedveskedtek a nap ünnepeltjeinek. 
Felléptek a Daya Dance formációi, 
a Sky Dance Rock&Roll táncosai, az 
Eszterlánc Gyermek Néptáncegyüt-
tes, valamint Mezőkövesd Majorette 
csoportjai is. Bognár Krisztián pedig 
látványos bűvészshowjával varázsolta el 
a gyerekeket. Az Ifjúsági Vöröskereszt 
tagjai elsősegély tanácsokat adtak az 
érdeklődőknek.

Kedvenc négylábú barátaink, a 
kutyusok is ellátogattak a rendezvényre, 
megmutatták a mezőkövesdi kutyaisko-
lában szerzett agility és engedelmességi 
tudásukat. 

A gyermeknap zárásaként koncert-
tel várták a gyerekeket. A legkisebbeket 
Farkasházi Réka és a Tintanyúl szórakoz-
tatta, a nagyobbakat pedig egy népszerű 
rap formáció, a Beerseewalk.

Ugrálóvárak, arcfestés, 
lufihajtogatás, cukorágyú-
zás, koncertek: ezek voltak 
az idei gyermeknap legnép-
szerűbb programjai. Május 
29-én a Kavicsos tó- és 
Szabadidőparkban várták a 
családokat, fiatalokat.

Kutyás bemutató

BSW

Gyermeknapi forgatag

Sky Dance Rock&Roll Íjászat Bognár Krisztián bűvész Farkasházi Réka és a Tintanyúl

Molnár Zsanett

Eszterlánc Gyermek Néptáncegyüttes


