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Nő. Amikor kimondjuk ezt a szót, mindannyiunk 
előtt megjelenik egy kép. Az, hogy ez a kép kit is 
ábrázol, bizony függ attól, hogy vajon életünk mely 
szakaszában, vagy éppen milyen élethelyzetben 
is vagyunk. Gyermekként megjelenik előttünk 
az óvodából a szőke copfos kislány, akinek a 
haját húztuk, csak hogy egy másodpercre is ránk 
figyeljen, majd diákként a lány, akinek kezét fogva 
a szívünk majd kiugrott a helyéről. A gondosko-
dó Édesanya és Nagymama, aztán a Feleség, aki 
társként, majd gyermekeink édesanyjaként tölt 
el csodálattal bennünket. A Nő az, aki lakásból 
otthont varázsol, és a szürke hétköznapokat közös 
életté fűzi össze. 

A média mai világában mesterségesen kreált, 
sokszor nem létező női minták vesznek körbe 
bennünket. Tökéletességet sugallnak, ami miatt 
néha mi is a tökéletességet várjuk. Az igazi tiszte-
let azonban az, amikor nagyságukat, odaadásukat 
hibáikkal együtt is képesek vagyunk becsülni. Ami-
kor a zsörtölődésben is meglátjuk a gondoskodást, 
a szidásban is érezzük a féltést, amikor a néha 
megfáradt tekintet mögött is fel tudjuk fedezni az 
elbűvölő mosolyt.

Kedves Hölgyeim!

Nőnap alkalmából azt kívánom 
valamennyi Hölgynek, Lánynak, Társnak, 
Feleségnek, Édesanyának, Nagymamának 

és Kollégának, hogy tapasztalja meg és 
élje át azt a tiszteletet és hálát, amivel 

mindannyian tartozunk!

Tállai András
országgyűlési képviselő

Nőnapi köszöntő sokféle-
képpen hangzott már el, 
de egy valami közös ben-

nük. A férfiak köszöntik a nőket. 
Mert Isten így teremtette meg az 
embert: férfinak és nőnek terem-
tette, hogy aztán majd a férfi és a 
nő egy életre szóló közösségben 
éljen tovább. Egy családban élje-
nek, melynek gyümölcse jövőnk 
záloga, a gyermek. Ez az Isteni 
elrendelés, e nélkül nem lenne 
ember a földön. Napjainkban az 
emberi ostobaság és agyatlanság 
próbálja ezt a rendet szétrom-
bolni. (Norvégiában törvénybe 

szándékoznak iktatni a harma-
dik nemet, azoknak, akik nem 
tudják, hogy férfiak vagy nők-e.) 
Eszembe jut nagyszülém, aki 
mondogatta, „bizony jómódjában 
megbolondult”. Hála Istennek 
Magyarországon még helyén van 
az eszünk. Mi még tudjuk, csak 
férfi van és nő. Ezért emlékezünk 
meg Nőnap alkalmából a szeretett 
Nőről. A tavasz kezdetén őszinte 
tisztelettel, szeretettel köszöntjük 
a Nőt, mint életünk párját, mint 
gyermekünk édesanyját, mint 
rólunk gondoskodót és idős ko-
runkban egyetlen társunkat. 

Isten éltessen szépségben, szeretetben 
és egészségben minden mezőkövesdi 
Lányt, Asszonyt, Feleséget és Nagymamát!   

Dr. Fekete Zoltán
polgármesterNŐNAPI 

KÖSZÖNTŐ
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MATYÓ 
RÓZSÁK

„Maskarások, bolondok,
rázzátok a kolompot,
takarodjon el a tél,
örvendezzen, aki él!”

A fenti sorok Sarkady Sándor: Farsang című versében olvashatóak és azt 
gondolom, az ünnep lényege benne van ebben a pár szóban. A vízkereszt 
és hamvazószerda közé eső farsang a téli ünnepkör része, de már a ta-

vaszt köszöntjük vele. Számtalan népi hagyományunk fűződik hozzá, a lényege 
pedig eredetileg: felrúgni és csúfot űzni a szabályokból. Maga az álarc-viselés és 
a jelmezbe-bújás is ehhez vezethető vissza: mindenki „arctalanul”, fesztelenül 
szórakozhat, kedvére ehet-ihat. Ezen kívül a zajos-jelmezes mulatság, az alakos-
kodás ahhoz a hiedelemhez köthető, hogy régen az emberek a tél utolsó napjai-
ban a gonosz szellemeket, illetve magát a telet akarták ilyen módon elkergetni. 
A félelmetes maszkok viselése, a csörömpölés, vigadozás, a hangos felvonulás 
mind ezt a célt szolgálták.

Manapság a farsangi időszakot főleg az óvodások és az általános iskolások 
várják türelmetlenül: ilyenkor beöltözhetnek kedvenc mesehősüknek, de 
gyakran az egész osztály együtt, közösen készül a farsangi műsorra. A szü-
lők számára is mozgalmas időszak ez: a gyerekek jelmezének megtervezése, 
az ünnepi ételek és a farsangi fánk elkészítése mind-mind emlékezetes és 
élvezetes időtöltés az egész családnak.

De nem csak a gyerekek, a felnőttek is kivehetik a részüket az ünneplésből, a 
különböző farsangi bálokon a szórakozás mellett még díjat is nyerhetnek ötletes 
jelmezeikkel. Városunkban a Matyó Kertbarát Egyesület tart minden évben 
farsangi bált, melyet idén hatodik alkalommal rendeztek meg. A kreatív jelmezek-
be bújt társaság hajnalig ropta a Közösségi Ház tánctermében és remélik, hogy 
jövőre is ilyen jó hangulatban és vidáman tölthetik el ezt az ünnepet.

Vége van a télnek, 
köszöntsük maszkban 

a tavaszt

D. A.

Farsangi hagyományőrzés: a felnőtteknek is 
szórakoztató a jelmezbe öltözés
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VÁROSHÁZA

Sport: télen is
Fiatalok, idősek, családok, baráti társasá-
gok korcsolyáztak a Hadnagy úti Sport-
centrumban decemberben és januárban.

A képviselő-testület döntésének köszönhetően, városunk 
önkormányzata két hónapra bérelte ki a pályát, melyet decem-
berben és januárban vehettek igénybe a korcsolyázás szerelmesei 
Mezőkövesden. A speciális, műanyag borítású felületre egyedi 
korcsolyával léphettek rá a téli sportot szeretők, az eszköz bérlé-
sére szintén volt lehetőség a sportcentrumban.

– Decemberben mintegy 600-an voltak korcsolyázni, míg janu-
árban a jelentős hóesés, majd a kemény fagyok miatt visszaesett 
a látogatók száma. Az év első hónapjában hozzávetőleg 250-300-
an vették igénybe a sportolási lehetőséget – mondta Kinczel 
Brigitta, a sportcentrumot üzemeltető Mezőkövesdi Közkincs-
Tár Nonprofit Kft. ügyvezetője, aki hozzátette, hogy a korcsolyá-
zás mellett büfé is működött, ahol meleg teát és zsíros kenyeret 
vásárolhattak a vendégek.

Hozzátette, elsősorban az iskolai szünetben magas volt 
a visszajáró vendégek száma, de sokan az újdonság varázsa 
miatt látogattak ki a pályára.

Pető Borbála fiatal korában 
mezőgazdasági munkát végzett, 
majd a termőföldek államosítá-
sa után 12 évig takarítónőként 
dolgozott a Belgyógyászati 
Osztályon. Ezt követően több 
éven keresztül bedolgozott a 
Matyó Háziipari Szövetkezetbe 
és onnan ment nyugdíjba. Bori 
néni korához képest jó egészségi 
és szellemi állapotnak örvend. 
Mind a mai napig hímez és 
kisebb kerti munkákat is elvé-
gez. Kovács Györgynének két 
gyermeke, három unokája és két 
dédunokája született.

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÉS 
A születésnapi ünnepséget a 
Millennium Étteremben ren-
dezték, melynek keretében 
dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter is felköszöntötte váro-
sunk szépkorú lakosát. A vá-
rosvezető elsőként felolvasta 
Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntő levelét, majd az 
önkormányzat nevében 
oklevéllel, virággal és tortá-
val köszöntötte fel Kovács 
Györgynét, aki ezt követően 
családi körben ünnepelte a 
kerek évfordulót.

Szépkorú 
köszöntés

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési Osztály koordi-
nálásával megrendezett program keretében 
több ezer diák egyszerre, egy időben, több 
helyszínen hallgatott meg előadást az inter-
netezés veszélyeivel és biztonságos használa-
tával kapcsolatban.

A főkapitányság bűnmegelőzési szakem-
berei, valamint felkészített pedagógusok 
ezen a napon a megye általános iskoláiban, 
valamint a középiskolákban előadásokat 
tartottak, korosztályoktól függően más-más 
ismeretanyag felhasználásával. 

– Az előadásokat összesen 7 iskola közre-
működésével, 28 tanórában bonyolítottuk 
le sikeresen. Két iskolában a kapitányságunk 
szakemberei tartottak előadást a fiatalok-

nak, míg a többi intézményben a gyerekek 
osztályfőnöki óra keretében foglalkoztak a 
témával, az ehhez szükséges ismeretanyagot 
biztosítottuk a pedagógusoknak – mondta dr. 
Ongai Péter, a Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ság Bűnügyi Osztályvezetője.

Hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítot-
tak arra, hogy felhívják a gyerekek figyelmét 
az internetes jelszavak biztonságos haszná-
latára, a személyes adatok titkosítására és 
megóvására, a fényképek megosztására vo-
natkozó szabályokra, valamint arra is, hogy 
mely weboldalakat kerüljék internetezéskor.

– Lényeges, hogy a saját és mások szemé-
lyes adatait ne osszák meg a nyilvánosság-
gal, hiszen illetéktelen személyek birtokába 
juthat, továbbá beleegyezés nélkül szemé-

lyes adattal való visszaélésnek minősül, ha 
valaki mások adatait közzéteszi. A jelszava-
kat nyilvános helyeken, pl. iskolában, vagy 
internetkávézókban semmi esetre se mentsék 
el a számítógépen, mert az idegenek számára 
is hozzáférhető lesz. Jelszóválasztásnál pedig 
ne a legegyszerűbb lehetőségeket válasszák, 
kerüljék a saját név, a születési év, vagy a 
könnyen kitalálható számkombinációk hasz-
nálatát – hangsúlyozta dr. Ongai Péter.

Hozzátette, weboldalak ellenőrzésére állít-
sanak be szűrőprogramokat, hogy a vírusok 
rendszerbe jutását megakadályozzák. A véle-
ménynyilvánítással kapcsolatban elmondta, 
a sértő, rágalmazó, fenyegető hozzászólások 
büntetőeljárást eredményezhetnek és ez a 
zaklatásra is vonatkozik.

90. szüle-
tésnapját 
ünnepelte 
február 
9-én a 
mezőköves-
di Kovács 
Györgyné.

Városunk is csatlakozott a „Biztonságos Internet Nap” elnevezésű nemzetközi bűnmegelőzési 
kezdeményezéshez február 7-én.

Internet-biztonsági nap

B. Krisztián

B. K.
Ezen a télen korcsolyázhattak is 

Mezőkövesden

B. K.
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AKTUÁLIS

A beruházásnak köszönhető-
en a létesítmény 400 négy-
zetméternyi új vízfelületű 
medencével lett gazdagabb, 
amely nagyon sok élmény-
elemet tartogat a vendégek 
számára. A részlegben 12 
pezsgőágy és három nyak-
zuhany mellett teljesen új 
elemként egy hullámfürdő is 
épült, melyben a hullámzást 
egy speciális labda biztosítja.

CSÚSZDAPARK Az épület 
leglátványosabb elemei: a 
három új csúszda. A kék színű 
a Zsóry kígyó nevet kapta: 
egyszemélyes és ez a legma-
gasabb, hat méterről indul. 
A családi csúszdát egyszerre 
többen is használhatják, míg a 
sárga színű csúszda a kékhez 
hasonlóan szintén egyszemé-
lyes. A különleges attrakciók 
közé tartozik egy hatszemélyes, 
szintén élményelemmel ellá-
tott csészefürdő, mely alatt egy 
sodrófolyosó is található. Ezen 
felül három álló hidromasszázs 
kabin is a vendégek kényelmét 
és kikapcsolódását szolgálja.

– Nagyon fontos, hogy az 
egész részleg fedett, így télen 
is használhatják a vendégek. 
A medencék átjárhatóak és 
egy légtérben vannak a felújí-
tott uszodával. Az uszoda tel-
jesen új vízforgatórendszert 
kapott és a burkolata is meg-
újult. A medencetest 33x18 
méteres maradt, de a külső 
részt szintén teljesen felújí-
tottuk – mondta Vámos Zol-
tán fürdővezető. Hozzátette, 

hogy a szauna az uszoda 
hátsó részéből a bejárathoz 
került át, míg a régi helyén új 
vizesblokkot és illemhelyeket 
alakítottak ki.

Elmondta továbbá, hogy 
az élménymedence mélysége 
125 cm, a legmélyebb része a 
hullámfürdőnél 135 cm-es. Az 
uszoda medencéjének mély-
sége változatlan maradt, az 
alacsonyabb oldalon 110 cm, 
a legmélyebb részen pedig 
180 cm.

JÁTSZÓTÉR, ZÖLDTERÜLET 
A főbb elemeken kívül az 
uszoda épülete mellett egy 
európai uniós szabványok-
nak is megfelelő játszóteret 
alakítottak ki. Ezen kívül két 
szökőkút is épül, az egyik a 
tervek szerint az uszoda mel-
lett az új játszótérnél, a másik 
pedig a nosztalgia medencé-
nél lesz kialakítva. A főbe-
járattól a gyógymedencéig 
vezető főbb belső útvonalak 
járófelületeit kiszélesítették, 
valamint a külső családi me-
dence környékén is szélesebb 
lett a járdafelület.

Ezzel párhuzamosan 
a zöldterület átalakítása 
elkészült. Meghatározott 
kerttervek alapján több 
növényt eltávolítottak, illetve 
pótoltak, ennek köszönhető-
en szellősebb és átláthatóbb 
lett a fürdő területe. A családi 
medence és a fedett fürdő 
mellett egy öntözőrendszert 
is kialakítottak, valamint egy 
szabadtéri színpad is épült.

ÚJ BEJÁRAT ÉS KERÍTÉS A 
fürdő kerítése szintén meg-
újult, emellett az Olajfa út 
felőli oldalon egy új bejáratot 
építettek, amely elősegítheti 
a főbejárat tehermentesíté-
sét és az üdülőterület felől 
könnyebben, gyorsabban 
bejuthatnak a vendégek.

– A C épületben összesen 
nyolc meleg konyhás vendég-
látóhelyet alakítottunk ki, 
ennek köszönhetően az ed-
digiekhez képest lényegesen 
komfortosabb lesz az ellátás. 
Az uszoda épülete mellett 
már elbontottuk a régi fából 
épült vendéglátóhelyeket, a 
költözést követően pedig a 
nosztalgia medence mellett 
lévő területen is lebontjuk 
a faépítményeket. Ennek 
köszönhetően egyrészt új 
fejlesztési területek létesül-
nek, másrészt pedig rendezni 
tudjuk ezeket a részeket és 
megszűnik a fürdő úgymond 
szocreál jellege – emelte ki 
Vámos Zoltán.

A Napfürdő út és az 
Olajfa út kereszteződésénél 
egy strandröplabda és egy 
strandlabdarúgó pálya épült, 
ezt a nyitvatartási idő után is 

használhatják majd a vendé-
gek, ugyanis a homokborítású 
játéktereket világítással látták 
el. Ezen felül a fürdő terü-
letén új irányítótáblákat is 
felszereltek. 

ÚJ BELÉPTETŐRENDSZER A 
3-as út felőli hátsó bejáratnál 
lebontották a kerítést, itt új 
beléptetőrendszer létesült, 
belépőjegyet az uszodai 
épületben lehet majd váltani. 
Ezzel együtt a régi karsza-
lagos rendszerben nem lesz 
változás, miután jól bevált, 
továbbra is használni fogják. 

– Az önkormányzat még 
2006-ban elfogadott egy 
fejlesztési koncepciót, melyben 
az uszodával kapcsolatban egy 
élményelemes bővítés szere-
pelt, ez végre megvalósult. Úgy 
gondolom, a fedett élmény-
fürdőt elsősorban az idősebb 
gyerekek, valamint a családok 
számára tudjuk majd kiajánlani 
– mondta a fürdővezető.

Hozzáfűzte, nagy előnye az 
új létesítménynek, hogy időjá-
rástól függetlenül egész évben 
üzemeltethető, így reményei 
szerint lényegesen több vendég 
érkezik majd.

Új élmények 
a fürdőben
Elkészült az új fedett élmény-
fürdő a Zsóry Gyógy- és Strand-
fürdőben: jelenleg a terheléses 
próbaüzem zajlik. 

Bódi Krisztián

Kívül-belül megújult az uszoda, valamint számos 
lehetőséget kínál az új élményrész: csúszdák, csészefürdő, 
sodrófolyosó, hidromasszázskabinok
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MOZAIK

A vetőmagokról
Két előadást hallgathattak meg a 
vetőmagokról és a veteményezés-
ről a Matyó Kertbarát Egyesület 
tagjai, a szervezet február 6-ai 
összejövetelén.

Lakatos Lajos egy ismert 
cég vetőmagjait mutatta be. 
Előadásában a csávázott 
vetőmag vásárlását ajánlotta, 
ugyanis a csávázási eljárás 
a gyökérrothadás mellett 
a gombabetegségektől is 
megvédi a növényeket és szép 
lesz a termésünk.

PETREZSELYEM, SÁRGARÉPA 
A veteményezéssel kapcsolat-
ban fontos, hogy a használati 
utasítás szerint végezzük az 
ültetést, továbbá lényeges a 
talaj megfelelő előkészítése. 
Ezzel kapcsolatban az őszi 

kézi, vagy gépi ásás előnye-
ire hívta fel a figyelmet a 
szakember. Amennyiben 
a talaj felszíne egy kicsit 
megszikkadt, már lehet vetni 
a sárgarépát és a petrezsely-
met. Utóbbival kapcsolatban 
egy hasznos tippet is megtud-
hattunk Lakatos Lajostól.

– Vetés előtt érdemes félórára 
mélyhűtőbe tenni a magokat, ez 
körülbelül egy héttel megrövidí-
ti a magok kelési idejét. Tavaly 
kipróbáltuk a korai édes fajtánál 
és két és fél hét elteltével 
szépen kisorolt a petrezselyem 
– mondta Lakatos Lajos.

A petrezselyem és a sárgarépa 
után a borsó ültetése is megkez-
dődhet, ehhez a talaj hőmérsék-
letének mintegy 8-10 fokosnak 
kell lennie. Február közepén 
elültethetjük a paradicsom és a 
paprikamagokat kis dobozokba, 
így a növényeket májusban ki 
lehet palántázni a kertbe.

Papp Zoltán különleges 
talajművelési formákról, a 
tápanyagpótlásról és egy 
ismert cég által forgalmazott 
magokról tartott előadást. 
Beszélt például a karfiol, a 
kukorica, a káposzta, valamint 
a sárgadinnye fajtáiról és 
termesztéséről is.

A felnőtt színházbérletes előadássorozat keretében színpadra vitt két 
felvonásos darabot telt ház előtt mutatták be városunkban. A Körúti 
Színház Galambos Zoltán rendezésében az 1920-as évek hangulatát 
idéző komédiát kerekített a történetből, melynek főhőse Varga Kató. A 
színésznőnek készülő Kató humoros történetét kellemes dallamok fű-
szerezték. A színházbérletes sorozat következő, március 9-ei előadás-
napján Szigligeti Ede: Liliomfi című zenés vígjátékát nézhetik meg a 
színházkedvelők a Zenthe Ferenc Színház előadásában.

Katyi története
Soóky 
Margit-
Galambos 
Zoltán: Katyi 
című vígjá-
tékát tekint-
hették meg 
az érdeklő-
dők a Közös-
ségi Házban 
február 9-én.

A 8. fordulóban a debreceni Bajnok Sakkiskola SE-t 
fogadta sakkcsapatunk. A papírforma szerint 9 
táblán is erősebb ellenféllel szemben a megszerzett 
5 pont az elvárhatónál jobb teljesítmény. Különösen 
kitettek magukért az első négy táblán játszók, akik 
a négy döntetlennel 2 pontot gyűjtöttek be. Igen 
értékes fél pontot ért Zelei Zoltán remije a 150 Élő 
ponttal magasabban jegyzett Forgács József FIDE-
mester ellen. A végeredmény 7-5 az ellenfél javára.

Együttesünk 4 és fél pontra növelte előnyét a 
tabellán az utolsó helyezettel szemben, azon-
ban  erre a fórra három fordulóval a bajnokság 
vége előtt nagy szükség is van, mert legközelebb, 
február 26-án a csoportot magasan vezető, baj-
nokaspiráns MVSI-Miskolci KisBocsok SE lesz az 
ellenfél, idegenben. 

Győzött: Csontos Dominik és Nyíri Dániel 
(utóbbi kontumáltan) 
Döntetlen: Barabás Tibor, Sallai János, Zelei Zol-
tán, Hunkó György, Hajnal Gyula és Póta Lajos  
Játszottak még: Kántor József, Pap Kristóf, 
Tóth László és Kántor Attila

Reménységen 
felül teljesítve...

Az elsők között vethetjük el a répa- és a petrezselyemmagokat

B. K.

B. K.

Dr. T. B.
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Városunkban több éve tartanak görögkatolikus 
miséket a Szent László templomban, a leg-
utóbbi időszakban pedig az egykori tűzoltó 

kultúrközpontban. A görögkatolikus Miskolci Egyház-
megye nemrégiben azzal fordult a városvezetéshez, hogy 
szeretnének a városban egy saját templomot, valamint egy 
hozzá kapcsolódó irodahelyiséget építeni. 

A január végi testületi ülésen a képviselők elé került 
az előterjesztés, miszerint a városi tulajdonban lévő, 
6161/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület alkalmas volna 
a templom felépítésére és azt térítésmentesen az egy-
házmegyének adnák. Ez a 4545 négyzetméteres ingatlan 
a Szőlő és a Barack utca között elhelyezkedő zöldterü-
let. Az előterjesztés szerint a vallási épület megépítését 
még az idei évben meg is kezdenék. A képviselők elfo-
gadták a javaslatot, így az ingatlant megkapja a Miskolci 
Egyházmegye, hogy a görögkatolikus hívek méltó körül-
mények között gyakorolhassák vallásukat városunkban. 
Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondta, örömmel 
tettek eleget az egyház kérésének. Ingyenesen adták az 
egyházmegye részére a terület egyik részét. Bízik ab-
ban, hogy ebben az évben felépítik, és fel is szentelik 
a templomot.

A tervekről érdeklődtünk a Miskolci Egyházmegyénél 
is. Elmondták, a görögkatolikusok száma meghaladja 
a százat a városban és a környékén is. A 2001-ben ké-
szült, viszonylag átfogó kérdéseket tartalmazó nép-
számlálás alkalmával 108-an vallották magukat helyben 
görögkatolikusnak és hasonló létszámban a környéken.

Köztes megoldásként már évek óta egy bérleti szerző-
dés révén, a volt tűzoltó kultúrközpontban gyakorolhat-
ták vallásukat a helyi hívek. A különböző szertartásokat, 
alkalmakat változó létszámban látogatták az elmúlt idő-
szakban, általában 25-30-an.

– Négy lehetőséget is fölkínáltak nekünk, ezek közül 
választottuk ki azt a területet, ahol a fejlődés lehető-
sége is adott, ahol az azonnali építkezésnek sincsenek 
akadályai és azt a tervet meg tudjuk valósítani, amely 
egy görögkatolikus templom építésével fölmerült. Fi-
gyelembe vettük azt is, hogy egy ilyen kemény tél ese-
tén bizony nagy templomot fűtetlenül nem szívesen 
látogatnak a hívek, a fűtésre pedig rámegy minden 
perselypénz. Ha fenn is akarjuk tartani a templomot, a 
közösség létszámához mérten kell építkeznünk. Ötven 

rendszeres templomba járóra számítunk. A terület ki-
választásnál figyeltünk arra, hogy mellette a házi segít-
ségnyújtó szolgálatunk, illetve egy később kialakítandó 
paplak is megvalósulhasson – mondta dr. Orosz Atanáz, 
a Miskolci Egyházmegye püspöke.

Az épület tervezőjének kiválasztása folyamatban van. 
Az építkezéshez szükséges anyagi forrást mindenek előtt 
kormányzati hozzájárulásból fedezik. Az önkormányzat a 
telek biztosításával, az egyházmegye az előkészítésben és 
megvalósításban, a helyi hívek a megvalósítás és a fenn-
tartás szakaszában vállalnak jelentős erőfeszítést. Hogy 
lesz-e saját, helyben 
élő pap Mezőköves-
den, azt csak később 
tudják mérlegelni, a 
templomépítés után. 
Egyelőre a Miskol-
ci Egyházmegye egri 
szervezőlelkésze látja 
el a közösség és a házi 
segítségnyújtó szolgá-
lat lelki szükségleteit.

Dr. Orosz Atanáz a 
görögkatolikus hitok-
tatással kapcsolatban 
elárulta, a római kato-
likus egyház intenzív 
hitoktatást folytat, 
ebbe szeretnének be-
kapcsolódni. Remény-
kednek abban, ha lesz 
közösségi terük, ak-
kor saját gyerekek 
számára külön hitok-
tatásra is meglesz a 
lehetőségük.

– Örömmel tölt el, hogy fejlődik a lakókörnyezetünk. 
A hamarosan megépülő templom a vasútalja dísze lesz, 
ahol a vallásos emberek a hitüket gyakorolhatják. Régóta 
vártunk már a környékünkön egy olyan közösségi köz-
pontra, ahol fiatalok, idősek, családosok és egyedülállók 
is találkozhatnak, kulturált környezetben tölthetik el 
szabadidejüket – mondta el lapunknak a környéken élő 
fiatalember, Nándor.

Görögkatolikus templom épülhet

GÖRÖGKATOLIKUSOK A legutóbbi, 
2011-es népszámlálás adatai szerint 
körülbelül 35 ezren vallották magukat 
görögkatolikusnak Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében, számuk a tíz évvel koráb-
bihoz viszonyítva húszezerrel csökkent 
(pedig még 1949-ben is 54 ezren voltak). 
Az egyházmegye tájékoztatása szerint 
a városok környékén vannak jelenleg 
legtöbben, hiszen azokból a kis falvakból, 
amelyek a Csereháton, Észak-Borsodban 
hagyományosan görögkatolikusok voltak, 
nagyon sokan átköltöztek az elmúlt 
évtizedek során délebbre és nyugatabbra. 
A KSH adatai szerint Mezőkövesden 2011-
ben a népesség 0,423 százaléka, azaz 
körülbelül hetven ember vallotta magát a 
felekezet tagjának a népszámlálás idején. 
A járásban a kövesdihez hasonló, fél 
százalékos az arányuk.

A vasút alatt, a 
Szőlő és Barack utca 

közötti területen 
épülhet fel az 

egyház első kövesdi 
temploma.

Tóth Balázs
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A korhű házakat, a zeg-zugos mezőkövesdi utcák jelleg-
zetes egységeit felidéző festmény, az előtérben a kisli-
bákkal, visszaidézi számunkra a régi matyó település 
hangulatát, miliőjét. 

– Ez a mű még a 2000-ben, a Lengyelországban megren-
dezett varsói, magyar millenniumi kiállításra készült. A Me-
zőkövesdi utcakép templommal című festmény csak az egyik 
darabja azoknak az alkotásoknak, amelyek annak idején a tár-
lat szerves részei voltak. Ez a mű adta a (méltán híres) matyó 
lakodalmas menet hátterét a kiállításon. A 11 méter hosszú, 4,5 
méter magas, egybeszőtt vászonra álmodtuk meg akkor fele-
ségemmel, Tábori Arankával ezt a festményt – mesélt a mű 
keletkezésének hátteréről Laczkó-Pető Mihály.

A vászon hatalmas mérete miatt a két művész a gimnázi-
um tornatermében tudott csak dolgozni, megfesteni az egye-
dülálló művet. A leghitelesebb archív fotókra támaszkodva 
alkották meg a korhű mezőkövesdi környezetet, utcaképet. 

– A munka legnehezebb feladata volt a hatalmas mére-
tű vászonra rávinni a részleteket, megcsinálni a vázlatát, a 
sok-sok kép alapján összeállítani a kompozíciót. A festés 
minden pillanatát élveztük, igyekeztük úgy megalkotni a 
képet, hogy azt a hatást érjük el, mintha a néző maga is a 
mezőkövesdi utcán sétálna – tette hozzá Tábori Aranka. 

HAGYOMÁNYÁPOLÓ MŰVÉSZHÁZASPÁR A festmény kap-
csán látogatást tettünk a művészházaspárnál. Elsőként a 
Kisjankó Bori utcán található tájházukban, majd pedig a 
Mátyás utcai Galériában, alkotóházukban jártunk. Mindkét 
helyszínen mély benyomást szerezhettünk a házaspárról, 
elkötelezett hagyománytiszteletükről, a népi, matyó kultú-
ra és a művészet iránti szeretetükről. 

A Kisjankó Bori utcai 200 éves műemlékházban Tábori 
Aranka citerajátéka fogadott bennünket. Mint megtud-
tuk, kora tavasztól késő őszig, (valamint a téli időszakban 
igény szerint) ő várja a vendégeket, akiknek „kártyás” és 

keretes szövés- és fonásbemutatót tart, kérésre citerázik, 
valamint mesél a régi, matyó szokásokról, hagyományok-
ról. Emellett egy különlegességet is bemutat az érdeklő-
dőknek: vízzel, egy kis edény segítségével, könnyed moz-
dulatokkal rajzolja a matyó mintákat, az ősi jelképeket a 
tájház döngölt földjére. 

Tábori Aranka három gyermek édesanyja. A tájház, a 
háztartás és a család körüli feladatok, tennivalók mellett 
pedig folyamatosan alkot. A grafikák állnak hozzá a legkö-
zelebb, de a festészet, a 
tájképek, portrék sem 
idegenek tőle. 

– Még kamaszko-
romban kezdődött el 
a hagyományokra való 
odafigyelés, tehát a ter-
mészetben élő ember 
tiszta forrásból táplál-
kozó, több ezer éves 
kultúrájának, ezen belül 
is a hun-szkíta-magyar, 
matyó jelképrendszeré-
nek feldolgozása. Hit-
vallásomat úgy tudnám 
megfogalmazni, hogy 
az embernek (és így a 
művésznek is) az a dol-
ga a Földön, hogy Isten szeretetét hordozza. Erre jó példák 
az édesanyák, akik Isten szeretetét befogadják és 9 hóna-
pon keresztül hordozzák, majd világra hozzák, gondozzák, 
amely nagy önfeláldozást és alázatot kíván. 

Erre int a magyaroknak az ősi Boldogasszony hite, amely 
a Mária-kultuszban teljesedik ki. A műveim, köztük az 
egyedi stílusú Mária képeim legfőképpen erről szólnak – 
emelte ki Tábori Aranka. 

TÁBORI ARANKA 1961-ben született 
Kecskeméten. Gyermekéveit Kapásfalun, 
majd Lakiteleken élte. Tanulmányait Kis-
kunfélegyházán, majd Szegeden folytat-
ta, ahol gobelin szakon végzett. Később 
Budapesten és Kecskeméten dolgozott. 
Lakiteleken a népművészet kultúrkincseit 
tanulmányozva kezdett szőni, grafikái-
nak, festményeinek meghatározó jelkép-
rendszerét ekkor kezdte összegyűjteni. 
Az irodalom vonzása grafikai lapjain, 
monotípiáin is megjelenik, így 1985-ben 
illusztrációkkal is szerepelt (a politikai 
közéletet is felkavaró, híressé vált), laki-
teleki „ANTOLÓGIA” című kiállításon. 
1987-től él Mezőkövesden.

Nem mindennapi, korhű 
festmény városunkról  
– egy mezőkövesdi 
művészházaspártól

A Mezőkövesdi utcakép templommal című 
alkotás volt a színpad háttere a január 21-
én megtartott Matyó Rózsa Ünnepének. 

A monumentális méreteket öltő festmény a 
mezőkövesdi művészházaspár Laczkó-Pető 

Mihály és Tábori Aranka közös alkotása. 
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Férjével, Laczkó-Pető Mihállyal és három gyermekével együtt hoz-
ták létre az  „Életfa” Alkotóközösséget. Annak érdekében, hogy 
munkáik ne csak egy-egy rövid kiállítási időszakon belül legyenek 
láthatók, egy önálló Képzőművészeti Galériát nyitottak a Mátyás 
út 49. szám alatt, ahol az Alkotóközösség tagjainak, valamint kor-
társ alkotóknak a munkáiból látható állandó kiállítás.

Laczkó-Pető Mihály 1988-tól egészen 2013-ig odaadóan tanította a 
fiatalokat a vizuális kultúrára, a művészettörténetre. 

– A főiskola elvégzése után, abban az időben, minden fiatal festő-
nek, így nekem is más tevékenységet is végeznünk kellett a festészet 
mellett, ezért sok kortársammal együtt én is tanári állást vállaltam. 
1987-ben volt az első 
közös kiállításunk 
Arankával Miskol-
con. Mezőkereszte-
sen volt a következő, 
ahol hatalmas élmény 
volt számomra, hogy 
a munkáim milyen 
hatással vannak az 
emberekre. Sokan, 
főként tanyasi, falusi 
gyerekek, akik addig 
sosem jártak még 
ilyen kiállításon, vé-
gig is tapogatták az 
olajfestményeket. 
Nagyon meghatóak és 
meghatározóak vol-
tak ezek a találkozások, felismerések. Mikor 1988-ban az ottani igaz-
gató felkért, örömmel fogadtam el a tanári állást a mezőkeresztesi 
iskolában, ahol két évet töltöttem, aztán visszakerültem egykori isko-
lámba, a Szent László Gimnáziumba. 

– Arra törekedtem, hogy bármilyen nehéz is, de a hozzánk járó diá-
kok érdekében a művészettörténeti oktatásra nagy hangsúlyt fektes-
sek. Emellett folyamatosan indultak be a szakkörök, fakultációk, majd 
érettségi tárgy lehetett (Mezőkövesden is!) a rajz és a művészettör-
ténet. Ez egy mesés időszak volt, sok-sok szép emlékkel, és minden 
tanévet magas színvonalú kiállítással zártunk le. Erre a negyed évszá-
zadra ma is elégedetten és meghatódottan gondolok vissza, egy cso-
dálatos időszaka volt az életemnek – mondta el Laczkó-Pető Mihály. 

A művész az egyik legfontosabb küldetésének azt tartja, hogy 
szülőföldjének értékei közül a mezőkövesdi Takács István festő-
művész alkotásait megőrizze és bemutassa az utókor számára. 
Több mint három évtizede tanulmányozza, illetve gondozza a 
kiváló festő műveit, 2013 óta a Takács István Gyűjtemény szak-
mai, művészeti vezetőjeként dolgozik. 

A művészházaspárnak számos egyéni, közös és csoportos ki-
állítása volt már az elmúlt évtizedekben. Munkáikkal például 
Miskolcon, Budapesten, Mezőkeresztesen, Mezőcsáton, Vesz-
prémben, Nagykanizsán, valamint Mezőkövesden két ízben is 
bemutatkoztak. Külföldön főként Lengyelországban volt tárla-
tuk egyebek mellett Varsóban, Zoryban, de Hollandiába, például 
Breda-ba, Amszterdamba is eljutottak alkotásaikkal. 

A művészet és a hagyományápolás iránti elhivatottságukat három 
gyermekük is örökölte, hiszen kiskoruk óta együtt rajzoltak, festettek, 
alkottak szüleikkel. A legidősebb, Bálint építész lett, Balázs a klasszikus 
zenei pályát választotta, míg leányuk, Magdolna (aki jelenleg angol-
francia szakos egyetemi hallgató), főként az irodalom iránt vonzódik, 
prózai művek és versek előadásában jeleskedik.

LACZKÓ-PETŐ MIHÁLY 1957-ben született Mezőkö-
vesden. Itt végezte el az általános- és középiskolát, 
majd Tiszaújvárosban és Budapesten folytatta 
tanulmányait. 1987-ben a Képzőművészeti Főiskola 
festő szakán szerzett diplomát, azóta szülővá-
rosában él. 1988-tól a mezőkeresztesi Általános 
Iskolában tanított, ezt követően 1989-től 2013-ig a 
mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola tanáraként, illetve egy időben 
az egri Eszterházy Károly Főiskola tanáraként is te-
vékenykedett. 2013-tól a Takács István Gyűjtemény 
szakmai, művészeti vezetője. Művészetpedagógiai 
munkájáért Dr. Papp Zoltán díjban részesült, 2012-
ben Mezőkövesd Város Önkormányzata Pro Urbe 
díjat adományozott számára.

A művészcsalád képzőművészeti galériát 
nyitott kortárs alkotók műveiből

Tábori Aranka szövés- és fonásbemutatót tart 
a látogatóknak tájházázukban, kérésre citerázik

Tábori Aranka: Gyermekféltő Madonna 
című grafikája Molnár Zsanett
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A karitász tevékeny-
ségének egyik mot-
tója is ez, hiszen 

segíteni csak így lehet, 
teljes szívből, hálát nem 
várva érte, kerülni a kicsi-
nyességet és imádkozni 
azokért, akiket Isten elénk 
küldött és szeretetünkre 
bízott. Ezen elv alapján, az 
év folyamán megpróbál-
tunk városunkban további 
családokat felkutatni, 
akiknek segítséget nyújtha-
tunk és növelni a listánkat, 
mivel tudjuk, egyre többen 
szorulnak támogatásra.

Az idősek látogatásáról, 
lélekben való támogatás-
ról sem feledkezünk meg. 
Nemcsak kenyérrel él az 
ember – elvisszük Krisztus 
szeretetét. A kórházban 
levőket is meglátogatjuk, és 
szükség szerint – kérésükre 
papot is hívunk.

Tavasszal a Közpon-
ti Karitász jóvoltából 4 
kisgyermekes családnak 
tudtuk biztosítani a fél 
éves pelenkaszükségletét.

A nagyböjti tartós élelmi-
szergyűjtésből és a hozzá 
vásárolt élelmiszerből 152 
csomagot készítettünk és 
osztottunk ki a rászoru-
lók között. Ruhaosztást is 
szerveztünk, mivel nagy 
szükség és kereslet van rá. 
A beérkező adományokból 
bútort és műszaki cikket is 
osztottunk a nehéz sorsú 
családoknak.

Az egyházközség éle-
tében is jelen vagyunk. 
A húsvét megünneplésé-
ben és az egyházközségi 

szentségimádásnál, a Szent 
László búcsú lebonyolításá-
ban is részt veszünk. 

Az iskola megkezdése 
előtt 16 családnak osztot-
tunk Erzsébet utalványt, 
melyet a Központi Kari-
tásztól kaptunk. Mi további 
15 családnak juttattunk 
utalványt, melynek nagyon 
örültek. Meglepetésként 
érte őket. Ezzel is enyhítet-
tük a kiadásaikat, mivel a 
beiskolázás a nagycsaládo-
soknál igen nagy terhet ró 
a családokra. Az iskolakez-
déshez többszöri ruhaosztás 
volt, mivel az ősz beköszön-
tésével megnövekedtek az 
igények a családoknál, a 
nehéz helyzetben levőknél.

Novemberben Szent 
Erzsébetre, a szolgáló 
szeretet védőszentjére em-
lékezve 500 db megszentelt 
kenyércipót osztottunk ki 
a misék után. Nagyon örül-
tek a figyelmességnek.

Az Egri főegyházmegye 
Karitász központból 2 
nehéz sorban lévő család-
nak tudtunk szenes kályhát 
adni, melyet ezúton is kö-
szönünk, köszönik szépen. 
Egy további kályhafelaján-
lás is volt, melyet eljuttat-
tunk egy addig fűteni nem 
tudó családnak. Kétszer se-
gít, aki gyorsan segít. Nagy 
öröm volt számunkra, szá-
mukra, hogy a tél beálltával 
biztonságosan fűthettek és 
melegedhettek.

Karácsonyra készülve 
ruhaosztás volt, Igen szép 
számmal jelentek meg, 
mivel itt a tél... A Coop 

áruház engedélyével tartós 
élelmiszert gyűjtöttünk 
és kiegészítve az általunk 
vásároltakkal, mintegy 285 
családnak készítettünk 
csomagot.

Ezzel is szerettük 
volna szebbé varázsolni a 
karácsonyt, legyen mit az 
asztalra tenni, legyen mit 
tenni a fa alá. Igyekszünk 
elvinni hozzájuk a szere-
tetet. Mert szeretet nélkül 
csak pengő érc vagyunk, 
mit sem használ a másik-
nak. Jót tenni jó. Mi már 
megtapasztaltuk, ezt nem 
lehet felcserélni semmivel.

Szegények mindig 
lesznek veletek – mondta 
Jézus. Ennek oka a sze-
retetlenség, az önzőség. 
Ennek ellensúlyozására 
nagyon oda kell figyelni. 
Lehet másként élni. Az 
adományok mellé, a kenyér 
mellé el kell vinni azt, ami 

láthatatlan, kézzel nem le-
het megfogni: ez a szeretet. 
Jézus mondta, ne olyan 
eledelért fáradozzatok, 
ami megromlik, hanem 
olyanért, ami megmarad 
az örök életre. Nem arra 
fognak emlékezni, hogy 
mit adtunk, hanem hogy 
hogyan adtuk oda a rászo-
rulóknak. Az élet kenyerét 
kell odaadni az élelmiszer-
ben, a ruhában.

Az ádventi gyertyagyúj-
tásnál csatlakoztunk az 
Egymillió csillag a szegé-
nyekért mozgalomhoz. Csil-
lagot raktunk és meggyúj-
tottuk. Az adományozók 
szintén kaptak gyertyát és 
meggyújthatták azokat.

A további munkánkra 
Isten áldását kérjük, hogy 
még tudjunk segíteni az 
ínségben szenvedőknek!

Árvainé Barczi Ágnes
karitász csop. vez.

Igazán segíteni csak szeretetből, 
szeretettel lehet
Visszatekintés a Mezőkövesdi Karitász 
Csoport 2016. évi munkájára

Az adventi gyertyagyújtásnál csatlakoztak 
az Egymillió csillag a szegényekért mozgalomhoz
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Iskolánk Akkreditált Ki-
váló Tehetségpontként és 
Európai Tehetségpontként 
2017. február 3-án és 4-én 
tehetséggondozó szak-
mai fórumot szervezett a 
nyíregyházi Konszonan-
cia Zenei Tehetségsegítő 
Tanáccsal együttműködve. 
Célunk az volt, hogy meg-
osszuk tapasztalatainkat a 
tehetséggondozásról, hogy 
tartalmas életpályákat 
ismerjünk meg.

Juhász Jánosné tag-
intézmény-vezető nyi-
tó gondolatai után dr. 
Szilágyiné Pálkövi Mária, 
a Konszonancia Zenei 
Tehetségsegítő Tanács 
és a Fiatal Tehetségekért 
Alapítvány elnöke, Bonis 
Bona díjas tehetségfej-
lesztő szakértő előadása 
következett a tanács és az 
alapítvány elmúlt években 
végzett munkájáról, prog-
ramjairól.

Titkóné Dobay Márta, a 
Szent Imre Tagiskola peda-
gógusa egy jó gyakorlatá-
nak szakmai tapasztalatait 
foglalta össze. A projekt 
az anyák napjára készülést 
állítja a középpontba – 
Kálnay Adél Levél Anyá-

hoz című versét alapul 
véve, amelyet Titkó Flóra 
szavalt el.

Kodály Zoltán zene-
oktatási koncepciójáról 
Mozerné Horga Stefánia, a 
MÁIAMI Alapfokú Művé-
szeti Iskola tagintézmény-
vezetője tartott előadást rég 
nem látott filmrészletekkel 
megidézve a mestert. A 
zeneiskola növendékeinek 
előadása színesítette a 
szakmai fórumot mindkét 
napon (Csőke Luca Kamilla 
énekelt – zongorán kísérte 
Ferencz Gábor zongorata-
nár, Panyi Márton énekét 
zongorán kísérte Viszlai 
Dániel zongoratanár).

Európai Tehetségpont-
ként intézményünk jól 
működő nemzetközi kap-
csolatait példázza Nagyné 
Szalmási Ildikó tanárnő 
prezentációja ’A pályázatok 
szerepe a tehetséggondo-
zásban’ címmel. Kolléga-
nőnk az Erasmus+ projekt 
iskolai koordinátora volt, 
erről készített tartalmas  
összefoglalót.

 Szakmai fórumunk 
célja volt az is, hogy 
megszólítsuk a nyugdíjas 
pedagógusokat. Gánóczy 

Zoltánné nyugdíjas 
igazgatónő életpályájáról, 
illetve az általa összefo-
gott nyugdíjas pedagógus 
klub szerveződéséről, 
programjairól mesélt.

A pénteki napot Sán-
dor Loisz, 11.A osztályos 
tanuló előadása zárta, aki 
az EKE TDK pályázatára 
adott be pályamunkát ’A 
mese szerepe a  gyermek 
fejlődésében – a mese 
hatása a középiskolás 
korosztályra’ címmel. Elő-
adásában kitért a kortársai 
körében végzett kutatásá-
nak bemutatására is.

A szakmai fórum szom-
baton Szlovák Sándorné 
nyugdíjas pedagógus 
előadásával folytatódott. 
Már a  ’Rátaláltam a 
fotózásra’ cím is példázza, 
hogyan lehet tartalommal, 
sikerélményekkel  megtöl-
teni a nyugdíjas hétközna-
pokat. Lehetőségünk volt 
iskolánk dísztermében 
kiállítást is készíteni a 
tanárnő fotóiból. Csodá-
latot váltott ki  a képeiből 
vetített zenés digiporáma, 
mindenkit elbűvölt a 
csodálatos olasz táj és 
építészet. 

A komplex tehetséggondo-
zó programokról, egy-egy 
program eredményessé-
gének vizsgálatáról veze-
tett műhelybeszélgetést 
Kormos Dénes kutató-fej-
lesztő, illetve Tóth Ilona 
pedagógiai mérés-értékelés 
tanár; mindketten a ME 
Tanárképző Intézetének 
óraadó tanárai. 

Szakmai programjaink 
elengedhetetlen eleme 
a hagyományőrzés for-
máinak, lehetőségeinek 
bemutatása. Kispál Pálné, 
a Szent Imre Tagiskola 
tanárnője a ’Hagyomány-
őrzés – Matyóság’ témahét 
szakmai tapasztalatait 
osztotta meg velünk. Ta-
nítványai, az iskola 6. osz-
tályos tanulói dramatikus 
játékkal, Csucsujgatóval 
színesítették a napot.

A tehetséggondozás 
során számos esetben kell 
a szakszolgálat szakembe-
reivel együttműködnünk, 
gyógypedagógus, pszicho-
lógus segítségét kérnünk. 
Ezért tartottuk fontosnak, 
hogy szakmai fórumunkra 
az említett szakembereket 
is meghívjuk.  ’Tanulási 
nehézségek – tehetséges 
tanulók’ címmel Rapcsákné 
Szűcs Erika gyógypedagó-
gus, illetve Fügediné Rajna 
Ildikó  pszichológus tartottak 
előadást különös hangsúlyt 
fektetve a különleges bánás-
módra, az alulteljesítésre.

Szakmai fórumunk 
célja a tudás- és tapasz-
talat-megosztás volt. Az 
előadásokon túl tehetséges 
diákok mutatkozhattak be. 
Alkalom adódott kötetlen 
beszélgetésekre is. Mind-
ezek által vált ez a prog-
ram tartalmas szakmai 
fórummá.

Tehetséggondozó szakmai 
fórum iskolánkban

Rigó Attiláné

A Szent Imre 
Tagiskola 
6. osztályos 
tanulói 
dramatikus 
játékkal, Csu-
csujgatóval 
színesítették a 
napot
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SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László 
Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 
7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek 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 
templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától 
Ifjúsági hittan
Jegyeskurzus indul március 4-én, 11 órától.

A Szent László Egyházközség kéri, 
hogy a hozzátartozók 
szíveskedjenek az 1991 előtt lejárt 
sírhelyeket mielőbb megváltani!

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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a reumakórházban
Minden szerdán 18 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
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 
csütörtökén, 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 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katoli-
kus kápolnában (Gaál István u. 1., a Közös-
ségi Ház mögött) minden hónap negyedik 
vasárnapján 17 órai kezdettel. A hétköznapi 
ünnepek időpontjai és további információk 
a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: március 26.

RÁKÓCZI ÚTI SERVITA KÁPOLNA
Elérhetőség: 06-70/387-2999
Minden hónap második keddjén 14 órától szent-
misét, illetve minden második szombaton, szin-
tén 14 órai kezdettel imaórát tartanak, amelyre 
szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) hét-
köznap és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 
18–22 óráig, ünnepnapokon: 8–22 óráig. 
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra) 
csak sürgős esetben: 22–8 óráig (hétköznap 
7.30 óráig) 

február 19–25-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

február 26 – március 4-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

március 5–11-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 25.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

március 4.
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a

március 11.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Harangszó

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban január 31. és február 13. 
között 4 házasságkötést és 16 halál-
esetet anyakönyveztek. Az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá 
a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Hócza László 

– Molnár Zsanett Szilvia,
Madaras Márió 

– Kápolnai Zsuzsanna,
Galyas Gyula 

– Vincze Mária Magdolna 

Haláleset:
Vér László 92 éves,

Kardos Rebeka 81 éves,
Dienes József 82 éves
Kis Jánosné 82 éves
mezőkövesdi lakos.

Az alábbi telefonszámok Miskolcon, egy központi diszpécser-köz-
pontban csörögnek, ezért arra kérnek mindenkit, hogy telefonhí-
vásukat azzal kezdjék, honnan, milyen településről telefonálnak. 

Orvosi ügyelet: 06-46/477-104 
Mentő: 104 | Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107  | Általános segélyhívó: 112

Közérdekű 
telefon-
számok 
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A 2007-ben alakult Fotóklub következő fog-
lalkozásának témája a tavasz. Ez az évszak a 
megújulás időszaka, ilyenkor felélénkül az 
élet, virágba borul minden, kizöldellnek a 
fák: így remek alapanyagot szolgáltatnak a 
fényképezés szerelmeseinek.

március 1. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub 
a Közösségi Házban. Téma: Arany János

Arany János költő, újságíró, műfordító 
a magyar irodalom egyik legismertebb 
és legjelentősebb alakja. Az elveszett 
alkotmány című szatirikus eposszal 
indult irodalmi pályafutása, igazán 
ismertté a Toldi című elbeszélő költe-
ménye tette, melyet az 1846-ban írt.

március 4. szombat
Akrobatikus Rock and Roll táncverseny 
a Sportcsarnokban

március 6. hétfő
17 órától Kertbarát Klub a Közösségi Házban 
(emeleti klubterem) – könyvbemutató és vetőmag-
börze, vendég a Gaia kertje című angol bestseller 
fordítója, Schmidt István

Toby Hemenway, Gaia kertje – Útmutató a házi permakultúrához 
című könyvet mutatja be a könyv magyar nyelvre fordítója Schmidt 
István és szaklektora Máté Orsolya.

Mi is a permakultúra. A hagyományos gazdálkodás még okosabban. 
Rossz nyelvek így is szokták fordítani: okos kert lusta kertészeknek. Akár 
húsz négyzetméteres területen is létre lehet hozni egy olyan konyhakertet, 
mely a természettel tökéletes összhangban működik, sőt, már majdnem 
önműködő is. Kevés energiabefektetés és sok segítség a természettől. A 
Gaia kertje első magyar kiadás. Hiánypótló. A permakultúra alapkönyve. 
Hozzásegítve a hazai kertművelőket ahhoz, hogy a természet termé-
szetes intelligenciájára, működésére számítva és azt felhasználva szebb, 
bővebben termő kerteket tudjanak létrehozni. A könyv megmutatja, 
hogy könnyen teremthető jó kerti ökoszisztéma olyan növényközösségek 
összeállításával, amelyek együtt tudnak működni, és sok feladatot tudnak 
ellátni.Ez a könyv az átdolgozott és bővített amerikai második kiadás alap-
ján készült, mely a városi permakultúráról szóló fejezettel bővült, a nagy- 
és elővárosokban élő és nagyon szűkre szabott termőhellyel rendelkező 
embereknek szól. Igyekszik olyan környezethasználati eszközöket nyújtani, 
amelyekkel csökkenthető ökológiai lábnyomunk, önellátóbbak lehetünk, 
egyúttal növelhetjük az egyre veszélyeztetettebb vadvilág élőhelyeit. A 
Gaia kertje az ökologikus vagy permakultúrás tájépítésbe igyekszik bete-
kintést nyújtani. Nem afféle alapvetés kezdő kertészeknek, hanem néhány 
új technika és fogalom a hobbikertész számára is érthető, jól használható 
formában való bemutatására tesz kísérletet. Az előadás után magbörzét 
tartanak saját gyűjtésű magokból.

március 9. csütörtök
18 órától Liliomfi – zenés vígjáték a 

Zenthe Ferenc Színház előadásában 
a Közösségi Házban
Szigligeti Ede legismertebb vígjátékának 
középpontjában egy szerelmi bonyodalom 

áll. A fiatalok boldogságának beteljesedéséig 
vezető úton a humor számos egyéb forrásával 

találkozhatunk a vicces jelenetektől, a komikus 
párbeszédeken keresztül a kacagnivaló öltözékekig.

M
ozi

ajá
nló

március 8. szerda, Közösségi Ház

17 órától: Egy kutya négy élete
magyarul beszélő, amerikai 
családi film, 100 perc, 2017

19 órától: Pofoncsata
magyarul beszélő, amerikai 
vígjáték, 91 perc, 2017

PALETTA
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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!

A Matyó Népművészeti Egyesület, valamint a Hagyományok Háza, 
a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Közkincstár Nonprofit Kft. meghirdeti a 

VI. SZÁZRÓZSÁS HÍMZŐPÁLYÁZATOT 
A pályázatra várjuk mindazon alkotásokat, amelyek a matyó textilkul-
túra tágabb földrajzi környezetének (Mezőkövesd, Szentistván, Tard és a 
bükkaljai falvak) hagyományaiból építkeznek, legyen az lakástextil, öltözet 
vagy egyéb kiegészítő tárgy. Olyan új alkotások nevezését várjuk, amelyek 
pályázaton, országos kiállításon még nem szerepeltek. 

A benyújtott pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, de népi iparművészeti 
zsűri számok nem kerülnek kiosztásra. A legkiválóbb alkotások díjazásban 
részesülnek. Kiemelt különdíjat kap az a tárgy/tárgy-együttes, melyen a 
matyó hímzés legötletesebben, legújszerűbben kerül alkalmazásra. 

A pályázaton való részvétel ingyenes. 

A pályázati darabok leadásának határideje, helye: 
2017. május 31. Népi Művészetek Háza (Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.) 
Kiállításmegnyitó és díjkiosztó ünnepség tervezett időpontja, helye: 
2017. június 23. péntek, Matyó Múzeum 
Kiállítás nyitvatartása: 2017. szeptember 30-ig 

Bővebb információ: 
Matyó Népművészeti Egyesület 

3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 
49/411-686, matyofolk@gmail.com 
Zeleiné Pap Bernadett 30/3995384 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Kincstári Iroda 

pályázatot hirdet könyvelő munkakör betöltésére

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az önkor-
mányzat és a hivatal által végzett szolgáltatásokról számla készíté-
se; önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díjának befizetéséhez kapcsolódó analitikus nyilvántartások 
vezetése; bevételi előírások befizetésének könyvelése, tartozások 
csökkentésével kapcsolatos feladatok; egyenlegközlők, fizetési fel-
szólítások, fizetési meghagyások kibocsátásához adatszolgáltatás.

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet. 
Gazdaságtudományi felsőfokú végzettség. Költségvetési területen 
szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Gyakorlott szintű 
számviteli/pénzügyi szoftverismeret.
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Mérlegképes könyvelői 
végzettség.

A pályázat részként benyújtandó iratok, igazolások: 90 napnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igazoló okmányok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz 
szükséges személyes adatok kezeléséhez és a 45/2012. (III.20.) Korm. ren-
delet 1. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jakab 
Orsolya nyújt, a 49/511-540-es telefonszámon.

A pályázatot postai úton a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
címére kell megküldeni (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.). A bo-
rítékon kérjük feltüntetni „könyvelő ügyintézői pályázat” megnevezést.

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkálta-
tói jogkört gyakorló jegyző dönt. A köztisztviselői jogviszony 6 hónap 
próbaidő kikötésével tölthető be. A kinevezési jogkör gyakorlója fenn-
tartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Álláshirdetés

Stopper
Február 25. szombat

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

március 4. szombat

15 órA 30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC NB 
I-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

március 8. szombat

18 órától Mezőkövesdi KC – Grundfos Tatabánya KC 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

március 11. szombat

15 órA 30-tól Mezőkövesd 
Zsóry FC – Gyirmót FC NB 
I-es férfi labdarúgó-mérkő-
zés a Városi Stadionban

március 12. vasárnap

Mezőkövesd SE – Debreceni 
Sakkbarátok sakkmérkőzés 
a Széchenyi István Katolikus 
Középiskolában



Szép siker 
a rangadón
Magabiztos győzelmet aratott városunk 
felnőtt csapata az OTP Bank Liga tavaszi 
nyitófordulójában. Labdarúgóink a megyei 
rivális Diósgyőrt múlták felül hazai pályán.

Bódi Krisztián

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Diósgyőri VTK 3-0 (1-0)
A pontvadászat 20. játéknapján 
borsodi rangadót játszott együt-
tesünk, ugyanis a nagy múltú 
DVTK érkezett Mezőkövesdre 
február 18-án. Az összecsapás 
iránt nagy volt az érdeklődés a 
drukkerek részéről is, több mint 
3800-an látogattak ki a Városi 
Stadionba.

A csapatok a kezdősípszótól 
nagy iramban futballoztak, az 
első félórában főként pontat-
lan távoli lövésekkel próbáltak 
zavart okozni. Ezt követően 
Ugrai mindössze négy perc alatt 
összeszedett két sárga lapot, 
így a játékvezető a 36. percben 
kiállította a diósgyőri támadót. 
Csapatunk azonnal kihasználta 
a létszámfölényt, Strestík remek 
szabadrúgására Balogh érkezett 
jó ütemben a rövid saroknál és 
a védőket megelőzve a kapu bal 
oldalába bólintott.

NAGY KÜZDELEM Fordulás után 
a vendégek kezdtek jobban és 
az egyenlítéshez is közel álltak. 
Az 55. percben egy élesen belőtt 
diósgyőri szöglet után Busairól 
pattant ki a labda a gólvonalról. 
Labdarúgóink négy perccel 
később megduplázták az előnyü-
ket. Ekkor saját térfélről indulva 
Molnár iramodott meg a jobb 
szélen, majd tökéletes ütemben 
ugratta ki a percekkel korábban 
becserélt Bacelic-Grgicet, aki 
állítgatás nélkül 7 méterről a 
jobb alsó sarokba helyezett. A 
miskolci gárda a folytatásban is 
megpróbált gólt szerezni, de lab-
darúgóink a fellazuló védelem 
mellett többször is eljutottak a 
diósgyőri kapuig. A 75. percben 
Egerszegi lövése zúgott el ke-
véssel a kapu fölött, nem sokkal 
később pedig Veselinovic fejesét 
hárította Antal. A találkozó a 81. 
percben dőlt el végérvényesen, 
amikor is Strestík beadását 

követően Molnár a védőket és 
Antalt megelőzve a hálóba gurí-
tott. A folyatásban Veselinovic 
kétszer is növelhette volna a 
különbséget, míg a túloldalon 
Fülöp szép szabadrúgását tolta 
ki a léc alól Dombó, több gól 
azonban már nem született a 
megyei rangadón. 

– Gratulálok a csapatomnak, 
mert az egész mérkőzésen 
nagyszerűen játszottak. Úgy 
gondolom, megérdemeltük a 
győzelmet, hiszen a gólokon 
kívül volt még öt ziccerünk is. 
Szeretném megköszönni a ve-
zetőségnek, hogy minden lehe-
tőséget és feltételt biztosított 
számunka a felkészülés során 
– mondta a találkozó után Sivic 
Tomislav vezetőedző.

ÚJ JÁTÉKOS A találkozón 
csereként lehetőséget kapott 
együttesünkben a napokban 
igazolt Aleksandar Damcevski. 

A 24 esztendős francia-mace-
dón állampolgárságú középső 
védő megfordult többek között 
a francia Toulouse, a svájci Lu-
zern, valamint a holland NAC 
Breda csapatában is, legutóbb 
a kazah élvonalban szereplő 
Atyrau gárdáját erősítette. A 
háromszoros felnőtt macedón 
válogatott játékos 2017. június 
30-áig szóló szerződést kötött 
a Mezőkövesddel.

DÖNTETLEN A KUPÁBAN Gól 
nélküli döntetlennel zárult csapa-
tunk első mérkőzése a Gyirmót 
FC Győr ellen. A Városi Stadi-
onban február 11-én rendezett 
Magyar Kupa nyolcaddöntő 
első félidejében kevés lehetőség 
alakult ki a kapuk előtt, viszont 
fordulás után Strestík és Gohér 
is közel járt a gólszerzéshez. A 
visszavágót március 1-jén, szer-
dán 14 óra 30-tól játsszák majd le  
Gyirmóton.

Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 31-32 (16-15)
A K&H férfi kézilabda liga 17. összecsapása a tétnek megfelelően 
nagy küzdelmet és sok izgalmat hozott. Az első 10 perc végén 
Radovic találatával 6-4-re vezettek a vendégek, de Janó Pál tanít-
ványai a középső 10 percben remek teljesítménnyel rukkoltak ki. Az 
MKC egy 6-1-es sorozattal átvette a vezetést és a háromgólos fórból 
egyet meg is őrzött a szünetig. 

Fordulás után hosszú ideig együtt haladtak a csapatok, az utolsó 
10 percnek döntetlen állásnál vágtak neki. A záró periódusban a Pest 
megyeiek megléptek két találattal és kiélezett végjátékot követően 
mind a két pontot elvitték Mezőkövesdről.

Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK – Mezőkövesdi KC 29-26 (16-14)
Kézilabdázóink február 18-án az utolsó előtti Balmazújváros 
otthonában vendégeskedtek. Az összecsapást a hajdúságiak 
kezdték jobban és a 7. percben 4-3-re vezettek. Az MKC ezt köve-
tően rendezte sorait és a 23. percben már háromgólos előnyben 
voltak a mieink (7-10). A folytatásban ismét a vendéglátók 

játszottak pontosabban, így a szünetre egygólos fórt harcoltak 
ki. Együttesünk helyzetét nehezítette, hogy közvetlenül a szünet 
előtt Vukic piros lapot kapott. 

A második játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, de folya-
matosan az újvárosiak voltak lépéselőnyben. A 48. percben Vaskó 
találata után 22-22 állt az eredményjelzőn, viszont a hajrában több 
támadást is pontatlanul fejeztek be kéziseink, így Janó Pál tanítvá-
nyai ezúttal is pont nélkül maradtak.

– A mérkőzés olyan volt, amilyenre számítottam, a győzelemhez 
30 gólnál többet kellett volna lőnünk, azonban ez sajnos nem 
sikerült. Megint voltak hullámvölgyek a játékunkban, ugyanakkor 
ezekből talpra tudtunk állni. Kivédekeztük a hazai támadásokat, 
viszont amikor lehetőségünk nyílt a fordításra, akkor hibáztunk – 
mondta a lefújása után Janó Pál vezetőedző.

Az MKC 18 mérkőzésen 3 pontot szerzett és továbbra is a 
tabella utolsó helyén áll. Kézilabdázóink legközelebb február 
25-én, szombaton 18 órától a 4. helyezett Csurgót látják majd 
vendégül a Városi Sportcsarnokban.

Szoros meccsek, vereséggel
Fontos 

mérkőzéseket 
veszített el 

városunk 
felnőtt 

csapata a baj-
nokságban. 

Együttesünk 
a Ceglédtől 

és a Balmaz-
újvárostól 
kapott ki.

bokri

Együttesünk 20 
forduló után 

30 ponttal 
továbbra is 

őrzi 5. helyét 
a tabellán. 

Labdarúgóink 
legközelebb 

február 25-én, 
szombaton 

15 óra 30-tól 
Pakson lépnek 

majd pályára (Fotó: Mezőkövesd Zsóry)



16            Mezőkövesdi Újság 2017/4

• a kormány célja, hogy Magyarország  

családbarát ország legyen 

• a családi adózás egymillió családnak  

jelent segítséget 

• január 1-jétől 30 ezer forintra nő  

a kétgyermekes családok havi  

adókedvezménye

2017.kormany.hu

NŐ A CSALÁDI 

ADÓKEDVEZMÉNY

190x136,5mm_csok.indd   2 27/01/17   14:27
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Fotókiállítás 
a Matyó Múzeumban

A Képek-emlékek-pillanatok 
című tárlat megnyitóján Agócsné 
Halász Andrea, a Matyó Múze-
um vezetője mondott köszöntőt, 
aki egyebek mellett a fényképe-
zésről, valamint a fényképezés 
néprajzban betöltött szerepéről 
beszélt a jelenlévőknek.

– A hazai táj, a jellegzetes 
témák ábrázolása, mind az 
amatőr, mind a profi fotómű-
vészek körében már a század 
első évtizedeitől megvalósult. A 
magyaros stílus a két világ-
háború között teljesedett ki, 
ugyanakkor a sajtóban nagyon 
sok olyan fénykép jelent meg, 
ami nem a parasztság valóságos 
életét mutatta be, hanem egy 
kicsit hamis, idealizált faluké-

pet, picit elterelte a figyelmet 
az egyre égetőbb hétköznapi 
gondokról, arról, hogy a nép 
mérhetetlenül szegény – mond-
ta a múzeum vezetője.

Hozzátette, Jankó János 
magyar néprajztudós már 
1894-ben megfogalmazta, a 
fényképek megörökítik az 
embereket, a tárgyakat és 
használatuk módját is, éppen 
ezért a fotózás az ismeretszer-
zés sajátos forrásának tekint-
hető. Hozzátette, a fotózás 
történetén belül jól elkülönít-
hetőek például a történelmi és 
művészettörténeti korszakok 
stílusjegyei is, ami néprajzi 
szempontból is felbecsülhetet-
len értéket jelent. 

A FÉNYKÉPEZÉS TÖRTÉNETÉRŐL A kiállítást Varga Mátyás nyitotta 
meg, aki a fényképezés történetéről beszélt. A nyugdíjas műszaki 
oktató elmondta, hogy a fotózás az 1950-es években terjedt el széles 
körben, ekkor főleg szakkörökben, majd később szakkönyvek segítsé-
gével is lehetőség nyílt a fényképezés tudományának elsajátítására.

– A fotózás gyakorlatilag az 1850 években kezdett megjelenni, 
így a matyó népművészet fejlődését fotókon végig lehet követni. 
Nagyon sok életkép, csoportkép, családi és portrékép készült, 
melyekből a kiállításon fekete-fehér és színes képek is láthatóak 
– mondta Varga Mátyás.

A beszédeket követően digitalizált képekből összeállított 
zenés rövidfilmet tekinthették meg a jelenlévők.

A fotókból és 
fényképező-

gépekből álló 
tárlatot május 

31-éig lehet 
megtekinteni

A Matyó Múzeum 
fotóarchívumából nyílt 
kiállítás február 9-én.

Bódi K.


