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A Matyóföldi Foltvarró Klub által szervezett 
programra az ország több pontjáról, Egerből, 
Miskolcról, Budapestről és Karcagról mint-
egy 80 kézműves érkezett Mezőkövesdre. 
A hétvégi rendezvényen az érdeklődök a 
különböző ünnepi díszek készítésének tech-
nikájával ismerkedhettek meg. Az ünnep 
alkalmából az emberek szívesen díszítik 
fel otthonaikat különféle dekorációkkal, a 
legapróbb nyuszi- vagy csibe-figurától a lát-
ványos asztaldíszekig. A látogatók a kézmű-
vesektől megtanulhatták, hogyan készülnek 
ezek a dekorációk, majd ki is próbálhatták a 
különböző technikákat.

A foltvarrás (patchwork) egyre népsze-
rűbb hazánkban, a kövesdi csapat tagjai 
szívesen osztják meg egymással ötleteiket, 
valamint tapasztalatokat cserélnek talál-
kozóik alkalmával. 

– Erre az alkalomra főleg olyan figura-
tervekkel készültünk, amelyekhez nincs 
szükség gépre, így a technika elsajátítása 
után mindenki megvarrhatta, majd haza is 
vihette az elkészült apróságokat – mondta 
el Molnár Tiborné, a Mezőkövesdi Foltvarró 
Klub tagja.

Timkó Katalin, aki az Egri Folt-tündérek 
csapatát erősíti, korábban is foglalkozott 
varrással, és amennyire ideje engedi, szí-
vesen eljön Mezőkövesdre, a klub találko-
zóira, Most először hozott saját ötletet. 
Egységcsomagokkal érkezett: amelyekben 
a leírás mellett az előre géppel megvarrt 
alkatrészek is megbújtak. 

– Van olyan figura, amit csak kézzel var-
runk, a most bemutatott bárányka is így 
készül, a nyuszihoz viszont már szükség 
van gépre. Igyekszünk egyszerűbb dolgo-

Húsvétváró 
ünnepi
készülődés

A megnyitón fellépett a Tardi Hagyományőrzők 
csoportja, majd vezetőjük, Szikszai Imre mon-
dott köszöntőbeszédet, aki a kiállítás fővéd-

nökségét is vállalva támogatja a gyűjtő munkáját. Ezt 
követően a gyűjtemény tulajdonosa osztotta meg gon-
dolatait a közönséggel.

– A kiállított tárgyakat magam gyűjtöttem össze a kör-
nyékről, vagy interneten, régiségvásáron vettem, illetve 
többet közülük ajándékba kaptam, majd restauráltam 
őket. Ez a tárlat az ükapáink és dédapáink felszerelését 
mutatja be – foglalta össze gyűjtemény tulajdonosa.

A kiállítás gerincét a II. világháborúban a Magyar Királyi 
Honvédség által használt felszerelési tárgyak adják, mellet-
te megtalálhatók még a Harmadik Birodalom katonáinak, a 
Vörös Hadseregnek, valamint az I. világháborúban az Oszt-
rák-Magyar Monarchia katonáinak felszerelési tárgyai is. 

Gyűjteményének egy kisebb részét már korábban is 
láthattuk városunkban. 

– Korpás Károly közreműködésével volt már alkalmam 
egy kiállítást megrendezni, akkor kiderült számomra, 
hogy van érdeklődés a téma iránt és van értelme létre hoz-
ni egy nagyobb tárlatot is. Az a végső célom, hogy Mező-
kövesden egy magánmúzeumban megtekinthető legyen a 
gyűjtemény egy állandó kiállítás keretében – mondta el 
Vaskó-Vasas László.

A kiállítás megnyitóján Juhász Ignác, aki harcolt a II. 
világháborúban, egy katonadallal és verssel örvendez-
tette meg az egybegyűlteket.

kat hozni, melyeket az is el tud készíteni, 
aki még soha nem varrt. A résztvevők 
sikerélménnyel és örömmel, illetve az 
elkészített dísszel térhetnek haza – fog-
lalta össze Timkó Katalin.

A rendezvény tombolahúzással zárult, 
amelynek során olyan tárgyakat sor-
soltak ki, melyeket a résztvevők hoztak 
magukkal, belépő gyanánt.

„Ha mesélni 
tudnának”

A Foltvarró Húsvét keretében figurákat, 
ajtó- és ablakdíszeket készítettek a kézmű-
vesek április 1-jén a Közösségi Házban.

A fenti címmel nyílt kiállítás a 
Közösségi Házban Vaskó-Vasas 

László I-II. világháborús gyűjte-
ményéből április 7-én.

Dori Anett

A gyűjtő, Vaskó-Vasas László

Részlet a kiállításból
D. A.

A szorgos kezek lelkesen  
készítették a húsvéti díszeket
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A mezőkövesdi gimnázium-
ban rendezett kétnapos meg-
méretésen 4 miskolci és 2-2 
kézdivásárhelyi, illetve mező-
kövesdi iskola tanulói adtak 
számot tudásukról. Az elmúlt 
évhez hasonlóan a 4 közép-
iskolai évfolyam mellett a 8. 
osztályosok számára is meg-
hirdették a versenyt. A nyolca-
dikosok ezúttal is csak az írás-
beli feladatsort töltötték ki.

Március 31-én az ünnepé-
lyes megnyitón Juhász János-
né igazgató mellett többek 
között dr. Fekete Zoltán pol-
gármester mondott köszön-
tőt, míg a rendezvényt Tátrai 
István József, a Miskolci Szak-
képzési Centrum főigazgatója 
nyitotta meg. Ezt követően az 
írásbeli feladatok vártak a diá-
kokra, másnap pedig a szóbe-
lire került sort. 

A feladatsort ebben az év-
ben is Szlovák Sándorné állí-
totta össze, aki elégedett volt 
a diákok idei teljesítményével.

A versenyen a legjobb mező-
kövesdi tanuló Kelemen Máté 
lett, aki az 5. helyen végzett, 
míg az iskolák között a Szent 
László Gimnázium szintén 

az 5. helyet szerezte meg. Az 
oktatási intézmények között 
egyébként a kézdivásárhelyi 
Nagy Mózes Elméleti Líceum 
végzett az első pozícióban. A 
díjakat, elismeréseket Juhász 
Jánosné igazgató és Szlovák 
Sándorné adta át. A versenyen 
résztvevő kézdivásárhelyi is-
kolák, a Református Kollégi-
um, illetve a Nagy Mózes El-
méleti Líceum a Határtalanul 
program keretében érkeztek 
városunkba.

A matematikaverseny egyik 
programjaként dr. Hoffmann 
Miklós, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia doktora, az 
Eszterházy Károly Egyetem 
Matematikai és Informatikai 
Intézetének igazgatója Shrek 
és a geometria címmel tartott 
előadást középiskolai pedagó-
gusoknak, melyben a geomet-
riai alakzatok számítógépen 
történő mozgatásáról beszélt.

A rendezvény keretében a 
diákok még egy logikai totót 
is kitölthettek, a legjobb ered-
ményt elérő tanulót szintén 
díjazták. (Az eredmények la-
punk 10. oldalán olvashatók.)

B. K. és D. A.

Nyolc alap- és kö-
zépfokú oktatási 

intézmény mintegy 
60 tanulója vett részt 
a 46. Hancsók Kálmán 
Megyei Matematika-

versenyen. 

Matematika-
verseny
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Március 29-én tartotta soros ülését 
városunk önkormányzatának képvise-
lő-testülete. A bérkompenzációk és a 
közfoglalkoztatottak bértámogatásá-
nak összegével módosították a város 
idei költségvetését, majd a vagyongaz-
dálkodási rendeletet módosították. 
Utóbbiban a felajánlott vagyon 
elfogadásával kapcsolatos szabályokat 
hozták összhangba az SZMSZ-szel.

Módosították a lakáscélú támo-
gatási rendeletet, a CSOK-ot igény-
be vevők is kaphatnak 500+200 
ezer (építés), illetve 200+500 ezer 
(vásárlás) forintos vissza nem 
térítendő és kamatmentes kölcsön 
támogatást. A CSOK-ot nem igény-
lők ugyanennyit kaphatnak.

RENDŐRSÉGI BESZÁMOLÓ  A Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság elmúlt évi 
vezetői beszámolójából kiderült, hogy 
jelentősen csökkent városunkban a 
bűncselekmények száma, az elmúlt 
hét évben folyamatosan, a 2010-es 
adatokhoz képest, több mint 50%-kal 
kevesebb bűneset történt Mezőköves-
den tavaly az Egységes Nyomozóható-
sági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 
(ENYÜBS) alapján. A kiemelten kezelt 
bűncselekmények száma szintén csök-
kent az elmúlt években, a tavalyihoz 
viszonyítva 8%-kal esett vissza. A helyi 
közlekedésbiztonsági helyzet stabilnak 
mondható, a Mezőkövesdi Rendőrka-
pitánysághoz tartozó közutakon tavaly 
összesen 41 személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési baleset történt, ez 
10,9%-kal kevesebb, mint 2015-ben volt 
(46). A baleseteket kiváltó okok között 
39%-kal a gyorshajtás állt az első he-
lyen, az elsőbbségi jog meg nem adása 
előtt, ami 31,7%-os arányt jelentett.

Szerencsi Árpád mezőkövesdi 
rendőrkapitány elmondta, a bűnesetek 
száma a 2014. évihez volt hasonló (a 
2015-ös kiugróan magas volt) és javult 
a felderítési mutató. Kevesebb volt a 
lopás, betörés, viszont több családon 
belüli erőszakot jelentettek. A helyi 
közlekedésbiztonsági helyzet stabilnak 
mondható, a Mezőkövesdi Rendőrka-
pitánysághoz tartozó közutakon tavaly 

összesen 41 személyi sérüléssel járó köz-
úti közlekedési baleset történt, tizedével 
kevesebb, mint egy évvel korábban. A 
kiváltó okok között a gyorshajtás és az 
elsőbbség meg nem adása vezet.

Dr. Egerszegi Gábor vezető 
ügyész kifejtette, kevesebb elkövető 
kevesebb bűntípust és cselekményt 
követett el, de a vádemelések száma 
az áthúzódó ügyek miatt emelkedett 
tavaly. Prioritást élvez, hogy a gyanú-
sítottat bíróság elé állítsák, volt, aki 
egy szombati bűncselekmény után 
már a következő héten kedden hét év 
fegyházat kapott. Több gyanúsítottat 
helyeztek előzetes letartóztatásba.

Kovács Béla, a megyei rendőr-
kapitányság rendészeti igazgatója 
a hívásfogadó központokról és 
a tevékenység-irányító központ 
működéséről adott tájékoztatást. 
A szolgálati parancsnoki rendszer 
megmaradt Mezőkövesden is, de 
éjjelente ők is kimennek járőrözni.

POLGÁRŐR-TÁJÉKOZTATÓ Az ülésen 
a Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület ta-
valyi évi tájékoztatóját is megtárgyal-
ták a városatyák, melyből kiderült, 
hogy 971 alkalommal teljesítettek 
szolgálatot a civil szervezet tagjai. A 
városi-, egyházi- és civil szervezetek 
rendezvényeinek biztosítása mellett 
a térfigyelőrendszer-működtetést is 
elvégezték, emellett ősszel ellátták a 
zártkertek védelmét is. Az önkormány-
zattól tavaly összesen 1, 2 millió forint 
támogatást kaptak, melyből 200 ezer 
forintért szolgálati kerékpárokat 
vásároltak. Emellett a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség 
300 ezer, az országos pedig 132 ezer 
forinttal támogatta a kövesdi pol-
gárőröket. A Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesület részéről Köteles János 
elnök elmondta, jelenlegi létszámuk 
30 fő, tavaly óta lovas polgárőrök is 
vannak közöttük. Az elmúlt évben 
4183 órát járőröztek.

RENDKÍVÜLI TÁMOGATÁS A Magyar-
ország 2017. évi központi költségveté-
séről szóló törvény szerint a települési 

önkormányzatok kivételes esetben 
rendkívüli támogatásra nyújthatnak 
be pályázatot a működőképességük 
megőrzését, vagy egyéb, a felada-
taik ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítása érdekében. Városunk 
önkormányzata februárban döntött 
a kiegészítő támogatás pályázatának 
benyújtásáról. A megyei önkormány-
zatok rendkívüli támogatásáról és a 
települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támoga-
tásáról szóló pályázati kiírás alapján a 
képviselő-testület benyújtotta igényét 
a juttatásra.

SZOCIÁLIS BESZÁMOLÓK A testület 
megtárgyalta és elfogadta továbbá 
a helyi gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló 2016. évi átfogó 
értékelést tartalmazó előterjesztést, 
valamint a Mezőkövesdi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ éves beszámolójával kap-
csolatos határozatot is. Az átalakuló 
szervezetek sok segítséget nyújta-
nak a járásban élő embereknek. A 
központ nemrég új autót is kapott, 
amelynek nagy hasznát veszik az el-
látásban. A képviselők meghallgatták 
és véleményezték a Mozgássérültek 
Mezőkövesdi Egyesületének 2016-os 
évről szóló tájékoztatóját is.

KÖZBESZERZÉSEK, PÁLYÁZATOK 
A képviselő-testület jóváhagyta a 
2017. évi közbeszerzési tervet is. A 
testület határozata értelmében a 
közbeszerzési terv a városi honla-
pon részletesen is megtekinthető.

A képviselő-testület arról is 
döntött, hogy támogatja a Matyó 
Népművészeti Egyesület azon 
javaslatait, mely szerint Csokonai 
Vitéz Mihály Közösségi Díjra az 
idén 70 éves Matyó Néptáncegyüt-
test, míg a Népművészet Mestere-
díjra Zeleiné Pap Bernadett hímző 
népi iparművészt terjesztik fel.

DÍJMEGHATÁROZÁS A grémium meg-
határozta a Mezőkövesd külterületén 
található „kivett repülőtér” megjelö-

lésű terület használatbavételi díjait is, 
melyre azért volt szükség, mert egyre 
több igény merült fel sportegyesüle-
tek, valamint rendezvényszervezők 
részéről versenyek lebonyolítására, és 
bemutatók megtartására. A határo-
zat szerint a bevétellel járó tevékeny-
ség végzéséért naponta 50.000 Ft + 
ÁFA-t kell fizetni a terület bérléséért, 
a bevétellel nem járó tevékenység 
használatbavételének napi díja pedig 
20.000 Ft + ÁFA. 

TÁMOGATÁS A testület emellett 2 
millió forintos támogatást szavazott 
meg a mezőkövesdi Érdi Máriát 
foglalkoztató Magyar Villamos Művek 
Sport Egyesületnek. Az összeget a 
civil szervezet egy több mint 2,8 mil-
lió forint értékű Laser G XD Ice Blue 
Radial hajó beszerzésére fordíthatja, 
amit kizárólag Érdi Mária használhat 
majd. A támogatás fedezetét az ön-
kormányzat az előre nem tervezhető 
feladatok kiadási előirányzatának 
átcsoportosításával biztosítja.

FENNTARTÓI JOG ÁTADÁSA A 
városatyák emellett döntöttek a 
Bayer Róbert Kollégium fenntartói 
jogának átadásáról a Miskolci Szak-
képzési Centrumnak. A létesítmény 
átadását az indokolta, hogy a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakgimnázium fenntartását is a 
centrum látja el, ezért célszerűbb, 
ha egy szervezeten belül bonyo-
lítják le a tanügy igazgatási és az 
adminisztrációs feladatokat is. A 
képviselők ezen túlmenően önkor-
mányzati ingatlanok hasznosításá-
ról határoztak, illetve meghallgatták 
és véleményezték a Mozgássérültek 
Mezőkövesdi Egyesületének 2016-os 
évről szóló tájékoztatóját is.

INGATLANÜGYEK A nyílt ülésen 
voltak ingatlanok bérleti jogával 
kapcsolatos döntések, ezeket tá-
mogatták. A vásártéri lovas telep 
(Szép Mezők LE) egy éves bérleti 
kérelméről való döntést egyelőre 
elhalasztották. 

A közbiztonság helyzetével, a közbeszerzési terv jóváhagyásával és támogatási igények jóváhagyásával is 
foglalkozott az önkormányzat képviselő-testülete március végi ülésén.

Testületi ülés – 2017. március 29.

B. K. és T. B.
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Képviselői munka (1. rész)
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendszerint minden hónap utolsó szerdáján ülésezik, melyet bizottsági ülések 
előznek meg. Munkájuk persze nemcsak az ilyenkor napirendre tűzött előterjesztések megtárgyalásából áll, így a tavalyihoz hasonlóan 
arra kértük a városatyákat, röviden foglalják össze az elmúlt évben végzett tevékenységüket. A képviselők beszámolóit  háromrészes 
sorozatunkban olvashatják.

Csiger Lajos települési képviselő (I. körzet)

A negyedik ciklusban vagyok önkormányzati képviselő. 8 évig láttam el alpolgármesteri fel-
adatokat, az utóbbi  két ciklusban az Ügyrendi és társadalmi bizottság elnöke vagyok. 2006-tól 
a B.A.Z. Megyei Közgyűlés tagjaként városunk és a környék fejlődéséért tevékenykedem, most 
a területfejlesztési bizottságot vezetem. A Megyei Értéktár bizottság tagjaként támogatom a 
matyó értékek elismertségét. Régóta a mezőkövesdi Polgárőrség egyesület tagja vagyok, tevé-
kenységemmel hozzájárulok a Mezőkövesd város közbiztonságának javításához. 

A I. választó körzet a Mátyás király úttól az Egri út túloldalán a Mária útig terjed. A 
körzetem szépen fejlődik, a nemrégen megnyílt Hadnagy úti Sport Centrum kiváló le-
hetőséget ad a Squash és a tenisz rajongóinak. A Tesco mögött, a volt lőtéren, a részvé-
telemmel alakult, Matyó Íjász egyesület tart íjász edzéseket. Körzetemben működik Me-
zőkövesd első borászata az RWZ, amelyet egy fiatal borász alapított. Éttermek, húsbolt és 
Coop kisáruház is működnek a területen.

 2016. évben közreműködésemmel karbantartási munkákat végeztük a körzetben. A  Gábor 
Áron utcai járda megkopott szakaszait felújítottuk. A  Mária utca keleti padka rendezése után a 
nyugati oldal is elkészült, így biztonságosan elfér két autó egymás mellett. Az  Egri úti lakótelep 
zúzottköves parkolók kátyúit eltüntettük. A Csokonai úti játszótér fű locsolásával a gyermekek 
focizása lehetővé vált. A szülők segítségével a játszótéri fajátékok festését is elvégeztük. Nálunk 
az új utcanév táblák ebben az évben kerültek kihelyezésre. Járdáink űrszelvényébe benyúló 
ágak nyesése is megtörtént az idén.  

2017 évben újabb járda felújításokat fogunk végezni az Egri és a Váci Mihály utakon. A 
közvilágítási lámpatestek számát növelni fogjuk először a Váci Mihály utcában, később a 
többi utcában sűrítjük a lámpák számát. Célunk az, hogy minden oszlopon legyen lámpa. 
A vízelvezető árkok újramélyítését a veszélyeztetett utcákban a közmunkások segítségével 
kívánjuk elvégezni. A lakossági kéréseket és felvetéseket minden esetben meghallgatom és 
a lehetőségeimhez mérten teljesítem.

Csirmaz József települési képviselő (III. körzet)

Választó körzetünkben a 2016-os évben tovább folytattuk az előző években elkez-
dett járdafelújításokat.

Járdalapos építés történt az Ádám, Dávid, Imre utcákban, és teljes hosszában új 
aszfaltborítást kapott a Lehel utcai járda. Az érintett területeken az űrszelvények-
be benyúló növényzet is eltávolításra került.

Bár továbbra sem a város a Hoór patak kezelője, ennek ellenére ez évben is 
megtörtént a meder kitakarítása. Természetesen mindannyiunk érdeke és felada-
ta a kitakarított állapot megőrzése, amelyre egyre nagyobb hangsúlyt kell fordí-
tanunk. A közös összefogás teremthet gátat az illegális hulladék elhelyezéseknek. 
Kérem választókörzetem lakóit keressenek, ha rendellenességet tapasztalnak!

Kiemelt feladataink közé tartozik a közrend és közbiztonság fenntartása-javí-
tása, amelynek növelése érdekében két új térfigyelő kamerát helyeztünk el Lehel- 
Klára utcák találkozásához, valamint a Szent László térre.

2016-ban minden utcánkba új esztétikus megjelenésű utca névtáblát helyez-
tünk el.

A 2017-es évben folytatni szeretnénk a megkezdett járdafelújításokat. Többek 
közt a Gyula, Salamon, Takács István, Ádám utcákban. A megrongálódott utak ki-
javítását. A 2015 évben megvalósult új közvilágítási rendszer felmerült igények 
szerinti bővítését. Ivóvíz hálózati rekonstrukciót a rendkívül korrodált állapotú 
Salamon utcában.

Megköszönöm megtisztelő bizalmukat!

Molnár Istvánné települési képviselő (IV. körzet)

Tisztelt Körzeti Lakótársaim!

Mint ahogy az elmúlt évben, úgy most is szeretném Önöket tájékoztatni a körzetünk-
ben 2016 évben végzett képviselői munkáról.

Figyelembe véve a fontossági sorrendet, a Ferenc utca teljes felújítása volt az  első, 
amely teljes hosszában új aszfalt burkolatot kapott. Majd a Móra Ferenc utca kocka-
lapos járda szakasza lett aszfalttal felújítva. A Damjanich úton kritikus járda szakasz 
kapott új aszfalt burkolatot. Lakossági igény szerint közvilágítási lámpatesteket sze-
reltünk fel a Kiss István, a Ferenc és a Hóvirág utcákon.

Az impozáns utcanév táblák cseréje is megtörtént az egész körzet területén.
A járdákra belógó növényzetet is visszavágattuk, hogy a járókelők közlekedését ne 

zavarja. Nagy beruházás is történt körzetünkben, sokak örömére elkészült a Gimná-
zium udvarán a Tanuszoda.

Igyekeztem a lehetőségeimhez mérten a lakossági kéréseket teljesíteni és ezután 
is várom észrevételeiket, kéréseiket, ezzel is segítve munkámat.

Jövő évben is folytatni szeretnénk az út és járda felújításokat, és a közvilágítás 
bővítését igény szerint. Terveim között szerepel a Hóvirág úti  járda felújítása, a Dam-
janich úton a járda felújítás folytatása. A Gróf Zichy úti lakótelep előtti járda felújítása 
és Klementinán pedig egy kisebb útszakasz aszfaltozása. Szeretném a Tavasz-közi 
játszóteret újabb játékkal bővíteni, pl.csúszda. Amint látják, munka lesz bőven. 

Ehhez kérem a türelmüket és bizalmukat!

Vámos Zoltán települési képviselő (II. körzet)

2002 óta vagyok önkormányzati képviselő. Az előző ciklusokban tagja voltam a Jogi- 
és a Pénzügyi Bizottságoknak is. 2010-től Mezőkövesd Város alpolgármestereként 
is tevékenykedem. Minden évben a költségvetés megszavazásával támogattam a 
városunkban zajló fejlesztések megvalósítását. 

A Mezőkövesdi Nyugdíjasokért Alapítvány alapító és a Mezőkövesdi Sportegyesület 
elnökségi tagja vagyok. Támogatom a matyó értékek elismerését, elismertetését.

A II. választó körzet a Magdolna úttól a Júlia – Táncsics – 48-as Hősök útja vonaláig 
terjed.

A 2016. évben  az alábbi fejlesztéseket és felújításokat sikerült megvalósítani a kör-
zetemben:

- Ady Endre u. artézikút felújítás és járdafelújítás,  Anna-köz járdafelújítás, Szomolyai 
u. járdafelújítás, utcanév táblák cseréje, járdák űrszelvényébe benyúló növényzet el-
távolítása, 48-as Hősök útja 24. közvilágítási lámpatest felszerelése, Szomolyai u. 32. 
és Rákóczi u. 67. közti oszlopra közvilágítási lámpatest felszerelése.

2017 évben újabb járda felújításokat fogunk végezni és a közvilágítási lámpatestek 
számát is növelni kívánjuk.

Pályázati forrásból szeretnénk a Kőkép területén a fiatalok számára kerékpáros és 
gördeszkás pályát, valamint rekreációs parkot kialakítani.
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MOZAIK

Kertcsinosítás 
szakértő segítséggel

Az alapok átbeszélésé-
vel kezdte a meghívott 
szakértő a klub ülését: 
mire kell odafigyelni a 
magok elültetésénél. A 
legfontosabb dolog, hogy 
a föld kellően porhanyós 
legyen, mert ha túl tö-
mött, kiszorul a levegő és 
nem tud kibújni a növény. 
Megfelelő mennyiségű 
vízre és napfényre van 
szükségük a virágoknak, 
de ez változó, hogy me-
lyik fajta miből mennyit 
szeret. Ignácz József 
elmondta, hogy például a 
fűmag ki sem kel fényre, 
az árvácskának 18 fok 
alatti hőmérséklet kell, a 
japán babérsom pedig az 
árnyékos helyet jobban 
tolerálja. 

Még mindig az egyik 
legkedveltebb erkélyre, 
vagy ablakba ültethető 
virág a muskátli, amit 
érdemes teleltetni, kü-
lönben minden évben új 
töveket kell vásárolni. Ha 
télen pincében tartjuk, 
arra kell figyelni, hogy ne 
fagyjon el a növény, vala-
mint fontos, hogy száraz 
gyökérrel tegyük le téli 
álmot aludni. Tavasszal 

az ébresztés után laza 
földbe, majd cserépbe, 
virágtartóba helyezve 
mutatós dísze lesz az 
otthonunknak. 

A hagymás és gumós 
növényeket – ilyen a 
tulipán, a jácint, a begónia, 
vagy a nárcisz – ősszel 
kell elültetni és tavasszal 
kertünk ékkövei lesznek. 
Ignácz József felhívta a 
figyelmet arra, hogy a nép-
szerű tulipán különleges 
gondozást igényel, soha 
nem ugyanaz a hagyma 
virágzik, minden évben 
képez egy újat a növény. 
Érdemes augusztusban, 
csoportban elültetni a 
hagymákat, illetve ajánlott 
hibrideket beszerezni, 
ugyanis ezek nem képez-
nek fiókhagymákat, ezáltal 
stabilabbak lesznek a 
virágok. Az előadó hangsú-
lyozta továbbá, hogy a 
tulipán egyetlen fontos 
levele a zászlólevél, amit 
mindenképp rajta kell 
hagyni a növényen.

A találkozó végén a 
klubtagok feltehették 
kérdéseiket az előadónak, 
aki készséggel válaszolta 
meg azokat.

A tavaszi virágok ültetése, gondozása 
volt a Kertbarát Klub találkozójának 
témája április 3-án, ahol Ignácz József, 
városunk egykori főkertésze tartott 
előadást. 

Fotókiállítás 
a Föld napja alkalmából
A ház körül élő állatok voltak a témái az idei álta-
lános iskolás fotópályázatnak.

A Közösségi Ház aulájában 
kedden délután nyílt meg 
a Föld napi fotópályázat-
ra beérkezett művekből 
összeállított kiállítás. Idén 
117 kép érkezett, amely 
közül 75 látható a falakon. 
Volt, aki több képpel is 
pályázott. Elhangzott, az 
április 22-i Föld napját 
világszerte 1970 óta 
ünneplik, hazánkban 27 
éve számít jeles napnak, 
amikor fölhívják a figyel-
met a környezetvédelem 
fontosságára. A megnyitón 
gyerekek adták elő a Föld 
meséjét, majd kiosztották 
a díjakat. 

Alsósok:
1. Gál Panna (Szent Imre Tagiskola, 3. osztály) 
2. Szentpéteri Eszter (Szentistváni István Király 
Általános Iskola, 4. osztály) 
3. Zaffián Ivett (Forrás Keresztény Általános 
Iskola, 3. osztály) 
 
Felsősök: 
1. Szentpéteri Tamás (Szentistváni István Király 
Általános Iskola, 8. osztály) 
2. Farkas Hajnalka (Forrás Keresztény Általános 
Iskola, 5. osztály), Horváth Héra (Szent István 
Király Általános Iskola, 8. osztály) 
3. Dorogi Enikő (Bárdos Lajos Tagiskola, 8. osz-
tály), Nagy Anikó (Szent Imre Tagiskola, 6. osztály) 
 
Különdíj:  
Juhász Noémi (Forrás Keresztény Általános Iskola) 
Tamási Máté (Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola) 

Arany, József Attila 
és kortárs költők művei 

A magyar költészet napja alkalmából verses teadél-
utánt tartottak a városi könyvtárban. Idén harmad-
szor tartott versolvasó teadélutánt a magyar költészet 
napján a könyvtár és a MASZK Egyesület. Nem csak 
az egyesületi tagok, hanem a verseket szeretők is 
elszavalhatták kedvencüket. Elhangzott Ady Endre, 
Arany János és József Attila több műve is, de kortárs 
költemények, például a mezőkövesdi Laboda Kálmán 
egy verse is. A résztvevők megvitatták azt is, divat-e 
még a versolvasás, hiszen versek nélkül szegényebbek 
az emberek, de egyre kevesebb embert érdekel a 
költészet, egyáltalán a könyvolvasás is.

Hasznos tanácsok hangzottak el az előadáson

D. A.

T. B.

T. B.

A büszke díjazottak ajándékaikkal

Verses teadélután
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KULTÚRA

Általános iskolás és ovis versmondók

20 alsó tagozatos és 16 felső tagozatos diák vett részt a verseny 2. 
napján. A Városi Könyvtár által szervezett megméretés két ütem-
ben zajlott, délelőtt az 1–4. osztályos, délután pedig az 5–8. osztá-
lyos tanulók mutathatták be versmondó-tudásukat. A mezőkövesdi 
növendékek mellett tardi, szentistváni, mezőnyárádi, bükkábrányi 
és bogácsi diákok is szerepeltek. Az alsó tagozatos tanulóknál 
Biró Fanni, Lénárt Mihályné, Kirschné Mező Erzsébet és Baranyi 
Katalin, a felső tagozatosoknál pedig Pótáné Bartók Annamária, 
Kristonné Csák Izabella, Szlovák Sándorné és Rigó Attiláné zsű-
rizett, akik nagyon meg voltak elégedve a diákok tudásával. A kiseb-
bek témája a munka és a tanulás volt, a nagyobbak kortárs költők 
verseiből szabadon választhattak. 

A verseny utolsó fordulóját április 6-án tartották meg, ahol az 
ovisok szavaltak. Minden kis versmondó nagyon bátor és ügyes 
volt, senki nem távozott üres kézzel: a szavalók biztatásul emlék-
lapot és kifestőt kaptak a szervezőktől. A legkisebbek növényekről, 
zöldségekről, gyümölcsökről szóló verseket mondtak el, amelyeket 
Juhász Mónika és Majorosné Gyenes Márta véleményezett.

Középiskola:
1. Kis Marcell (Szent László 
Gimnázium)
2. Molnár Enikő (Széchenyi Ist-
ván Katolikus Szakképző Iskola)
3. Gonda Levente (Széchenyi Ist-
ván Katolikus Szakképző Iskola)
Könyvtárosok különdíja: Pethe 
Ákos (Szent László Gimnázium)

Alsó tagozat:

1-2. osztály:
1. Bánhegyi Emese Kincső 
(Mező Ferenc Tagiskola, Mező-
kövesd)
2. Korpás Róbert (Szent István 
Katolikus Általános Iskola, 
Mezőkövesd)
3.: Patai Sára (Szent István 
Katolikus Általános Iskola, 
Mezőkövesd)

3-4. osztály:
1. Monoki Kata (Szent István 
Katolikus Általános Iskola, 
Mezőkövesd)
2. Dobos Bendegúz Tamás 
(Bükkalja Általános Iskola, 
Bogács)
3. Juhász Réka (István Király 
Általános Iskola, Szentistván)

Felső tagozat:

5-6. osztály:
1. Kelemen Dániel (Szent 
István Katolikus Általános 
Iskola, Mezőkövesd)
2. Kákóczki Kevin (István 
Király Általános Iskola, 
Szentistván)
3. Vasas Ádám (Boldog Sándor 
István Katolikus Általános 
Iskola, Mezőnyárád)

7-8. osztály:
1. Titkó Flóra (Szent István 
Katolikus Általános Iskola, 
Mezőkövesd)
2. Szabó Anna Gréta (Szent 
Imre Tagiskola, Mezőkövesd)
3. Boldizsár Lilla (Szent István 
Katolikus Általános Iskola, 
Mezőkövesd)

Óvodások:
1. Galamb Sándor (Sályi Nap-
közi otthonos Óvoda)
2. Andrássy Hanna (Egri úti 
Tagóvoda, Mezőkövesd)
3. Szabó Gyula (Egerlövő-
Borsodivánka)
3. Szentpéteri Máté (Gézen-
gúz óvoda, Szentistván)

Folytatódott a költészet napi szavalóverseny városunkban, a következő két fordulón az általános isko-
lás diákok és az ovisok szavaltak április 5-én és 6-án.

A két költő 2-2 jellemző versével foglalkoztak 
részletesen a klubtagok, amelyek a legjob-
ban illusztrálják pályafutásukat. Orbán Ottó 
korának sajátos alakja volt, már diák korában 
elkezdett verseket írni. Költészetére jellemző 
az erős érzelmi telítettség, amely elsősorban 
háborús élményekből táplálkozik. Lírájában 
megtalálhatók a posztmodern és a hagyo-
mányos verselési módok is, az e kettő közötti 
lavírozás végigkíséri egész pályafutását. A 
klubdélutánon elemzett két verse: A magyar 
népdalhoz és A XX. század költői. Mindkét 

költemény hűen reprezentálja a költő stílusát, 
utóbbi műve nemzedéki seregszemle és egyben 
ars poetica.

Orbán Ottó 1962-től tagja a Magyar Írók 
Szövetségének, 1981 és 1991 között a Kortárs 
című folyóirat rovatvezetője, 1998-tól az Élet és 
Irodalom munkatársa volt, emellett műfor-
dítóként is működött, fő területei az angol-
amerikai és a spanyol nyelvű költészet. A költő 
2002-ben, 66 éves korában hunyt el.

Garai Gábor Kossuth-díjas magyar költő első 
versei már az 1940-es évek végén megjelentek, 

széleskörű ismeretséget a Tűz-tánc című ver-
sével szerzett. A korabeli líra egyik kiemelkedő 
alakja volt, műveiben a tartalmas élet lehetősé-
geit kutatta. Az Élet és Irodalom rovatvezetője, 
majd főszerkesztője, a Látóhatár című folyóirat 
főszerkesztője, valamint a Magyar Írószövetség 
főtitkára volt, de soha nem igyekezett hasznot 
húzni abból, hogy ilyen fajta tisztségeket tölt 
be. Az ülésen a költő két versét elemezték: az 
Evés és a Koránkelők című költeményeket.

A klubtalálkozót egy évforduló is aktuálissá 
tette: Garai Gábor 30 éve hunyt el.

A szavalóverseny eredményei

Orbán Ottó és Garai Gábor élete és munkássága volt a téma az Irodalmi 
Kávéház Klub április 5-ei ülésén. 

Verses délután
D. A.

D. A.

A szavalóversenyt minden évben megrendezi a Városi Könyvtár, 
a szervezők jövőre is várják a lelkes versmondókat
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OLVASÓINK ÍRTÁK

A Föld napja

Az Egri úti Tagóvoda Csiga-csoportja egy hónapos projekt 
keretében ismerkedett a környezet- és természetvédelem-
mel. Játékos tevékenységek, élményközpontú cselekvések 
során életkoruknak megfelelően, komplex módon megis-
merték és gyakorolták a környezettudatos magatartást és 
viselkedést. A Föld napja alkalmából könyveket, képeket 
gyűjtöttek a gyerekek a bolygónkról, a Földről. Elkészí-
tették a csoport „Védett állatok” könyvét. Webkamera 
segítségével folyamatosan nyomon követték „Báró” gólya 
életét. Aktívan részt vettek a szelektív hulladékgyűjtésben, 
felfedezték annak fontosságát és az újrahasznosítás lehe-
tőségeit. Szülők segítségével elkészítették kreatív ötletei-
ket, amelyekből kiállítást rendeztünk.

„Miután reggel gondosan rendbe szedte 
magát az ember, gondosan 
rendbe kell szednie a bolygóját is.”

Antoine de Saint-Exupéry

Nyelvi országismereti verseny
A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Középiskolában április 4- én tartottuk meg 
idei nyelvi „országismereti” versenyünket.

Ebben a tanévben két mezőkövesdi céget 
választottunk ki, az angolosok számára a Kiss 
és Társa Vas és Fémipari Kft.-t, a németeseknek 
pedig a Kovács Vegyesipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t. A versenyzők feladata az volt, 
hogy készítsenek egy 15-20 diából álló prezen-
tációt, amelyben a cégeket mutatják be minél 
sokszínűbben, változatosabban. Ehhez anyagot 
és ihletet az üzemlátogatások során kaptunk: 
Március 16-án a Kiss és Társa Kft.-t mutatta be 
nekünk Kiss József, március 21-én pedig Prókai 
Imre kalauzolta végig csoportunkat a Kovács 
Kft. üzemcsarnokain.

A kétfős csapatok igényes prezentáci-
ókat készítettek, amelyeket aztán a cégek 
képviselőiből és a nyelvtanárainkból álló zsűri 
értékelt. A versenyzők saját készítésű fotókkal és 
videóbejátszásokkal színesítették munkáikat.

Március 24-én újból zengtek a matyó népdalok Szentendrén. A város 6 
általános iskolájából 150 gyerek énekelt az Izbégi Iskolában rendezett 
népdaléneklési versenyen – ahol lányunk is tanít.

Az előző alkalmakkor Lázár Enikő tanárnő, az idei versenyen pedig 
Kónya Enikő tanárnő felkészítésével szóltak a matyó népdalok.

A Barcsay Iskolás gyerekek szereplésének felkonferálása így hangzott: 
„A szóló és páros kategóriában induló tanulók matyó dalokat énekelnek 
Kiss József gyűjtéséből, és ezzel szeretnénk tisztelegni a nemrég elhunyt 
Kiss tanár úr emléke előtt”.

Matyó népdalok című könyvét pár évvel ezelőtt személyesen adta át 
férjem mindkét kolleginának, akik nagy örömmel tanítanak belőle. A Bar-
csay Iskola tanulói idén Arany Fülemüle díjat kaptak, ami kiemelt arany 
fokozatot jelent.

Hálás és boldog a szívem, hogy a sok évtizedes gyűjtőmunka eredménye 
férjem halála után is hallható.

A nyitnikék most is énekli dalát,
– bár nagyon összetört az ég felettem –,
éneke mégis megcsendül szívemben,
hallgatva tavaszt dicsérő kórusát.

Három hónapja, hogy itt hagytál engem.
Március van, virul előttünk a rét.
Tavaszi szellő simogatja arcom,
bánatom felett kékleni kezd az ég.

Hisz most is szólítlak, beszélek néked,
mintha itt ülnél még velem a padon.
Otthonunkban minden megidéz téged,
belém ívódtál örökre és nagyon. 

Ahogy a kismadár nem unja dolgát,
mondja egész nap, mi reá bízatott,
úgy mondom én is enyéimnek sokszor:
szeretetnél földön-égben, nincs nagyobb.

Újra „Nyitni-kék”

Eredmények:
A legjobbak a 2 cég és a Széchenyi Alapítvány 
jóvoltából értékes ajándékokat kaptak.
Német: 1. helyezett: Farkas Klaudia és Lőrincz Zsolt, 
2. helyezett: Lovász Ramóna és Puporka Ramóna, 3. 
helyezett: Gulyás Nikoletta és Pásztor Viktor
Angol: 1. helyezett: Hegyi Virág és Fügedi Csaba, 
2. helyezett: Hadobás Dávid és Kovács József Dá-
niel, 3. helyezett: Banka Beatrix és Szabó Ádám

Fontosnak tartjuk, hogy a Széchenyi tanulói 
alaposan megismerjék lakóhelyük vállalatait, 
gyárait, hiszen lehetséges, hogy pár év múlva 
éppen ezek közül valamelyiknél fognak munkát 
találni. Az üzemlátogatások során sok jelenlegi 
és egykori tanulónkra ismertünk a kisebb- na-
gyobb gépek mellett! A győzteseknek gratulá-
lunk, a cégeknek pedig még egyszer köszönetet 
mondunk!

Vitányi Nikolett

A lelkes ovisok örömmel vettek részt a Föld napi programokon

Matyó népdalok 
Szentendrén

Kiss Józsefné

A Széchenyi nyelvtanárai

Mezőkövesdi üzemlátogatásokkal tették még érdekesebbé a nyelvi versenyt
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Egy hét Bordeaux mellett
Strategies21 pályázat Mont de Marsan

A MSZC Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma és Köz-
gazdasági Szakgimnáziumá-
nak Erasmus+ pályázatának 
projekttalálkozójára került sor 
2017. március 12. és 18. kö-
zött a franciaországi Mont de 
Marsanban. A gimnázium kül-
döttsége 3 tanárból – Diményné 
Kiss Katalin, Dósa Annamária, 
Nagyné Szalmási Ildikó – és 3 
diákból – Murányi Natália 12. E, 
Ambrus Liliána 11. D és Bukta 
Bence 12. D  –állt.

Fantasztikus egy hetet 
töltöttünk Franciaországban 
a Bordeaux-tól nem messze fek-
vő francia kisvárosban, ahol a 
vendégül látó iskola a Lycée des 
Métiers Robert Wlérick volt. 
A projekttalálkozó témája „Az 
egészséges életmód ösztönzé-
se”. A témából a pályázatban 
részvevő hét ország (Portugália, 
Spanyolország, Olaszország, 
Törökország, Bulgária, Magyar-
ország és a házigazda Franciaor-
szág) diákjai előzetesen otthon 
felkészültek és egy prezentáció-

ban bemutatták gondolataikat, 
ötleteiket azzal kapcsolatban, 
hogy mit is tehetnek ők az 
egészséges életmódért. Nagyon 
ötletes prezentációkat hallot-
tunk és a magyar csapat előadá-
sa is jól sikerült. Diákjaink azt 
hangsúlyozták, hogy az egész-
séges életmód, mint egy puzzle 
több részből áll össze, úgy mint 
az evés, ivás, alvás, mozgás, lelki 
béke és az egészséges környe-
zet. Az előadások mellett min-
den ország bemutatta a városát, 
iskoláját, továbbá készült egy 
országra jellemző dallal. Mi a 
„Tavaszi szél vizet áraszt” című 
népdalt énekeltük el, tanárok és 
diákok közösen. 

A vendégül látó francia isko-
la rengetek programot szerve-
zett. Voltunk a helyi arénában, 
ahol tavasztól őszig bikavia-
dalokat rendeznek (Mont de 
Marsan közel fekszik a spanyol 
határhoz, így hatással van rá a 
spanyol kultúra), diákjaink a 
francia diákok kíséretében fel-
fedezték a várost, autóbusszal 

meglátogattuk Arcashont, a 
híres tengerparti üdülőhelyet 
a Vizcayai öbölben, felmász-
tunk a szél által épített legna-
gyobb tengerparti dűnére, a 
Dune du Pyla-ra. 

A hivatalos programot köve-
tően a magyar csapat Párizsban 
is eltöltött egy napot. Néhány 
nevezetességet érintve egy 
hosszabb sétát tettünk. Jártunk 
a Trocaderon, az Eiffel torony-
nál, sétáltunk a Szajna parton, 
a Tuleriák kertjében, a Champs 
Elysees-n. Megnéztük a Louvre 

udvarán az üvegpiramist és 
megmásztuk a diadalívet. 
Mindeközben sikerült egy-két 
felvételt készítenünk az éppen 
Párizsba látogató Vilmos her-
cegről és feleségéről, Katalin 
hercegnőről.

Már készülünk a pályázat kö-
vetkező találkozója, ami Szófiá-
ban, Bulgária főváro-sában lesz 
májusban. Témája: A digitális 
kommunikáció: antiszociális 
fenyegetés?

Széchenyisek a gyöngyösi 
24 órás vetélkedőn38 fős iskolai csapat vett részt 

a fergeteges hangulatú „Aludj 
máskor!” elnevezésű ifjúsági 
vetélkedőn április 1-2. között 
Gyöngyösön.

Ez a város második alkalommal 
adott otthont a nagy volumenű 
programnak, ahol kilenc 25-50 fős 
középiskolai csapat mérte össze 
ügyességét, tudását, kreativitását.

Az előzetes feladat egy csil-
lagjegy bemutatása volt, amihez 
kapcsolódóan egy zenés, táncos 
3 perces műsorral készültünk, sok 
jelmezt és kelléket állítottunk elő.

A 34 diák (akinek zöme 15-16 éves 
volt) és 4 felnőtt (Pruskóczki Gábor-

né, dr. Radványiné Fodor Valéria, 
Hüvelyes László pedagógusok és 
Bíró Attiláné szülő) nagy lelkese-
déssel és kitartással oldotta meg 
a 32 feladatot, amelyek egymással 
párhuzamosan kerültek kiosztásra 
és folyamatos koncentrálást és alko-
tómunkát igényeltek. A legfiatalabb 
összetételű közösségünk tagjai 
önzetlenül szurkoltak, biztattak más 
csapatokat és szépen helytálltak a 
nagyon erős mezőnyben.

Gratulálunk minden versenyzőnek 
a sikeres szerepléshez és köszönjük is-
kolánk támogatását, hogy ilyen életre 
szóló élménnyel gazdálkodhattunk.

Dr. Radványiné Fodor Valéria

Nagyné Szalmási Ildikó
a pályázatért felelős tanár

Projekttalálkozón a gimnázium küldöttsége

A kövesdi résztvevők 
jelmezes műsorral készültek
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Lelki nap 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

A húsvétra való felkészülést elősegítő 
vallásos hangulatú program három 
fő részből állt. 8 órakor szentmisével 
kezdődött a Szent László templomban, 
amelyet dr. Medvegy János apát-plébá-
nos és Versler Sándor káplán celebrált. 
A prédikáció a nagyböjti elcsendesedés-
re, a megbocsájtásra, a szeretetre, az 
elfogadásra hívta fel a jelenlévő diákok 
figyelmét.

A szentmise végén Csirmaz István 
igazgató osztotta meg gondolatait a 
hallgatósággal, majd kihirdette az SNI-s 
és BTM-es diákok számára megrendezett 
szépíró verseny eredményét és jutalom-
ban részesítette a dobogós helyezetteket.

Ezután a Széchenyi Szakképzési Ala-
pítvány által meghirdetett – Szent László 
élete, és a Szent László legendák elne-
vezésű prezentáció készítő pályázatok 
győzteseinek jutalmazása következett. 
A katolikus iskolák számára meghirde-
tett Szent László fotópályázatra 3 tanuló 
nevezett iskolánkból, a rajzpályázatra 
szintén 3 tanuló készített ábrázolásokat 
Szent László királyról. Munkáik meg-
tekinthetők a templomban kihelyezett 
paravánokon.

9 órától a Közösségi Házban folytató-
dott a Szent László emlékévhez kapcso-
lódó alkotások bemutatása.

A szakiskolások számára kiírt pályázat 
egyik részeként 10 pontból álló törvényt 
kellett készíteni a diákoknak, amit isko-
latársaiknak ajánlanak. Ezt Rajna Viktor 
12. B osztályos tanuló olvasta föl. A pá-

lyázat másik részeként egy életnagyságú 
Szent László hasonmást készítettek el 
tanulóink teljes öltözettel, fegyverzettel 
együtt. A hallgatóság figyelemmel kísér-
te a pályázat elemeinek bemutatását és 
nagy tapssal fejezte ki elismerését.

Ezután a két nyertes prezentáció felol-
vasása, bemutatása következett Besenyei 
Piroska és Molnár Enikő 10.A osztályos 
tanulók tolmácsolásában.

Sok érdekességet és hasznos infor-
mációt hallhattunk Szent László király 
életéről, cselekedeteiről, és a személyé-
hez kapcsolódó legendákról, s a digitális 
technika eszközeit is remekül használták 
fel a pályázatok nyertesei.

Majd három előadást hallgattak meg 
a tanulók: Dr. Linczenbold Levente 
tardi plébánosét, és a Szervita Nővérek 
Gyermekotthonából érkezett Gyöngyi 
nővérét és Alfonza nővérét. 

Az atya a nagyböjti időszakról beszélt, 
és a fiataloknak gondolatébresztő ma-
gatartásmintákat mutatott be. Hangsú-
lyozta az önzés negatív következménye-
it, és a segítségnyújtás, a bocsánatkérés, 
a változtatni akarás fontosságát.

A Szervita Nővérek Elvira anya áldoza-
tos munkáját mutatták be, aki az elmúlt 
évtizedekben több ezer célját, életkedvét 
vesztett olasz drogos fiatal életét vál-
toztatta meg. Az imádság és az Istennel 
való találkozás visszahozta az életked-
vüket és nagy részüket a szülőkkel való 
kiengesztelődéshez, a megbocsájtáshoz is 
hozzásegítette.

Iskolánkban április 7-én került sor az immár hagyománynak 
tekinthető nagyböjti lelki nap megrendezésére. 1. Nagy Mózes Elméleti Líceum – Kéz-

divásárhely
2. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és 
Kollégium – Miskolc
3. Református Kollégium – Kézdivá-
sárhely

8. évfolyam:
1. Gajdócsi András (Fényi Gyula Jezsu-
ita Gimnázium)
2. Mátraházi Krisztián (Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium)
3. Rokonay Szonja (Herman Ottó 
Gimnázium)

9. évfolyam:
1. Czira Borbála (Nagy Mózes Elméleti 
Líceum)
2. Espán Márton (Herman Ottó 
Gimnázium)
3. Gedeon Máté (Fényi Gyula Jezsuita 
Gimnázium)

10.évfolyam:
1. Dimény Áron (Református Kollé-
gium)
2. Farkas Erik (Nagy Mózes Elméleti 
Líceum)
3. Száraz Dániel (Diósgyőri Gimná-
zium)

11.évfolyam:
1. Dáni Eszter (Nagy Mózes Elméleti 
Líceum)
2. Kovács Roland (Nagy Mózes Elmé-
leti Líceum)
3. Homolya Panni (Fényi Gyula Jezsu-
ita Gimnázium)

12. évfolyam:
1. Pákozdi Máté Márk (Fényi Gyula 
Jezsuita Gimnázium)
2. Gedeon András Sándor (Fényi 
Gyula Jezsuita Gimnázium)
3. Talpa Diana (Nagy Mózes Elméleti 
Líceum)

Külön díjasok:
Legjobb szóbeliző és írásbeliző: 
Espán Márton (Herman Ottó Gimná-
zium)
Legjobb mezőkövesdi versenyző: 
Kelemen Máté

A 46. Hancsók 
Kálmán Megyei 
Matematikaverseny 
eredményei:

Dr. Radványiné Fodor Valéria

A szentmisét követően érdekes 
és tanulságos előadások következtek
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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, 18 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 18 óra 
Májusban az esti szentmisék 19 órakor 
kezdődnek.
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
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 katolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közössé-
gi Ház mögött) minden hónap negyedik 
vasárnapján 17 órai kezdettel. A hétköznapi 
ünnepek időpontjai és további információk a 
www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: április 23. 

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) 

április 16–22-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)
április 23–29-ig

PatikaPlus Gyógyszertár
(A TESCO épületében)

április 30 – május 6-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

április 22.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

április 29.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

május 6.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

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

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

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban március 28. és április 11. között 
7 házasságkötést és 14 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátarto-
zóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Fejes Attila – Szilágyi Barbara,

Ittes Tibor – Szelényi Edit,
Vizkeleti Máté – dr. Guba Eszter,
Roszkos Norbert – Nyeste Tímea,

Pap Gábor – Kovács Adrienn,
Barna Richárd – Antal Judit.

Haláleset:
Juhász Péter 83 éves,

Hajdu Lászlóné 85 éves,
Pap László 65 éves

Jablonkai Béláné 80 éves 
mezőkövesdi lakos.

Ünnepi hulladékszállítás
A május 1-jei ünnep alatt társaságunk az 
alábbiak szerint végzi a lakossági hulladék-
gyűjtést Mezőkövesd városban.

A 2017. május 1-jén (hétfőn) esedékes 
lakossági hulladékgyűjtést 2017. május 
2-án (kedden) végezzük az ezen a napon 
esedékes járatokkal párhuzamosan. 

A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2017. május 1-jén zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel.

Mezőkövesdi VG Zrt.

Április 29. szombaton a zöldségpiacnál 
fűszerek és gyógynövények vására.

Várunk mindenkit szeretettel!

2017. évben is megrendezésre kerül a 
„Matyóföld Legszebb Kertjei” programsorozat.
A kertek díjazása, az Őszi Zöldség-Gyümölcs 

Kiállításon lesz.
Kérjük önöket, nevezzenek, 

mutassák meg kertjeiket!
matyokertklub@gmail.com

Matyó Kertbarát Egyesület



12            Mezőkövesdi Újság 2017/8

PALETTA

Stopper
április 22. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Újpest NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

május 6. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Honvéd 
FC NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

április 22. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry  – Sárospa-
taki USI  női labdarúgó-mérkőzés a Városi 
Stadion kis műfüves pályáján

április 29. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Kazinc-
barcika U14 labdarúgó-mérkőzés a Városi 
Stadion nagy műfüves pályáján
12 órától Mezőkövesd Zsóry SE –  Kazinc-
barcika U15 labdarúgó-mérkőzés a Városi 
Stadion nagy műfüves pályáján

Hívogató
április 27. csütörtök
18 órától Dr. Nógrádi György bizton-
ságpolitikai szakértő előadása a Városi 
Galériában

április 28. péntek
17 órától A Művészeti Iskola 
Tavaszköszöntő Jótékonysági Gálaestje 
a Közösségi Házban

április 29. szombat
8 órától III. Tour de Race Futam – 
Évadnyitó DRAG & DRIFT SHOW verseny 
Mezőkövesd Repülőtér 

április 29. szombat
17 órától A vád tanúja – a MASZK Egye-
sület előadása a Közösségi Házban

Május 1. hétfő
Civil Majális a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben

Május 3. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub 
a Közösségi Házban. Téma: Tompa Mihály

Május 4. csütörtök
18 órától Anyák napi Kovács Kati koncert 
a Közösségi Házban

Moziajánló
május 3. szerda, Közösségi Ház

17 órától: Bébi úr – 3D
magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film, 2017

19 órától: Vén rókák
magyarul beszélő, 
amerikai krimi-vígjáték, 96 perc, 2017

Nem öreg az, akinek a szíve fiatal. Tehát: 
attól, mert valaki nyugdíjas, még nyu-
godtan rabolhat bankot. Sőt: egy nyug-
díjas sokkal nyugodtabban rabol bankot, 
mint a pánikra és izgalomra hajlamos 
fiatalok. Vagyis: a tökéletes bankrablást 
bízd koros férfiakra. 

Három békés szegénységben élő idős 
férfi (Freeman, Caine, Arkin) megelégeli a 
pénztelenséget. Úgy döntenek, hogy a sa-
ját kezükbe veszik a folyószámlájuk sorsát, 
és a vén korukra a bűn útjára lépnek. Nem 
félnek, és nem sietnek el semmit. Tervet 
készítenek, mindent végiggondolnak, 
és akcióba lépnek. És újra átélik, milyen 
fiatalnak lenni... (port.hu)

Az Alapfokú Művészeti Iskola 
programjai

Április 25. kedd, 17 órakor a zeneiskolá-
ban (Mezőkövesd, Mátyás király út 130.) 

„EGY ÜTŐS DÉLUTÁN!”  
– a zeneiskola Ütő Tanszakának koncertje. 
Könnyed stílus, sokszínű hangszerek, re-

mek kikapcsolódás minden korosztálynak.

Április 28. péntek 17 órakor 
a mezőkövesdi Közösségi Házban

„TAVASZKÖSZÖNTŐ JÓTÉKONYSÁGI 
GÁLAMŰSOR” 

Belépőjegyek és támogatójegyek a 
zeneiskolában, valamint az előadás előtt a 

helyszínen válthatók. 
A bevétel az iskola alapítványát támogatja. 
Szívesen fogadjuk az adó 1%-os és egyéb 
felajánlásaikat: „Autovill Mezőkövesdi 
Zenei és Művészeti Képzésért Alapít-

vány” (számlaszám:11734107- 20112983; 
adószám: 18424706-1-05) 
Információ: 0649/412628; 

e-mail: zenede01@gmail.com

Május 2–6. 
„NYÍLT TANÍTÁSI NAPOK A MŰVÉSZETI 

ISKOLÁBAN”.
Időpontok:

A zeneiskolában (Mezőkövesd Mátyás 
király út 130.) 14-18 óráig.

A tagiskolákban és a telephelyeken (a 
szentistváni, a bogácsi, valamint a mező-
kövesdi Szent István Katolikus Általános 

Iskolában) az iskolai hirdetőn és a bejárat-
nál levő beosztás szerint.

A néptáncórákkal és egyéb kérdésekkel 
kapcsolatban bővebb felvilágosítás: 

Tel: 06 49/412-628, 
e-mail: zenede01@gmail.com,  

honlap: www.maamipsz.hu 

HIRDETMÉNY

Mezőkövesd Város Önkormányzata pályá-
zat útján történő bérbeadásra hirdeti meg

a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. 2/2. 
szám alatti, 59 m2 alapterületű, 
2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel 

rendelkező, komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. május 4. (csütörtök)

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányza-
ti Hivatal, Mátyás király út 112., Polgár-
mesteri titkárság.

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájé-
koztató megtekinthető a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 
hirdetőtábláján, a városi honlapon –
www.mezokovesd.hu-, illetve átvehető 
a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal, Mátyás király út 112. sz. em. 28. sz. 
irodahelyiségében ügyfélfogadási időben 
(tel.: 49/ 511-536).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

(port.hu)

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, 

színes programok, 
hivatalos ügyek intézésének segítsége, 

egészségügyi ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!

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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

Dr. Oláh Katalin 

életének 76. évében 
2017. március 31-én elhunyt. 

A gyászoló család

Matyó Múzeum Szent László tér 8.
49/311-824

K–V: 9–17 óráig
H: zárva

Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági 
Gépmúzeum

Eötvös u. 32.
49/312-820

K–V: 9–17 óráig
H: zárva

Takács István Életmű 
Kiállítás (Városi Galéria)

Szent László tér 23.
49/312-759

V–Szo: 9–17 óráig
V–H: zárva

Kisjankó Bori 
Emlékház

Kisjankó Bori u. 22.
49/412-844

K–V: 10–16 óráig
H: zárva

Múzeumok nyitvatartása 
április 1-jétől október 31-ig

Az erőviszonyok az ellenfél sikerét sejttették, az értékszá-
mok a vetélytárs 8-4-es fölényét tükrözték, az első tábláju-
kon Kiss Pál nemzetközi mester ült asztalhoz.     

Sajnos az erőtöbblet a végeredményben is megmutat-
kozott, a 8 döntetlen mellett a fennmaradó 4 táblából 
hármon a vetélytárs kerekedett felül, így összességében 7 
– 5 arányú győzelmet aratott a bábonyi együttes. 
Csapatunk a 11. helyezettől 2,5 ponttal lemaradva, az utol-
só helyen zárta az idényt.

Győzött: Póta Lajos      
Döntetlen: Sallai János, Zelei Zoltán, Hunkó György, 
Nyíri Dániel, Hegedűs Rafael, Kántor József, Pap Kristóf 
és Csontos Dominik      
Játszottak még: Barabás Tibor, Hajnal Gyula 
és Tóth László

Minden erőfeszítés 
ellenére...

Dr. T. B.

SAKK Az NB II-es sakkbajnokság Barcza-cso-
portjában az utolsó fordulóra került sor, 
amelyben csapatunk a bennmaradásért 
ki-ki meccset játszott a Sajóbábonyi SE 
együttesével. 
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A focistáknál beindult a pontgyártás
LABDARÚGÁS Győzelem a Debrecen, döntetlen a 
Videoton ellen, továbbjutás a Magyar Kupában.

Négy pontot szerzett legutóbbi három mérkőzésén az OTP Bank 
Ligában a Mezőkövesd Zsóry FC. A kövesdiek sűrű időszakon 
vannak túl, hiszen hétközi meccsek is vártak rájuk. Előbb az MTK 
otthonában 2-0-ra kikaptak a bajnokságban, sajnos azon a mérkő-
zésen alig akadt helyzete is a csapatnak. A Debrecen elleni hazain 
viszont a mérkőzés elején belőtte első bajnoki gólját Veszelinovics, 
a második félidőben pedig több kimaradt lehetőséget követően 
Strestík passzából Baracskai is betalált, a vendégek Tőzsér megpat-
tanó szabadrúgásából csak szépíteni tudtak. A sorozatot a Videoton 
elleni bajnoki zárta, az első félidő közepén Suljics szerzett vezetést a 
fehérváriaknak, de Gohér szép passzából Molnár egy kapáslövéssel 
egyenlített. A hazaiaknak még volt egy kapufája, s mindkét oldalon 
volt több helyzet, de gól már nem esett. A Mezőkövesd Zsóry 35 
ponttal nyolcadik a bajnokságban. A csapat továbbjutott a négy közé 
a Magyar Kupában is, a Szolnokot idegenben győzték le 4-3-ra úgy, 
hogy háromszor is vezettek a hazaiak, de mindannyiszor sikerült 
egyenlíteni, sőt, a hajrában a vezetést is megszerezni. Az elődöntő-
ben a vasas lesz csapatunk ellenfele, a két mérkőzés időpontja: április 
26. 16:00 Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry (helyszín: Szusza Ferenc 
Stadion), május 17. 20:00 Mezőkövesd Zsóry – Vasas FC (helyszín: 
Mezőkövesd, Városi Stadion).

Eredmények:
Szolnoki MÁV FC – Mezőkövesd Zsóry FC 3-4 (1-1)
Gólszerzők: Hajba T. (5.), Pantovic (47.), Berdó (74.) ill. Diallo (26.), Baracskai 
(72.), Strestík (77.), Molnár (84.)
MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry FC 2-0 (2-0)
Gólszerzők: Torghelle (37.), Baki (43.)
Mezőkövesd Zsóry FC – Debreceni VSC 2-1 (1-0)
Gólszerzők: Veszelinovics (7.), Baracskai (79.) ill. Tőzsér (83.)
Videoton FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)
Gólok: Suljics (25.), illetve Molnár (27.)

LABDARÚGÁS Három országos kispályás tornán is a négy 
közé jutott a LoveHunter csapata.

A Kaminokupa országos kispályás labdarúgó sorozat három állomásán 
is részt vett a mezőkövesdi Lovehunter és egy második, egy harmadik 
és egy negyedik helyet szereztek. A kövesdiek február végén az Auchan 
Törökbálint Kupán szerepeltek, ahol két győzelemmel és egy vereséggel 
jutottak tovább csoportjukból, a torna gólkirálya Lázár Balázs lett 8 gól-
lal, a legtehetségesebb játékosnak Nagy Leventét választották.

A március 15-i Foci Forradalom tornán két csapattal indult a gárda, a 
Lovehunter négy győzelemmel jutottak tovább csoportjukból, a torna 
gólkirálya Bata Árpád lett 9 góllal.

Az április 8-i 3. Fair Play Kupán végig magabiztos teljesítményt nyújtó 
LoveHunter ezúttal a döntőig menetelt, ahol – miután kétszer hetesek-
kel jutottak tovább – ezúttal elpártolt mellőlük a szerencse, s 1-1 után 
büntetőkkel kikaptak a tárnoki Futottak Még csapatától.

Már csak az aranyérem 
hiányzott

Mindkét félidőt a váciak kezdték 
jobban, csapatunknak azonban 
mindkétszer sikerült fordítania. 
Az MKC jól védekezett, labdákat 
szereztek, több blokkjuk volt és 
Holló is jól teljesített, s az ember-
hátrányokból is jól jött ki a csapat, 
sikerült könnyű gólokat szerezni. 
Támadásban kiemelkedőt nyújtott 
Vukics, aki átlövésekből és betöré-
sekből, sőt, szélről is eredményes 
tudott lenni, illetve Nagy Norbert, 
aki pontosan célzott és rendre 
bevette a váciak kapuját.

Janó Pál: „Nehéz már ilyenkor mo-
tiválni a játékosokat, de négy pont 
megszerzését tűztük ki célul. Nagy 
csata volt, köszönöm a játékosok-
nak, hogy összeszedték magukat, 
ezt a tiszteletet megérdemelték 
a szurkolók. Volt pár nagyon jó 
teljesítmény is. ”

Kövesdi siker 
az utolsó hazain
KÉZILABDA A Vác legyőzésével 
búcsúzott hazai közönségé-
től a Mezőkövesdi KC.

Mezőkövesdi KC – Váci KSE 
31-27 (15-13)
Mezőkövesd, 350 néző, vezette: 
Dobrovits, Tájok
MKC: Holló B. - Nagy N. 5, Grigorjev 
1, Radnics 4, Szelvaszjuk 5, Vukics 
7, Kiss R. 3 (1). Csere: Kovács J. (k), 
Szepesi 2, Vaskó 1, Lókodi, Grünfelder 
1, Trivkovics, Kovács B., Pordán. 
Vezetőedző: Janó Pál
Vác: Vitáris - Vasics 6 (2), Tyiskov 
1, Topics 4, Koller 1, Lendvay 3, 
Popovics 6 (3). Csere: Drisszi (k), 
Ménfői 2, Császár, Czene, Stanojevics 
4 (1), Csicsikalo, Pavlovics, Kerekes. 
Vezetőedző: Gúnya Péter
Hetesek: 2/1, ill. 7/6
Kiállítás: 12, ill. 4 perc
Az eredmény alakulása: 2-4, 4-7, 10-7, 
12-8, 15-17, 19-17, 23-20, 23-23, 29-26

Tóth Balázs

Pontosztozkodás a Pancho Arénában (Fotó: vidi.hu)

T. B. T. B.

Vukics akcióban
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Tévé-, internet-, telefonszolgáltatások értékesítése 
és ügyintézés lakossági és kisvállalati ügyfelek részére

2017. május 3. és május 17., 9.00–16.00 óra
Mezőkövesd, Mátyás u. 2. (NTX Computer Számítástechnikai üzlet)

A nyitvatartási időn kívül munkatársunk Pénzesné Nagy Katalin  
a +36 20 220 1184 telefonszámon várja hívásukat!

Invitel Nap Mezőkövesden

invitel.hu

Fizetett hirdetés
Fizetett hirdetés
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A hagyományokhoz hűen a hús-
vétot megelőző hétvégén vitték 
a hívek az ájtatosság jelképét, a 

fából készült keresztet. A menet 15 óra-
kor a Jézus szíve templomtól indult és 
a Szent László templomhoz érkezett 
meg, ezalatt végigjárták a 14 állomást. A 
szereplők korhű ruhákba öltözve idéz-
ték fel Jézus keresztre feszítésének 
történetét, részt vállalva szenvedése-
iből. Az esemény kezdetén dr. Berkes 
László pápai prelátus szólt néhány 
szót a vallási szertartásról, majd is-
mertette a menetrendet.

– A mai nap azért kísérjük el Krisztust 
a keresztútján, hogy együtt érezzünk 
vele és megköszönjük neki, hogy meg-
váltott bennünket. Hálánkat hozzuk el, 
kérésünket és felajánlásunkat, akár sa-
ját, akár hozzátartozóink, barátaink bű-
neiért és kérjük, hogy segítsen minket az 
élet küzdelmeiben – emelte ki dr. Berkes 
László.

A menet elején a ministránsok ha-
ladtak, utánuk az egyház képviselői, 
majd a szereplők és a kereszthordo-
zók, a sort az összegyűlt hívek zárták. 
A keresztút egyes stációinak nevét és 
számát dr. Medvegy János címzetes 
apát-plébános ismertette, majd azt is 
elmondta, hogy melyik csoport viszi 
tovább Krisztus megváltó szenvedésé-
nek jelképét.

Az utolsó stációnál, a Szent László 
templom oldalkeresztjénél, közösen 
énekeltek és imádkoztak az egybegyűl-
tek bűneik megbocsátásáért. A Kereszt-
út a hívek otthonról hozott feszületei-
nek a megáldásával zárult.

Keresztúti 
ájtatosság

Immár 5. alkalommal rendezték 

meg a Városi Keresztutat 

Mezőkövesden. Április 8-án a 

hívek végigjárták a 14 stációt a 

település főutcáján.

D. Anett

Az első stáció a Jézus szíve templom oldaludvarán volt, itt gyülekeztek és innen indultak a 
hívek tovább, bejárva azt a jelképes útvonalat, amelyen 2000 éve Jézus a Golgotára vitte a 
keresztet. Az egyes stációk végigjárása során a szereplők bemutatták Isten fiának történe-
tét, halálra ítélésétől a temetéséig. 

A keresztút 
képekben

A keresztúti ájtatosság során az állomások között az 
egyház, az önkormányzat, az intézmények, valamint 
a civil szervezetek képviselői vitték a feszületet.


