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Városunk lapja

aktuálIs Ötezren a Zsóry Majálison 
aktuálIs Molnár Józsefné az Év Védőnője
sportkalauZ tóth lászló a kispadon

Felkészülés az életre
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Majálisa zsóryban
Változatos rendezvény 
várta a vendégeket május 
1–3. között a Zsóry 
Gyógy- és strandfürdőben: 
kulturális és 
sportprogramokkal, 
koncertekkel.

„A tavalyi eredményeket 
túlszárnyalva jobban sike-
rült a látogatószám tekin-
tetében az idei majális. 
A programoknak és a jó 
időnek köszönhetően mint-
egy 4-5 ezer ember látoga-
tott ki a három nap alatt a 
fürdőnkbe” – értékelte a 
május elejét Vámos Zoltán 
fürdővezető.

Május 1-jén délelőtt civil forgataggal kezdődtek a programok, amely 
keretében bemutatkoztak a mezőkövesdi egyesületek, klubok. A ci-
vil forgatag a Civilek hete elnevezésű programsorozat része, amely-
nek az a célja, hogy felhívja a cégek, magánszemélyek figyelmét arra, 
hogy adójuk 1%-át mezőkövesdi szervezeteknek is eljuttathatják. A 
sátrakban a Matyó Kertbarát Klub és a Matyó Foltvarró Klub kéz-
műves-foglalkozással, míg az Egészségklub állapot- és egészségügyi 
felmérésekkel, teákkal, a Bükkalja Alapítvány pedig különböző játé-
kokkal várta a látogatókat. A színpadon egymást váltották a szerve-
zetek ének-, próza-, tánc- és egyéb produkciói. Főzési lehetőséggel 
is várták a vállalkozó kedvűeket: a Mezőkövesdi Városgazdálkodási 
Zrt., a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, a Polgári Kör, a Mozgássérültek 
Egyesülete, valamint a civil szervezetek csapatát.

A május elsejei napot Kasza 
Tibi és Szandi fellépése 
zárta. A hétvégén még 
a fürdő vendége volt 
május 2-án Katus Attila, 
akivel a vendégek együtt 
mozoghattak, tornázhattak. 
A három nap során több 
alkalommal zumbát és 
aqua zumbát tartottak 
az ikermedence mellett, 
illetve a medencében a 
Mezőkövesden táborozó 
budaörsi zumbások és 
instruktoruk, Fehér Grácia 
vezetésével.

M. Zs.

Séta a világörökség- 
helyszíneken

Fotókiállítás nyílt 
szlovák sándorné 

alkotásaiból 
a közösségi Házban 

április 29-én. a tárla-
ton mintegy 100 fény-

képet tekinthetnek 
meg az érdeklődők.

Szlovák Sándorné, a Szent 
László Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola 
nyugalmazott tanára a peda-
gógusi pályafutása befejezé-
se után kezdett el komolyab-
ban foglalkozni a fotózással. 
Elsősorban tájak, valamint 
épületek fényképezésével 
foglalkozik. A tárlat anyagát 
a világörökség hazai és kül-
földi helyszínein készített 
képek alkotják.

MEGNYItÓ Elsőként dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte a jelenlé-
vőket, aki az alkotó méltatása mellett a fényképkészítés jelentőségéről osz-
totta meg gondolatait. A tárlatot Jacsó Balázs, a Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola művésztanára nyitotta meg. 

 „A tárlat anyaga 
a hazai helyszínek mellett 

a Romániában, Csehországban, 
Lengyelországban, 

Horvátországban és 
Olaszországban készített fotókból 

áll” – emelte ki Szlovák 
Sándorné.

Plitvice, Horvátország (fent), 
Litomysl, Csehország (jobbra)

B. k.
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Május 5-én megkezdődött az érettségi. 
Városunk két középfokú oktatási intézményé-
ben idén mintegy 300-an adnak számot az 
elmúlt években megszerzett tudásukról.

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola végzősei 
közül összesen 39-en választották az emelt szintű érettségit, emellett 12 
diák szintemelő vizsgát tesz, ami azt jelenti, hogy ők már rendelkeznek kö-
zépszintű érettségivel. Ezen felül vannak olyan érettségizők, akik kiegészítő 
vizsgát tesznek az iskolában. Juhász Jánosné, az iskola igazgatója a felada-
tokkal kapcsolatban elmondta, a magyar nyelv és irodalom szövegértési 
része nem volt különösebben nehéz, a feladat a digitális nyelvhasználathoz 
kapcsolódott, éppen ezért a diákok nagyon sok idegen szóval találkozhat-
tak a szövegben. „Összességében úgy láttam, hogy a tanulók jól boldogultak 
a feladattal és nagyon szép munkák születtek, az esetleges pontvesztések pe-
dig kisebb figyelmetlenségekből származtak” – mondta az intézményvezető. 
Az utolsó írásbeli vizsgát május 20-án rendezték meg az iskolában, míg a 
szóbeli vizsga június 16-án kezdődik és két héten keresztül zajlik majd.

sZakkÉpZÉs A Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában mintegy 
70 diák érettségizik, akik közül három tanuló történelemből emelt szintű 
érettségit tesz. Csirmaz István, az iskola vezetője szerint a magyar érettségi 
vizsgakérdései megfelelőek voltak, ellenben a matematika második részében 
nehéz feladatok vártak a diákokra. A történelem és az idegen nyelvek után 
a szabadon választott tárgyak következtek. „Az informatikus diákok infor-
matikai alapismeretekből, a gépészeink gépészeti alapismeretekből, míg a 
kereskedők kereskedelem-marketing ismeretekből vizsgáznak, de vannak olyan 
tanulóink, akik biológiából, földrajzból, vagy fizikából 
érettségiznek” – emelte ki Csirmaz István.

Az érettségi mellett a szakképző 
iskolás diákok számára is meg-
kezdődtek a vizsgák. Az írásbeli 

két kiemelt napja május 15-e és 
16-a volt. Ezt követően két héten 

keresztül zajlanak a gyakorlati és a 
szóbeli vizsgák az intézményben. A 
végzős diákok közül sokan folytatják 

majd tanulmányaikat a szakkép-
zőben, előreláthatólag a diákok 

mintegy 80-85%-a egy másik 
szakképesítés megszerzéséért 
újra beül majd az iskolapadba 
szeptembertől.

Érettségi 

B. k.
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városháza a szociális igazgatásról szóló rendelet módosításáról, intézmények 
nyári felkészüléséről, emléktábla kihelyezéséről döntött 

egyebek közt városunk képviselő-testülete április 30-ai ülésén. 

képviselő-testületi ülés 
A tanácskozás elején dr. Fekete Zoltán kö-
szöntötte Tállai Andrást és gratulált, hogy  
immár ötödik alkalommal választották meg 
Mezőkövesd és térsége országgyűlési kép-
viselőjének. Ezt követően dr. Fekete Zoltán 
felolvasta testvérvárosunk, Kézdivásárhely 
polgármestere, Bokor Tibor levelét, amely-
ben az ott élő magyarok nevében gratulált 
a választási eredményekhez. A határon túli 
üdvözlet után Tállai András országgyűlési 
képviselő mondott köszönetet a válasz-
tópolgároknak, hogy részt vettek a vok-
soláson, és azt, személyére és a FIDESZ-
KDNP szövetségre szavaztak. Elmondta, 
hogy Mezőkövesd előtt még számos fel-
adat áll, hogy tovább haladjon a fejlődés 
útján, és reméli, hogy a képviselő-testü-
lettel a jövőben is eredményesen tudnak 
majd e téren együttműködni.

NapIrENDEk A polgármesteri tájékozta-
tót követően a testület elfogadta az ön-
kormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosítását, a 2013-as év zárszámadá-
sát, illetve egyszerűsített beszámolóját.

Módosították a települési hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
rendeletet. Erre azért volt szükség, mert 
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-re változott 
a szolgáltató neve. Emellett módosítás, 
hogy az ingatlantulajdonosoknak június 
30-ig kell megvásárolniuk a minimum 13 
darab 120 literes hulladékgyűjtő zsákot.

A szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló rendeletben is változásokat eszkö-
zöltek. A nyugdíj emelkedésével az öreg-
ségi nyugdíj összege is megemelkedett, 
jelenleg 28.500 forint. A különböző jutta-
tásokra, segélyekre eddig mindig az volt 
jogosult, akinek a jövedelme nem érte el 
az öregségi nyugdíj 250%-át. A mostani 
módosítással ezt a százalékot 300, illetve 
egyes esetekben 350%-ra emelték fel.

A grémium elfogadta a Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulási Megállapo-
dás módosítását, a Zsóry Camping Kft. 
2013. évi egyszerűsített beszámolóját, a 
Camping és az üdülőházak, illetve a tájhá-
zak nyári üzemeltetésre történő felkészí-
téséről szóló tájékoztatót is. Határoztak a 
civil szervezetek, egyházak számára nyújt-
ható támogatási kérvényekről is. 

A szociális nyári gyermekétkeztetés 
igényléséről is tárgyalt a képviselő-testü-
let. A pályázat révén több mint 5 millió 
forint értékben 249 szociálisan rászoruló 
gyermek nyári étkeztetését tudja majd 
biztosítani az önkormányzat. Az erről 
szóló pályázati anyagot június elején bí-
rálja el majd az illetékes testület.

A képviselők döntése alapján az önkor-
mányzat visszavonja a KEOP-5.5.0/A/12-
2013 0309 számú, a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola energetikai 
korszerűsítésére benyújtandó pályázatát. 
Ennek oka, hogy ezzel egy időben az Egri 
Főegyházmegye is beadta hasonló projekt-
jét, és két ugyanolyan témájú pályázat nem 
lehet egyszerre. Az egyházi pályázat 100%-
os támogatottságú, míg az önkormányzat 
által eszközölt projektben a kiadások 85%-
át biztosítanák, ezért értelemszerűen az 
önkormányzat által benyújtott pályázat 
visszavonása volt a célszerű.

A városatyák döntöttek a „Tiszta 
forrásból” emléktábla elhelyezéséről is, 
melyet városunk a közelmúltban kapott 
meg. A 2014-ben elindított program 
keretében ismerték el azokat  a Kárpát-
medencei településeket, amelyekben az 
elmúlt évtizedekben a magyar népzene 
és néptánc kutatói a népi kultúra fel-
becsülhetetlen értékű kincseit jelentős 
mennyiségben gyűjthették. 1899-ben 
Vikár Béla nyelvész és etnográfus város-
unkban gyűjtött népdalokat. Városunk is 

bekerült az elismerés első díjazottjainak 
sorába, az emléktáblát a Matyó Múze-
um épületének Mátyás király út felé eső 
homlokzatára helyezik majd ki. 

Az utánpótlás sportközpont további 
fejlesztése érdekében a képviselők elfo-
gadták a város településrendezési terv és 
helyi építési szabályzat módosítás vélemé-
nyezési szakasz ismertetését, lezárását.

A grémium szintén megszavazta a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
köznevelési intézményeinek alapdoku-
mentumát érintő változásokkal kapcsola-
tos állásfoglalást, valamint a Mezőkövesdi 
Média Nonprofit Kft., illetve a Mezőkö-
vesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 
alapító okiratának módosítását. 

Sürgősségi indítványként tárgyalta a 
testület a Tízparancsolat emlékmű elhe-
lyezését, amely a Kavicsos-tó és Szabad-
időparkban lesz elhelyezve.

 Az ülés végén technikai módosítást 
hajtottak végre a Mező Ferenc Tagiskola, 
a Móra Ferenc úti és a Dohány úti óvoda 
pályázata kapcsán beadott EU önerő pá-
lyázathoz szükséges határozataiban. 

Molnár Zsanett

Mintegy 2 tonna (80 darab 120 literes zsáknyi) szemetet 
szedtek össze az önkéntesek május 9-én és 10-én a Te szedd! 
elnevezésű országos kezdeményezés keretében, melyhez 
negyedik alkalommal csatlakozott városunk.

Több helyszínen több százan tisztították meg településünket az eldobált hulladéktól. A 
két középiskola diákjai, tanárai, a MASZK, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, a Szent 
László Egyesület, a Matyó Nagymama Klub, a Matyó Kertbarát Egyesület tagjai, az Egész-
ség Klub, a Mozgássérültek, a Reuma Klub, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viselői a város utcáin, játszóterein gyűjtötték össze az eldobált papír-, műanyag és egyéb 
hulladékot a Civilek Hete keretében. Te szedd!M. Zs.

Tállai Andrásnak dr. Fekete Zoltán gratulált 
a választási győzelemhez
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„LeLket megtöLteni ide jöjjetek!”
Bár már másfél éve megnyílt a Galéria egész épületét megtöltő gyűjteményes tárlat, még a me-
zőkövesdiek közül is sokan vannak, akik nem látták a XX. század legjelentősebb magyar freskó-
művészének, a matyók festőjének életmű-kiállítását. Pedig a 11 teremben több mint 200 alkotás 
látható: tájképek, csendéletek, portrék, életképek, színkompozíciók, a legkisebb vázlatoktól a 
monumentális munkákat megidéző 4-5 méteres kartonrajzokig. Takács István kiemelkedő szere-
pet vállalt a matyó hagyományok megőrzésében. Ezt bizonyítják egy-egy külön termet megtöltő 
divattervei, motívum-feldolgozásai, üvegablakokhoz készített tervei. 

A látogatók számára kedvező lehetőség, hogy a nyári hónapokban – júniustól augusztusig 
– már keddtől vasárnapig tekinthető meg a kiállítás, naponta 9–17 óráig. A leghitelesebb 
visszaigazolás a látogatók körében elért sikerekről, hogy a vendégkönyv bejegyzéseiben 75 
oldalon át sorjáznak az alábbiakhoz hasonló dicsérő, elismerő vélemények:

„... A művész szavait idézve:
„Én azt szeretném, hogy képeim újra 
áhítatot váltsanak ki, és az ég felé 
emeljék, reménységgel töltsék meg 
az emberek lelkét... A tiszta hitű 
művészet a testnek tápláló kenyér, a 
léleknek tisztuló felszabadulás.”
Ennek az élménynek lehettem részese. 
Köszönet és hála azért a kitartó és lelkes 
munkáért, hogy ne merüljenek feledés-
be ezek a csodálatos alkotások, hanem 
feltáruljanak mindannyiunk előtt!

*
Beteljesedett! A felbecsülhetetlen, 
óriási életművet sejtető gyűjtemény 
méltó helyet talált.
Örömöm határtalan! Takács Ist-
ván transzcendentális méretű és 
ihletettségű műalkotásai sugározzák 
emberi nagyságát, mély, tiszta lelkü-
letét, igaz, őszinte hitét. Alázatát a 
Felettünk álló iránti tiszteletét, szere-
tetét és elkötelezettségét matyó népe 
iránt. Az égiek fogták kezét és rendeltek 
mellé egy művészetét értő és rajongva tisz-
telő, csodáló fiatal Kollégát, aki hihetetlen 
ügybuzgalommal, hozzáértéssel és meg-
szállottsággal a művész iránti tiszteletből 
hatalmas munkával megalkotta e Kiállítást 
egyszer s mindenkorra az utókor számára. 

*
Életem egyik legszebb élményében volt 
részem, pedig már sok földet bejártam 
és szerencsém volt sok szépet látni. Az 
érzelmekkel teli tárlatvezetés óriási ér-
zéseket keltett bennem, mindenképpen 
hírét viszem Matyóföldnek..., visszatérek 
a családommal és ismerőseimmel.

*
A szépséget, a hitet,..... a „Hit, Remény 
és Szeretet”-et találtuk meg itt, át-
jőve a mezőkövesdi templomból, itt 
újra csodával találkoztunk. Csodálatra 

méltó ez az ember, az élete munkája, 
igényessége, hite, kitartása – nagy „ta-
lálkozás” volt ez számunkra. Gratulálunk 
Mindannyiuknak, akik ezt a Galériát ilyen 
szépre alkották, az életmű kikutatóinak, 
a nagyon gazdag anyagnak.

*
Olyan magasságokat és mélységeket él-
tem át az itt eltöltött kettő órában, hogy 
többször beleborzongtam és könnye-
immel küszködtem. Isten áldja meg... 
őszinte, tiszta, igaz emberségét!

*
A város sikertörténete 
ez a gyűjtemény.

*
Csodálatos életmű, hatalmas és lenyű-
göző energiával és alázattal: példakép 
lehet minden alkotónak.

*
Ezt az európai-nemzetközi világnak 
ismernie kellene!

*
A tárlatvezetés olyan szeretetről árulko-
dott a művész iránt, hogy néhol könnybe 
lábadt a szemünk, örökre emlékezetünk-
be véstük Takács István nevét.

*
Nagyszerű kiállítás, dagad a szívünk a 
büszkeségtől, hogy ilyen tehetséges 
művésznek lehettünk a kortársai és itt 
születhettünk.

*
A csodálatos tárlatvezetés szokatlan és 
óriási élményt jelentett, hiszen rész-
letes betekintést adott Takács István 
kiváló, különleges tehetségű, sokoldalú 
munkáiba. Kívánom, hogy minél több 

honfitársam megismerje és látogassa a 
kultúra e kiváló intézményét! 

*
Hálás szívvel mondunk köszönetet ezért 
a csodás lelki és szellemi élményért.

*
Büszkék vagyunk városunkra, ami-
ért lehetőséget teremtett ennyi 
szépség bemutatására. 
Nagyon jó érzés ilyen ősökkel megmu-
tatni a matyók szépségét.  

*
Lenyűgöző a kiállítás! Szeretném, ha 
az egész ország megismerhetné ezt 
az életművet! 

*
Takács István csodálatos életműve és a 
briliáns tárlatvezetés adott felejthetet-
len élményt. Bízunk benne, hogy erő-
feszítései egyszer meghozzák gyü-
mölcsüket és Takács Istvánt a méltó 
világhírnév felé vezetik majd!

*
Külön élmény, hogy a lelki fejlődését is 
nyomon követhetjük egy ilyen soha nem 
nyugvó alkotóművésznek.

*
Megismerhettük e nagyszerű ember 
csodálatos életművét. Tisztelet a mester 
előtt és azok előtt, akik lehetővé tették a 
kiállítás megnyitását.

*
Takács István sziporkázóan tehetséges, 
monumentális festő, akinek alkotásai nem 
csak Matyóföld és Magyarország, hanem 
a világörökség részét képezik. Isten áldja 
meg a festőművészt és ezt a kiállítást!

*

Köszönjük ezt a lélegzetelállító és érzel-
meket elindító kiállítást.

*
A legtöbben nem is sejtik, milyen 
csodákat találni ebben a remek, 
modern múzeumban. Takács István, 
még soha sem hallottam e nevet, pedig 
Ő a magyar Leonardo!

*
A kiállítás magával ragadó! A mester fantasz-
tikus tehetséggel rendelkezett és csodálatos 
képeket alkotott. Vigyázzanak művészetére!

*
Valamennyi művészetkedvelő magyar 
embernek ezt látnia kell. Elképesztő 
Takács István életműve és sokoldalúsá-
ga. A magyar művészeti közéletben 
még nagyobb elismerést érdemel.

*
„Csodák csodája” ez a művész. Áldja 
Isten még porait is!

*
Magával ragadó, felemelő élményt nyújt 
azok számára, akik a rohanó világunk-
ban megállnak egy percre és figyelmet 
szentelnek az igazi értékekre.

*
FANTASZTIKUS!!!
Hol volt eddig ez a művész a magyar 
képzőművészetből!??

*
A kiállítás minden várakozást felülmúlt! 
Hatalmas lelki és szellemi élmény!!!

*
 „Lelket megtölteni ide jöjjetek!” 
A Húsvétom lett igazán szép e kiállítás-
tól. Köszönöm a nagy élményt! ...”

M. Zs.

HELyREIGAZíTÁS Lapunk előző számának 5. oldalán a Páratlan kincs a Matyó Királynő című cikk néhány részlete pon-
tatlanul jelent meg. Az utolsó bekezdés helyesen: Jó állapotban volt a kép, de voltak rajta kisebb sérülések, hiányzó 
kiegészítésre szoruló részek, repedések. A vásznát is megerősítették, és új vakrámára feszítették. A restaurálási és egyéb 
anyagköltségekre több mint 900 ezer forintot fordítottak az Alapítvány által összegyűjtött támogatásból. A téves közlé-
sért Laczkó Pető Mihálytól és olvasóinktól is elnézést kérünk. 

Egyre nagyobb siker a Takács István életmű-kiállítás

A szerkesztők
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az 50 éves zeneiskola koncertsorozatának különleges eleme volt Jacsó Erika 
fuvolakoncertje április 16-án. Együtt emlékeztünk a tavaly áprilisban elhunyt 

kriston anitára, aki iskolánk növendéke és tanára is volt.

Fókuszban a fúvósok
Erika és Anita barátsága a Gabi néni szol-
fézsóráin kezdődött, majd miután mind-
kettejüket felvették a debreceni Kodály 
Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába, 
az együtt eltöltött idő és a kamarazenélés 
mélyítette el igazán a kapcsolatukat.

Anita Debrecenben töltötte a főiskolai 
éveit, ahol Duffek Mihály növendéke volt. 
A diploma megszerzése után zongoratanár-
ként tért vissza Mezőkövesdre és aktív tag-
ja lett a tantestület zenei életének. Ezután 
Debrecenben oktatott és ott is alapított csa-
ládot. A koncert látogatói két verset is kézbe 
vehettek, melyek Anita középiskolai évei 
alatt születtek, majd megjelentek egy ama-
tőr költők műveit közreadó kötetben.

Az est főszereplője, Jacsó Erika fő-
iskolai diplomáját Miskolcon, prof. dr. 
Csetényi Gyula növendékeként, míg 
egyetemi-művészi végzettségét Debre-
cenben, Matuz István kezei alatt szerezte 
meg. Tanított Debrecenben, Mezőköves-
den, 2008 óta Sopronban él, nevelgeti a 

fuvolistákat és gyermekét, Frigyest, aki-
vel együtt is muzsikált a koncerten.

Takács-Horváth Erzsébet fuvolista 
mezőkövesdi zeneiskolai évei után Deb-
recenben végezte középiskolai és felsőfo-
kú tanulmányait, Kozma András és Regős 
Imre voltak mesterei. Debrecenben és Fü-
zesabonyban tanított, jelenleg Budapes-
ten él férjével és kislányával és ott is tanít.

Lázár Gáspár fuvolista szintén a mező-
kövesdi zeneiskola növendékeként kezdte 
pályafutását, közös tanáraik: Kormos Má-
ria, Czimmerné Oláh Veronika, Pálvölgyi 
József és a felvételire felkészítő Pethő Kár-
oly. Konzervatóriumi és főiskolai éveit Bu-
dapesten töltötte, prof. dr. Csetényi Gyula, 
majd Szabó Antal növendékeként. Jelen-
leg a NAV Pénzügyőr Zenekarának tagja, 
emellett két zeneiskolában dolgozik.

A zongorakísérő Tóth Sándor mel-
lett Drotár Gabriella, Nyikes Nikolet-
ta és Bodnár Balázs működött közre a 
koncerten. Nyikes Nikoletta

rézfúvós koncert
a Városi Zeneiskola megalapításá-

nak 50 éves évfordulója alkalmából 
megrendezett „régi növendékek” 
hangversenysorozat újabb állomásán 

rézfúvós koncertet hallgathattak meg 
a komoly- és könnyűzene kedvelői az 
oktatási intézményben május 7-én. 

Elsőként Mozerné Horga Stefánia, az iskola igazgató-
ja köszöntötte a megjelenteket. Színpadra lépett többek 

között Nyikes Róbert, ifjabb Bolykó István, Csomós Dávid, 
Nagy Zsolt, Panyi Tibor, Mozer Attila és Stók Pál. A fellépők 
trombita-, kürt-, valamint harsonajátékkal kápráztatták el a 
közönséget. Az est egyik érdekessége ezúttal is az volt, hogy 
a főszereplők közül korábban többen is tanár-növendék vi-
szonyban álltak egymással.

IsMErt ZENEsZErZŐk A rézfúvós hangversenyen többek között 
Vivaldi, Tessarini, Brandt műveiből játszottak részleteket a fellé-
pő művészek, míg Nagy Zsolt egy saját jazzdalt adott elő a kö-
zönségnek. Az est zárásaként egy könnyűzenei összeállítást hall-
gathattak meg az érdeklődők. A színpadra lépő kvartett harsona 
előadásában felcsendült többek között Edward Solomon Fiesta 
című dala, valamint a nagy sikerű Rózsaszín párduc című film 
ismert betétdala is. A színvonalas műsor hangulatát Molnár Mó-
nika, Vincze Viktória, Dusik István, valamint Panyi Zoltán mű-
vésztanárok tették teljessé, akik zongora és ütős hangszereken 
kísérték a fellépőket. Bódi k.

A magyar 
nyelv 
szeretetéről és 
szépségéről 

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte a magyar nyelv 
páratlanságát, majd Malatinszky Károly önkormányzati képviselő az elő-
adót, dr. Gyárfás Ágnest mutatta be. 

A bölcsésztanár érdekfeszítő, tömör előadásából megismerhette a 
hallgatóság nyelvünk különlegességeit, azt például, hogy a magyar ra-
gozó nyelv: amit mi egy szóval kifejezünk, az angol, a német sokkal több 
szóval teszi. Példának hozta a madárlátta kenyeret, amely nálunk két szó, 
azonban a német 5-6 szóval mondja el ugyanezt. Kitért még a szógyökök-
re, azok sokszínűségére és példátlanságára. 

A GyERMEKNEvELÉSRŐL  „Kapcsolatra épülő következetes nevelés” cím-
mel Brouwer Pálhegyi Krisztina előadását tekinthették meg az érdeklő-
dők a Közösségi Házban május 9-én.

A nevelési tanácsadó előadását a „10 éves a Fundamentum Óvoda 
és Iskola” című programsorozat keretében szervezték meg. A szakember 
hangsúlyozta, hogy a szülőknek és a pedagógusoknak fontos szerepük 
van a gyerekek érési folyamatának optimalizálásában, amely során a 
fiatalok pszichés állapotát és érettségét is figyelembe kell venni. A jelen-
lévők megismerhették a gyerekek érzelmi fejlődésének szakaszait, vala-
mint a megszokott nevelési és fegyelmezési módszereknek a gyerekek 
lelkivilágára gyakorolt hatásait. 

Dr. Gyárfás Ágnes bölcsész tanár április 24-én 
tartott előadást a Közösségi Házban a Magyar 
Nyelv Hete alkalmából. 

kultúra

Az est főszereplője, 
Jacsó Erika

M. Zs.

-os-
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Múltunk és jelenünk
A Mezőkövesdi Tűzoltóság múlt-
járól és jelenéről tartott előadást 
Koroknai Péter, a Mezőkövesdi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ve-
zetője a városi Könyvtárban április 
28-án. Emellett Matyók egyenruhá-
ban címmel  Leskó György mérnök 
alezredes előadását hallgathatták 
meg az érdeklődők.

A két előadás részét képezte a Katasztrófavédelmi 
Intézményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztési 
programjának, amelyben tevékeny részt vállal a Ma-
gyar Polgári Védelmi Szövetség is.

Koroknai Péter tűzoltó alezredes előadásában 
ismertette, hogy a mezőkövesdi tűzoltóságot 1890-
ben alapították meg, így jövőre ünnepli fennállásának 
125 éves évfordulóját. „A kutatómunkának köszön-
hetően több értékes dokumentumot is megtaláltam, 
köztük az 1890-ben készült eredeti alapszabály egyik 
másolatát” – emelte ki az előadó. Koroknai Péter fel-
kutatta és összegyűjtötte azokat a gépjárműveket is, 
melyeket a műszaki mentés és a tűzoltás során hasz-
náltak a lánglovagok. Elmondta, a tűzoltók munkája 
jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben, mivel a 
kezdeti időkben mindössze 50-60 esethez vonultak 

ki a lánglovagok éves szinten, addig 2010-ben már 
mintegy 1000 esetben kellett közbeavatkozniuk. 
Emellett lényeges változás, hogy a tűzesetek mellett 
a műszaki mentések száma is egyre több.

MATyÓK EGyENRUHÁBAN Leskó György mérnök alez-
redes, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség alelnöke 
előadásában az első világháború azon eseményeit 
elevenítetette fel, melyekben mezőkövesdi katonák is 
harcoltak. „mezőkövesd férfi lakosságának jelentős része 
a miskolci 10-es honvéd gyalogezredben szolgált az első 
világháborúban” – emelte ki Leskó györgy. Az ezred 
háborús tevékenységéből kiemelkedik azaz esemény, 
amikor Erdélyben rendkívül nehéz hegyi terepen egy 
többszörös túlerőben lévő román lövészekből álló csa-
patot sikerült gyors rohammal legyőzniük.

Mezőkövesdi az év Védőnője
Molnár Józsefné Borika lett az Év Védőnője 2013-ban. a Csa-
ládháló díjakat a március 22-ei Családünnep Magyarországgal 
elnevezésű rendezvényen adták át.
A Családháló díjakat évente több kategó-
riában hirdetik és ítélik oda. A díjazottakat 
az érintett családok, anyukák szavazásával 
választják ki. A beérkezett voksok alapján 
Molnár Józsefnének ítélték oda a védőnők 
közül a Családháló-díjat, aki Soltész Mik-
lós államtitkártól vehette át a kitüntetést. 
Molnár Józsefné 1978 óta Mezőkövesden 
látja el körzeti védőnői feladatait. 

„Az egészségügynek a védőnői hivatás 
egy nagyon szép ága. Mindig vágytam 
arra, hogy gyerekekkel, kismamákkal fog-
lalkozzak, tudjak nekik segíteni. Érettségi 
előtt sokat hallottam szüleimtől az én vé-
dőnőmről, és talán innen jött az indítta-
tás, hogy én is ezt a hivatást válasszam” 
– mondta el a díjazott. 

Molnár Józsefné 1975-ben a végzett-
sége megszerzése után Vattán helyezke-
dett el. Mezőkövesden 38 éve dolgozik. 
Nemcsak az anyukák, hanem a gyerekek 
is nagyon szeretik. Több pluszképzést 
is elvégzett, így például a családvédelmi 
szolgálatot, az optimális családtervezést.
Szakmailag rendkívül felkészült, ezen 

kívül kedves, türelmes, segítőkész és 
megbízható. Fontos számára a szop-
tatás népszerűsítése. Borika mindig 
biztat, támogat és lelkileg is erőt ad, 
megnyugtat. Ezért is szavazott rá olyan 
sok szülő, anyuka, hogy elnyerhette a 
Családháló-díjat, és így ő lett 2013-ban 
az Év Védőnője. 

„Egy anyuka, Árvai-Simonyi Ágnes, a 
Kabócák és Manócskák Egyesület vezetője 
indította el a dolgot. Aztán folyamatosan 
jöttek a jelölések, a szavazatok. Ez a díj 
számomra sokkal többet ér minden más ki-
tüntetésnél, hiszen azoktól a szülőktől, édes-
anyáktól, családoktól kaptam meg ezt az el-
ismerést, akikért eddig dolgoztam, és akikért 
még a jövőben is sokat szeretnék dolgozni” – 
mondta el Molnár Józsefné. A díjazott nem-
csak a tanácsadásokon, foglalkozásokon 
találkozik az anyukákkal, a kismamákkal, 
hanem a Kabócák és Manócskák Klubban 
is, melynek alapítása óta tagja, és rendszeres 
előadóként várja a klubba járó édesanyákat, 
akikkel mindig igyekszik fontos és praktikus 
információkat megosztani.

KABÓCÁK A CSALÁDüNNEPEN A Családok Napjá-
ra a Kabócák és Manócskák a Családok Egyesülete 
is meghívást kapott mint Családháló Pont és kü-
lönböző programokkal, kézműves foglalkozások-
kal és játszósarokkal képviselték városunkat. A 
standon városunkat programfüzetekkel és matyó 
mintás könyvjelzővel népszerűsítették. 

Külképviseleti 
fórum 
Lengyelország, Szlovákia és Ro-
mánia turisztikai szokásaival, az 
észak-magyarországi régió idegen-
forgalma fellendítésének módsze-
reivel foglalkoztak a turizmusban 
dolgozók május 9-én.
A szakmai napra a turizmus területén dolgozókat vár-
ták. A Balneo Hotelban a rendezvény célját, a térség 
turisztikai attrakcióit, értékeit, mutatóit Molnár Anita 
marketing igazgató mutatta be. „Észak-magyarorszá-
gon a turisták 85%-a belföldi vendég, míg a maradék 
15% a külföldi, akik közül legtöbben Lengyelországból, 
Szlovákiából, Romániából érkeznek. A külföldi vendégek 
számának növekedése érdekében a térségnek közös mar-
ketingkampányt, tevékenységet kell végeznie, valamint 
bővíteni az attrakciók, szolgáltatások körét a vendégek 
igényeihez mérten” – emelte ki molnár Andrea.

A nap során Szlovákia, Lengyelország és Románia 
külképviselői tartottak előadást, akik azt mutatták be, 
hogy milyen attrakciók szükségesek ahhoz, hogy élén-
küljön a régió idegenforgalmi vonzereje. A lengyelek 
például nagyon szeretik Észak-Magyarország borászati 
és fürdőkínálatát, a szép tájakat. Az előadások után  
workshoppal várták az érdeklődőket. 

M. Zs.

B. K. 

M. Zs.

Az est főszereplője, 
Jacsó Erika

A díjazott,
Molnár Józsefné

Leskó György a tízes honvéd 
gyalogezredről tartott előadást
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sziréna Új irány a katasztrófavédelemben
Gyakorlónapot rendeztek Mezőkövesden május 8-án, „a katasztrófavédelmi intézményrendszer 
helyi szintű kapacitás fejlesztése” című projekt keretében. 

Az elmúlt években egyre fontosabb fel-
adatok hárultak a katasztrófa- és polgár-
védelmi szervekre hazánkban. A 2010-es 
Észak-Magyarországot sújtó árvíz elleni 
védekezés, valamint az egyre gyakrabban 
előforduló heves viharok után felértékelő-
dött a katasztrófavédelem szerepe. Az állam 
jelentős mértékben segíti az BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM 
OKF) működését, de a hatékonyság növe-
lésének érdekében a BM OKF több szerve-
zettel közösen kidolgozott egy nemzetközi 
projektet, melynek köszönhetően jelentős 
forrást nyert el a norvég finanszírozási me-
chanizmus program keretében. A projekt a 
katasztrófavédelmi intézményrendszer he-
lyi szintű kapacitásfejlesztését célozza meg, 
amelyben az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság mellett tevékeny részt vállal 
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség is. A 
pályázatnak köszönhetően országos szin-
ten összesen 1,2 millió euró áll rendelke-
zésre, amelyből eszközbeszerzések mellett 
a humánerőforrás kapacitás növelését és a 
szakmai felkészítést segítik elő. A projekt 
egyik rendezvényét Mezőkövesden bonyo-
lították le, ahol a helyi, térségi és országos 
védelmi szervek vezetői, illetve képviselői 
mellett a norvég polgárvédelmi szervezet 
delegációja vett részt.

GYakorlÓNap Az esemény a Polgármes-
teri Hivatalban kezdődött, ahol Leskó 
György mérnök alezredes, a Magyar Pol-
gári Védelmi Szövetség alelnöke, projekt-
menedzser köszöntötte a résztvevőket. 
Ezt követően dr. Fekete Zoltán, városunk 
polgármestere mondott köszöntőt, aki 
először Mezőkövesd főbb nevezetességeit 
ismertette. Ezután kiemelte, a 2010-es ár-
vízi helyzetet testközelből tapasztalta meg, 
hiszen részt vett a helyi árvízi védekezés 
koordinálásában, éppen ezért számára kü-

lönösen fontos és örömteli, hogy városunk 
ad otthont a katasztrófa elleni felkészülést 
és védekezést hangsúlyozó gyakorlásnak.

BorsoD VEsZÉlYEI Lipták Attila tűzoltó 
dandártábornok, a B-A-Z. Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság vezetője először a 
megye főbb jellemzőit és földrajzi adottsá-
gait ismertette, melyből eredően gyakori a 
bel- és árvízveszély kialakulása. Elmondta, 
a veszélyes üzemek száma meghaladja a 20-
at, ehhez kapcsolódva mindennapos a vegyi 
anyagok szállítása a közutakon és vasúton. 
Hangsúlyozta, a 2010-es árvíz megmutatta, 
hogy a katasztrófavédelem rendszerét át 
kell alakítani és arra is rávilágított, hogy a 
rendszer nem elég hatékony a civilek bevo-
nása nélkül. Ezután kifejtette, hogy a 2012-
ben megkezdett szervezeti átalakítás ennek 
szellemében zajlott. Lipták Attila hangsú-
lyozta, az átalakítás egyik fontos célja az 
volt, hogy hivatásos szervek a megye összes 
települését elérjék 25 perc alatt, ezért 8 ka-
tasztrófavédelmi őrsöt állítanak fel, mely-
ből négy már működik. Elmondta, a közel-
múltban 16 járási mentőszervezetet hoztak 
létre a megyében, melyek kifejezetten civil 
irányítással működnek.

átalakult sZErVEZEt Dr. Endrődi Ist-
ván, pv. ezredes, az Országos Polgári 
Védelmi Szövetség elnöke köszöntötte a 
jelenlévőket, aki kiemelte, hogy hazánk-
ban összesen 5000 tagja van a szervezet-
nek, míg 1300 önkormányzattal társta-
gi kapcsolatban állnak. A  szövetséget 
1937-ben alapították meg, és 1991-ben 
alakult újjá. A 2012-es átalakítás után a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság munkáját három civil szer-
vezet segíti kiemelten és köztük található 
a polgárvédelmi szövetség is. „Az állam 
jelentős támogatást nyújt a Katasztró-

favédelmi Főigazgatóság működéséhez 
és a fejlesztésekhez, ugyanakkor nagyon 
fontosnak tartjuk a civil szervezetek be-
vonását a helyi védekezés hatékonyságá-
nak növelése érdekében”– emelte ki dr. 
Endrődi István.

Ezután elmondta, hogy az Euró-
pai Önkéntes Polgári Védelmi Fórum 
(EVCPF) elnöki tisztét is betölti, melynek 
többek között Norvégia is tagja. A szer-
vezet nagy szerepet vállal az önkéntesek 
felkészítésében és a gyakorlatozások ko-
ordinálásában, továbbá véleményükkel, 
javaslataikkal segítik a minél hatéko-
nyabb védekezési stratégia kidolgozását.

FÓkusZBaN a VÉDEkEZÉs Városunk föld-
rajzi és településszerkezeti szempontból el-
sősorban ár- és belvízveszélynek van kitéve, 
éppen ezért az előadás után megrendezett 
gyakorlás során a vízkárok megelőzésével 
kapcsolatos védekezés bemutatására fek-
tették a legnagyobb hangsúlyt a Mezőkö-
vesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és 
a Matyó Mentőcsoport szakembereinek, 
valamint a civil önkéntes szervezetek tag-
jainak segítségével. A résztvevők emellett 
megtekintették a Tűzoltóparancsnokság 
bázisát, majd egy diákfórumon vettek részt 
a Szent László Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskolában.

A norvég delegáció tagjai részt vet-
tek az egész napos programon. „A pro-
jektnek köszönhetően megismerjük, hogy 
milyen problémákkal, illetve katasztró-
fahelyzetekkel szembesülnek a magyar 
szakemberek és ezeket hogyan oldják 
meg. A pályázat lehetőséget nyújt arra, 
hogy tapasztalatokat cseréljünk és ezzel 
segítsük egymás munkáját” – hangsú-
lyozta Maria Terray Brantenberg, a Nor-
vég Polgárivédelmi és Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság tanácsadója. Bódi k.

A vízkárok megelőzésével kapcsolatos védekezést mutatták be a szakemberek
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Kedves leendő vendégeink!

Minden squasholni vágyó kedves vendéget szeretettel vár a 
2014. június 2-án (hétfő) megnyíló 
Hadnagy úti Sportcentrum!
A teljesen kezdő, az amatőr játékosokat, valamint profi 
versenyzőket egyaránt várjuk szeretettel a  pályáinkra!
A pálya használatához csak és kimondottan fehér talpú, sima 
sportcipő használható. 
Utcai cipőben a pályát használni szigorúan tilos.
A játékhoz szükséges kellékek bérlése a helyszínen 
megoldható:
• ütő: 500.- Ft/db –amennyiben saját ütővel nem rendelkezik
• labda: 100.- Ft/db/ alkalom
Bérlet áraink:
i. időszak: 11–14 óráig
• 1 alkalom: 1.600 Ft
• 3 alkalmas bérlet: 4.500 Ft – két hétig érvényes
• 5 alkalmas bérlet: 7.250 Ft – két hétig érvényes
• 10 alkalmas bérlet: 14.000 Ft – 12 hétig érvényes
ii. időszak: 8–11 óráig és 14–17 óráig
• 1 alkalom: 1.700 Ft
• 3 alkalmas bérlet: 4.650 Ft – két hétig érvényes
• 5 alkalmas bérlet: 7.500 Ft – két hétig érvényes
• 10 alkalmas bérlet: 14.500 Ft – 12 hétig érvényes
iii. időszak: 17–21 óráig (alkalom/óra)
• 1 alkalom: 1.800 Ft
• 3 alkalmas bérlet: 5.100 Ft – két hétig érvényes
• 5 alkalmas bérlet: 8.250 Ft – két hétig érvényes
• 10 alkalmas bérlet: 16.000 Ft – 12 hétig érvényes
iV. időszak: 11–21 óráig (hétvége)
• 2.000 Ft/óra

Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 8–21 óráig.
Jelentkezni és pályát foglalni személyesen a portcentrumban 
lehet.  (Későbbiekben telefonos egyeztetésre is lehetőség nyílik.)

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
május 18–24-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

május 25–31-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
június 1–7-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

május 24.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

május 31. 
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

június 7. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

szent lászló egyházközség
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
Május 1-jétől az esti szentmisék a nyári 
időszámítás szerint 19 órakor kezdődnek.
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az 
első péntek kivételével): gitáros énekkar a 
hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Június 1-jén (vasárnap) a 9 órás szentmise 
keretében elsőáldozás.
Szent László Kamarakórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba. Minden hónap első vasárnap-
ján és ünnepek alkalmával: liturgikus szolgálat

egri görög katolikus 
szerVezőlelkészség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus 
kápolnában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház 
mögött) minden hónap negyedik vasárnap-
ján 17 órai kezdettel. A hétköznapi ünnepek 
időpontjai és további információk a  www.
egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: május 25.

jézus szíVe egyházközség
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: 
Engesztelő szentmise
Minden hónap második és 
negyedik 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 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

reForMátus egyházközség
Keddenként 10 óra: Baba-Mama klub
Szerdánként 18 óra: Bibliaóra
vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Harangszó

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban április 28. és május 
11. között 17 halálesetet anyaköny-
veztek. Ezek közül az alábbiak hoz-
zátartozói járultak hozzá a nevek 
közléséhez:

Haláleset:
Bencsik József 70 éves,
Dudás Mihály 67 éves,

Dr. Tóth Sándor 83 éves,
Rausz Józsefné 91 éves,

Farkas  János 78 éves
mezőkövesdi lakos.

A Szent Imre Tagiskola Szeretettel a 
Tanulóifjúságért Alapítványa

köszönetét fejezi ki minden
Támogatójának, akik a 2012-es SZJA 1%-át

alapítványunknak ajánlották fel.
A befolyt 331.032 forintot tanulóink 

jutalmazására és 
taneszköz-vásárlásra fordítottuk.
Felajánlásukra továbbra is számítunk!

Köszönettel:
Az  Alapítvány Kuratóriuma

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a 2012. évi  
személyi jövedelemadójuk 1%-át  egyesületünk részére 

ajánlották fel. A befolyt összeget, 84.019 Ft-ot 
működési költségeinkre 

és a Kőkép befejezésére fordítottuk. 
Kérjük támogatásukat ebben az évben is!

Adószámunk: 18427596-1-05
Számlaszámunk: 11734107-20110716

Pető Istvánné
egyesületi elnök

Köszönetnyilvánítások

Hívogató

Május 29. csütörtök
17 órától Képző- és iparművészeti 

tanszakos növendékek év végi 
vizsgakiállítása a zeneiskolában

Június 2. hétfő 
19 órától Okuláré projekt: rendhagyó 
drámafelolvasás a Városi Könyvtárban

Június 3. kedd 
17 órától Hajdu Imre: Színészliget 

Bogácson című könyvének bemutatója 
a Városi Könyvtárban

Június 6. péntek 
14 órától Vig Balázs: A három bajusz című 
interaktív előadás a Gyerekkönyvtárban

Stopper

Június 6.  péntek 15-20 óráig 
és 7–9-ig szombattól hétfőig

  8 óra 30-tól 19 óráig I. Matyó Sakk 
Open a Közösségi Ház kiállítótermében
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MEZŐKÖVESDI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT
3400 MEZŐKÖVESD, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 112.
TELEFON: 49/500-358

MEGHívÓ
Meghívjuk Önt a 2014. május 26-án  
14 órakor tartandó Küldöttgyűlésünkre.

Az ülés helye:
Közösségi Ház emeleti klubterme
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.

Napirendi pontok:
1. Kivitelező tájékoztatója a beruházás alakulásáról
2. Az elnök tájékoztatója
3. 2013 évi beszámoló megvitatása, elfogadása
4. 2014 évi tervek megvitatása, elfogadása
5. Beadott kérelmek elbírálása
6. Egyebek

Határozatképtelenség esetén, változatlan napirend mellett, azonos helyen 2014. 
május 26-án 14 óra 30 percre a küldöttgyűlést ismételten összehívom, amely a 
megjelentek számától függetlenül határozatképes (1995. évi vízgazdálkodásról 
szóló  LVII. törvény 42 § 7 bekezdésben foglaltak alapján.)

Vámos Zoltán
elnök

Május 29-én, csütörtökön 17 órakor nyílik a mezőkövesdi Művészeti Iskola 
képző- és iparművészeti tagozatának év végi vizsgakiállítása a Közösségi 
Házban.

Június 3-án és 5-én a bogácsi és a szentistváni tagozatunkon a 2014/15-ös 
évre felvételi és beiratkozási lehetőség lesz a zeneiskolába 15–17 óráig a helyi 
általános iskolákban.

Június 10-én, kedden 17 órakor kerül megrendezésre a Művészeti Iskola 
ünnepélyes tanévzárója a Közösségi Házban.

Június 16-án, hétfőn és 17-én, kedden a felvételi és beiratkozás a 
2014/2015-ös tanévre a mezőkövesdi Művészeti Iskolába zeneművészet, 
képző- és iparművészet, valamint néptánc tanszakra. Ekkor kérjük az évzárón 
kézhez kapott bizonyítványokat visszahozni az iskolába!

A zeneművészeti ágazatban választható tanszakok, hangszerek: szolfézs előképző, 
barokk furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, trombita, vadászkürt, harsona, tuba, 
zongora, hegedű, cselló, gitár, ütőhangszerek, szintetizátor-keyboard, magánének.

A rézfúvós hangszerek esetében kisebb növendékeknek esetleg zsebtrombita, 
baby-kürt választása lehetséges, lányoknak is!

Várunk minden régi és új növendéket az 50 éves múltra visszatekintő 
mezőkövesdi Művészeti Iskolába!

Mozerné Horga Stefánia  
tagintézmény-vezető

Zeneiskolai hirdetmények

Megnevezés, ESZKÖZÖK

0 0
     I.    Immateriális javak
     II.   Tárgyi eszközök
     III.  Befektetett pü.eszk

B.  FORGÓESZKÖZÖK 0 0
     I.    Készletek
     II.   Követelések
     III.  Értékpapírok 0 0 0 0
     IV. Pénzeszközök
     V.  Egyéb aktív pü. elsz.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0

Előző évi 
ktgv-i besz. 
záró adatai

Auditálási 
eltérések  /

+ -/

Előző évi auditált 
egysz.besz. Záró 

adatai

Tárgyév ktgv-i 
besz.záró adatai

Auditálási 
eltérések  /

+ -/

Tárgyévi auditált 
egysz.beszámoló 

záró adatai

A.  BEFEKTETETT  ESZKÖZÖK 14 619 845 14 619 845 16 840 384 16 840 384
12 999 12 999 9 708 9 708

10 012 079 10 012 079 11 421 233 11 421 233
144 813 144 813 142 723 142 723

     IV. Üzemeltetésre,                    
  kezelésre átad.eszk. 4 449 954 4 449 954 5 266 720 5 266 720

3 686 929 3 686 929 2 737 440 2 737 440
13 069 13 069 12 312 12 312

226 762 226 762 338 800 338 800

3 418 661 3 418 661 2 353 845 2 353 845
28 437 28 437 32 483 32 483

18 306 774 18 306 774 19 577 824 19 577 824

Megnevezés, FORRÁSOK

0 0
      1. Tartós tőke
      2. Tőkeváltozások
      3. Értékelési tartalék 0 0 0

0 0
      I.  Költségvetési tartalékok
      II. Vállalkozási tartalékok 0 0

0 0

FORRÁSOK   ÖSSZESEN 0 0

Előző év 
ktgv-i besz. 
záró adatai

Auditálási 
eltérések /

+ -/

Előző évi auditált 
egysz.besz. Záró 

adatai

Tárgyévi ktgv-i 
besz.záró adatai

Auditálási 
eltérések  /

+ -/

Tárgyévi auditált 
egysz.beszámoló 

záró adatai

D.  SAJÁT  TŐKE 11 072 403 11 072 403 15 286 396 15 286 396
8 194 615 8 194 615 8 194 615 8 194 615
2 877 788 2 877 788 7 091 781 7 091 781

E.  TARTALÉKOK 3 108 882 3 108 882 2 321 996 2 321 996
3 108 882 3 108 882 2 321 996 2 321 996

F.  KÖTELEZETTSÉGEK 4 125 489 4 125 489 1 969 432 1 969 432
      I.   Hosszú lejáratú                    

   kötelezettségek 3 547 777 3 547 777 1 477 405 1 477 405
      II.  Rövid lejáratú                       

   kötelezettségek 528 924 528 924 427 695 427 695
      III. Egyéb passzív pü-i             

   elszámolások 48 788 48 788 64 332 64 332

18 306 774 18 306 774 19 577 824 19 577 824

Mezőkövesd város Önkormányzata
Képviselő-testületének

114/2014. (Iv.30.) önkormányzati 
határozata

az Önkormányzat 2013. évi 
egyszerűsített beszámolójáról

1. Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 
évi egyszerűsített beszámolóját elfogadja. 

2. Az egyszerűsített éves költségvetési 
beszámoló részei:

– az egyszerűsített mérleg (1. melléklet)
– az egyszerűsített éves pénzforgalmi 
jelentés (2. melléklet)
– az egyszerűsített pénzmaradvány-
kimutatás (3. melléklet)
– az egyszerűsített vállalkozási maradvány-
kimutatás (4. melléklet)

3. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert és a Jegyzőt, hogy 
gondoskodjanak a 2013. évi egyszerűsített 
költségvetési beszámoló Mezőkövesdi 
Újságban történő közzétételéről.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: értelem szerint, de legkésőbb 
2014. június 30.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő

Csirmaz József sk.
települési képviselő

Nyeste László sk.
települési képviselő

Egyszerűsített mérleg (ezer forintban) (1. számú melléklet)
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S.sz. Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés
1. Személyi juttatások

2 Munkaadókat terhelő járulékok

3 Dologi és egyéb folyó kiadások

4. Működési célú támog. ért. kiad, egyéb támog.

5. Államházt.kívülre végleges műk. pénzeszk.átad.

6. Ellátottak juttatásai

7. Felújítás

8. Felhalmozási kiadás

9. Felhalm.célú támogatásért. kiad., egyéb támog.

10. Államházt.kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átad.

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 0 0

13. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: /01+…+12/

14. Hosszú lejáratú hitelek

15. Rövid lejáratú hitelek

16. 15-ből likvid hitelek kiadásai 0

17. Tartós hitelviszonyt megtest. értékp. kiadásai

18. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékp.kiadásai

19. Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiadások

20. Finanszírozási kiadások összesen: 

21. Pénzforgalmi kiadások /13+20/

22. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0

23. Kiegyenlítő, függő,átfutó kiadás össz.

24. Kiadások összesen /19+...+22/

25. Működési bevételek

26. Működési célú támog.ért.bevételek, egyéb tám.

27. Államházt. kívülről végl. műk.pénzátvétel 0

28. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29. 28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőke bev.

30. Felhalm-i célú támog.ért.bevételek, egyéb tám.

31. Államházt. kívülről végl. felhalm.pénzátvétel

32. Támogatások, kiegészítések

33. 32-ből Önormányzatok költségvetési támog.

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 0 0 0

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 0

36. Költségvetési pénforg. bevételek összesen: (24+…+28+30+31+32+34+35)

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0

39. 38-ból likvid hitelek bevétele 0

40. Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapír bev. 0 0

41. Forgtási célú hitelviszonyt megt.értékpapír bev.

42. Finanszírozási bevételek(37+38+40+41)

43. Pénzforgalmi bevételek (36+42)

44. Pénzforgalom nélküli bevételek

45. Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 0

46. Bevételek összesen /43+….+46/

47.

48.

49. Finanszírozási műveletek eredménye (42-20) 

50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-23) 0 0

730 102 839 098 809 545

200 403 218 140 211 318

1 016 476 2 372 708 2 332 734

39 224 164 407 158 347

334 915 378 362 309 225

273 887 269 789 262 268

40 000 84 470 83 734

3 484 975 3 625 759 2 939 409

541 250 768 578 1 279

315 776 342 276 319 979

5 000 5 023 4 423

6 982 008 9 068 610 7 432 261
38 095 236 431 72 092

115 771 404 261 404 261

30 678 30 678

153 866 671 370 507 031
7 135 874 9 739 980 7 939 292

4 126

7 135 874 9 739 980 7 943 418
323 493 872 938 703 230

417 424 528 427 495 046

15 000 15 000

1 944 794 1 978 473 1 557 491

897 300 898 375 897 691

2 221 397 2 183 694 2 019 393

386 344 386 517 78 888

947 265 1 452 912 1 452 912

947 265 1 452 912 1 452 912

57 577 57 577

6 298 294 7 475 538 6 321 960
37 657 40 972 37 657

504 785 503 935

37 657 545 757 541 592

6 335 951 8 021 295 6 863 552
799 923 1 718 685 918 825

16 011

7 135 874 9 739 980 7 798 388
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), 
költségvetési többlet (+)]

-683 714 -1 593 072 -1 110 301

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-22) 
[költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 116 209 125 613 -191 476

-116 209 -125 613 34 561

11 885

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 
(ezer forintban) (2. számú melléklet)
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M e g n e v e z é s

1. Záró pénzkészlet
2. Forgatási célú pénzügyi műv, egyenlege 0 0

0 0 0 0 0

0 0
7. Finanszírozásból származó korrekciók /+, -/ -471 -471
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások /+, -/ 0 0
9. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 0 0

0 0

0 0
12. Módosított pénzm. /9-+10+11/ 0 0

0

15. 12-ből szabad pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

Előző évi ktgv-i 
besz. Záró 

adatai

Auditálási 
eltérések /

+ -/

Előző évi 
auditált 

egysz.besz. záró 
adatai

Tárgyévi 
ktgv-i besz. 
záró adatai

Auditálási 
eltérések /

+ -/

Tárgyév auditált 
egysz.beszámoló 

záró adatai

3 416 510 3 416 510 2 352 655 2 352 655
-289 428 -289 428

3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont 
záróegyenlege /+, -/ -18 774 -18 774 -30 659 -30 659
4. Előző év/ek/ben képzett tartalékok         
maradványa / - / 2 344 114 2 344 114 2 189 545 2 189 545
5. Vállalkozási tevékenység pénzforg. 
eredménye / - /
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány /1+2+-
3-4-5/ 764 194 764 194 132 451 132 451

-11 268 -11 268

763 723 763 723 121 183 121 183
10. Vállalkozási tev.eredményéből alaptev.ellát.-
ra felhasznált összeg
11. Ktgv-i pénzmaradványt külön jog-        szabály 
alapján módosító tétel   /+, -/

763 723 763 723 121 183 121 183
13. 12-ből egészségbizt.alapból folyósított 
pénzeszk.maradv. - 3 860 3 860
14. 12-ből kötelezettséggel terhelt 
pénzmaradvány 759 863 759 863 121 183 121 183

Megnevezés 

1.
0 0 0 0 0 0

2. 0 0 0 0 0

3.
0 0 0 0 0 0

A.
0 0 0 0 0 0

4.
0 0 0 0 0 0

5. 
0 0 0 0 0 0

6. 
0 0 0 0 0 0

B.
0 0 0 0 0 0

C.
0 0 0 0 0 0

7.
0 0 0 0 0 0

8.

0 0 0 0 0 0

9. 0 0 0 0 0 0

D. 0 0 0 0 0 0

E. 0 0 0 0 0 0

F. 0 0 0 0 0 0

Sor-
szám

Előző évi 
költség-vetési 

beszámoló záró 
adata

Auditálási 
eltérések 

(+) 

Előző évi 
auditált 

egyszerűsí-tett 
beszámoló záró 

adatai

Tárgyévi 
költség-

vetési 
beszámoló 

Auditálási 
eltérések 

(+) 

Tárgyévi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró 
adatai

Vállalkozási tevékenység  
működési célú bevételei 

Vállalkozási tevékenység 
felhalmozási célú bevételei 

Vállalkozási maradványban 
�gyelembe vehető 
�naszírozási bevételek 

Vállalkozási tevékenység 
szakfeladaton elszámolt 
bevételei (1+2+3) 

Vállalkozási tevékenység 
működési célú kiadásai 

Vállalkozási tevékenység 
felhalmozási célú kiadásai 

Vállalkozási maradványban 
�gyelembe vehető 
�naszírozási kiadások

Vállalkozási tevékenység 
szakfeladaton elszámolt 
kiadások (4+5+6)

Vállalkozási tevékenység 
pénzforgalmi maradványa (A-
B)

Vállalkozási tevékenységet 
terhelő értékcsökkenési leírás 

Alaptevékenység ellátására 
felhasznált és felhasználni 
tervezett vállalkozási 
maradvány 

Pénzforgalmi maradványt 
külön jogszabály alapján 
módosító egyéb tétel 
Vállalkozási tevékenység 
módosított pénzforgalmi 
vállalkozási maradványa           
   (C-7-8+9)
Vállakozási tevékenységet 
terhelő be�zetési 
kötelezettség 
Vállalkozási tartalékba 
helyezhető összeg (C-8-9-E)

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2013. év
 (ezer forintban) (3. számú melléklet)

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás 2013. év
 (ezer forintban) (4. számú melléklet)

könyVtárunk 
nyári nyitVa tartása

Könyvtárunk június és 
augusztus hónapban 

az alábbiak szerint tart nyitva:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

vasárnap

Felnőtt 

Zárva

10–16

10–16

10–16

10–16

Zárva

Zárva

Gyerek

Zárva

10–16

10–16

10–16

10–16

Zárva

Zárva

Július hónapban zárva tartunk!

a MezőköVesDi 
kézilaBDa CluB  

köszönetet mond mindazoknak, 
akik a 2012. évi SZJA 1%-át 

klubunknak felajánlották, amelynek 
összege 407.732 Ft volt, melyet 

sportszervásárlásra fordítottunk.

adószámunk: 18410923-2-05

Bankszámlaszámunk: 
10101250-59765200-01000009

Kérjük, idén is támogassák 
klubunkat!

Köszönettel: 
MKC elnöksége

köszönetnyilvánítás

Tájékoztató az ünnepi 
hulladékszállítás rendjéről!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
pünkösdi ünnepek alatt társaságunk az alábbiak 
szerint végzi a lakossági hulladékgyűjtést: 

Mezőkövesd városban 2014. június 9-én 
(hétfő) esedékes hulladékgyűjtést június 
10-én és 11-én (kedd, szerda) végezzük 
párhuzamosan az ezen a napon esedékes 
járatokkal.

Kérjük, hogy a szemétgyűjtő edényeket reggel 7 
órára ezeken a napokon kihelyezni szíveskedjenek!

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, 
hogy a mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2014. június 9-én zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel.

Mezőkövesdi VG Zrt.
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Témahét
A TÁMOP-3.1.4 pályázat keretében iskolánk, a Mező Ferenc 
Tagiskola 5. évfolyamos tanulói áprilisban az egészséges 
életmóddal kapcsolatban témahetet tartottak.
Hétfőn a megnyitó után minden tanulónak megmérték a súlyát, magasságát, vérnyomását 
és a pulzusát. Kiszámításra került a testtömegindex is. Fügediné Rajna Ildikó pszichológus 
vezetésével beszélgettünk a lelki egészségről. Csoportokra osztva plakátokat készítettünk 
az egészséges és egészségtelen táplálkozásról. A napot sportversennyel zártuk. Kedden 
Pólikné Dienes Éva védőnő előadást tartott nekünk a helyes táplálkozásról, fogápolásról, 
tisztálkodásról. Különböző gyógyteákat is kóstoltunk. Szó volt a sok embert érintő allergi-
áról. A napot a tó körüli futással fejeztük be. Szerdára túrát terveztünk a Bükk-hegységbe, 
ami sajnos az eső miatt meghiúsult, ezért ezt a napot is az iskolában töltöttük el. Egész-
ségügyi TOTÓ-t töltöttünk ki. Filmet néztünk a gyorséttermi ennivalók káros hatásáról. A 
csütörtöki napon a véradás fontosságáról hallgattunk előadást Máténé Tóth Anitától, aki 
a Magyar Vöröskeresztnél dolgozik. A következő órában Kiss Zoltán mentős szakápoló 
bemutatta az elsősegélynyújtás fontos lépéseit. Örültünk annak, hogy ellátogathattunk a 
mentőállomásra, ahol megnéztük a rohamkocsi és az egyszerűbb mentőautó felszerelését, 
berendezését. Nagyon érdekes volt a mentőállomás után kikapcsolódásként a játszótér. Az 
iskolába visszatérve rendszereztük a tapasztalatainkat. A témahét zárónapjára meghívtuk 
a szülőket. Az 5. évfolyam tanulói előadásokban, plakátokon és számítógépen feldolgozva 
mutatták be az egészségről szóló projekteket. A vendégek az előadásokat tapssal jutalmaz-
ták. Utolsó programként a Magyarország szeretlek című vetélkedő mintájára összeállított 
vetélkedőn nagyon jól éreztük magunkat. A témahéten sok ismeretet szereztünk.

Molnár viktória és Kalapos Laura
Mező Ferenc Tagiskola 5. osztályos tanulói
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sportkalauz laBDarúGás Ismét hajrában kapott gólok miatt veszített pontokat városunk 
felnőtt csapata. Együttesünk hátsó alakzata a pécs, valamint a Videoton ellen is az 

utolsó pillanatokban kapitulált, emiatt csapatunk kiesett az élvonalból.

kiesett a Mezőkövesd
pécsi MFC-Matias 
– Mezőkövesd zsóry 2-1 (1-1)
Az OTP Bank Liga 28. fordulójában a 7. 
helyen álló Baranya megyei gárdához láto-
gattak labdarúgóink május 10-én. 

A Mezőkövesd Zsóry vezetősége az FTC-
től elszenvedett vereség után közös meg-
egyezéssel szerződést bontott Véber György 
vezetőedzővel, ezért Pécsett már a mérkőzés 
előtti napokban kinevezett Tóth László ült a 
kispadon. Az összecsapás elején óvatosan ját-
szottak a felek. Az első komolyabb lehetőség-
re 20 percet kellett várni, amikor Melczer 22 
méteres bombája zúgott el a keresztléc fölött. 
Labdarúgóink ezután aktívabban játszottak 
és Búrány baloldali beadása után Balajti kö-
zeli emelésével megszerezték a vezetést a 29. 
percben. A gól jót tett együttesünknek, mi-
vel a vezetés megszerzése után Hegedűs Cs., 
valamint Bognár is megduplázhatta volna az 
előnyt. Csapatunk a kihagyott helyzetekért 
góllal bűnhődött, ugyanis egy hazai akció 
végén Kővári középre tett labdáját a menteni 
igyekvő Szalai a léc alá lőtte. 

GÓl a ráaDásBaN Fordulás után nagyobb 
sebességi fokozatba kapcsoltak a hazaiak, 
akik két Wittrédi-helyzet mellett egy élet-

erős Mohl-kísérlettel jelezték, hogy a 3 pont 
megszerzését tűzték zászlajukra. A mezőny-
fölényben futballozó mecsekaljaiak a hosz-
szabbítás pillanataiban „vitték be” a győztes 
találatot, miután Márkvárt rövid labdaveze-
tést követően kilőtte a jobb alsó sarkot.

Mezőkövesd zsóry 
– Videoton FC 1-1 (0-0)
A bajnokság 29. fordulójában a nemzetközi 
kupaszereplésért harcban álló, 3. helyezett 
székesfehérvári gárda érkezett Mezőkö-
vesdre május 18-án. 

A mérkőzés két nagy Videoton-lehe-
tőséggel indult, de Nikolics nem tudott a 
kapuba találni, míg a túloldalon Szolnoki 
tisztázott Harsányi elől. A pörgős kezdést 
követően visszavettek a tempóból a felek és 
a záró negyedóráig nem történt érdemleges 
esemény. Ekkor előbb Dobos kínálta meg 
egy életerős lövéssel Calatayud-ot, majd a 
39. percben az előrehúzódó Takács tüzelt a 
kapu mellé egy szöglet után. A félidő zárása-
ként Zé Luis lőtt estében a keresztléc fölé.

GÓl Itt És ott A második játékrész kivá-
lóan kezdődött, ugyanis a 47. minutumban 
Harsányi beadását követően Dobos re-

mek passzát Melczer váltotta gólra. Ezután 
Búrányék óriási lendülettel futballoztak. Az 53. 
percben Melczer bombáját védte ki Calatayud, 
majd az 56. percben Harsányi lövésébe léptek 
bele a védők az utolsó pillanatban. Néhány 
másodperccel később Takács közeli kísérlete 
zúgott el a kapu fölött, majd a 60. minutum-
ban Balajti puskázott el egy ziccert. A záró 10 
perc Olasz kimaradt lehetőségével kezdődött, 
míg öt perccel a találkozó vége előtt Hegedűs 
D. trafált közelről a kapu mellé. A végzet saj-
nos ezúttal is utolérte együttesünket, ugyanis 
az utolsó percben Haraszti lapos lövése egy 
göröngyön megpattanva a hálóban landolt.

BúCsú aZ ÉlVoNaltÓl Labdarúgóink a 
pontszerzés ellenére behozhatatlan hát-
rányba kerültek a Puskás Akadémiával 
szemben. Csapatunk a záróforduló előtt 
a 15. helyen áll 24 ponttal, a 28 egységet 
gyűjtő felcsúti gárda mögött, míg a sereg-
hajtó Kaposvár 19 pontot szerzett. 

Együttesünk a Győri ETO FC vendége-
ként fejezi be a pontvadászatot, a tervek sze-
rint május 31-én, vagy június 1-jén. A találko-
zó, illetve a forduló összecsapásainak pontos 
időpontját lapzártánk után jelölte ki az MLSZ 
Versenybizottsága.

kÉZIlaBDa Három pontot szerzett városunk felnőtt csapata a legutóbbi két bajnoki mérkőzésen, 
így kézilabdázóink ősztől ismét az élvonalban szerepelhetnek.

Megragadtak az élvonalban
Mezőkövesdi kC – Váci kse 20-20 (9-10)
Az NB I-es bajnokság 8. találkozóját a kieső 
helyen álló dunaparti együttessel játszották 
le Dobóék május 10-én.

A mérkőzés óriási küzdelmet, de kö-
zepes színvonalú és hullámzó játékot ho-
zott. Az összecsapás első felében ritkán 
látható gólínséges periódust láthattak a 
nézők, így 10 perc után mindössze 1-1 állt 
az eredményjelzőn. A támadójátékot ille-
tően a következő 10 minutum sem hozott 
jelentős áttörést, ezért 20 percet követően 
is „gólszegény”, 5-5-ös döntetetlenre álltak 
a csapatok. Kézilabdázóink ezt követően 
kétgólos előnyt harcoltak ki, de a látogatók 
megfordították az állást a szünetig.

Fordulás után sem történt jelentős vál-
tozás, a csapatok a 47. percben 15-15-re áll-
tak. Dobóék a hajrában ismét lépéselőnybe 
kerültek és 20-18-as vezetésről kezdhették 
meg az utolsó két percet, azonban a győze-
lemhez ez is kevésnek bizonyult.

Mezőkövesdi kC 
– pler Budapest 27-24 (15-11) 
Az NB I-es kézilabda-bajnokság alsóházi 
rájátszásának 9. játéknapján a 8. helyen 
álló fővárosi gárda látogatott Mezőkö-
vesdre május 17-én. 

Az összecsapás egy kis ünnepséggel kez-
dődött, melynek keretében az ózdiak egy-
kori kiválóságát, Marosi Istvánt, valamint 
három kövesdi kötődésű játékost, Fekete 
Lászlót, Kovács Pétert és Molnár Ferencet 
köszöntötték. Az eseményről lapunk követ-
kező számában olvashatnak bővebben. 

kIVálÓ HaJrá A találkozó 6. percében 
mindössze 2-1-es fővárosi vezetést mu-
tatott az eredményjelző, majd Dobó ve-
zérletével 4-2-re megfordították az állást, 
de a 13. percben 6-6-ra álltak a csapatok. 
Együttesünk a 22. percben 11-7-re meg-
lépett, de a látogatók három perc alatt 
11-10-re visszajöttek. A játékrész hajráját 

4-1-re hozták le Benisék, így a Skaliczki 
tanítványok négy gólos fórral várhatták a 
második játékrészt.

Fordulás után Dobóék nagy kedvvel és 
pontosan játszottak, így csapatunk 20 perccel 
a mérkőzés vége előtt már 20-13-ra vezetett. 
Hultvágner István időkérését követően azon-
ban a fővárosiak fokozatosan megkezdték a 
felzárkózást és az 51. percben 22-20-ra feljöt-
tek. A hajrában viszont sikerült rendezni a so-
rokat, ennek köszönhetően az MKC végül há-
rom gólos győzelmet aratott. A találkozóhoz 
tartozik, hogy az izgalmas és rendkívül feszült 
hajrában a PLER játékosa, Nagy Bence piros 
lapot kapott, így a kiállítás sorsára jutott.

Kézilabdázóink a sikernek köszönhetően 
bebiztosították az első osztályú tagságukat. 
Skaliczki László csapata jelenleg a 8. helyen 
áll a tabellán 21 ponttal, a 25 pontos Oroshá-
za mögött. A PLER és a Cegléd 20-20, a je-
lenleg kieső helyen álló Vác 18, míg az utolsó 
helyezett Győr 9 pontot szerzett.

Bódi krisztián

bokri
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Nagy valószínűséggel mó-
dosulni fog az NB I-es ké-
zilabda-bajnokság kiírása. 
a tervek szerint ebben az 
évben egy csapat sem fog 
búcsút inteni az első osztá-
lyú pontvadászatnak. 

A közelmúltban történt bejelentés szerint 
az MKB-MVM Veszprém és a Pick Szeged 
együttese a nemzetközi SEHA Ligában in-
dulhat az ősztől. A két magyar sztárcsapat 
emiatt nem vesz részt a honi élvonal alap-
szakaszában, így a nemzetközi „bajnokság” 
beindítása az NB I lebonyolítási rendjét is 
érinti. A kialakult helyzettel kapcsolatban 
több hír is napvilágot látott az elmúlt idő-
szakban. Jelen állás szerint az tűnik a leg-
valószínűbbnek, hogy a szövetség feltölti 
az NB I mezőnyét, így nem lesz kieső az 
első osztályból és a két másodosztályú baj-
nokságból csatlakozhatnak majd az arra 
jogosultak – nagy valószínűséggel a Bal-
mazújváros és a Komló – az NB I-hez, így 
ősztől újra 12 csapat vehet részt az alap-
szakaszban. A Szeged-Veszprém kettős 
a rájátszásban kapcsolódik be a bajnok-
ságba, ezért a felsőház 8, míg az alsóház 
6 csapatos lehet a folytatásban. A kiírás 
módosítása egyelőre tervezeti szinten van, 
de a Magyar Kézilabda Szövetségben ezt a 
változatot támogatják a legtöbben.

VáltoZás a HátorsZáGBaN Szintén a tervek között szerepel, hogy megszűnik az 
NB I-es junior bajnokság. Ebben az esetben viszont az élvonalbeli kluboknak az 
NBI/B-ben, vagy az NB II-ben a felnőttek között kellene indítaniuk a fiatalokat.

nem lesz 
kieső?

tóth lászló irányítja a Mezőkö-
vesd Zsóry felnőtt együttesét a 
bajnokság utolsó három fordu-
lójában. a szakember sajtótájé-
koztató keretében mutatkozott 
be május 6-án.

tóth lászló a kispadon

Az eseményen elsőként Hagyacki József, a 
klub ügyvezető elnöke köszöntötte a jelen-
lévőket. Kiemelte, a sajtótájékoztatót Véber 
György távozása mellett az új edző, Tóth 
László kinevezése indokolta. Elmondta, 
Véber György egy másfél órás beszélgetés 
után közös megegyezéssel távozott a kis-
padról május 5-én. Hozzátette, a klub ve-
zetői a folytatásban is számítottak volna a 
szakember segítőinek munkájára, azonban 
Szlezák Zoltán pályaedző és Borsos Vilmos 
kapusedző sem maradt Mezőkövesden.

sZoMBatHElYrŐl kÖVEsDrE 
Az ügyvezető elnök ezután bemutatta 
az új szakvezetőt. Tóth László játékos 
pályafutása során futballozott a DVTK 
együttesében, azonban a honi labdarú-
góéletben a Bőcs edzőjeként vívott ki ko-
moly elismerést. A 46 esztendős tréner 
1996-tól 2009-ig irányította a hernádparti 

együttest. A klub Tóth László vezetésével 
élte virágkorát és a legnagyobb sikerként 
2008/2009-ben a 4. helyre kormányozta a 
csapatot az NB II-ben. A szakember ezt 
követően Diósgyőrbe szerződött, ahol 
szakmai igazgatóként, valamint vezető-
edzőként is dolgozott. A borsodi időszak 
után a Szombathelyi Haladás együt-
teséhez került, ahol az Illés Akadémia 
szakmai igazgatójaként és a Haladás II. 
csapatának edzőjeként  tevékenykedett 
2011-től. Hagyacki József elmondta, a 
szakember szerződése a bajnokság vé-
géig szól, a közös folytatás lehetőségéről 
ezt követően tárgyalnak.

úJ EDZŐ 
Tóth László hangsúlyozta, nagyon saj-
nálja Véber György és szakmai stábja 
távozását. Átmenetileg a kövesdi után-
pótlásban dolgozó szakemberek segítik 

majd az együttes felkészítésében. A vég-
leges szakmai stáb nyáron állhat majd fel 
abban az esetben, ha a következő bajnok-
ságot is Mezőkövesden tölti. Tóth László 
meglátása szerint nem a szakmai mun-
kával és az erőnléttel akadtak problémák 
az együttesnél, hanem a rendkívüli bal-
szerencse-sorozattal, hiszen Bognárék 
tavasszal több összecsapást is egy góllal 
veszítettek el, így az egyik legfontosabb 
a csapat mentális megerősödése. Véle-
ménye szerint az érkezése új impulzust 
jelent majd Melczeréknek, ami remélhe-
tőleg jó hatással lesz a labdarúgókra. A 
szakember hozzátette, minden téren ma-
gas színvonalú munka folyik a klubnál, 
így biztos benne, hogy a Mezőkövesd a 
későbbiekben hosszú távon NB I-es csa-
pat lesz, még akkor is, ha a nyáron bú-
csúzni kényszerül az élvonaltól.

Bódi krisztián

bokri



Mintegy 350 
diák búcsúzott el 

városunk 
középiskoláitól április 

30-án. az ünnepségeken 
jutalmazták a kiemel-

kedő teljesítményű 
diákokat.

sZENt lásZlÓ GIMNáZIuM És 
kÖZGaZDasáGI sZakkÖZÉpIskola 

A ballagási ünnepségen a végzősök kivo-
nulása után a 11. osztály búcsúzó műsora 
következett. „A dolgozatok ma már em-
lékek, a számonkérések izgalma, az érzés, 
amikor időnként le kellett mondani, ami-
kor közös akarattal megvalósítani valamit, 
mind olyan helyzetek voltak, amelyek arra 
szerettek volna benneteket felkészíteni, hogy 
az életben nagyon sok szituációval, problé-
mával és persze boldogsággal találjátok 
magatokat szemben” – emelte ki beszédé-
ben Juhász Jánosné igazgató. 

A végzősök énekkel és mély gondolatok-
kal köszöntek el az alsóbb évfolyamos társa-
iktól. Ezt követően átadták az iskolában ma-
radó társaknak az intézmény zászlaját.

A műsor végén az alábbi díjakat adták át:
kovács Magdolna alapítvány-díj: Kelemen 
Lili, Pető Tamara. Dr. Vinkovics sándor díj: 
Aranyosi István, Krupa Abigél, Csorba Adri-
enn. szent lászló díj: Szarvas Fanni, Hajdu 
Martin és Csézy Gergely. pro Vitae díj: 
Pajtók Vivien. Dr. papp zoltán díj: Fodor 
Anett. Dr. lukács gáspár díj: Csávás Ger-
gely. nagy lajos díj: Oros Babett, Katyina 
Brigitta, Tóth Dávid. hancsók kálmán díj: 
Reményi Balázs és Gaál Bence. kiemelke-
dő sporteredményeikért jutalomban ré-
szesült: Fodor Nikoletta, Horváth Loránd 
László, Gulyás Gréta, Herczeg János. kö-
zösségi munkájáért díjazásban részesült: 
Pongrácz Tamás és Wenczel Ádám. 

sZÉCHENYI IstVáN katolIkus 
sZakkÉpZŐ Iskola 

Az oktatási intézmény falai között hét osz-
tályban összesen 169 diák fejezte be tanul-
mányait ebben az évben, akik közül 11 tanuló 
felnőttképzésben vett részt. Az ünnepség bal-
lagási szentmisével kezdődött a Szent László 
templomban. A végzős diákok búcsúztatása 
ezt követően az oktatási intézményben foly-
tatódott, ahol a búcsúzó tanulók verses, éne-
kes és hangszeres ünnepi műsorát követően 
Csirmaz István igazgató mondott köszöntőt, 
majd a kiemelkedően teljesítő diákokat ju-
talmazták. „A katolikus szemléletű nevelés 
új irányt és új lehetőséget jelent a tanulóink 
életében, és bízom benne, hogy ez sok szép él-

ménnyel gazdagította és gazdagítja a diákok 
életét. Az iskola vezetőivel és a kollégákkal kö-
zösen azért dolgozunk, hogy a fiatalok olyan 
tudást szerezzenek, mellyel a későbbiekben jó 
esélyük lesz elhelyezkedni a munkaerőpia-
con” – emelte ki Csirmaz István, aki beszé-
dének végén sok sikert kívánt a vizsgák előtt 
álló végzősöknek. 

A Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskola díjazott tanulói:
széchenyi díj: Paksi Gergő és Németi Atti-
la Gyula. a széchenyi istván szakképzési 
alapítvány 10.000 Ft-os díja: Galambos 
Anita, Paczók Károly és Murányi Marcell. 
nevelőtestületi dicséret: Kovács Péter, 
Holló József, Takács Sándor, Vécsi József, 

Tóth Géza, valamint Seres Péter. igazga-
tói dicséret: Fügedi Edina, Bérdi Kristóf, 
Majtényi Irén, Varga Ágnes, Riba Zsaklin, 
Szöghy Dóra, Nagy Gergő, Zakar Mer-
cédesz Kinga, Dányi László, Fodor Zsolt, 
Kis Ádám, Hankó Márk, Milicz Richárd, 
Balogh Gergő, Tintér Béla, Nagy Márk, 
Hadadi Roland, Jávor Ilona, Hindulák Pé-
ter, Lőrincz István és Magicz Dávid. ok-
levelet kapott: Tóth Gergő, Simon Péter, 
Suha Tímea, Rézműves Noémi, Bartók 
Szilvia, Fónagy Martin. Guba Dániel gépi 
forgácsoló tanulót a Bakai Kft.  állásajánlat-
tal és 20.000 Ft-tal jutalmazta.
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