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Húsvét

Mi lesz velünk a halál után? Mondhatjuk, ez világnézeti kérdés. Van, aki azt 
mondja: semmi. Mások valami „nirvánában” hisznek, ahol nincs fájdalom, nem 
kínoznak a szenvedélyek, vagy a reinkarnációban, vagy azt mondják: a lélek 
kiszabadul a test börtönéből, és szabadon élhet az ideák világában. 

Jézus húsvétja is egy válasz a kérdésre: mi lesz velünk a halál után? Testben 
támadt fel. Nem dobta el testét, mint egy elhasznált ruhát, hanem beemelte, 
feltámasztva, az örökkévalóságba. Ennek nyomán mi a test és lélek egységét 
valljuk. A test nem a lélek börtöne, hanem kifejezője, így a halál a test és lélek 
fájdalmas elválása, és boldogságunk csak akkor lehet teljes, ha lelkünkkel 
együtt a testünk is részesül az örök élet boldogságában. A feltámadást, az új 
élet bele van kódolva a természetbe, ezt látjuk, főleg ilyenkor tavasszal, hogy 
szinte a semmiből a természet újjáéled és feltámad. Csak pont nekünk ne len-
ne feltámadás és új élet? 

Jézus testben való feltámadása nemcsak a hit tárgya. Az apostolok nem azt 
mondták: mi hiszünk Jézus feltámadásában, gyertek, higgyetek ti is! Hanem 
azt: Mi láttuk a feltámadt Jézust, és tanúságot teszünk róla, gyertek, tanús-
kodjatok velünk mi is. Így tehát mi nemcsak hiszünk Jézus feltámadásában, 
hanem tanúságot is teszünk róla.

Jézus húsvétja reményünk alapja. Igazolja passióját, messiási küldetését, s 
vele együtt minden szenvedést és áldozatvállalást: érdemes élni, vállalkozni, ál-
dozatot hozni, küzdeni, családot alapítani, gyermekeket vállalni, mert mindez 
nem a halálba torkollik, hanem a feltámadásba.

Jézus húsvétja jóvátétel is. Sok emberi gyarlóság, bűn vezetett halálához. De 
az utolsó szó nem az emberé, nem a gyarlóságé, hanem az Istené. Jézus feltá-
madása helyére teszi a dolgokat: Júdás árulását, Péter tagadását, Pilátus téblá-
bolását, a tanítványok megfutamodását, Mária szívszaggató fájdalmát. Ez a mi 
vigasztalásunk: csalódhatunk, becsaphatnak, körülvesz harag, gyűlölet, bizony-
talanság, de az utolsó szó nem az emberé, nem a gyarlóságé, hanem az Istené. 
Ő képes a rosszat is jóra fordítani, halál után életet, feltámadást adni. Török László

Jézus húsvétja, a mi legnagyobb ünnepünk, a legfonto-
sabb kérdésre ad választ: mi lesz velünk a halál után? 

Ezt a kérdést mindenkinek fel kell tenni, és valami 
választ találni rá. Az is egy megoldás, ha valaki nem 

foglalkozik vele, próbálja elodázni, az öregekre hagyni. 
Igaz, hogy van egy átlagos íve az életnek, de történnek 

„balesetek is”, így a halál lehetősége igenis
hozzátartozik a hétköznapjainkhoz. Dr. Török László, a Jézus Szíve 

Egyházközség plébánosa 
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VÁROSHÁZA

Üléseztek a városatyák
A képviselők az ez évi költségvetést, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat előző éves beszámolóját,

a Közösségi Ház éves szolgáltatási tervét, az 1848/49-es megemlékezés programtervét is elfogadták, 
valamint a Matyó Húsvét támogatási összegéről is döntöttek március 2-án.

Az ülés elején dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoztatójában 
összefoglalta az elmúlt időszak rendezvényeit, eseményeit. Elmondta 
továbbá, az önkormányzat pályázatot nyújtott be 3 db „Neuzer Carry 
Mega Heavy Duty” elektromos kerékpár beszerzésére az étkezte-
tésben résztvevő ételkihordók részére. Sikeres pályázat esetén a 
több mint 934 ezer forintos támogatás mellé mintegy másfél millió 
forint önerőt biztosít az önkormányzat. Tájékoztatott arról is, a volt 
katonai repülőtérrel kapcsolatban 2014 óta különböző peres eljárások 
zajlanak, melyek lezárultak, idén február 17-én a Kúria meghozta a 
jogerős döntését: Mezőkövesd, Mezőkeresztes és Miskolc települések 
jogtisztán tulajdonosai a repülőtérnek.

DÖNTÉSEK A városatyák elfogadták a 2022. évi költségvetést, melyben 
a bevételi és kiadási főösszeget 14.105.305 E forintban állapították 
meg. A költségvetéshez kapcsolódó határozatot is elfogadták, mely 
az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének költségvetési évet követő 
három évre vonatkozó bemutatásáról szól. A képviselők tárgyalták a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mezőkövesdi Gondozóház előző évi 
önkormányzattól átvállalt szociális feladatok ellátásáról szóló beszá-
molóját, melyet elfogadtak az ülésen, egyben megköszönték a szer-
vezet munkáját. A 2004-ben kötött ellátási szerződés felülvizsgálata 
után megállapították, nincs szükség módosításra, az abban foglalt 
feladatok teljesültek, mindkét fél maradéktalanul betartotta a vállalt 
kötelezettséget. Az önkormányzat az előző évhez hasonlóan idén is 
3.700.000 forint támogatást biztosít az intézménynek a hajléktalanok 
éjjeli menedékhelyének és a nappali melegedő szolgáltatásra. Balogh 
Csaba, a Mezőkövesdi Máltai Csoport vezetője az ülésen elmondta, 
mindent elkövet a szolgálat, hogy meg tudjon felelni az új kihívásnak 
és megfelelő súllyal ki tudja venni részét a háború sérültjeinek, illetve 
menekültjeinek ellátásában. A testület a következőkben tudomásul 
vette a Mezőkövesdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről 
szóló tájékoztatót. A dokumentum a Mezőkövesdi Települési Érték-
tárba – 22. tételként – legutóbb felvett Mezőkövesdi Szent László 
Kórus ismertetését is tartalmazza, mely értéket felterjesztették a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elé is. Továbbá új 
bizottsági tagnak választották a Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent Lász-
ló Gimnázium és Közgazdasági Technikum mindenkori igazgatóját. 
A testület korábban módosította a város Településrendezési Tervét és 
Helyi Építési Szabályzatát, az elkészült dokumentációt véleményez-
tették, az észrevételeket átvezették. A véleményezési szakasz lezárult 
és az állami főépítész tett még egy javaslatot, hogy a tárgyi eljárás 
lefolytatásában önkormányzati döntést kell hozni környezeti vizsgálat 
szükségességéről vagy annak elvetéséről. Az egyeztetési folyamat 
során az egyeztetésben résztvevők nem kérték a vizsgálatot, így a 
testület sem igényelte ennek elkészítését.

PROGRAMOK Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. 
évfordulója alkalmából idén március 14-én megrendezendő városi 
megemlékezés programtervét és költségvetését is elfogadták a kép-
viselők, a szervezéssel a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft.-t 
bízták meg. Idén nem hirdették meg a szónokversenyt, valamint a 
korábbiaktól eltérően az ünnepi műsor után koszorúznak. A testület 

2 millió forinttal támogatja a Matyó Húsvét megrendezését, melyet 
idén április 17-18-án szervez meg a Matyóföldi Idegenforgalmi Egye-
sület. A városatyák továbbá a Közösségi Ház éves szolgáltatási tervét 
– mely az ez évre tervezett rendezvényeket tartalmazza –, valamint 
a Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. felülvizsgált szervezeti és 
működési szabályzatát is elfogadták az ülésen.

TÁMOGATÁS Egymillió forinttal segíti az önkormányzat Záhony Város 
Önkormányzatát a kialakult menekültválság kezelésében, dr. Fekete 
Zoltán polgármester szóbeli indítványát a képviselők egyöntetűen tá-
mogatták. A városvezető február 27-ei íméljében ajánlotta fel Záhony 
polgármesterének a segítséget, aki megköszönte a nemes gesztust, 
melyre válaszul döntöttek a városatyák az ülésen. Dori Anett

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte a mezőkövesdi
Mezei Józsefné (b), akit a jeles jubileum alkalmából március 7-én

dr. Fekete Zoltán (j) polgármester köszöntött.

Településünk vezetője elsőként felolvasta Orbán Viktor miniszterel-
nök köszöntő levelét, majd városunk nevében oklevelet, virágcsokrot 
és tortát adott Margó néninek. 

Mezei Józsefné Ócsai Margitként 1932. március 6-án született 
Mezőkövesden. Gyermekkorát és egész eddigi életét településünkön 
töltötte el. Egy nyolcgyermekes család hatodik gyermeke volt. Az 
általános iskola elkezdése után két hónappal viszont egy csontgyul-
ladás miatt nem tudott tovább iskolába járni, ezért otthon tanult 
meg olvasni, írni, számolni a testvéreitől, szüleitől. 21 éves korában a 
Matyóházban helyezkedett el, első dolgozója volt a szövőrészlegnek, 
majd annak megszűnése után a tűpárnát, táskát készítő egységbe ke-
rült és onnan is jött el nyugdíjba negyven év után. Közben kiváltotta 
az ipart, így nyugdíjasként is szebbnél szebb mappák, táskák, díszek 
kerültek ki a kezei közül. 

Egykori férjével is a Matyóházban ismerkedtek meg, aki akkor a 
szövőrészleg vezetője volt. Egy fiúk született. 

Margó néni jó egészségnek örvend, bár már kevesebbet, de még 
most is foglalkozik a matyóval, a matyó mintával díszített tárgyak 
készítésével. hmzs

A kilencvenedik
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A hagyományőrzés új lehetőségei
– modern látogatóközpont, autentikus környezet

Az ünnepségen Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője mondott 
beszédet, amelyben a fejlesztés jelentőségét hangsúlyozta.

– Mezőkövesd tovább fejlődik. Ez a nap nemcsak egy beruházás létrejötté-
nek az ünnepe, hanem ezzel a fejlesztéssel a város kifejezi, hogy igényt tart 
a matyó kultúrára: nemcsak megőrzi azt, hanem fejleszti és szeretné ezt má-
soknak is bemutatni. A megújult táncpajta és környezete most már modern, 
kényelmes, kellemes időtöltésre nyújt lehetőséget az ide érkező turistáknak, 
családoknak, miközben megismerkednek a matyó kultúra értékeivel – mond-
ta el Tállai András. A megvalósult fejlesztésről dr. Fekete Zoltán polgármester 
is részletesen beszélt köszöntőjében.

– A matyó hagyományokat, népművészeti kincseinket bemutató Hadas 
városrész Mezőkövesd egyik gyöngyszeme. Az autentikus hangulat és a 
skanzen-jelleg megőrzésével fejlesztettük a Hadast. A településrészben a 
csapadékvíz-elvezetés is kiépült, valamint új burkolatot kaptak az utcák, 
valamint zöldfelület-rekonstrukciót is végeztünk. Két új tájházzal bővültek a 
Hadas látnivalói: egy üstökös ház és egy ágasfás ház is megépült és felújítot-
ták a táncpajtát, amely látogatóközpontként működik majd – foglalta össze a 
projekt tartalmát dr. Fekete Zoltán.

A látogatóközpontban egy modern kiállítást rendeztek be, amely 
interaktív módon mutatja be a matyó kultúrát, a matyó viseletet, a Hadas 
történetét. A tárlatban egy, a matyó viselet darabjait bemutató 3D-s vizuális 
tartalmat megjelenítő holo-gúla, egy érintőképernyős, matyó párt öltöztető 
interaktív játék, motívumfelismerő és szófejtő játék, egy érintőképernyős 
Mezőkövesd-térkép is helyet kapott, illetve a selfie-ponton a fejünkön női, 
vagy férfi fejfedővel készíthetünk fényképet. A látogatóközpont otthon ad 
majd kulturális, hagyományőrző rendezvényeknek, valamint helyet kapott 
az épületben a Tourinform Iroda, egy ajándékbolt és egy kávézó is.

A városvezető hozzátette, hogy a nagyszabású beruházás összköltsége 
mintegy 460 millió forint, amelyhez Mezőkövesd Város Önkormányzata a 
Terület- és településfejlesztési Operatív Programra beküldött „Mezőkövesd – 
Hadas városrész kulturális turisztikai fejlesztése” című pályázata keretében 
315,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott, illetve 94,6 millió 
forint többlettámogatást nyújtott a kormány a beruházás megvalósításához. 
Emellett az önkormányzat saját forrásból még mintegy 50 millió forinttal 
egészítette ki a rendelkezésre álló pályázati és kormányzati támogatást.

– Az örökség szó használata az építészeti zsargonban egyfajta 
szemléletet tükröz. Arra utal, hogy a múltból ránk maradt emlékekkel 
dolgunk van, értéket képviselnek, továbbéltetésük felelősséget ró ránk. 
Az elődeinktől kapott örökségünk időről időre változik. Ez alkalommal 
a mezőkövesdi Hadas városrész alakult át, újjáéledt annak érdekében, 
hogy szebb, modernebb környezetben ismerhessék meg a látogatók ezt a 
vidéket – mondta el beszédében Bánné dr. Gál Boglárka, a B.-A.-Z. Megyei 

Közgyűlés elnöke, aki kiemelte, hogy megyénk folyamatosan fejlődik, az 
elmúlt időszakban több tízmilliárd forint értékben valósultak meg beruhá-
zások a régiónkban. A köszöntők után dr. Medvegy János esperes-plébá-
nos megáldotta az új létesítményeket, majd ünnepélyes szalagátvágással 
jelképesen is átadták a beruházást.

EGYENSÚLY | Varga Judit igazságügyi miniszter látogatott el Mezőkövesdre 
március 8-án. A nőnap alkalmából megtartott program házigazdája Tállai 
András, térségünk országgyűlési képviselője volt. Varga Judit az este során 
egyebek mellett pályafutásának kezdetéről, az államtitkári felkéréséről, a 
miniszteri feladat elvállalásáról osztotta meg gondolatait, valamint kitért arra, 
hogyan lehet életünkben nőként, háromgyermekes édesanyaként, vezető 
pozícióban is megtalálni az egyensúlyt. Az est Tihanyi-Tóth Csaba és felesége, 
Bognár Rita zenés műsorával zárult.

FIATALOK | Célok, tervek kellenek, melyekért a fiatalok örömmel és szor-
galmasan dolgozhatnak. A jövő az ő generációjuké, segítenünk kell nekik, 
hogy megtalálják számításainkat az életben – hangsúlyozta Tállai András, 
térségünk országgyűlési képviselője azon a rendezvényen, melyet március 
19-én szerveztek a dél-borsodi fiataloknak Bohár Dániel szerkesztő-riporterrel. 
(Fotó: Tállai András facebook-oldala)

Két új tájházzal bővült a Hadas városrész, 
valamint felújították a táncpajta épületét, 

amelyben egy modern látogatóközpontot ala-
kítottak ki interaktív kiállítással, kávézóval, 

ajándékbolttal. Mindemellett új díszburkolatot 
kaptak az utcák. A településrészben megva-

lósult nagyszabású beruházást március 18-án 
hivatalosan is átadták a nagyközönségnek.

hmzs

Ünnepélyes szalagátvágás: Tállai András, Bánné dr. Gál Boglárka,
dr. Fekete Zoltán és ifj. Szilvási András

Varga Judit igazságügyi miniszter (k), Tállai András
országgyűlési képviselő (j) és Takács Norbert (b)

Tállai András, Bohár Dániel és a találkozó résztvevői
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A 174 évvel ezelőtti eseményekre
emlékeztünk Mezőkövesden

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendeztek ünnepséget városunkban

március 14-én délelőtt.

A program elején Konczné Tegzes Erika, a Nemzeti Művelődési In-
tézet B.-A.-Z. Megyei Igazgatóságának igazgatóhelyettese mondott 
köszöntőt. A Kormány a 2022-23-as esztendőt Petőfi Sándor Emlé-
kévvé nyilvánította. Ennek jegyében a Nemzeti Művelődési Intézet 
kezdeményezésére a Kárpát-medence számos településén Petőfi 
Klubok alakultak, tisztelegve a nagy magyar költő születésének 
200. évfordulója alkalmából – mondta el az igazgatóhelyettes, aki 
hozzátette, hogy Mezőkövesd, illetve a város kulturális intézménye is 
csatlakozott ehhez a programhoz. Köszöntője után Tállai András mi-
niszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője könyvcsoma-
got adott át a Magyar Kormány nevében a Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
NKft. ügyvezetőjének, Kazárné Kalber Nikolettnek.

ÜNNEPI BESZÉD A megemlékezésen Tállai András, térségünk 
országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc előtt tisztelegve.

– Ez az ünnep arról a bátorságról, erőről és hitről szól, amely 
Magyarországot a felemelkedés útjára vezette. Immár 174 éve an-
nak, hogy 1848. március 15-e másfél esztendő csodálatos szabad-
ságküzdelmének, nemzetünk szabadságszeretetének, szabadság 
utáni vágyának a jelképe – mondta el Tállai András, aki hozzátette, 
hogy ma is elengedhetetlen a bátorság, az erő, a hit és a szeretet. 
Beszédében kitért a szomszéd országban zajló háborúra is, hang-
súlyozta, hogy nekünk, magyaroknak semmiképpen sem szabad 
belesodródnunk ebbe a konfliktusba. (A teljes ünnepi beszédet 
lapunk 7. oldalán olvashatják.)

MŰSOR Az országgyűlési képviselő szavai után Sasvári Sándor és 
lánya, Sasvári Léna előadását tekintették meg a jelenlévők. A Jászai 
Mari- és Emerton-díjas színész, zenész és lánya tolmácsolásában 
egyebek mellett a Kell még egy szó, a Nemzeti dal című szerze-
mények, valamint történelmi hősökről szóló rockopera-részletek, 
bordalok csendültek fel a Közösségi Ház színháztermében.

Az ünnepség után Mezőkövesd Város Önkormányzata, a közintéz-
mények, civil szervezetek és politikai pártok képviselői helyezték el 
a megemlékezés virágait az 1848-49-es emlékműnél. A koszorúzáshoz 
a Pro Urbe-díjas Mezőkövesdi Fúvószenekar adott térzenét.

Tállai András országgyűlési képviselő (j), Konczné Tegzes Erika 
igazgatóhelyettes (k) és Kazárné Kalber Nikolett ügyvezető (b)

Ünnepi műsor: Sasvári Sándor (j) és lánya, Sasvári Léna (b)

Dr. Fekete Zoltán polgármester (j) és dr. Jakab Orsolya jegyző (b) 
koszorúzott a temetőben március 11-én

TISZTELETADÁS | Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Mező-
kövesden nyugvó hőseire emlékeztek meg március 10-én délelőtt. A 
település temetőjében található öt sírt a Magyar Honvédség Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság képviselői, 
valamint a Szent László Gimnázium kadétprogram szakkörének 
diákjai tették rendbe és helyezték el rajtuk a megemlékezés virágait. 
Március 11-én délelőtt Mezőkövesd Város Önkormányzata nevében
dr. Fekete Zoltán polgármester és dr. Jakab Orsolya jegyző koszorúzta 
meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során városunkban 
elhunytak emlékére állított emlékművet a mezőkövesdi temetőben.

HMZS
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„Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testületi Tagok, 
tisztelt Mezőkövesdi Ünneplő Közösség, Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel köszöntöm Önöket nemzetünk legfontosabb tavaszi ünnepén, 
amely arról a bátorságról, erőről és hitről szól, amely Magyarországot a 
felemelkedés útjára vezette. Immár 174 éve annak, hogy 1848. március 
15-e másfél esztendő csodálatos szabadság-küzdelmének, nemzetünk 
szabadságszeretetének, szabadság utáni vágyának a jelképe. Március 15-ét 
a magyar nép mélyen a szívébe zárta, s talán a legmagasztosabb nemzeti 
ünnepként tartjuk számon. Ezen a napon az ország minden szegletében 
intézményekre, lakóházainkra nemzeti színű zászlót tűzünk ki és az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc történelmi emlékeit idézzük fel. Az 
emlékezés jeleként kokárdával ékesítjük kabátunkat, de a szívünket is. 
Ünnepeljük a hősöket, az ifjúságot, hiszen 1848. március 15-én a márciusi 
ifjak voltak azok, akik tehetségük és bátorságuk révén példát mutattak a 
jövő nemzedékének. Vezetésükkel Európában egyedülálló módon vértelen 
forradalom zajlott le, amelyért ez a nap a magyar történelem legcsodálato-
sabb napja. Soha nem látott nemzeti egység jött létre, s a magyar nemzet 
felemelkedéséért együtt küzdött az egyszerű földműves, a polgárság, a 
báró és a gróf egyaránt.

Tisztelt Emlékező Közösség!
A Pilvax kör – többek között Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi 

József, Vajda János – előző este határozta el véglegesen, hogy a bécsi 
forradalom hatására elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. Március 15-én 
reggel összegyűltek a Pilvax kávéházban, ahol a tulajdonos friss kávéval 
és reggelivel várta őket. Innen indultak tovább mozgósítani az egyetemi 
ifjúságot, majd felolvasták a 12 pontot, amelyet később Landerer nyomdájá-
ban a Nemzeti dallal együtt, cenzori engedély nélkül kinyomtattak. Majd az 
emberek – mint aki jól végezte dolgát – elmentek haza ebédelni. Talán még 
le is pihentek. Ez is azt bizonyítja, hogy egy békés, vér nélküli forradalom 
zajlott hazánkban. Ebéd után három órakor a Nemzeti Múzeumnál tartottak 
nagygyűlést, majd a tízszeresére duzzadt tömeg a hajóhídon átvonult Bu-
dára, ahol a megrettent helytartótanács életbe léptette a 12 pontban foglalt 
követeléseket, szabadon bocsátotta Táncsics Mihály újságírót, akit a tömeg 
diadalmenetben vitt Pestre. Este a Nemzeti Színházban a betiltott Bánk 
bán előadásával megünnepelték a forradalom győzelmét. Hát így nézett ki 
a forradalom napja. A forradalom győzelmének gyümölcse a március 15-ét 
követő egy hónapban érett azonban be, amikor a Kossuth által kidolgo-
zott felirati követelésekből a Magyar Országgyűlés létrehozta az áprilisi 
törvényeket és kinevezte az első magyar felelős kormányt. 31 darab törvény 
megszületésével hazánk maga mögött hagyhatta a feudalizmust, lerakhatta 
a modern Magyarország alapjait. 

Tisztelt Ünneplő Közösség!
Most, napjainkban, amikor a világ kifordulni látszik sarkaiból, ahol egy 

veszélyekkel teli korba léptünk, ahol egyszerre kell megküzdenünk a járvá-
nyokkal, az illegális migrációval, az energiaválsággal, nemzetközi gazdasági 
nehézségekkel és a szomszédos országban dúló háború következményei-
vel, azt érezzük, hogy három dologra szükségünk van. 

Mi is ez a három dolog? 
Szükségünk van erőre, mert a békéhez erő kell, nagyon komoly erő. 
Az erőhöz pedig egység kell, március 15-e pedig a nemzeti egység 

„Erő, egység
és szabadság”

ígéretét jelenti minden magyar ember számára. Nemzetként való megmara-
dásunk és boldogulásunk záloga ez. 

És szükségünk van szeretetre is, amellyel a szomszédos országban 
zajló háború borzalmai elől menekülő embertársaink segítségére sietünk. 
Képesek vagyunk segítő kezet nyújtani a bajbajutottaknak. Köszönet és 
hála minden magyar ember helytállásáért. Tudom, hogy itt, Mezőkövesden 
is nagyon sokan ajánlottak föl kárpátaljai magyaroknak és menekülő ukrá-
noknak segítséget és adományt. És szükségünk van józanságra is, bizony. 
A tiszta fejre, amikor napjainkban a világunk ismét bizonytalanná vált, egy 
átalakuló világrend kapujában vagyunk. Vegyünk hát példát eleinkről és 
ismerjük fel a saját feladatainkat a világunkban! Ahogy felismerték ők is, 
Petőfiék a sajátjukban. Ilyen történelmi időkben mindennap józan belátásra 
és higgadt döntésekre van szükség. Tanuljunk a történelemből, mert a mi 
érdekünk a béke, csakis a béke lehet! Meg kell őriznünk Magyarország 
békéjét és biztonságát. Ki kell maradnunk ebből a háborúból.

Tisztelt Ünneplők!
Kossuth Lajos 1848. július 11-ei országgyűlési felszólalásában a kö-

vetkezőkre hívta fel a honfitársai és képviselőtársai figyelmét: »Midőn a 
szószékre lépek, hogy Önöket felhívjam, mentsék meg a hazát! Uraim! Így 
áll e percben a nemzet az Önök kezében. És Isten a kezükbe adta a mai 
határozattal a nemzet életét, de kezükbe adta a nemzet halálát is.« (...)

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! 

Legyen béke, szabadság és egyetértés! Hajrá, Magyarország! Hajrá, 
magyarok! Hajrá, Mezőkövesd!” 

Tállai András országgyűlési képviselő
ünnepi beszédében felidézte Borzai Pál gondolatát:

„A hazájukat szerető népek halhatatlanok”

(Tállai András szónoklata, mely 2022. március 14-én 
a mezőkövesdi városi ünnepségen hangzott el.)
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Indul
az építkezés

Áprilisban elkezdődik az új buszpályaudvar 
építése a MÁV állomás mellett – jelentették be a 
március 22-ei sajtótájékoztatón, amelyet Tállai 

András, térségünk országgyűlési képviselője 
tartott dr. Pafféri Zoltánnal, a Volánbusz Zrt. 
elnök-vezérigazgatójával és dr. Fekete Zoltán 

polgármesterrel közösen.

Mezőkövesd Város Önkormány-
zatának nyertes pályázata révén 
teljesen megváltozik a buszközle-
kedés városunkban: a pályaudvar a 
vasútállomás mellé kerül, így ész-
szerűsítve a közösségi közlekedést.

– A régi utasellátó elbontását 
követően egy új Volán pályaudvar 
épül meg Mezőkövesden, amely 
révén teljesen átalakul a település 
közlekedése. A tervek szerint 
nyolc hónap múlva már birtokba 
is vehetik majd az utasok az 
elkészült kétszintes létesítményt, 

a nyolc autóbusz-parkolóból álló 
csomópontot, valamint a P+R 
parkolót, amelynek összköltsége 
mintegy 700 millió forint – mond-
ta el Tállai András, térségünk 
országgyűlési képviselője.

Az új buszpályaudvar kiala-
kítása konzorciumi tagként a 
Volánbusz Zrt. feladata.  

– A mezőkövesdi új buszállo-
más kialakítása kapcsán a köz-
beszerzési eljárást lefolytattuk, 10 
jelentkező közül egy mezőkövesdi 

cég nyerte el a projektet – emelte 
ki dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz 
Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki 
hozzátette, hogy ezen intermo-
dális közlekedési csomópontok 
célja, hogy a buszállomásokat 
a vasúthoz közel alakítsák ki 
annak érdekében, hogy az utasok 
számára egyszerűbb, könnyebb 
és gyorsabb legyen a busz és a 
vonat közötti átszállás.

– Ennek az új közlekedési 
csomópontnak a kialakítására 
a mezőkövesdiek már évtizedek 

óta várnak. Nagy öröm, hogy 
most ez 2022-ben megvalósulhat 
városunkban. Bízom benne, hogy 
az utazóközönség elégedett lesz 
a korszerűsítéssel, amely révén a 
város központjának tehermentesí-
tése is megtörténik – mondta el a 
dr. Fekete Zoltán polgármester.

A beruházás konzorcium kere-
tében valósul meg a kerékpárutat 
és a körforgalmat is magában 
foglaló TOP-pályázati forrás 
segítségével.

Cél: a szénmentes jövő
A szénrégió klímabarát reformjáról, a Mátrai Erőmű energetikai 

átalakításáról, illetve ezek gazdasági lehetőségeiről tartottak kon-
ferenciát városunkban a LIFE-IP North-HU-Trans projekt keretében.

„A Szénrégió klímabarát reformja egyértelműen változással jár majd a térség 
munkaerőpiacán, a kormány azonban felelősen, hazai és uniós forrásokat 
bevonva készül arra, hogy erre a változásra a munkaadók és a munkavállalók fel 
tudjanak készülni” – emelte ki Tállai András, térségünk országgyűlési képviselője 
a március 4-ei konferencián tartott köszöntőjében.

A tanácskozáson Bihall Tamás, a projektben résztvevő partner B.-A.-Z. Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke ismertette az átalakításhoz kapcsolódó 
feladatait, a vállalkozások támogatását, illetve a munkaerő-átképzések jelentő-
ségét. Az eseményen dr. Fekete Zoltán polgármester a településen jelenleg is 
zajló iparipark-fejlesztésekről adott tájékoztatást.

BIZTONSÁG | Az aktuális közlekedési és bűnügyi helyzetről tájékozódhat-
tak a Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubjának tagjai a 
szervezet legutóbbi összejövetelén. Összesen 120 közlekedési bűncselek-
mény történt a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 
tavalyi évben, melyek közül a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek 
száma 30 volt, tudtuk meg Kovács István rendőr őrnagytól, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság közlekedési fővizsgálójától. Kovács István felhívta 
a jelenlévők figyelmét a körültekintő, biztonságos közlekedésre, mellyel 
nagy részben megelőzhetőek a közlekedési balesetek. Zakár István rendőr 
törzszászlós, a kövesdi rendőrkapitányság bűnmegelőzési segédelőadója 
egyebek mellett az internetes vásárlás veszélyeire és a telefonos csalókra 
hívta fel a figyelmet a tájékoztatójában.

ELISMERÉS | Első díjban részesült a Borsóka Hímzőkör a békéscsabai 
18. Kárpát-medencei Népi Textiles Fesztiválon. A Fesztiválra készített 
matyó hímzéses alkotások tervezője Pap Bernadett volt. Az elkészítés-
ben a Hímzőkör több tagja is rész vett: Bíróné Jacsó Mária, Juhászné 
Bodnár Mária, Lukácsné Lengyel Erzsébet, Marton Jánosné, Ócsainé 
Mizser Angéla, Pap Jánosné és Sütő Margit.

HELYETTESÍTÉS | Dr. Beregszászi Viktor háziorvos helyettesíti dr. 
Orbók Napsugár Tünde doktornőt a VI. számú felnőtt körzetben előre-
láthatólag jövő év elejéig. Dr. Beregszászi Viktor háziorvos főállásban 
Nagytályán dolgozik háziorvosként, emellett a Makláron működő két 
körzet egyikének feladatit is ellátja. A háziorvos az eddig megszokott 
rend alapján, változatlan időben és változatlan helyen, a József Attila 
úti rendelőben várja a pácienseket.

A Borsóka Hímzőkör
első díjjal elismert lakástextil-garnitúrája

Dr. Pafféri Zoltán, Tállai András és dr. Fekete Zoltán a sajtótájékoztatón

hmzs

hmzs

D. A.
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Szakmai nap
a gimnáziumban

Száztíz évvel ezelőtt kezdődött a gimnáziumi, míg 50 éve 
indult a közgazdasági szakképzés a mezőkövesdi Szent 

László gimnáziumban. E kettős jubileum jegyében szervezett 
Tehetséggondozó szakmai napot az intézmény.

A kétnapos konferencia célja, hogy az iskola jelenlegi diákjai megismerjék 
az öregdiákok életútját, sikereit. Valkóné Fekete Krisztina szaktanár és több 
tanuló a nyelvtanulásról tartott előadást, valamint a miskolci Szentpáli István 
Szakiskolával is megismerkedhettek a jelenlévők. Bemutatkozott továbbá 
Márton Marianna ékszertervező iparművész és Bak Pál, a Honvédelmi 
Minisztérium ügyintézője is. A program második napján dr. Fekete Zoltán 
polgármester köszöntötte az érdeklődőket, aki a gimnáziumi élményeiről is 
beszélt. Nagy István, a gimnázium nyugalmazott igazgatója a közgazdasági 
szakképzés beindításának körülményeiről tartott előadást.

TUDOMÁNYOS ELŐADÁS Dr. Papp Zoltán orvosprofesszor, városunk díszpolgára 
„A magzatvíz vizsgálatától az anyai vér szabad DNS kimutatásáig. Tudomá-
nyos pályafutásom története” címmel tartott nagy sikerű előadást, melynek 
keretében legfontosabb felfedezéseiről, tudományos könyveiről, családjáról és a 
gimnáziummal kapcsolatos emlékeiről, élményeiről is beszélt. Az orvosprofesz-
szor ezután dedikálta „A szatmári Nagy-károlytól Budapestig. Önéletrajzi záró-
jelentés” című legújabb könyvét. A szerző a helyszínen eladott köteteinek teljes 
bevételét felajánlotta a Szent László Gimnázium Alma Mater Alapítványának.

ADOMÁNYOZÁS Doktori oklevelet adományozott a Szent László gimnáziumnak 
dr. Molnár Károly háziorvos. A szakember dr. Csendes Andrásnak, a kollégium 
korábbi igazgatójának, városunk díszpolgárának filozófia doktori oklevelét aján-
lotta fel a Szent László Gimnázium Alma Mater Alapítványának. A február 4-én 
és 5-én megtartott program zárásként dr. Kolyvek Antónia, dr. Sugár Viktória és 
Méreg Attila életútját is megismerhették a jelenlévők.

TOBORZÁS A Magyar Honvédség továbbtanulási és álláslehetőségeiről 
tájékozódhattak a mezőkövesdi Szent László gimnázium diákjai február 
11-én, Nagy Géza őrnagy, a 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda irodavezetője, 
Novodomszki János törzszászlós beszélt a honvédségi pálya előnyeiről, a 
jelentkezés feltételeiről, illetve az ösztöndíj-lehetőségekről is.

Tehetséges
művészpalánták

A Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós, cselló
és gitár tanszakos növendékei is szép eredményeket értek el

az idei tanév első félévében megrendezett versenyeken.

Panyi Zoltán rézfúvós tanár növendéke, Brunczel Annamária már több 
versenyen is sikerrel bizonyította tehetségét. 

– Annamária az első országos Online Kürtversenyen vadászkürtön harmadik 
korcsoportban második helyezést ért el, illetve bekerült a XIV. Országos Kürtver-
seny döntőjébe, ahol első helyezést ért el – ismertette az eredményeket Panyi 
Zoltán tanár, aki az utóbbi megmérettetésen felkészítőként tanári különdíjat 
vehetett át. A produkcióban a diákot Ferencz Gábor kísérte zongorán.

Brunczel Annamária emellett a Vurtuózok V4+ műsorában is megmutathat-
ta tudását. Emellett Krasznai Zoltán, a XV. Lubik Imre Országos Trombitaverse-
nyen első korcsoportban 4. helyezést ért el, illetve különdíjat is kapott. 

VONÓS A fúvósok mellett az iskola csellistái is szép eredményt értek el a 
versenyeken. Az online formában megtartott Észak-Magyarországi Gombás 
Ferenc Gordonkás Találkozón Alakszai Helga dicséretben részesült, felkészítő 
tanára Buzga Zsanett volt. Ugyanezen a versenyen Csirmaz Eszter Kiemelt 
Nívódíjat kapott, aki Viszlai-Csécsi Hajnalka növendéke. A gyerekek zongora-
kísérője Viszlai Dániel volt, ő korrepetítori díjban, a két felkészítő pedagógus 
pedig tanári díjban részesült, tudtuk meg Viszlai-Csécsi Hajnalkától. 

PENGETŐS A gitár tanszak növendékei is büszkélkedhetnek eredményekkel. 
– A Miskolcon megtartott VIII. regionális gitárversenyen vettünk részt 

négy növendékkel és ketten értek el minősítést. A nagyobbak mutatták meg 
tudásukat, továbbképző évfolyamon Varga Boglárka dicséretben részesült, 
a megelőző, 5., 6. évfolyamról pedig Vilmányi Emma, Gulyás Lili és Kertész 
Veronika szerepelt a versenyen, Veronika kapott Nívó díjat – foglalta össze 
Nyikes Nikoletta felkészítő tanár. 

Bútorfestők
konferenciája

Hagyományok és új utak a bútorfestésben címmel 
tartottak háromnapos szakmai konferenciát és műhely-

foglalkozást városunkban.

A Matyó Népművészeti Egyesület által első alkalommal megszervezett, március 
12-14. között megtartott programon a több mint félszáz érdeklődő megismerkedett 
az észak-magyarországi, ezen belül is a matyó festett bútorok múltjával, jelenével 
és jövőjével (képünkön: Kovács Szabolcs, a Népművészet Mestere), a komáromi, 
a felvidéki, a palócföldi bútorok díszítésével, a noszvaji kazettás famennyezettel, a 
dél-dunántúli hímes templomokkal. Emellett az egerszalóki templom festett kartazá-
ról, a komáromi ládák korszakairól és a továbbélő matyó népművészetről is tartottak 
előadást. A műhelyfoglalkozások keretében a résztvevők elsajátították a kiétei kazetta 
festését, valamint a kerek falapokon a komáromi láda mintájával alkottak. 

TAVASZKÖSZÖNTŐ |  A házasság, a szeretet, a család, az Isten felé fordu-
lás volt a központi témája a március 11-ei tavaszköszöntő rendezvénynek 
a mezőkövesdi református templomban. Az eseményen Gordos Attila, re-
formátus esperes köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Romhányi Róbert 
zenész és Záhorszki-Hangó Viola énekes előadásában Istenről és Istenhez 
szóló, bensőséges dallamok csendültek fel.  A zene mellett a költészet és 
az irodalom is helyet kapott a műsorban. Marosán Csaba színművész, a 
Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja egyebek mellett Petőfi Sándor, 
Arany János, Kányádi Sándor, József Attila, Dsida Jenő és Radnóti Miklós 
házassággal, párkapcsolattal, szerelemmel kapcsolatos verseit adta elő.
A program keretében a Kárpátaljai menekültek számára gyűjtöttek. 

BK

D. Anett

hmzs hmzs
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Három mérkőzésen összesen egy pontot 
szerzett a Mezőkövesd Zsóry FC

felnőtt csapata. Márciusban labdarúgóink 
Paks, Zalaegerszeg és a Ferencváros ellen 

léptek pályára.

A csapat teljesítményének talán egyik mélypontja 
volt a Paks elleni idegenbeli mérkőzés, ahol a mező-
kövesdi gárda 4-0-s vereséget szenvedett.

– Sajnos a dekoncentráltság és a rossz passzok 
egy súlyos vereséghez vezettek. Azt gondolom, hogy 
az első tizenegyesig egyenrangú partnerei voltunk 
a Paksnak, azonban az azt követő játékrészben, a 
gyorsan kapott két gól után többször olyan hibákat 
követtünk el, amelyek nem elfogadhatóak egy első 
osztályban szereplő gárdától – mondta el Supka Attila 
vezetőedző a március 5-ei mérkőzésről.

A Mezőkövesd Zsóry ezt követően a Zalaeger-
szegi TE FC-t fogadta hazai pályán március 12-én. A 
mérkőzést megelőző héten azon dolgoztak, hogy a 
Paks ellen elkövetett hibákat kijavítsák, összeszedet-
tebben tudjanak játszani a Zalaegerszeg ellen. Ezen a 

„Latyakos” futás

Remek hajrák, biztató játék

A 17. fordulóban hazai pályán lépett pályára a Mezőkövesdi KC, a DEAC 
csapatát fogadta. Az első félidő után 11-11-es állással vonultak szünetre a 
kézilabdások, majd a szoros második játékrészt követően két góllal többet 
szereztek a vendégek, így 19-21-es végeredménnyel zárult a március 6-ai 
találkozó. A hazaiak közül a mérkőzésen a legtöbb gólt Kátai Richárd lőtte, aki 
hatszor talált be a kapuba, míg az ellenfél játékosai közül a legtöbb – szintén 
hat – gólt Pethő Ákos szerezte.

Az alapszakasz utolsó mérkőzését idegenben játszották le kézilabdázóink, 
akik Salgótarjánba utaztak március 12-én. Az első játékrész végére 3 góllal 
elléptek a mezőkövesdiek a salgótarjániaktól, a félidőben 14-17-es állással 
vonultak pihenőre a csapatok. A második félidőben azonban a hazai gárdának 
sikerült lefaragnia a hárompontos mezőkövesdi fórt, illetve előnyhöz is jutottak. 
A meccs végül 35-32-es eredménnyel ért véget, így nem tudott pontot szerezni 
az MKC. A mérkőzésen legtöbbször a kapuba találó játékos Csuka Balázs volt, 
aki a Salgótarján színeiben összesen 10 gól szerzett. A mezőkövesdi játékosok 
közül pedig 9 góljával Gyallai Bercel volt a legeredményesebb.

– Támadásban alternatív megoldást választottunk erre a mérkőzésre, 
az elejét leszámítva egész jól működött, jó helyzeteket sikerült kialakítani. 
A második félidőben volt pár kihagyott helyzetünk, valamint akkor sújtott 
minket több ítélet is, az amúgy is egész mérkőzésen indiszponált játékvezetők 
által. Továbbra is nehéz a szerkezeti problémákra megoldást találni, de a mai 
mérkőzésen talán közelebb léptünk a megoldáshoz – értékelte a mérkőzést 
Drizner Péter, vezetőedző (forrás: mezokovesdikc.hu).

A Mezőkövesdi KC az alapszakaszt a 9. helyen zárta. A lejátszott 18 mérkő-
zésen összesen 14 pontot gyűjtöttek össze.

meccsen már láthatóan jobban teljesítettek a kövesdi 
focisták, azonban gólt nem sikerült szerezniük, így 
0-0-s döntetlen lett a végeredmény.

– Már sok pozitívumot lehetett látni csapatunk 
Zalaegerszeg elleni játékában az előző meccsekhez 
képest: hozzáállásban, mentalitásban is sokkal 
jobbak voltunk. A második félidőben a játék is 
olyan volt, amilyet szeretnénk látni a csapattól. Úgy 
gondolom, hogy a lehetőségeink is megvoltak arra, 
hogy megszerezzük a három pontot, azonban sajnos 
a helyzeteinket nem tudtuk kihasználni – foglalta 
össze a fordulóban nyújtott szereplést csapatunk 
vezetőedzője.

A kövesdi gárda legutóbb az Üllői útra utazott, 
hogy pályára léphessen, hiszen az OTP Bank Liga 25. 
fordulójában a Ferencvárosi TC játékosaival mérték 
össze tudásukat. A Groupama Arénában rendezett 
mérkőzés korai góllal indult, amikor a bajnoki 
címvédő, listavezető fővárosi gárda játékosa, Tocmac 
18 méterről betalált a kövesdi kapuba a 3. percben. Az 
első félidőben inkább a védekezésé volt a főszerep 
csapatunknál, itt leginkább a Fradi támadt. Az első 
félidő 18. percében a Ferencváros játékosa, Zachari-

Vége az alapszakasznak
Az MKC az alapszakasz két utolsó meccsét a DEAC 

és a Csépe Salgótarjáni SKC ellen játszotta, mindkét 
mérkőzésen az ellenfél győzött.

A Tó, Tenger, Folyó Nyíltvízi Úszóklub immár 17. alkalommal szervezte meg a 
latyakfutást a Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc útvonalon. Bár az idei sportesemé-
nyen latyak nem volt, azonban a széllel meg kellett küzdeniük a résztvevőknek, 
akik a 14 kilométeres táv felét műúton, a másik felét földúton tették meg.

A február 26-án megtartott eseményre az ország számos pontjáról érkeztek 
sportszeretők. Például Mezőkövesdről 16 fő vett részt a futáson, legmesszebbről 
Lébényből és Harkányból is jöttek futók. A férfiak közül a Gyöngyössolymosról 
érkező Gyallai Soma lett az első befutó, akit a szegi Gabura József és a füzesabo-
nyi Juhász Sándor követett. A nők között Muczáné Gulyás Erzsébet (Debrecen) 
ért be elsőként a célba, a második Bari Ágnes lett Kazincbarcikáról, a harmadik 
pedig a miskolci Győrfi-Tavaszy Zsuzsanna lett.

A versenyen különdíjat kapott a legfiatalabb résztvevő is: aki a mezőkövesdi 
Sipeki Gábor volt.

A futás után frissítővel, harapnivalóval, valamint a Bogácsi Gyógy- és Strand-
fürdőben ingyenes fürdőzési lehetőséggel várták a futókat.

102 futó és 28 gyalogló teljesítette a tizennégy kilométeres 
távot az idei Bo-Cse-Bükk Latyakfutáson.

assen közelről betalált a kövesdi hálóba, azonban les 
miatt nem adták meg a gólt. A második félidőben sok-
kal agresszívebb játékot mutatott a Kövesd, többször 
kerültünk helyzetbe is, voltak ziccereink, azonban 
hiába küzdöttek a fiúk teljes erőbedobással, nem sike-
rült gólt szerezni, így maradt az 1-0-s végeredmény.

– Nehéz mérkőzésre számítottunk. Sajnos a 3. 
percben kapott gól nagyon visszafogta a csapatot, 
nem voltunk kellően agresszívek. Az első félidő 
közepétől azonban már úgy kezdtük el felépíteni a já-
tékunkat, ahogyan azt szerettük volna. Úgy gondolom, 
hogy a félidei cserék jót tettek a csapatnak, ebben a 
játékrészben már egyértelműen jól játszottak a fiúk 
és ez két nagy ziccerhez vezetett, amit nem sikerült 
értékesíteni. Ha mindenkinek ilyen lesz a hozzáállása 
a jövőben, amilyen a második félidőben volt, akkor 
nem fogom félteni a csapatot az esetleges kieséstől – 
értékelte a mérkőzést Supka Attila.

A Mezőkövesd Zsóry FC jelenleg 25 fordulót köve-
tően 28 ponttal a 10. helyen áll a tabellán.

A kövesdi gárda legközelebb április 1-jén (lapzár-
tánk után) lép pályára hazai környezetben a Gyirmót 
FC Győr csapata ellen. hmzs

hmzs hmzs
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Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG

Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 7 óra

Pénteken és szombaton:
7 óra, 18 óra

Vasárnap: 7, 9, 11 és 18 óra
Április 16.: húsvét vigíliája

szertartás körmenettel 

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:

Hétköznap: 7 óra, 18 óra
Vasárnap:

7 óra, 9 óra, 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra:

Engesztelő szentmise

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vasárnaponként 11 óra:
Istentisztelet, ugyanekkor

gyermek-istentisztelet
Szerdánként 17 óra:

Bibliaóra

EGRI GÖRÖGKATOLIKUS
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG

Szent liturgia
a mezőkövesdi görögkatolikus 

templomban (Szőlő u. 27.):
minden vasárnap 17 órakor.

március 27 – április 2-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

április 3–9-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

április 10–16-ig
GLÓRIA Gyógyszertár

(Deák Ferenc u. 1/a)

Gyógyszertárak
ügyeleti-készenléti rendje

április 17–23-ig
PATIKAPLUS Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

április 24–30-ig
FORRÁS Gyógyszertár

(Mátyás király u. 75.)

május 1–7-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

ÁPRILIS 1. PÉNTEK 20.00
Mezőkövesd Zsóry FC –

Gyirmót FC Győr
NB I.-es férfi labdarúgó-mérkőzés

a Városi Stadionban

ÁPRILIS 3. VASÁRNAP 16.30
Mezőkövesd Zsóry FC II. – Bőcs KSC
B.-A.-Z. megyei I. osztályú felnőtt 

férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadion műfüves pályáján

ÁPRILIS 9. SZOMBAT 18.00
Mezőkövesdi KC – Pécsi VSE

NB I./B-s férfi kézilabda-mérkőzés
a Városi Sportcsarnokban

ÁPRILIS 10. VASÁRNAP 11.00
Mezőkövesd Zsóry SE – Kurityán KSC

B.-A.-Z. megyei
női labdarúgó-mérkőzés

a Városi Stadion kis műfüves pályáján

ÁPRILIS 17. VASÁRNAP 14.30
Mezőkövesd Zsóry FC

– MOL Fehérvár FC
NB I.-es férfi labdarúgó-mérkőzés 

a Városi Stadionban

Stopper
ÁPRILIS 2. SZOMBAT 18.00

Jezsuita esték – 3.
a Jézus Szíve templomban

(részletes program a 12. oldalon)

ÁPRILIS 9. SZOMBAT 15.00
Városi Keresztút

a Szent László templomtól
(részletes program a 12. oldalon)

ÁPRILIS 17-18. VASÁRNAP–HÉTFŐ
MATYÓ HÚSVÉT

a Hadas városrészben
(részletes program a 2. oldalon)

ÁPRILIS 29. PÉNTEK 10.00–18.00
Véradás

a Közösségi Ház
„D” épületében

ÁPRILIS 29. PÉNTEK 16.00
Múzeumi Szalon (3. előadás): 

Hernádi Mária
irodalomtörténész, teológus

„Kimondani, s elrejteni”
című előadása

a Matyó Múzeumban
(részletes program a 12. oldalon)

Hívogató

Anyakönyvi hírek 
Városunkban február 14. és március 9. között 9 házasságkötést

és 24 halálesetet anyakönyveztek.
Az alábbiak járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés
Hornyák Levente – Fórizs Virginia Magdolna

Papp Gábor – dr. Kriegel Júlia
Gábor Károly – Baráz Kitti

Saceleanu Endre – Kovács-Molnár Ildikó

FALINAPTÁR
2022

Továbbra is kapható
városunk

önkormányzatának
idei falinaptára,
mely 2100 Ft-ért
vásárolható meg

a Városi Könyvtárban
és a Mezőkövesdi

Média Nonprofit Kft. 
irodájában.

A rendezvények a hatályos járványügyi szabályozások szerint látogathatók.

ÁPRILIS 17. VASÁRNAP 17.00
Mezőkövesd Zsóry FC II. –

Sajóbábonyi VSE
B.-A.-Z. megyei

I. osztályú felnőtt férfi labdarú-
gó-mérkőzés

a Városi Stadionban

ÁPRILIS 24. VASÁRNAP 11.00
Mezőkövesd Zsóry SE –

Sajószentpéter SZSE 
B.-A.-Z. megyei

női labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadion kis műfüves pályáján

MÁJUS 1. VASÁRNAP 17.00
Mezőkövesd Zsóry FC II. –

Borsodnádasdi LASE
B.-A.-Z. megyei

I. osztályú felnőtt férfi labdarú-
gó-mérkőzés 

a Városi Stadionban

MÁJUS 1. VASÁRNAP 18.00
Mezőkövesdi KC – 

Szászhalombattai KE
NB I./B-s férfi kézilabda-mérkőzés 

a Városi Sportcsarnokban

Fogászati ügyelet

április 2. 
Dr. Roszkos László

Gróf Zichy János u. 10/a

április 9. 
Dr. Heéger László

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

április 16.
HÚSVÉT

április 23.
Dr. Jacsó Viktor

Kossuth u. 1.

április 30.
Dr. Hegyi-Barczi Katalin

Kossuth u. 1.
 

május 7.
Dr. Heéger László

Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Szombatonként 8–13 óráig. A változtatás jogát fenntartják!
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Közlemény óvodai beiratkozásról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának óvodáiba a 

2022/2023. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket:

2022. április 25–27.  7–17 óra
A beiratkozás helyszíne: Mezőkövesdi Óvoda-Bölcsőde és Élelmezési Központ 

Székhely Óvodája: 3400 Mezőkövesd, Egri út 3.
e-mail cím: kpovoda.mk@gmail.com, telefon: 49/412-282 
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 
1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Az Nkt. 8. § (1) bekezdése 
szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A felvételt elsősorban abba az óvodába lehet kérni, amelynek körzetében a gyermek lakik.
Az óvodai beiratkozásról részletes információt találnak: https://www.mezokoves-

diovoda.hu/ honlapon és a Mezőkövesd Online oldalon.
A beiratkozáshoz szükséges iratok:

– a szülők vagy más törvényes képviselő által kitöltött az „Óvodai felvétel iránti 
kérelem” című nyomtatvány. (A nyomtatvány elérhető a https://www.mezokovesdiovo-
da.hu/ linken a letölthető dokumentumok menüpontban);

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy ennek hiányában a gyermek 
nevére kiállított személyazonosító igazolvány;

– TAJ kártya;
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány;
– a szülő vagy más törvényes képviselő személyi azonosítót és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa továbbá
▪ amennyiben a szülői felügyeleti jogot egyik szülő gyakorolja, szükséges a szülői 

felügyeleti jog gyakorlásáról szóló gyámhatósági jegyzőkönyv vagy bírósági ítélet,
▪ amennyiben a gyermek gyámság alatt áll, szükséges a gyámhivatal gyámkirendelő határozata.
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PALETTA

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem 
változik a húsvéti ünnepek alatt. A hulladékot munkaszüneti 
napokon, azaz nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul,

a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig

szíveskedjenek kihelyezni!

A hulladékudvarok, valamint az ügyfélszolgálatok
nyitvatartásával kapcsolatban kérjük, keressék fel 

a www.bmhnonprofit.hu oldalt vagy érdeklődjenek
az alábbi elérhetőségeken. 

A húsvéti ünnepek alatt a telefonos
ügyintézési lehetőség szünetel. 

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

BMH Nonprofit Kft.

Fizetett hirdetés

KEDVES BETEGEINK!
Kérjük, adója 1%-ával segítse ön is

a „Mezőkövesd és Környéke Lakosságának 
Egészségéért” Alapítványt. 

Az alapítvány célja a Mezőkövesd Városi Önkormányzat
Rendelőintézetének tárgyi feltételei, a betegek ellátásának

javítása, komfortérzetének emelése.
Adószám: 18426272-1-05

Segítő támogatását hálás szívvel köszönjük!
Az Alapítvány Kuratóriuma

Tisztelt lakásszövetkezeti és társasházi Tulajdonosok!
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy a 

2022-es tavaszi közgyűlések az alábbi napi-
rendi tartalom szerint valósulnak meg. Meg 
kívánom jegyezni, hogy 2021-es pandémia 
évében nem emeltük az üzemeltetési előírást. 
A 2022-es évtől pedig szeretnénk egységesí-
teni, uniformizálni az üzemeltetési előírásokat. 
A korábbi esztendőkben sikeresen elvégeztük 
az üzemeltetési költség emelésével együtt 
járó feladatokat. Amennyiben részt vettek a 
közgyűléseken és elfogadták ajánlatunkat, eb-
ben az esetben jó ideig nincs szükség további 
korrekcióra. Azonban szükséges elvégeznünk 
egy üzemeltetési előírás-kiegyenlítést vagy 
felzárkóztatást. Ez annyi jelent, hogy lépéseket 
teszünk annak érdekében, amely a lakásszö-
vetkezeti és társasházi üzemeltetési előírásai 
jelentősen ne különbözzenek egymástól. Az 
üzemeltetési előírás alacsonyabb összege 
a legtöbb esetben a közgyűlésen való 
részvétel hiányából adódik.

 A napirendi pontunk ennek megfelelően 
üzemeltetési költség kiegyenlítés, emelés 
a lakásszövetkezeti épületeknél 75 Ft/m2 
és társasházaknál 85 Ft/m2-nél keve-
sebb üzemeltetést fizető épülettömbök 

esetében valósítjuk meg.  A zárkóztatást 
a terveink szerint 2 év leforgása alatt fogjuk 
realizálni. Az a lakásszövetkezeti épület, amely 
jelenleg 60 Ft/m2 üzemeltetési összeget fizet, 
2 évet érintve évenként első év 7, második év 
8 Ft/m2 emeléssel fogja pótolni a lemaradását. 
Itt cél a 75 Ft/m2 elérése.

Tisztelettel felhívom a figyelmüket, hogy az 
üzemeltetési előíráshoz köthető javításokhoz 
szükséges alapanyag-árak, illetve munkadíjak 
a korábbi években és a jelenben egyaránt 
emelkedő tendenciát mutatnak. Továbbra is 
érvényes, hogy amennyiben az üzemeltetési 
összeg megtakarítást von maga után, annak 
minden forintját átkönyveljük a felújítási alapba.

Lakásszövetkezeti és a társasházi felújítási 
alap emelését illetően jól működő sávos 
felújítási alap újrameghatározását javaslom, 
amely 1. sáv 30 Ft/m2, 2. sáv 60 Ft/m2, 3. sáv 
90 Ft/m2, 4. sáv 120 Ft/m2, 5. sáv 150 Ft/m2. Sok 
épület élt azzal a lehetőséggel, és kérte, hogy 
a korábbi 30 Ft/m2 felújítási alapot 50, 60, 80 
Ft/m2 összegre emeljük. A sávos kialakítás 
arra predesztinálja a tisztelt Tulajdonoso-
kat, hogy céljaik eléréséhez mérten bátran 

merjenek évről évre nagyobb áldozatot 
vállalni. A felújítási alap igény szerinti 
emelése elsősorban azoknál az épületeknél 
előnyös, amelyek nem kívánnak kölcsönfelvé-
telben részt venni, ugyanakkor szeretnék, ha 
pénzük minél nagyobb ütemben gyarapodna. 
Vannak olyan nagy értékű munkák – lapos 
tető beázás, illetve víz- és szennyvíz-vezeték 
kiváltás stb. – melyek esetében a hiányzó 
pénzösszeget rövid időn, néhány héten belül 
elő kell teremteni. Ebben az esetben, ha szük-
séges, lehetőséget biztosítunk a tulajdonosok 
részéről az előfinanszírozásra. A beruházáshoz 
szükséges rendelkezésre nem álló, hiányzó 
összeget a közgyűlésen előre meghatározott 
elvek alapján a tulajdonosok megfizetnek. Ezt 
követően a közgyűléseken megszavazásra 
kerülő csökkentett üzemeltetést tartalmazó 
összeget a számított futamidő időtartamára a 
tulajdonosok a vállalási albetétszám függvé-
nyében együttesen, vagy egyedi szerződéssel 
a tulajdoni hányadok figyelembevételével a 
tulajdonos vagy tulajdonosok megfizetnek. A 
futamidő leteltét követően a közgyűléseken 
aktuálisan elfogadott üzemeltetési díj megfize-
tését fogjuk előírni. Póta László elnök

A Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete Takács István
gyűjteményéből kiállítást rendez a Művelődési Házban.

Takács István mezőkövesdi lakos több mint 30 éve gyűjti a Volán és az Ikarus 
történetének relikviáit. Egyenruháktól az autóbuszmaketteken keresztül a 

kitüntetésekig sok mindent láthatnak az érdeklődők.

A kiállítást április 8-án pénteken 15 órakor nyitják meg.
Minden érdeklődőt várnak a rendezők és a gyűjtő,

aki a helyszínen tárlatvezetést tart a közúti közlekedésről. 
A kiállítás április 30-ig látható.

A  húsvéti ünnepek alatt április 17-én vasárnap és 18-án hétfőn
10–16 óráig nyitva tart a kiállítás.

A gyűjtő mindkét nap 10, 12, 14 órakor tárlatvezetést tart.

„Egy fényképtől a kiállításig”

Fizetett hirdetés
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