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a hagyományokhoz 
hűen pünkösd hétvégén rendezték 

meg a Csíksomlyói búcsút, melyen mező-
kövesdi hívek is részt vettek. a római katolikus 

vallási ünnepséget az idén 500 éves 
csíksomlyói Mária-kegyszobor 

tiszteletére tartották meg.

A nemzeti összetartozást szim-
bolizáló ünnepségre civil szerve-
zésben összesen 35 mezőköves-
di, tardi és szentistváni zarándok 
indult útnak, akik az ünnepi 
szentmise mellett meglátogatták 
Erdély több nevezetességét.

A résztvevők május 21-én 
hajnalban keltek útra. Indulás-
kor egy hímzett matyó rózsával 
díszített tarisznyát kaptak aján-
dékba az utazás szervezőitől. 
Az ártándi határátlépést köve-
tően az Erdély kapujának neve-
zett Király-Hágónál pihentek 
meg, majd útjuk a cifra palotá-
iról elhíresült Bánffyhunyadon 
keresztül vezetett tovább.

kÜlÖnlEGEs sóBánYa A tordai 
sóbánya több mint 300 méteres 
turista útvonalán idegenvezető 
kalauzolta a csoportot. Az első 
írásos emlékek arról tanúskod-
nak, hogy már 1075-ben is folyt 
a só kitermelése, ami kisebb-
nagyobb megszakításokkal egé-
szen 1932-ig tartott. A több 
évszázados bányászat ellenére 
még most is annyi „fehér 
arany” van itt, hogy 100 évig 
az egész világ sószükségletét 
el tudná látni. Másik ismert 
természeti jelenség a tordai 
hasadék, ahová a csoport 
tagjai szintén ellátogattak.

nÉprajzkutató nYoMáBan 
Szejkefürdő Székelyudvarhelytől 
mindössze 1 km-re fekszik. A 
víz gyógyító hatását egy lábait 
áztató pásztor fedezte fel 1766-
ban. A gyógyfürdő 1877-ben 
Orbán Balázs néprajzkutató 
tulajdonába került, aki elsőként 
gyűjtötte össze az erdélyi tele-
pülések néprajzi kincseit. Halála 
után Szejkefürdőn temették el, 
ahol munkássága előtt tiszteleg-
ve, a sírhoz vezető úton egy 13 
székelykapuval díszített sétányt 
építettek. A csoport tagjai az 
első napot a Csíksomlyói Kegy-
templom és Kolostorban zárták. 
A zarándokok megtekintették és 
megérintették a Szűz Mária-
kegyszobrot.

A második napot Nyergestetőn 
kezdték a hívek, ahol megkoszo-
rúzták a mezőkövesdi kopjafát. 
Kevesen tudják, hogy az 1848-
49-es Forradalom és Szabad-
ságharc végéhez közeledve egy 
200 székely honvédekből álló 
csapat többször is visszaverte 
a jelentős túlerőben lévő orosz 
cár seregeit és csak egy román 
pásztor árulása után szenvedtek 
vereséget. A kövesdi zarándo-
kok a koszorúzás után közös 
imádkozással tisztelegtek a 
hősök emléke előtt.

Ezt követően a Madarasi-
Hargita 1801 méter magas 
csúcsát vették célba. A széke-
lyek Szent hegyéhez vezető 
úton a csoporthoz csatlakozott 
Csirmaz István, a Széchenyi Ist-
ván Katolikus Szakképző Iskola 
igazgatója és a családtagokból, 
illetve barátokból álló „csapa-
ta”. A zarándokok majdnem 
egyórás sétát követően értek fel, 
ahonnan egész Erdélyt lehetett 
látni. A kövesdi hívek a matyó 
motívummal ellátott kopjafát 
megkoszorúzták, imádkoztak 
és elénekelték a magyar, vala-
mint a székely himnuszt. Az 
ünnepséget követően a karcagi 
zarándokokkal együtt érkező 
dr. Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszterrel is találkoz-
hattak. A hegy lábánál elterülő 
Ivó község határában Csirmaz 
István igazgató és csapata egy íz-
letes, bográcsban készült babgu-
lyással vendégelte meg a matyó 
zarándokokat. A második nap 
zárásaként a festői környezetben 
található Szent Anna-tóhoz 
látogattak a csoport tagjai.

kÖzÖs áhItat A zarándoklat 
legfontosabb eseményét minden 
esztendőben a Csíksomlyói 
búcsú jelenti. A csoport már 
korán reggel útnak indult a 
szentmise helyszínére, a Kis- 
és Nagysomlyó hegy közötti 
nyeregbe. A kövesdi csoport 
tagjai közül többen is matyó 
motívumokkal díszített ruhában 
várták az ünnepi eseményt. 

Ezen felül egy Mezőkövesd feliratú táblát és egy feszületet emeltek 
magasba. A szentmise kezdetéig a becslések szerint több mint 
félmillióan gyűltek össze. Az ünnepi szentmisén a zarándokok 
teljes búcsúval járó pápai áldásban is részesültek, mégpedig ab-
ból az alkalomból, hogy a csíksomlyói Mária-kegyszobor idén 
500 éves, ezért a 2015-ös esztendőt jubileumi Mária-évnek 
hirdették meg. A szentmisét Jakubinyi György gyulafehérvári 
érsek celebrálta. Az érsek a hitről, valamint a szülőföldhöz és a 
nemzethez tartozás hűségéről, továbbá az anyanyelv megtartá-
sának hűségéről beszélt a híveknek. A szentmise végén a hívek 
elénekelték a magyar, valamint a székely himnuszt, amit sokan 
könnyek között énekeltek végig. A kövesdi zarándokok az 
ünnepi szentmise után a napot a Bálványosfürdő fölött húzódó 
Büdös-barlang megtekintésével zárták.

látnIValók Az utazás befejező napján a Csíkszeredától mindössze 
néhány kilométerre fekvő Madéfalván állt meg először a csoport, 
ahol megkoszorúzták a madéfalvi veszedelemként ismertté vált 
magyar áldozatok emlékművét. Az adatok szerint 1674. január 7-én 
200 székely esett itt áldozatul a Habsburgok értelmetlen vérengzé-
sének. Ezt követően két természeti csoda, a Gyilkos-tó és a Békási-
szoros megtekintése szerepelt a programban. Gyergyószárhegyen 
látható az erdélyi reneszánsz építészet egyik legszebb alkotásaként 
ismert Lázár kastély, ahol Bethlen Gábor erdélyi fejedelem négy 
évig élt. A kastély egy éve nem látogatható, így a csoport tagjai 
csak kívülről csodálhatták meg. A zarándoklat utolsó állomását a 
Korondi vásár jelentette, ahol iparművészek, gyönyörűen meg-
munkált kézműves alkotásokkal várták a látogatókat és vásárlókat. 
A tárgyi emlékek, illetve ajándékok beszerzése után megfáradva, de 
lélekben feltöltődve és megerősödve utaztak haza a zarándokcso-
port tagjai Mezőkövesdre.

Matyók
Csíksomlyón

Bódi krisztián

Matyó hívek a zarándoklaton
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Újra 
DÓlYán!

Több mint tíz éve vette fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat – 
a Mezőkövesdről 1904-ben elköltözöttek gyermekeivel – akik 
nem tékozló fiúként, hanem a szorgos matyók öntudatával 

és munkaszeretetével kerestek új megélhetési lehetőséget. Ha tudták 
volna, hogy néhány év múlva elszakítják őket a drága hazájuktól, akkor 
lehet, hogy ma nem lenne negyedik matyó település.

2015. május 2-án szombaton indult egy kis csapat Kiss Má-
tyás „Dólyakutató” népi fafaragó vezetésével, májusi esővel 
áztatott, szomjazó földek mellett elhaladva sokak a találkozás 
örömére gondoltak, s talán hány ima is felszállt csendben az 
otthon-maradottakért, s a dólyaiakért, akik szeretettel várják a 
kövesdieket. A háromórás út után az időeltolódás miatt 11 órát 
mutatott a karórám, amikor fogadott bennünket Bagosi Barna, 
Berettyószéplak alpolgármestere, s Rajna Géza dólyai képvise-
lő, akit a település részpolgármesterének is titulálnak. 

Délben szentmisén vettünk részt a dólyai búcsú keretében a Munkás 
Szent Józsefre szentelt templomban, ahol a matyó ruhába öltözött 
kövesdiek bevonulása jelentette a színfoltot, hiszen a dólyaiak már 
vagy elhagyták vagy inkább sírba tették a matyó ruhákat. A szentmisén 
koncelebrált Rajna József, Dólyán született pap is. Az estét, amelyet a 
Matyó Hagyományőrző Egyesület táncosai, s a dólyai óvodások anyák 
napi műsora tette színessé, hajnalig tartó mulatság követte. Másnap a 
Réz-hegységben ihattunk bórvizet, vagyis finom, savanyú vizet, amely 
jót tett a mulatság utáni regenerálódásra.

papp péter

Munkás Szent József 
ünnepe Dólyán

Papp Péter és Kiss Mátyás 
a negyedik matyó településen
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városháza

Már a földszinten 
dolgoznak
Elkezdték a szakrendelések visszaköltözte-
tését a rendelőintézet első emeletére.

Május 29-én a fül-orr-gégészet, a fizi-
koterápia került vissza az első szintre, 
június első hetében pedig az ideg-
gyógyászat, a belgyógyászat költözik az 
udvari épületből újra az első emeletre. 
Szintén ezen a héten kerül vissza az 
ultrahang a második emeletről az első 
szintre, a végleges helyére, valamint a 
röntgen is újra a régi helyén lesz. A se-
bészet egyelőre még marad a második 
emeleten, az új, beszerzett eszközök 
megérkezését követően költözik majd 
le a középső szintre. Ezekkel a folya-
matokkal párhuzamosan zajlik az új te-
tőtér szerkezetének burkolása, illetve 

az udvari parkoló építése. A visszaköl-
tözés után a kivitelező az épület föld-
szintjén folytatja majd a munkát, ezért 
erről a szintről is átkerülnek az ellátási 
formák, rendelések, irodák. „Elsőként 
a védőnők és a gyermekorvosi rendelők 
az udvari lapos tetős épületben lesznek 
elérhetőek. A földszint még jövő héten 
működni fog, fokozatosan kerülnek 
át ideiglenes helyükre az ott található 
szolgáltatások. Ezt követően a szintet 
lezárják, így az első, illetve második 
emeleti rendelőket a tüdőgondozót és 
a főépületet összekötő folyosó felől 
lehet majd megközelíteni. A kartono-

zó pedig a tüdőgondozóban kap majd 
helyet ideiglenesen” – mondta el dr. 
Tóth József, a Városi Rendelőintézet 
orvos-igazgatója.

Ternován Zoltán látogatott Mezőkövesdre a 6. 
SM Világnapi Országos megmozdulás keretében 
május 18-án.

Az 50 esztendős amatőr sportoló „16 nap alatt Magyarország körül” 
jelmondattal pattant nyeregbe, hogy alig több mint két hét alatt 
körbekerékpározza az egész országot. Az SM Világnapi kezdeményezés 
keretében a Sclerosis Multiplex (SM) betegségben szenvedő sportoló 
egyik legfontosabb célja az, hogy minél több sorstársával találkozzon, 
erőt adjon nekik a rehabilitációhoz, és bebizonyítsa, hogy a mozgás-
szervi betegséggel is lehet teljes életet élni. Ternován Zoltán május 
8-án Esztergomból indult és Nagykanizsán, Szegeden, valamint Gyulán 
keresztül Nyíregyházára kerekezett. A szabolcsi megyeszékhely után 
Polgár és Mezőcsát érintésével érkezett Mezőkövesdre. 
 
POLgárMESTEri FOgAdáS A sportolót a Szent László téren, a Közösségi 
Ház előtt többek között dr. Fekete Zoltán polgármester, Bukta László, a 
Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének elnöke, valamint Gáspár 
László, az Országos SM Társaság alelnöke, a Mezőkövesdi SM Klub vezetője 
fogadta. Ternován Zoltán tiszteletére a Matyó Nagymama Klub Egyesület 
népviseletbe öltözött tagjai egy dalcsokrot „nyújtottak át”. A sportoló a 
fülbemászó dallamokat hallgatva táncra is perdült. Ezt követően a város 
nevében dr. Fekete Zoltán polgármester adott át egy ajándékcsomagot 
a vendégnek, benne egyebek mellett egy matyó motívumokkal ellátott, 
Mezőkövesd feliratú sállal és szintén gyönyörűen hímzett trikókkal, vala-
mint matyó pálinkával. Gáspár László klubvezető egy saját készítésű aján-
déktárggyal kedveskedett a sportolónak. Ezt követően városunk képviselői 
aláírták az SM Világnap lobogóját, emellett személyes üzenetüket írták 
bele a sportoló útinaplójába. Ternován Zoltán az ünnepség és a fogadás 
után Mezőkövesden töltötte az éjszakát, majd május 19-én folytatta útját 
Szolnokra. Május 23-án érkezik meg a célállomásra, Székesfehérvárra, 
ahol részt vesz majd az SM Világnap rendezvényén.

Új ruhát kaptak az eszterláncosok 

Mezőkövesd Város Önkormányzata arra törekszik, hogy Mezőkövesd neves hagyományát, a 
matyó kultúrát továbbéltesse. Ennek jegyében elsőként Mezőkövesd Város Fúvószenekara és a 
Szent László Kamarakórus kapott matyó motívumokkal díszített mellényt, illetve pelerint. Most, 
harmadik alkalommal a Művészeti Tagiskola Eszterlánc Gyermek Néptánccsoportja kapott új, 
matyó viseletet, amelyet a közmunkaprogram keretében az ún. Matyóház 11 dolgozója készített el 
Vámos Margó, a Népművészet Ifjú Mestere vezetésével.  „Fontosnak tartjuk a matyó hagyománya-
ink, értékeink ápolását, annak továbbéltetését. Külön öröm, hogy a ruhák révén a fiatal táncosok 
feltételeit tudtuk javítani, hogy gyermekeinknek tudjuk ezáltal átadni örökségünket, hiszen ők 
lesznek azok, akik továbbviszik kultúránkat” – mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

Az új viseletet dr. Fekete Zoltántól Mozerné Horga Stefánia, a Művészeti Tagiskola igazgatója és Varró 
Petra, a tánccsoport vezetője, pedagógus vette át.  „Nagy szükség és igény volt ezekre a ruhákra. Hiszen 
iskolánk 2009-ben elindította néptánc tanszakát, amely keretében működik az Eszterlánc Néptánccso-
port és már elindult a kisebbekkel az Eszterlánci Cérna csoport is. Ezúton is szeretnénk megköszöni dr. 
Fekete Zoltán polgármesternek, a képviselő-testületnek és Vámos Margónak, a Népművészet Ifjú Meste-
rének és kolléganőiknek, akik kihímezték, elkészítették a csodálatos szoknyákat, lityákat. Nagyon örülünk 
a szép ruháknak, melyeket szeretnénk színvonalas fellépésekkel meghálálni” – emelte ki Mozerné Horga 
Stefánia. Az Eszterlánc Néptánccsoport legközelebb június 17-én mutatkozik be az új viseletben az I. 
Matyó Világtalálkozó keretében. 

20 matyó szoknyát és lityát kapott a Művészeti Tagiskola Eszterlánc 
gyermek Néptáncegyüttese. A népviseletet május 13-án vették át 
ünnepélyes keretek között. 

Te se add fel!

A pályázat révén új ellátási formák is •	
lesznek a rendelőintézetben, amelyek 
közül van, ami már igénybe is vehető. 

A nappali ellátások közül korlátozot-
tan, de elindult az infúziós kezelés, 

valamint júniustól már kérhető a házi 
betegápolási szolgáltatás is

N. E.

M. Zs. B. K.
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Ülésezett a Víziközmű-társulat
küldöttgyűlést tartott a Mezőköves-

di Víziközmű-társulat május 21-én. 
az összejövetelen egyebek között a 

társulat 2014. évi munkájáról, illetve 
az idei év feladatairól szóló 

tájékoztatót hallgatták meg 
és fogadták el a tagok.

Vámos Zoltán elnök a napirendekhez 
kapcsolódóan a 2014-es befizetésekről, 
hátralékokról és a kintlévőség kezeléséről, 
fizetési hajlandóságról tájékoztatta a tago-
kat. „A Víziközmű-társulat tevékenysége 
jelenleg három részérdekeltségi területre 
terjed ki. Ezek a középső városrész, a 
nyugati településrész, valamint a Zsóry 
üdülőterületén megvalósuló szennyvízbe-
ruházáshoz kapcsolódó feladatok. Azt kell 
megállapítanunk, hogy mind a három terü-

leten a befizetési hajlandóság elfogadható, 
folyamatosan érkeznek be a társulathoz 
a befizetések. A 2014-es évet tekintve az 
elmúlt esztendő elég jól sikerült, hiszen 11 
millió forintos eredménnyel zárta a társulat 
az évet. 2015 tekintetében hasonló műkö-
dést tervezünk amellett, hogy a működési 
kiadásaink 5 millió forintig megemelked-
nek. Továbbra is elsőrendű feladatunknak 
tekintjük a befizetések kiemelt kezelését. 
Abban az esetben, ha valaki nem tudja ezt 

a kötelezettségét teljesíteni, azt az ügyet a 
jogszabályoknak megfelelően továbbküld-
jük az önkormányzat felé, aki megteszi a 
szükséges lépéseket a kintlévőség adó for-
májában történő beszedésére. Ilyen teendői 
lesznek 2018-ig a társulatnak” – mondta 
el Vámos Zoltán elnök. Emellett a tagság a 
középső városrész társberuházói megálla-
podását, illetve a hitelszerződés módosítá-
sát is megszavazta, valamint megvitatták a 
beérkező kérelmeket is. 

Tizenhat 
kilométer
a holokauszt áldozataira emlékeztek 
május 24-én délután városunkban. 
Civil kezdeményezés keretében immár második alkalommal 
tartották meg a Cserépfalu-Mezőkövesd közötti emlékező-
gyaloglást. Tavaly ketten, idén pedig egy több mint 10 fős 
társaság sétálta végig a két település közötti 16 km-es távot. A 
program elsőként délelőtt Cserépfaluban egy megemlékezés-
sel, koszorúzással kezdődött, majd a kis csapat átsétált Me-
zőkövesdre, ahol Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője fogadta őket. Az érkezés után rövid 
imádsággal tisztelegtek az 1944-es események áldozataira, 
arra a 10 cserépfalui családra, akiket a holokauszt idején a 
Mezőkövesden létrehozott gettóba hurcoltattak. 

A népi romantikától 
a dzsentri regényekig
Tót atyafiak, a Beszterce Ostroma, a Noszty fiú esete Tóth Mari-
val, A fekete város. Ezen, mindenki által ismert művek szerzőjé-
vel, Mikszáth Kálmánnal foglalkoztak az irodalomkedvelők az 
irodalmi Kávéház Klub május 6-ai összejövetelén.

Török Ferenc klubvezető a neves magyar újságíró, író életpályában, írói munkásságának ala-
kulásában véli felfedezni Mikszáth Kálmán egyediségét. Az előadó a neves szerző első önálló 
művének az „Elbeszélések”-nek az 1874-es megjelenésétől egészen haláláig felvázolta az író 
pályáját, munkásságát. Elmondta, hogy az igazi Mikszáthról az 1880-as évektől lehet beszél-
ni, amikor is főműfajává vált a regény, azonban addig számos területen írt. Az első munkája 
még a Jókai romantikán alapult, majd főként cikkei jelentek meg a Szegedi Naplónál, illetve 
később budapesti napilapoknál. Az 1881-82-ben megjelenő Tót atyafiak és A jó palócok 
című köteteinek a témáját már a népi romantika adta. Majd belekóstol az anekdotikus 
realizmusba, szatirikus novellákat, politikai karcolatokat ír. De ez sem még az igazi Mikszáth. 
Ezt követően kezdett el kedvelt műfajának, a regénynek hódolni és így születtek meg a 
dzsentri regényei. Ilyen például a dzsentri ún. úri Don Quijote típusát felelevenítő Beszterce 
ostroma című műve, vagy a dzsentri másik jellegzetes típusát, az úri svihákot bemutató Két 
választás Magyarországon című regénye. A századfordulón pedig jöttek az egyben sajátos 
korrajzot adó nagyregények, megkoronázva írói pályáját. Ilyen például a Különös házasság, a 
Noszty fiú esete Tóth Marival, vagy épp A fekete város. Ez utóbbi művének könyvben történő 
1911-es megjelenését már nem érte meg Mikszáth Kálmán.

Vámos Zoltán a társulat 
tevékenységéről tájékoztatott

-os-

Tállai András fogadta 
az emlékezőgyaloglás résztvevőit

Ezúttal Mikszáth Kálmánról
tartott előadást Török Ferenc

M. zs.

M. Zs.
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interjú

– Melyek a gazdaságfejlesztési koncepció 
legfontosabb elemei? 
– Ez a 2015–2020-as időszak Mezőkövesd-
re és térségre vonatkozó gazdaságfejlesztési 
programja, amellyel Mezőkövesd gazdaságának 
növekedését, a munkahelyteremtést szeretnénk 
elősegíteni. Teljesen új rendszerben történik 
majd a pályáztatás. Megszűnnek a látványbe-
ruházásként emlegetett presztízsépítkezések. 
A rendszer átalakításán is látszik a Kormány 
törekvése, miszerint az európai uniós források 
60%-a munkahelyteremtésre irányuljon. Mi is 
ezen az úton vagyunk. Épp ezért a legfontosabb 
eleme ennek a programnak a repülőtér és annak 
gazdasági környezetének, a 650 hektárnak a 
közművesítése, annak megtervezése és a kiépí-
tése. Erre fogunk majd pályázni. Ugyanígy a 
közművek építését célozzuk meg a volt katonai 
laktanya 10 hektáros önkormányzati területén 
is. A másik eleme a programnak a turisztikai 
fejlesztések. Ezen belül már készülnek a tervek a 
Hadas városrész teljes rekonstrukciójáról. Ezzel 
együtt a Hősök tere és a környező területeknek 
az átalakítása is megtörténik. Harmadik pillér-
ként folytatjuk közintézményeink, így például a 
Bárdos Lajos Tagiskola felújítását, valamint a ze-
neiskola is új épületbe kerül. Tovább zajlik majd 
az óvodák fejlesztése, orvosi és sószobák, torna-
helyiségek, közösségi terek kialakítása, akadály-
mentesítése. Másik fontos része a koncepciónak 
az egészségügyi alapellátás infrastruktúrának 
fejlesztése. Felújítjuk vagy új épületbe költöz-
tetjük a Gyula úti rendelőt. A rendelőintézet 
udvarán lévő épületben helyezzük majd el a 
négy háziorvosi, két gyermekorvosi rendelőt 
és a védőnői szolgálatot. Mezőkövesd a járás 
gazdasági motorja is szeretne lenni, ezért a 
programunk térségi elemeként terveztetjük a 
Mezőkövesd–Bogács–Cserépfalu-Bükkzsérc 
közötti, valamint a Mezőkövesd–Mezőnyárád 
irányban a kerékpárutat. Tervezzük a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő főbejáratával szembeni 
övezet, illetve a mostani arborétum területének 
átalakítását is. Előreláthatólag 1-2 hónapon 
belül ennek a tervei a testület elé kerülnek. Me-
zőkövesd infrastruktúrája a csapadékvíz-elveze-
tés megoldásával lenne 100%-os. A gazdaságfej-
lesztési programunk ezt is tartalmazza. Elsőként 
azokban a városrészekben kezdjük el a rendszer 
kiépítését, ahol már kész tervekkel rendelke-
zünk, a többi településrészre vonatkozóan pedig 
elkészítjük a terveket. A fiatalok Mezőkövesden 
való letelepedésének elősegítése érdekében 
visszavásároltuk a Mátrai Erőműtől az Egri 
úton lévő két nagy telket, ahol akár lakásépítést 
valósíthatunk meg. 

– a sok terv mellett jelenleg is több beruházás zajlik városunkban. Hogy állnak a munkák? 
– A Zsóry fürdőben és a rendelőintézetben is jelentős beruházás zajlik. A fürdő esetében szep-
tember közepére, a rendelőintézetben pedig július közepére kell befejezni a munkát. A két fejlesz-
tés értéke összesen 2 milliárd forint. Közbeszerzési eljárás alatt van a város közvilágítási rendsze-
rének teljes felújítását célzó projekt. A tervek szerint egy hónapon belül meglesz a kivitelező cég 
és elkezdődhet a hálózat korszerűsítése. Mindezeken túl a képviselő-testület az önkormányzat 
költségvetésében elfogadott fejlesztéseket is végrehajtja. Beszerzés alatt áll a 10 új térfigyelő kame-
ra. Illetve zajlik a László Károly úti parkoló építése, valamint a járdafelújítások is folytatódnak.

– Hányan és milyen területeken dolgoznak közfoglalkoztatottként városunkban? 
– Büszke vagyok arra, hogy részt veszünk ebben a közmunkaprogramban. Mezőkövesden jelenleg 
199-en dolgoznak a program keretében. Júniusban saját erőnkből beindítjuk a betonelemeket gyártó 
üzemünket, ahol járdalapokat, árokfedő lapokat, csapadékvíz-elvezető árkok burkolására alkalmas 
elemeket készítenek majd a résztvevők. A Bogácsi út végén lévő 4 hektáros önkormányzati terü-
letünkön zajlik a mezőgazdasági pillér, ahol a közmunkásaink művelik a földet és termelik meg az 
alapvető zöldségeket. Nagyon fontos ága a közmunkaprogramnak az ún. Matyóház, ahol 11 asszony 
dolgozik. Ők készítettek, varrtak és hímeztek ruhát például a Fúvószenekarnak, a Szent László Kó-
rusnak és az Eszterlánc Néptánccsoportnak. Emellett a Városgazdálkodási Zrt.-n keresztül a város 
parkjainak karbantartásában, szépítésében is részt vesznek a közmunkásaink. 2014-ben a program 
résztvevői mintegy 3,5 km járdát építettek városunkban. 

– az önkormányzat nagy figyelmet fordít a fiatalok egészséges életmódra nevelésére, 
illetve a sportfejlesztésre. Milyen lépéseket tesznek a mozgás népszerűsítéséért?
– 2014-ben önkormányzatunk saját forrásból 240 millió forintot költött olyan beruházásokra, 
amelyek ezt a célt szolgálják. A gimnázium és a Mező Ferenc Tagiskola udvarán multifunkcionális 
pálya épült, de ide sorolhatom a fallabda- és teniszpályát, a szabadtéri fitneszparkot is. A játszóte-
rekre most kiemelt figyelmet fordítunk. Például a Petőfi utcai játszótéren lévő nagy zöld területet, 
illetve az ún. Hadházi stadiont is rendben tartjuk, azt is igénybe vehetik a mozogni vágyók. A Kőkép 
melletti területre tervezés alatt van egy ún. skeat-pálya építése, amelyet majd a biciklisek, gördeszká-
sok használhatnak. Itt nem szabad azokról a beruházásokról sem elfeledkezni, amelyek nem a város 
költségvetéséből készülnek. Ilyen a Városi Stadion, illetve ilyen lesz a volt Camping területén megva-
lósuló beruházás, amely a Zsóry Futball Kft. fejlesztése. Ezek mindig a város értékei maradnak, amit 
20-30 év múlva is használnak majd utódaink. 

– Idén először rendezik meg a Matyó Világtalálkozót. Mit lehet tudni a programokról?
– Június 15–21. között nyílik egy nagyszabású kiállítás, amely Mezőkövesd és környékének régészeti 
leleteit mutatja be. Sokan nem tudják például, hogy Mezőkövesd már 6000 évvel ezelőtt is lakott 
terület volt. Ezt meg kell mutatni az itt élőknek és az idelátogatóknak. Ezzel kapcsolatban a Herman 
Ottó Múzeum igazgatójával arról tárgyalunk, hogy ezt az anyagot Mezőkövesd tartós letétként 
megkaphassa. A Matyóföld rejtett kincsei című tárlat pedig különböző, budapesti, egri, debreceni, 
miskolci múzeumokban fellelhető, 30-40 éve nem látható matyó néprajzi emlékeket mutatja majd be. 
Érdemes lesz megtekinteni a Mezőkövesdről elszármazott alkotóművészek kiállítását, illetve zené-
szek fellépéseit is. Esténként Balkan Fanatik, Czemende, Török Ádám és a Mini Trió, Road koncerttel 
várunk mindenkit a város több területén. Pénteken egy kuriózumnak lehetünk részesei. Dólyáról 
lovas szekerekkel érkeznek majd meg azok a mezőkövesdiek, akik a századfordulón oda kivándorol-
tak. Az eseményt színesíti majd Sasvári Sándor színművész lovasprodukciója. Szombaton lesz egy 
nagy Matyó Gála és egy hajnalig tartó cuháré. Ennek keretében szeretnénk egy Guinness-rekordot 
felállítani, miszerint Mezőkövesden csárdásozzanak egyszerre a legtöbben. Szombat délelőtt a város 
főterén hagyományőrzők segítségével felelevenítjük azt a történelmi mozzanatot, amikor Mátyás 
király fekete seregébe a mezőkövesdiek vitézeket és sok-sok szekér búzát, árpát és egyebeket adtak. A 
bemutató után a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban pedig lovagi tornát rendezünk. Vasárnap 11 órától 
szabadtéri, a mezőkövesdiekért, a matyóságért bemutatott szentmise lesz, amelyet az itt szolgáló, 
illetve a városban született papok mutatnak be. A szertartás keretében a Mezőkövesd és környékén 
fellelhető útszéli keresztek, szakrális emlékek felújítására szervezünk gyűjtést. A hét során számos 
kísérőprogram is lesz, egyebek mellett vetélkedő, beszélgetések híres matyó emberekkel, könyvbemu-
tatók. Mindenki megtalálja majd az érdeklődésének megfelelő programot.

a fejlesztések 
 

Elkészült az önkormányzat 2015–2020. közötti 
időszakára vonatkozó gazdaságfejlesztési kon-

cepciója. a számos tervet tartalmazó anyagról 
dr. Fekete zoltán polgármesterrel beszélgettünk.

M. zs.
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szeretnék a matyó örökséget 
hangfelvételeken keresztül is 
megismerni. A felnőtteknek 
két válogatást is összeállított. 
Az egyik CD-n főleg elbeszé-
lések, fontos történetek talál-
hatók Mezőkövesd múltjából. 
Többek közt Gari Takács 
Margit, Kis Jankó Nagy Er-
zsébet, Kis Jankó Nagy István 
előadásában hallhatunk tör-
téneteket a „nagyjánykorrú”, 
a vetett ágyról, az 1925-ös 
ragyogóégetésről, vagy a 
ragadványnevekről.

A főleg zenei anyago-
kat tartalmazó CD-n több 
népdal található, nem csak 
Mezőkövesdről, hanem Tard 
községből is. A katonadalok, 
summásdalok mellett vallá-
sos énekeket és hangszeres 
előadásokat is hallhatunk. 
Az előadók közt Gari Takács 
Margit mellett megszólal töb-
bek közt Marczis Mária, Gaál 
Máté, Kis Jankó Nagy István, 
de a Matyóház népdalköre is.

A harmadik összeállítás a 
gyerekeknek ad ízelítőt a régi 
hagyományokból. Gyerekdalok 
mellett Kiss József igyekezett, 
hogy minden területről válo-
gasson a felvételekből. Így mon-
dókák, kiszámolók, köszöntők 
mellett mesék is elhangzanak.

Kiss József a válogatásnál 
arra törekedett, hogy a matyó 
hagyományt minden oldalról, 
mindenki számára elérhetővé 
tegye hangzó formában is.

A felvételek eredetije és az 
archív hangzóanyagok a Nép-
rajzi Múzeum Hangtárában 
elérhetők, kutathatók, az érdek-
lődők számára megtalálhatók.

pálóczy krisztina
Muzeológus

Néprajzi Múzeum
Hangtár

olvasóink írták

Mezőkövesdi felvételek 
a Néprajzi Múzeumban

Új, jelentős anyaggal bővült a néprajzi Múzeum hangtára. 

kiss józsef 24 kazettányi zenei és prózai felvétellel gazdagította 

a múzeum mezőkövesdi hangfelvételeit.

A Néprajzi Múzeum leg-
régebbi hangfelvételein, 
a fonográfhengereken 

és csak szöveges lejegyzés-
sel rendelkező támlapokon 
megközelítőleg 400 dallamnyi 
felvétel található Mezőkövesd-
ről. Legkorábban, 1899-ben 
Vikár Béla, majd 1929-
ben Lajtha László, később 
Szentjóbi Miklós és Seemayer 
Vilmos bővítették a hangzó 
gyűjteményt. A felvételek 
között főleg énekelt dallamok 
vannak, de duda, facimbalom 
és cigányzenekar is hallható.

A Magyar Rádió és a 
Néprajzi Múzeum közremű-
ködésével létrejött ún. Pátria 
lemezsorozat legelső lemezén 
Vékony János mezőkövesdi 
dudás játékát hallhatjuk.

1968-ban és 1970-ben a 
Népzenei Gyűjtemény munka-
társai (Dobozy Elemérné, Er-
délyi Zsuzsanna, Tóth Margit 
és Bánhidy Zoltánné) készítet-
tek felvételeket, melyeken főleg 
szakrális, egyházi énekeket és 
summásdalokat rögzítettek.

A legnagyobb gyarapodás 
szintén az 1970-es évek elején 
Fél Edit – aki a matyóság egyik 
legkiválóbb kutatója – és Hofer 
Tamás munkásságának ered-
ményeként került a múzeumba. 
Kutatásaik során több 10 órányi 
felvételt rögzítettek – főként 
Gari Margittal, mely riportok-
ban Mezőkövesd mindennapja-
ira, szokásaira kitértek. Termé-
szetesen érintve a szokásokhoz 
kötődő zenei anyagokat is.

Később, 1990-ben Birinyi 
József Kovács Lászlóval rögzí-
tett pár óra felvételt a mező-
kövesdi cigányzenekarral.

A MTA BTK Zenetudo-
mányi Intézetbe Balla Péter, 
Baranyi Dezső, Borsai Ilona, 

Lajos Árpád, Meder István, 
Volly István és főképp Víg 
Rudolf gyűjtései kerültek be 
erről a vidékről.

Az Unesco szellemi 
kulturális örökségként is 
jegyzett matyó örökség folk-
lórhagyományának későbbi 
gyűjtése Kiss József nevéhez 
fűződik. Az általa rögzített 
dallamok nagy részét már 
megjelentette könyv formá-
jában Matyó népdalok – Kiss 
József mezőkövesdi és tardi 
gyűjtése címmel. Ebben így 
vall feladatáról: „Tardi gyer-
mekkori élményeim és négy 
évtizedes Mezőkövesden 
töltött énektanári munkám 
arra késztetett, hogy össze-
gyűjtsem a hagyományaiban 
gazdag vidék, Matyóföld nép-
dalait, népszokásait, melyet 
most átnyújtok az utókornak. 
Gyűjtőmunkám alkalmával 
sok idős ember feltárta életét. 
Gazdag lelkületű, tiszta er-
kölcsű embereknek ismertem 
meg őket. Elmondták, hogy 
ők büszkék matyóságukra és 
szívükben is így érzik.”

Olsvai Imre a könyv 
előszavában így méltatja a 
szerzőt: „A gyűjtemény jó 
képet nyújt a Matyóföld nép-
zenei hagyományának szívós 
életéről, a nép emlékezetében 
még élő értékeiről. Nemcsak 
az új stílus kimeríthetetlenül 
változatos gazdagsága tárul 
fel (hisz ez a stílus volt a 20. 
század első felének virágzó 
zenei köznyelve; a »Pávakö-
ri« mozgalom hét-nyolcszáz 
együttese máig sem merítette 
ki ezt a dalkultúrát), – hanem 
akadnak a régebbi stílusokból 
való dalok is, amelyek még 
inkább megérdemlik a közre-
adást, a továbbéltetést.

Emeli a gyűjtemény értékét 
az is, hogy a játékkal, szokás-
sal, eseménnyel kapcsolatos 
darabokhoz leírja (többnyire 
az adatközlők hű idézeteivel) a 
dalhoz fűződő néprajzi alkal-
mat, a születés, ill. felhangzás 
körülményeit, ezzel felvillant-
ja a népzene életének egyes 
titkait, a nép életének szöveg-
be-zenébe válását.”

Kiss József a gyermekek-
nek is szentelt külön könyvet, 
amelyben mesék, mondák, 
gyermekjátékok, elbeszélések 
kaptak helyet. A szokásokhoz 
tartozó dallamok kottákkal 
együtt jelennek meg.

A gyűjtő az 1960-as évek-
től mintegy négy évtizeden 
keresztül készítette a felvétele-
ket. A 24 órányi hangfelvéte-
len Mezőkövesd mellett Tard 
és Cserépfalu zenei anyaga is 
megvillan. Egy-egy adatközlő-
höz többször is visszatért. 

Legfontosabb adatközlőjé-
ről, Gari Margitról is készített 
könyvet, a mellékleteként 
megjelent CD-n válogatás 
hallható a most már a Nép-
rajzi Múzeumban található 
kazettákról. Gari Margittal 
több mint 30 évig tartotta a 
kapcsolatot. A felvételeken 
matyó történetek hallhatóak: 
népviseletről, hímzésről, sum-
máséletről, népi táplálkozás-
ról, vallási szokásokról mesél, 
de több népdalt is énekelt.

Kiss József pedagógus-
ként a gyermekek számára is 
szeretett volna a hagyomá-
nyokból megörökíteni, így 
nem csak lejegyzések, hanem 
hangfelvétel is készült a me-
sékről, gyermekjátékokról.

A gyűjtő a felvételeiből 
3 CD-nyi válogatást állított 
össze mindazoknak, akik 
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Matyó göncölszekér
Ellágyultan gondolok gyerekkorom falusi nyáresti hangulataira, amikor az izzasztó nappalok után a 
nyitott verandán ücsörögve élveztük a légmozgás hűsítő fuvallatát, a baromfiudvar káráló, hápogó, 
röfögő zaja és a kerti madarak muzikális érzékünket gyönyörködtető szimfóniája után a teljes csend 
nyugalma borult nedves bőrünkre, melyet megzavart a hosszú lábú mezei zenészek hegedűciripelé-
se a kétéltűeknek a távoli tó felől érkező mélyebb tónusú brekegésével tökéletes összhangban.

A falu akkori gyér 
világítása, az egy-
egy ablakból ki-

szűrődő enyhe fény nem 
zavarta gyönyörködésünket 
az égi látványban, ahol az 
öreg holdpásztor terelget-
te csillagnyáját, én pedig 
tanulmányozhattam, de soha 
megtanulni nem tudtam 
a csillagképeket. Biztosan 
csupán a Göncölszekeret 
ismertem meg (ennél tovább 
máig sem fejlődött csillagá-
szati ismeretem), s boldog 
voltam, hogy megtaláltam 
a szekér hátsó két csillaga 
folytatásában azt a magányos, 
fényes csillagot, melyet Sark-
csillagnak nevezünk. Csak az 
zavart meg, hogy hol lehet a 
Göncölszekér, hiszen utoljára 
még „ott” láttam, most pedig 
ismételten keresnem kell! Hát 
persze, akkor még nem tud-
tam, hogy életterünk, a Föld 
örök forgásban, keringésben 
van, ezért látjuk más-más 
helyen kedves égi jármű-
vünket. Most már tudom, 
ennek ellenére ma is felcsillan 
a szemem, ha megtalálom 
gyermekkorom égi hintóját, 
mely mára már új értelmet 
nyert tudatomban és érze-
lemvilágomban!

Vajda János CSILLAGOK 
című versében így ír:

„Ha illatos, ábrándos éjen 
Elnézem a sok csillagot; 
Merengve a végtelenségen, 
Elgondolom, döbbenve érzem,
Mi semmiség, parány vagyok! 

E ragyogó napok fényteste 
Mily óriási, szertelen. 
Nagyságuk titkait keresve,
Hogy rémül el kétségbeesve
 A legmerészebb képzelem!”

Valamennyiünk fejében 
hasonló gondolatok motosz-
kálnak, ha elég időt szánunk 
a világmindenségben való 
gyönyörködésre, de engem a 
rémület helyett egy egészen 
más gondolat foglalkoztat: a 
monda szerint a Tejútnak ne-
vezett csillag-milliárdon jött 
őseinkkel Csaba királyfi, aki-
vel – földi méreteket tekintve 
– hasonló, fényesen ragyogó 
tehetségek jöttek. Azt vallom, 
ahogyan Magyarország terü-
letét, lélekszámát figyelem-
be-véve a világ nagyhatalmai 
közé tartozik a tudomány, a 
művészet, a sport tekinteté-
ben, ugyanúgy Mezőkövesd 
is kiválóságaival az ország 
legjobbjai közé számít. Ez a 
gondolatsor indította el „Is-
merjük őt?” cikksorozatomat 
2007-ben a Mezőkövesdi Új-
ságban. Célom az volt, hogy 
bemutassam azon országos 
hírességeket, akik fiatalon 
elkerültek Mezőkövesdről, 
és városunkban nem ismerik 
őket. Huszonegy hírességet 
sikerült tollvégre vennem – 
természetesen olyan sokan 
vannak, hogy összegyűjté-
süket amatőrként lehetetlen 
véghezvinni, ehhez többéves 
akadémiai ösztöndíjra volna 
szükség! Nagy örömömre, 
kiválóságaink készséggel 
álltak rendelkezésemre, s ami 
még nagyobb örömet jelent, 
nagyszerű emberi kapcsolat-
ba kerültünk!

Nem is csodálható, hogy 
gondolataimban gyakran 
jelennek meg ők huszonegyen, 
s talán az is érthető, hogy egyik 
ébredésemkor villámként vá-
gott agyamba: „Úr Isten! Ked-
ves példaképeim közül heten 
már meghaltak! Pontosan hét 
csillagból áll a Göncölszekér, ők 

az égi mezőről minket figyelő 
kövesdi hírességek alkotják a 
szekér csillagait!”

Most már nem tudom 
nagyon kedves, kiváló égi 
barátaimtól elvonatkoztatva 
nézni a Göncölszekeret, a 
csillagokban benne látom 
Őket, akik (sokakkal együtt) 
fényt jelentenek Mezőkövesd 
egén. Ezen csillagok közül leg-
régebben Erdődy Miklóst, az 
alacsony termetű Micut ismer-
tem, aki nagyon jó barátom 
és osztálytársam volt a Szent 
Imre Általános Iskolában. 
Sokat küszködött kicsiségével, 
s lám, nem a méret a fontos 
a nagyság megállapításában! 
Legyőzte természeti adottsá-
gait, megismerkedett Egerben 
a cselgánccsal, s négydanos 
mesteredző, a cselgáncs 
utánpótlás-válogatott trénere 
lett. Sokan hálásak tanításáért, 
de legmesszebbre tanítványai 
közül Csák József, a barcelonai 
olimpia ezüstérmese, Európa-
bajnok jutott. Az olimpia után 
– Csák József sikeres szerep-
léséért – kitüntetést vehetett 
át Göncz Árpád köztársasági 
elnöktől. Fiatalon, ötvennyolc 
évesen, váratlanul, álmában 
érte a halál, nagy veszteséget 
okozva ezzel családjának, a 
cselgáncs sportnak és kedves 
Mezőkövesdjének. 

Szegedi Tibor vezérőrna-
gyot, Szihalom szülöttjét, me-
zőkövesdi ismerősömet, majd 
a megbecsült katonai vezetőt, 
vezérkari tisztet, pályatársa-
mat hatvanegy évesen ragadta 
el a kíméletlen kaszás – egyál-
talán nem tekintve érdemeit, 
melyet a „Partnerség a bé-
kéért”, vagy a NATO-ba való 
belépés amerikai támogatásá-
nak megszerzéséért folytatott 
tárgyalások vezetésével tett. 

Nagyszerű katonai ismeretei 
révén egészen a Honvédelmi 
Minisztérium Katonai Főosz-
tályvezető beosztásig emelke-
dett, kitüntetései sorát 1993-
ban a Köztársasági Érdemrend 
Középkeresztje kitüntetés zárja. 
Reméljük, ott fent is a „Partner-
ség a békéért” dolgozik!

Nagy szeretettel gondolok 
Kasnyik Bandi bácsira, aki 
uradalmi cselédi családban 
született Jajhalompusztán, 
hamar félárva maradt, s egy 
tehetségkutatás eredményekép-
pen javasolták édesanyjának fia 
taníttatását a mezőkövesdi gim-
náziumban. Daliás fiatalember, 
kiváló focista, balszélső volt, 
megdobogtatta a lányok szívét. 
Egy menedzser – focitudása 
alapján – csalta fel Budapestre 
a Fradi elődjéhez, a Kinizsihez, 
itt végezte el a gimnázium nyol-
cadik osztályát. Továbbtanulása 
irányának a Külügyi Akadémiát 
jelölte meg, majd elvégezte az 
Idegen Nyelvek Főiskoláját is – 
ennek eredményeként külön-
böző diplomata feladatokat ka-
pott, jelentősebbek a Magyarok 
Világszövetségének politikai 
főmunkatársa, New Yorkban 
a MNK főkonzulja, külügy-
minisztériumi osztályvezető, 
még egy fél évig Tanzániában 
nagykövet is volt, de szíve nem 
bírta a klímát. Nagy élményt 
jelentettek találkozásaink, igazi 
kedves, barátságos együttlétek 
voltak. Sajnálom, hogy kapcso-
latunk – halála miatt – csak két 
évig tartott, de örök emléket 
jelent az a fénykép, melyen 
feleségével és Karádi Katalinnal 
nagy jókedvet tanúsítanak.

Dr. Vígh József professzor 
úr is a tehetségkutatók kiváló-
ságaként jutott a tizenegy gyer-
mekes urasági gulyás középső 
gyermekeként a Szent László 
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Gimnáziumba Alsóábrányból 
(ma Bükkábrány része), a 
kisdiák tanulási kedvét – a 
kollégium bombatalálata miatt 
– napi tizennégy-tizenhat km 
gyaloglás sem csökkentette, 
kitűnő tanulóként végezte a 
gimnáziumot. Fizikus szeretett 
volna lenni, továbbtanulási 
lapján mindhárom helyen a 
Műszaki Egyetemet jelölte 
meg, de felvételéről az értesítés 
az ELTE Jogtudományi Karáról 
érkezett. Felső döntés ellen 
nem volt mit tenni! Az ELTE-n 
különösen megszerette a sta-
tisztikát, s általa jutott el a jogi 
ismeretek megkedveléséhez, 
s lett a Statisztikai Tanszék ta-
nársegédje az egyetem kitűnő 
eredménnyel való elvégzése 
után. 1975-ben a Tudományos 
Akadémián tanulmányával 
elnyerte az állam- és jogtu-
dományok doktora címet, az 
egyetemen pedig egyetemi 
tanári címet kapott, 1979-től a 
Kriminológiai Tanszék vezető 
professzora lett. Büszkén és 
boldogan emlegette, hogy 
közös kedves gimnáziumigaz-
gatónkat, dr. Papp Zoltánt 
aranydiplomája átvételekor 
rektorhelyettesként meghívta 
magánfogadásra irodájába. 
Sokat jelentettek számomra 
baráti beszélgetéseink lakásán, 
de sajnos csak három évet en-
gedélyeztek az égiek, 2011-ben 
kísértük utolsó útjára példát 
mutató kövesdi öregdiákunkat 
a nagykovácsi temetőben.

Egyre jobban szorongatja 
torkomat, ahogy visszaemlék-
szem kedves hírességeinkre, 
hiszen ők nem csak riportala-
nyok voltak, hanem nagyon jó 
barátaim is lettek találkozásaink 
hatására. Nem tudok elérzé-
kenyülés nélkül gondolni a 
nálam húsz évvel idősebb Egry 
Tamásra, aki első beszélgeté-
sünk alkalmával szívébe zárt. 
Ő, a vasdiplomás vadászpilóta, 
az aranyfokozatú feltaláló, a 
Győri Graboplaszt Igazgatósági 
Tanács tagja, akinek nagy-
apját, Észak-Magyarország 
főállatorvosát Trianon után 
családjával kitelepítették Eper-
jesről, Sátoraljaújhely után (itt 
született 1923-ban Tamás bácsi 

is) Mezőkövesdre kerültek, s 
a Matyóföld igazi rajongóivá 
váltak. Boldogan hallgatta 
Tamás bácsi friss információ-
imat Kövesdről, mellyel a dr. 
Ávéd Tibor (volt osztálytársa) 
és Pesti Anna házaspár révén 
eleven kapcsolatot tartott. Nagy 
bánatot jelentett számomra, 
hogy kilencven éves korában 
itthagyott minket, egyetlen 
vigaszom volt, hogy halála előtt 
egy szűk hónappal találkoztunk 
lakásán, ahol köszönthettem 
közelgő kilencvenedik szü-
letésnapja alkalmából. Ő, aki 
pilótaként megszokhatta a 
magasságot, most sokkal ma-
gasabbról, a Göncölszekérből 
figyeli mezőkövesdijei sorsát, s 
aggódik a klementinai repülőtér 
hasznosításáért, mely érdeké-
ben többször hallatta hangját.

Solymár József közíró és 
regényíró, aki Tállyán született 
1929-ben, Palócföldön élte le 
gyermekkorát, Mátraballán, 
igazi palóccá vált, s nagyszerű 
követője lett Mikszáth Kálmán-
nak, a nagy anekdotázónak. 
A Szent László Gimnázium 
növendéke volt, rengeteg gim-
náziumi és konviktusi élmény-
nyel. Sokszor vendégeskedtem 
csodálatos solymári lakásukon, 
s élvezhettem történeteit, s 
kedves családja vendéglátását. 
A mintegy negyven regényen 
kívül (nekem tizenhét van 
közülük) filmforgatókönyveket 
is írt, leghíresebb a „Jó embe-
rek örököljék a világot” című 
regényéből készült Új Gilga-

mes című film, Darvas Iván és 
Domján Edit főszereplésével. 
Szoros kapcsolatunkat jelzi 
az is, hogy közösen író-olvasó 
találkozót rendeztünk a Szent 
László Gimnáziumban, vagy 
lakásáról való távozásomkor 
utánam szólt: „Aztán ne soká 
maradj távol!” Az is bizonyít-
hatja őszinte, baráti kapcso-
latunkat, hogy temetésén, 
Mátraballán 2013-ban én is 
mondtam búcsúbeszédet, el-el-
csukló hangon, a nyolcvannégy 
éves Józsi bácsi emlékét örökké 
szívembe zárva.

Őszinte szeretettel gon-
dolok atyai jó barátomra, a 
helytörténész, statisztikus 
tudósra, a nálam tizennyolc 
évvel idősebb dr. Kápolnai 
Ivánra, aki felvidéki gyökerei 
ellenére teljesen kövesdivé 
vált, 1925-ös kövesdi születé-
sével is, s írásaim lektorának 
tekintettem. Nagyon sokszor 
találkoztunk munkahelyemen, 
lakásán, meglátogattam kórházi 
bentfekvései idején, s Ő volt az 
egyetlen, aki kecskeméti lakáso-
mon is vendégem lehetett. Igazi 
örömet jelentett számára, hogy 
egy másik generáció tagjában 
önmagához hasonló ambíció-
kat, gondolkodást, érzelmeket 
fedez fel. Gimnáziumi kitűnő 
bizonyítványa, a jogi egyetem 
„summa cum laude” minősíté-
sével a Gránit Csiszolókorong 
és Kőedénygyár statisztikusa-
ként dolgozott, majd a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) 
gazdasági tanácsadója, végül a 

KSH Könyvtár és Dokumen-
tációs Szolgálat tudományos 
főmunkatársa és Tájékoztatási 
Osztály vezetője. Széleskörű 
nyelvtudása és szívós kutató 
munkája eredménye negyven-
hét önállóan megjelentetett 
írás, harminckilenc fontosabb 
történettudományi publikáció. 
Legértékesebb művének az 
A/4-s formátumban kiadott, 
kétkötetes (867 oldal) „Mezőkö-
vesd és környéke” tanulmányt 
tartja. Az önálló műveken 
kívül a publikációs fórumok 
száma meghaladja a félszáz 
időszaki kiadványt. Ezt a ha-
talmas szellemi vagyont szinte 
lehetetlen áttekinteni. 2013-ban 
lett Mezőkövesd díszpolgára. 
Nyolcvankilenc éves korában, 
egy közúti baleset után, gyorsan 
romló egészségi állapota veze-
tett halálához. A sors kegyének 
tartom, hogy az általam nagyon 
tisztelt Iván bácsi temetésén 
2014-ben, születésnapomon 
mondhattam búcsúbeszédet a 
kövesdi temetőben. Reménye-
im szerint a Göncölszekérből 
szórja az utódoknak a tudás 
és aktivitás igényét, mi pedig 
látva az égi járművet – örökké 
emlékezünk matyó díszpolgár 
Tudósunkra is!

A Göncölszekér hét csilla-
gának sokszínűsége jelzés-
értékű is lehet a Matyóföld 
lakói kiválóságainak válto-
zatosságára, mintegy jelképe 
lehet a matyó népművészet 
színgazdagságának is!

Dr. szedresi István

A Matyó göncölszekér 
hét csillaga
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A „kIs” 
házaspár 

Szeretettel köszöntjük a 80. születésnapját ünneplő Kiss József 
történelem-ének szakos tanárt, az „Oktatás Kiváló Dolgozóját”, a 
„Pro Urbe” díjas helytörténeti kutatót! A távolból is minden jót, erőt 
egészséget kívánunk neki!

Igaz ugyan, hogy feleségével pár éve „elhagyták” Mezőkövesdet, 
hogy szeretett kislányuk és unokáik közelében lehessenek, de ott is 
egy céljuk van, terjeszteni a matyó kultúrát.

Mindketten Miskolcon születtek, de a tardi gyökerek és a gyer-
mekkor meghatározó élménye a matyó nép kutatását ültette el Kis 
József lelkében. Ebben kitűnő társra talált Héczei Erzsébetben, akivel 
50 éve jóban-rosszban kitartottak egymás mellett.

Erről a szép életről, a szeretett családról, az itt töltött évekről, a 
matyó ember lelkivilágáról olvashatunk verseiben, melyek verseskö-
tetben és folyóiratokban is megjelentek. 

Mindig támogatta férjét munkájában, kutatásaiban, hogy a 
matyó ember életéről minél többet megtudjon, azt az utókornak, ku-
tatóknak, megörökítse. Erről szól az a 8 könyv, ami eddig Kiss József 
nevéhez fűződik. Ezt egészítette ki most azzal a háromórás CD-vel, 
amely az 50 éves gyűjtőmunka eredményét tartalmazza, gyermekek 
és felnőttek eredeti felvételeivel.

Évek hosszú során házról házra járva vette fel a két település, 
Tard és Mezőkövesd lakóitól azokat a dalokat, meséket, elbeszélése-
ket, amelyek híven tükrözik a matyó nép életét.
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Tanítás és kutatás mellett szabadidejében kóru-
sokat szervezett, melyen az általa ismert és a nép 
ajkán megörökített dalokat „szórta” szét az egész 
országban és külföldön is. 13 kórust szervezett, 
tanított és vezényelt, a városban és környéken.

5 alkalommal szerepeltek külföldön, ebből 
háromszor Németországban gyerekcsoporttal. A 
keresztesi énekkarral Lengyelországban, Német-
országban, a Református énekkarral az egykori 
Csehszlovákiában szerepeltek. Az ország különbö-
ző területein vettek részt a tardi Pávakörrel; Vass 
Lajos elismeréssel konferálta műsorukat, és a négy 
Termelőszövetkezet, a Matyó Háziipari Szövetke-
zet kórusaival. Több mint 100 rádiófelvétel készült 
az általa vezetett csoportokról.

Minderről a munkáról és ennek eredményeként 
a most elkészült CD-ről az I. Matyó Világtalálkozón 
hallhatnak az érdeklődők. Minden kedves ismerőst 
szeretettel vár a házaspár.

További munkájához, – mert van még sok 
terve, most éppen egy matyó tájszótár össze-
állításán dolgozik – erőt, egészséget, a jó Isten 
áldását kérjük! Cs. Cs. I.

Filter című 
rovatunkban a matyó 

kultúra gyöngyszemei-
nek bemutatását Csirmazné 

Cservenyák ilona válogatásá-
ban tárjuk Önök elé: grafikák, 
versek, kerámiák... a helytör-

téneti kutató szűrőjén 
keresztül.

Nyolcvan éves lettél drágám,
de kék szemedbe nézve látván-
látom kamaszkori szerelmed.
Nem kell szívedben keresgetnem,
hogy ifjú önmagam megleljem,
mert úgy élsz Te mindég bennem,
mint áradó folyam! A végtelenben
deltához érve együtt ömlünk
életünk zajló tengerébe,
és onnan: Isten tenyerébe.
Köszöntve köszönöm tenéked,
hogy engem szeretsz hatvan éve.
Teljes szívemből azt kívánom:
szeress még soká, drága Párom.



mezőkövesdi újság 2015/11   11

Programajánló
JúniuS 7. vasárnap
10 órától SkyDance Akrobatikus Rock&Roll Gálaverseny  
a Városi Sportcsarnokban

JúniuS 8. hétfő
3D Mozi: 17 órától Dínó Kaland, 
19 órától Mad Max: A harag útja a Közösségi Házban

JúniuS 14. vasárnap
10 órától Jézus Szíve Ünnep – búcsú és körmenet a Jézus Szíve templomtól

JúniuS 15–21. hétfő-vasárnap
I. MATYÓ VILÁGTALÁLKOZÓ – több helyszínen 
(részletes program a hátoldalon)

JúniuS 18. csütörtök
13 órától 18 óráig Véradás a Közösségi Házban

JúniuS 20. szombat 
18 órától 24 óráig Múzeumok Éjszakája (Matyó Múzeum, Kisjankó Bori 
Emlékház, Mezőgazdasági Gépmúzeum, Takács István Életmű Kiállítás)

JúniuS 26. péntek
14 órától A 20 éves Mozgássérült Egyesület kulturális találkozója 
a Közösségi Házban

JúniuS 27. szombat
19 órától Szent László búcsú és körmenet a Szent László templomtól

JúniuS 29. hétfő
3D Mozi: 17 órától Agymanók, 19 órától Jurassic World a Közösségi Házban

Angyal 
a padláson
Fekete Zoltán miskolci 
fotóművésznek nyílt 
kiállítása május 21-én a 
Közösségi Házban.
Az aulában művészi, fekete-fehér portré- és aktfotókat láthatnak az érdeklődők június 22-ig. 
A képeket dr. Patrus Sándor, a Magyar Fotóművészek Világszövetségének elnöke méltatta. 
Beszédében számot vetett a művész eddigi pályájáról, kiemelve a nemzetközi pályázato-
kon való kimagasló teljesítményeit. „A tárlat azért kapta az Angyal a padláson címet, mert 
mindannyiunkban jelen van a jó, a rossz, a fény, az árnyék, az emberség és az esendőség. Ettől 
vagyunk emberek. A képeimmel az embert, az ember sokszínűségét szeretném bemutatni, ér-
zékeltetni, ezért is készítek portré- és aktképeket” – mondta el a fotóművész. A megnyitón az 
egyedi stílusú, az emberi szépségeket, esendőséget bemutató fényképek mellett Elek Boglárka 
hegedűművész játékában is gyönyörködhettek a jelenlévők.

Játékkal, versennyel és sok 
mókával várták a gyerekeket 
és szüleiket az idei Családok 
Napján május 15-én.

A Kabócák és Manócskák a Családok 
Egyesülete rendszeresen programokat 
szervez kisgyermekes családoknak. Az 
egyik évente visszatérő rendezvényük 
a Családok Napja. A jó hangulatú 
délután során a tavasz témáját 
feldolgozó kézműves-foglalkozások-
kal, arcfestéssel, mazsola muzsikával 
várták a kicsiket és nagyokat. Emellett 
játékos versenyen is részt vehettek a 
gyerekek. Korcsoportokra osztódva 
motoros, futóbicikli, bicikli, futó, 
valamint roller versenyszámokban 
mérettették meg magukat a rész-
tevők. Volt süteménysütő verseny, 
a délutánt pedig tánccal, közös 
tortázással zárták le. 

Egy délután 
a családoknak 

Májusban világszerte megtartják az iskolákban a Ma-
darak és Fák Napját. Hazánkban 1906-ban rendelte 
el az oktatási miniszter az ünnep elemi iskolákban 
való megrendezését. Ennek nagy szervezője, céljának 
kidolgozója Herman Ottó volt. Ezt írta le: „A gyakor-
lati madárvédelmet a tudományok csarnokába a 
legfogékonyabb szívekbe be kell vinni!” Fő feladatá-
nak jelölte meg a madarak megismerését-védelmét, 
fák ültetését, védelmét. Mindez a napjainkban is 
biztosítja a fiatalok tevékenységét.

Hazánkban az első Madarak és Fák Napját 
Kőszegen Chernel István madárvédelmi szakember 
indította el 1902-ben, aki Herman Ottóval együtt 
sokat dolgozott a rendezvények országos terjesz-
tésével. Egészen a II. világháború végéig volt az 
iskolákban Madarak és Fák Napja. Mezőkövesden és 
környékén 1979-ben újjáéledt a nevelők közremű-
ködésével. A dél-borsodi iskolák biológus tanárai 
összefogtak, minden évben a Tiszától a Bükkig 

egy-egy iskolában jönnek össze a tanulók, ahol 
vetélkedőkkel követik Herman Ottóék irányítását.

2015-ben 37. alkalommal Mezőnyárádon talál-
kozott 12 iskola a biológus tanárok segítségével. Fő 
szervezője Karsainé Szilágyi Éva helyi biológiatanár 
volt. Igen nagy gyakorlattal készítette el a progra-
mokat. Ő egyedüli nevelő még, aki 1979-től minden 
évben részt vett a tanulóival a járási rendezvényen. 
Sikeres volt az iskola tanulóinak felkészítése a rész-
vevő 12 iskola tanulóinak irányításában. Az iskola 
nevelői is aktívan részt vettek az igazgatónővel 
együtt. A program sikeres megszervezéséért a Holo-
cén Természetvédelmi Egyesület megyei vezetője, 
Kiss József úr nagy elismeréssel szólt, aki 60.000 
Ft-tal támogatta a nap rendezvényének sikerét. A 
vetélkedőt Herman Ottó programja szerint egy fa 
ültetésével fejeztük be. A fát Jacsó István díszfákat 
árusító kereskedőtől kaptuk, aki már második 
alkalommal támogatta a programunkat.

Köszönjük az iskola igazgatónőjének 
és a tantestületnek a program sikeres 
segítségét, lelkes munkájukat, és a 
finom ebédet!

A tanulók természetvédelmi vetélkedőjének 
eredménye a következő volt:
I. helyezés: Mezőkövesd, Szent István Katolikus 
Általános Iskola, vezetője: Paczáné Horvát Erika 
biológus tanárnő
II. helyezés: Mezőnagymihály, Általános Iskola, 
felkészítője: Ragó Tiborné biológus tanárnő
III. helyezés: Mezőkövesd, Szent Imre Általános Iskola, 
felkészítője: Tóthné Takács Magdolna tanárnő
 
Herman Ottó szavaival fejeztük be a napot: „Tekintsék ezt 
a napot az iskola egyik legszebb ünnepnapjának” és „a 
gyermekek szívébe a természet iránti szeretetet beoltani...”

dél-borsodi iskolák Madarak és Fák Napja

répászky Zoltán

ANyáK NAPJA Verses, énekes műsorral kedveskedtek az 
Idősek Klubjába járó időseknek, nagymamáknak május 12-én 
délelőtt: a Mező Ferenc Tagiskola második osztályos diákjai. 
A műsor zárásaként az Úgy szeretném meghálálni című 
dal kíséretében virágot nyújtottak át a meghatódott idős 
édesanyáknak, nagymamáknak, dédi mamáknak. M. Zs.

M. Zs.

-os-

mozaik
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
május 31–június 6-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

június 7–13-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.)
június 14–20-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

június 6.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a

június 13.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

június 20.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban május 12. és 26. között 
2 házasságkötést és 12 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez.

házasságkötés
Bartók Béla – Kiss Györgyi,

Bencsik Ádám – Abuczki Nóra
haláleset

Nagy Benjámin 56 éves,
Barta Mihályné 93 éves,

Dohány Gáspárné 75 éves,
Fütő József 64 éves
mezőkövesdi lakos.

jézus szíVe egYHázközség
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 15 óra 30:  Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

egrI görög kaTolIkus 
szerVezőlelkészség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: június 28

Harangszó
szenT lászlÓ egYHázközség
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent László 
Plébánián. Minden hónap utolsó vasárnapján 
liturgikus szolgálatot teljesít a Szent László temp-
lomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

reforMáTus egYHázközség
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órától: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: 
www.mezokovesd.ref.hu

Zeneiskolai 
hirdetmények

Június 15. (hétfő) 17 óra: Ünnepélyes tanévzá-
ró és bizonyítványosztás a Közösségi Házban.

Június 16–17 (kedd–szerda) 13–18 óráig: 
Felvételi és beiratkozás a művészeti iskolába a 
2015/2016-os tanévre. Helyszín: a zeneiskola 
épülete – Mezőkövesd, Mátyás király út 130. 
(Ekkor kérjük a bizonyítványokat visszahozni.)

Június 18. (csütörtök) 16.30 óra Hangverseny 
az I. Matyó Világtalálkozó alkalmából, a zeneisko-
la hangversenytermében – a belépés ingyenes.

Június 22–26. napközis tábor mindhárom 
művészeti ágban tanulók számára a zeneiskola 
épületében.

Felhívás
A Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskolában a 
2015/2016-os tanévben a következő művészeti 
ágazatok és tantárgyak választhatók:

– Klasszikus zene: zongora, hegedű, cselló,
furulya-blockflöte, fuvola, klarinét, oboa, 
szaxofon, trombita, vadász-, tenor-, baritonkürt, 
harsona, tuba, gitár, ütő (dob és dallamhangsze-
rek), ének, szolfézs.

– Elektroakusztikus zene: szintetizátor-keyboard

– Néptánc
– Képző- és iparművészet: festészet, grafika,

környezet és kézműves kultúra

Nyári angol 
napközis táborok 2015.
Füzesabony 
2015. július 20–24.

Mezőkövesd 
2015. augusztus 3–7.;  
2015. augusztus 10–14.

A tábor programjai: játékos nyelvtanulás projekt 
módszerrel, sportjátékok, kooperatív játékok, tréfás 
vetélkedő, kézműves foglalkozások, lovagrendek 
csatája, lufidili. A tábort „English Tea Party” zárja. 

A táborokra jelentkezni a jelentkezési lap kitöl-
tésével és a tábor díjának befizetésével lehet. 

Tájékoztató a lehetséges kedvezmények-
ről, részletes információ a táborról: 
Koczka Edina
06-30/607-70-81; 06-30/226-85-71
e-mail: koczkaedina@t-online.hu
Facebook: Angol Napközis táborok      
http://fuzesrendezveny.webnode.hu

Gyere és játszva tanulj, szórakozz velünk!

„Ott, ahol zúg az a négy folyó” címmel Ünnepi 
Magyar Nóta és Operett Gála volt május 15-én 
a Közösségi Házban. A Debreceni Magyar Dal és 
Nóta Színház Egyesület szervezésében olyan neves 
előadók szórakoztatták a közönséget, mint például 
Máté Ottilia, Miklós Szilvia, Szilágyi Sándor, Balogh 
Imre. Az előadók ez alkalommal is kedvelt és ismert 
nótákat és operettdalokat adtak elő. A nóta- és 
operetténekeseket a Sárközi Béla cigányzenekara 
kísérte. A több mint háromórás teltházas este ez 
alkalommal is nagy siker aratott. M. Zs.

Magyar Nóta 
és Operett gála

(x)
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JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA – MEZŐKÖVESD
A hagyományos

szíV-BÚCsÚ
2015. évi menetrendje

JúniuS 12. (pénteK)

JÉZUS SZENTSÉgES SZÍVE főünnepe
20.00 – ÜNNEPI SZENTMISE ÉS

LELKI ELŐKÉSZÜLET (P. Tamás 
Barna S. J. jezsuita atya) 

21.15 – GYERTYÁS KÖRMENET
a Kavicsos-tóhoz. A búcsúi 
NAGY KERESZT feldíszítése égő 
gyertyákkal, a tó partján ESTI IMA 
a város családjaiért. 

JúniuS 13. (szombAt)

18.00 – Búcsúi ELŐESTI SZENT-
MISE ÉS LELKI ELŐKÉSZÜLET 
(P. Tamás Barna S. J. jezsuita atya)

Éjszaka: szentségimádás, virrasztás

JúniuS 14. (vAsárnAp)

Reggel és délelőtt:  Zarándokok fogadása 
– gyóntatás
6.00 – SZENTMISE
7.00  – A körmenet útvonalán 

a HÉTVIRÁGOS KERESZTEK feldíszítése, 
a virágok megáldása

10.00 – SZÍV-BÚCSÚ ÜNNEPi
SZENTMiSÉJE (főcelebráns: DR. UDVARDY 
GYÖRGY pécsi megyéspüspök úr)

A szentmise után: NAgy KÖrMENET 
AZ OLTáriSZENTSÉggEL a tó körül.
– a templomba visszaérkezve TE DEUM, 
ÁLDÁS, HIMNUSZOK
14.00  - Jézus Szíve litánia, kegytárgyak 
megáldása, zarándokok búcsúzása a 
templomban. 
HASZNOS TUdNiVALÓK:

Minden mezőkövesdi családot meghívunk, hogy vállaljon 
egy kis részt a Hétvirágos Keresztek virággal történő 
feldíszítésében. Egy-egy család, vagy rokonság vállalhatja, 
hogy egy hét rekeszből álló keresztet csak ők állítanak 
össze. A virágok részére az üres műanyag rekeszeket május 
30-ától vehetjük át a templomban, vagy a plébánián. 
A feldíszített rekeszeket a búcsú napján reggel 7 órakor 
hozzuk vissza a tó partjára. Gyülekezés a Tízparancsolat 
emlékműnél. A kereszt bontása másnap, hétfőn reggel 7 
órakor. Ekkor elvihetjük a hozott virágdíszeket, illetve a 
sírra, vagy kertbe kiültethető virágokat.

Szeretettel várjuk Jézus Szentséges Szívének tisztelőit:

A Jézus Szíve templom plébánosa
 és képviselő-testülete

(x) (x)
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sportkalauz

Eredményes évet zártak a Mezőkövesdi kC korosztályos csapatai és felnőtt együttese. a klub évér-
tékelővel egybekötött évzáró bankettjét május 26-án rendezték meg a Millennium Étteremben.

Az eseményen elsőként Mata Tibor elnök 
értékelte a hátrahagyott évet. A felnőtt 
csapat szerepléséről elmondta, hogy a 
bajnokság előtt a 7-8. hely megszerzését 
tűzték ki célul, amit sikerült teljesíteni. 
Kiemelte, hogy a Magyar Kupában a 
tisztes helytállást határozták meg, de a 
csapat a célt messze túlteljesítve bronzér-
met szerzett, amiért külön dicséret illeti a 
játékosokat és a szakmai stáb tagjait.

táMoGat a Város Dr. Fekete Zoltán 
polgármester hangsúlyozta, hogy a 
bajnoki szereplés alapján Mezőkövesd a 
8. legjobb csapat az országban, ami szép 
eredmény. A Magyar Kupa 3. helyezés 
sporttörténelmi siker, hiszen városunkban 
korábban egy felnőtt csapat sem jutott 
ilyen magasságokba. Kiemelte, az eredmé-
nyek bizonyítják, hogy az alapot sikerült 
megteremteni, így adott a lehetőség a 
továbblépésre. Hozzátette, fontos, hogy 
kiemelkedő sporteredmények szülessenek 
a városban, mert azok a fiatalok számára 
is példaként szolgálhatnak, így talán több 
fiatal kap kedvet a kézilabdázáshoz és a 
sportoláshoz. Értékelését azzal zárta, hogy 
a város a klub mögött áll és a jövőben is 
támogatásáról biztosította a jelenlévőket.

szakMaI ÉrtÉkElÉs Skaliczki László 
vezetőedző kifejtette, hogy a játék több 
területén is előrelépett a csapat, ennek 
köszönhetően stabilabban és eredménye-
sebben szerepeltek, de ettől függetlenül 
előfordultak gyengébb periódusok is. A fel-
nőtt gárda feszített ritmusban, összesen 39 
tétmérkőzést játszott és a meccsek 60%-án 
kevesebb, mint négy gól döntött a csapatok 
között. A szoros mérkőzések sokat kivettek 
az együttesből, ezért a bajnokság végére 
elfáradtak. A technikai hibák mellett a visz-
szarendeződésben érzékelt elsősorban hiá-
nyosságokat, ugyanakkor a gárda erősségei 
közé tartozott a nyitott védekezés, és a 
kapusteljesítmény is sokat javult. Elmond-
ta, hiányérzete csak az alsóházi szereplés 
miatt van, amely alapján kiestek volna az 
NBI-ből. Hozzátette, a gyengébb ered-
ményekben az eltiltások, sérülések, közte 
Csuzics és Ilics kiesése is közrejátszott.

lEsz Változás Mata Tibor elnök a 
jövőről is megosztotta gondolatait. 
Elmondta, hogy a szerződését egy évvel 

meghosszabító Skaliczki László veze-
tőedző mellett Molnár Ferenc dolgozik 
majd másodedzőként, míg a kapusedző 
Holló Tibor lesz. A klubvezetők a játé-
kosok nagy részével már megállapod-
tak a folytatásról. Ezzel kapcsolatban 
örömteli, hogy négy saját nevelésű fiatal 
is csatlakozik a felnőtt kerethez. 

Az elnök az EHF Kupa-szereplés 
lehetőségéről annyit mondott, hogy zaj-
lanak az egyeztetések a nemzetközi kupa 
indulásról. A jelentkezési határidő június 
vége,  addig eldől, hogy részt vesz-e az 
MKC a rangos kupasorozatban.

az MkC keretének alakulása:
Maradnak: Volarevics, Holló (kapusok), 
Trivkovics, Szepesi, Grünfelder, Molnár, 
Radnics, Csirics, Kovács P. 
Érkezők: Antal Szabolcs (Cegléd), Hajdu 
Gábor (Gyöngyös), Benis Bence (Orosháza) 
Ifiből felkerülnek: Kovács Bence, Herceg 
János, Kiss Roland és Fábián Roland
Tárgyalnak: Nakhajenka, Lókodi, 
Terenyi, Liszkai
Távozók: Ilics, Csuzics, Vasics, Pálos

BIztató ErEDMÉnYEk Molnár Ferenc, az 
MKC U23-as együttese mellett az ifjúsági 
csapat szakmai felkészítését végezte. A 
szakember pozitívan értékelte az ifi csapat 
szereplését. Elmondta, örömteli, hogy a 
rossz kezdést követően gyorsan maguk-
ra találtak és a hetedik helyen végeztek. 
Emellett nagy siker a Szent László Gim-
názium és Közgazdasági Szakközépiskola 
VI. Korcsoportos Diákolimpia Országos 
Döntőjében elért bronzérme, továbbá Ko-
vács Bence kiemelkedő teljesítménye, aki 
a korosztályos válogatottban is bemutat-
kozott. Ugyanakkor nehezményezte, hogy 
az elmúlt három esztendő gólkirálya, Kiss 
Roland nem kapott válogatott meghívót. 
A közelmúltban az Eszterházy Károly 
Főiskola csapata aranyérmes lett a Magyar 

Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnok-
ságon. A csapatban négy mezőkövesdi 
játékos, Holló Balázs, Horváth Loránd, 
Mikula Alex és Répási Norbert szerepelt.
Csalódását fejezte ki amiatt, hogy az 
U23-as gárda az utolsó helyen végzett 
az NB I/B-ben, ugyanakkor a zömében 
ifjúsági korú játékosok rengeteget fej-
lődtek szakmailag az elmúlt egy évben. 

ÍGÉrEtEs jÖVŐ Drizner Péter a serdülők 
alapszakaszban nyújtott teljesítményét 
felemásan értékelte, viszont az alsóházi 
rájátszásban meggyőzően játszottak és 
előrébb tudtak lépni. Az U12-es csapat 
a Kulcsár Anita Régióban harmadik lett, 
míg régiódöntőben a második helyet érte 
el. Véleménye szerint, ha ilyen ütem-
ben fejlődnek a játékosok, jövőre akár 
az országos döntőbe is bejuthatnak. A 
szakember kiemelte, hogy az év egyik 
legjelentősebb eseménye a Prágában 
megrendezett nemzetközi húsvéti torna 
volt, ahol a csapat 7 mérkőzésből ötöt 
megnyert. A kövesdi fiatalokat csak az 
ezüstérmes horvát Porecs tudta megállí-
tani. Az U10-es csapat kiválóan szerepelt 
idén, ugyanis 12 mérkőzést játszott és 
minden találkozón győzött.

Mikulás Gábor az U14-es együttes 
szereplését értékelte. Az együttes biztató 
teljesítményt nyújtott, ugyanis a régióban 
a harmadik helyen végzett, a régiók kö-
zötti bajnokságban pedig kilenc összecsa-
pásból hatot győzelemmel abszolváltak.

A korosztályos együttesek szakmai 
vezetői elégedettek, viszont a zökke-
nőmentes és a minél eredményesebb 
utánpótlás-nevelés érdekében fontosnak 
tartják a gyerekek létszámának növelését. 

A beszámolók végén az edzők meg-
köszönték a város, a szponzorok és a klub 
támogatását, emellett külön megköszön-
ték a szakmai és az egészségügyi stáb 
tagjainak áldozatos munkáját.

sikeres esztendő

bokri
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Hely

1
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10
11
12
13
14
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16

Csapatok

Vasas FC 
Békéscsaba 1912 Előre 
Gyirmót FC Győr 
Mezőkövesd Zsóry FC 
Soproni VSE-GYSEV 
Szolnoki MÁV FC 
Szeged 2011 Grosics Akadémia 
ZTE FC 
Soroksár SC 
SzTK-Erima 
FC Ajka 
Aqvital FC Csákvár 
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 
BFC Siófok 
Ceglédi VSE 
Kaposvári Rákóczi FC

M
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30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

gy

21
18
16
13
12
13
13
10
9
7
8
8
8
7
6
5
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3
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11
9
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7
6
8
6

12
8
8
8

10
9
8

V

6
5
3
8
6

10
11
12
15
11
14
14
14
13
15
17

gk

37
19
22
16
8
3
4
-5
-9

-11
-3

-12
-17
-12
-23
-17

P

66
61
59
48
48
46
45
38
33
33
32
32
32
31
27
23

Mezőkövesd zsóry 
– gyirmót fC győr 3-3 (3-1)
A Merkantil Bank Liga 29. 
fordulójában a 4. helyezett lab-
darúgóink, a 2., feljutó helyen 
álló Gyirmótot látták vendégül 
Mezőkövesden május 22-én. 
Együttesünk élén személyi vál-
tozás történt, mivel a Siófok el-
leni 2-1-es vereséget követően 
Lucsánszky Tamás vezetőedző 
közös megegyezéssel távozott, 
helyét segítője, Varga Attila 
vette át a bajnokság végéig.

raGYoGó FÉlóra Parádésan 
indították a meccset labdarú-
góink, ugyanis Bajzát kiváló 
passzát követően Molnár Kist 
megelőzve már a 2. percben a 
hálóba bólintott. A gyors találat 
után a látogatók akarata érvé-
nyesült, ennek ellenére együt-
tesünk az első negyedóra végén 
megduplázta előnyét. Egy gyors 
és pontos akció végén Bajzát 
tálalt a középen érkező Molnár 
elé, aki a bal alsó sarokba 
gurított. A folytatásban ismét a 
gyirmóti alakulat irányította a 
játékot, de az első félóra végén 
már három gólos hátrányban 
voltak a dunántúliak. Ekkor 
Balog buktatta a 16-oson belül 
Takácsot, aki magabiztosan 
értékesítette a megítélt bünte-
tőt. A félidő utolsó percében 
szépítettek a látogatók, miután 
Beliczky iramodott meg a bal 
szélen, a középre tett labdája 
a menteni igyekvő Szelesről 
pattant a gólvonal mögé.

MEGInt a VÉGE Fordulás után 
mindent egy lapra feltéve roha-
mozott a dunántúli egylet és az 
54. percben tovább csökkent a 
különbség. Ekkor Magasföldi 
végzett el egy szabadrúgást és a 
labda sorfalon irányt változta-
tott, így védhetetlenül vágódott 
a ketrecbe. A folytatásban is a 
Gyirmót játszott veszélyeseb-
ben, de csapatunk az ellentá-
madások végén többször is 
nagy helyzetet alakított ki. A jó 
iramú, izgalmas és változatos 
találkozó 70. percében Beliczky 

ravasz ívelése pattant ki a felső 
lécről. A 72. percben óriási 
egyenlítési lehetőséget puskáz-
tak el a vendégek, ugyanis a 
Lázár buktatásáért ítélt 11-est 
Madarász nem tudta értékesí-
teni. A 91. percben Magasföldi 
beadását Bobál fejelte közelről 
a kapuba, így a dunántúliak 
kicsikarták a döntetlent.

Vasas fC 
– Mezőkövesd zsóry 2-1 (0-0)
A 30. fordulóban a bajnoki cí-
met szerző, így jövőre NB I-es 
fővárosi gárdához látogattak 
labdarúgóink május 31-én. A 
mérkőzés előtt labdarúgóink 
sorfalat állva köszöntötték a 
bajnokcsapatot.

A vendéglátók az első 10 
percben Remili és Ferenczi 
révén összesen háromszor 
veszélyeztettek, de Dombó 
hatalmas bravúrjai megmentet-
ték csapatunkat a góltól. Az első 
kövesdi helyzetet Tajthy távoli 
lövése jelentette, a labda néhány 
centivel elsuhant Németh kapu-
ja mellett. A 13. percben nagy 
gólszerzési lehetőséget hagytak 
ki a piros-kékek, ugyanis a Vass 
buktatása miatt megítélt bün-
tetőt Remili kihagyta, ponto-
sabban Dombó remekül védett. 
A folytatásban is a hazaiak 
játszottak fölényben, gólt lőniük 
azonban nem sikerült.

hazaI ForDÍtás Az 50. perc-
ben egy formás kövesdi akció 
végén Medgyeshez került a 
labda, aki higgadtan a hálóba 
lőtt. Egy óra elteltével egyenlí-
tettek az angyalföldiek, miután 
Vass beadását Czvitkovics fe-
jelte közelről a gólvonal mögé. 
Egy perccel később a csereként 
beállt Izing szabálytalankodott 
Remilivel szemben, amiért 
egyből piros lapot kapott. Az 
emberelőnyben játszó hazai 
gárda kettőzött erővel hajtott a 
győzelemért. A Vasas fölénye 
végül a 83. minutumban góllá 
érett, Kenesei indítása után 
Czvitkovics lőtt a hálóba.

Bódi krisztián

Labdarúgóink a vereség ellenére megőrizték 4. helyüket 
48 ponttal. A bajnokságot a Vasas nyerte meg 66 ponttal, 

a 61 pontos Békéscsaba és az 
59 egységgel záró gyirmót előtt (Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

Véget ért az idény
a 4. helyen végzett a Mezőkövesd zsóry nB II-es felnőtt csapata a bajnokságban. labdarúgóink két 
élcsapat, a Gyirmót és a Vasas ellen zárták az évet. 

Mizser az EB-n
Mizser Marcell, a Mezőkövesd Zsóry SE ökölvívó szakosztá-
lyának sportolója is részt vett az ukrajnai junior ökölvívó Eu-
rópa-bajnokságon. Az egyhetes versenyt május 16-a és 23-a 
között bonyolították le Lvov-ban, a Velotrek SKA csarnokban.

A sportoló a Magyar válogatott tagjaként a 80 kg-osok között indult. A nemzeti csapat 
május 4-étől 16-áig Tatán a Központi Edzőtáborban hangolt a kontinensviadalra. 
Marcell, mint később kiderült, nem volt szerencsés a sorsolásnál, ugyanis a zzal a bolgár 
versenyzővel találkozott a selejtező első körében, aki egészen az elődöntőig jutott. 
Ettől függetlenül a kövesdi bokszoló tisztesen helytállt, ugyanis  teljes erőbedobásra 
késztette ellenfelét a hárommenetes találkozón. Tóth József, a Mezőkövesd Zsóry 
SE ökölvívóedzője elmondta, nagy eredmény, hogy Marcell is ringbe léphetett 
az EB-n. „Előzetesen is tisztes helytállást vártunk Marcitól, amit sikeresen 
teljesített. Az Európa-bajnokságon a kontinens legjobb versenyzői vettek részt, 
akik nagyon magas színvonalon űzik a sportágat. Marci veresége a nemzetközi 
rutin hiányának számlájára írható” – mondta Tóth József edző. Az EB emellett 
természetesen tapasztalatszerzésre is kiválóan alkalmas volt, ami hosszútávon 
segítheti Marcell fejlődését és előrelépését. bokri
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Kísérőprogramok

2015. június 15. (hétfő)

15:00 „Régészeti leletek Mezőkövesdről” 
– régészeti kiállítás (Matyó Múzeum)

17:00 „A FÉNy FELÉ” – válogatás mezőkövesdi
szerzők műveiből – a MASZK Egyesület 
előadásában (Városi Galéria Házasságkötő terem)

19:00 Czemende konCert 
(Közösségi Ház előtti tér)

21:00 török ádám éS a mini trió
nagykonCert (Közösségi Ház előtti tér) 
 

Czemende

2015. június 16. (kedd)

17:00 Kiss Mátyás népi fafaragó kiállítása 
(Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum)

18:00 Kovács Csilla (ének) és Laczkó Pető
Balázs (ütőhangszerek) templomi 
koncertje (Szent László templom)

19:00 „Mit jelent nekem Mezőkövesd?”
döntő (Boomerang Biliárdszalon)

2015. június 17. (szerda) 

17:00 Matyóföldi Alkotók kiállítása (Régi Kistemplom)

18:00 „Matyó újragondolva” divatbemutató
(Közösségi Ház előtti tér)

19:00  Mezőkövesd Város Fúvószenekarának 
és Mazsorett csoportjának műsora 
(Közösségi Ház előtti tér)

21.00 illéS BenJámin trió konCert 
(Közösségi Ház előtti tér)

2015. június 19. (péntek)

14.00 Kiss József CD bemutatója 
(Közösségi Ház klubterem)

15:30 „Visszatérés messziföldről…” – a Dólyáról
érkezők bevonulása lovakkal és szekerekkel 
(Mátyás király út  – Szent László templom előtti tér)

16:30 SaSvári
Sándor 
fellépéSe 
(Szent László 
templom előtti tér)

17:00 Univerzumi
kreativitás és agyműködés
a matyó kultúrában – Sebestyén Tamás előadása 
(Városi Galéria Házasságkötő terem)

20:00 Balkan fanatik nagykonCert
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark) 

2015. június 20. (szombat)

9:00 Matyó Szabadtűzi Főzőverseny Benke Laci
bácsi mesterszakács zsűrizésével és Pálinka-
mustra a Bükki Pálinka Lovagrend szervezésé-
ben (Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

9:30 Koszorúzás Mátyás király szobránál

10:00 Város napi ünnepség (Közösségi Ház színházterem)

11:00 Mátyás mezőkövesdi vitézei – felvonulás 
és lovagi torna (Mátyás király út – Kavicsos-tó és 
Szabadidőpark)

10:00–14:00 „Élő matyó népművészet a Hadas 
városrészben”  – hímző, bútorfestő, fazekas, 
szövő, mézeskalácsos, játékkészítő mesterségek 
bemutatója a kézműves alkotóházakban, idegen-
vezetéssel (Hadas városrész)

19:00 matyó gála Mezőkövesd, 
Szentistván és Tard hagyományőrző együtteseivel  
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

20:30 CSárdáS guinneSS
rekordkíSérlet 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

21:00 Matyó Cuháré 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

2015. június 21. (vasárnap)

11:00 Szabadtéri szentmise a matyóságért
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

14:00 „Dicsérjétek az Urat” Kórustalálkozó 
(Szent László templom)

18:00 takSzihárom konCert 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

19:00 living Steel konCert 
(Kavicsos-tó és Szabadidőpark)

21:00 road 
nagy-
konCert 
(Kavicsos-tó és 
Szabadidőpark)

2015. június 18. (csütörtök)

15:00 Pető Margit és Bán József könyvbemutató 
és dedikálás (Közösségi Ház emeleti klubterem) 

16:00 „Múzeumok rejtekéből – ritkán
látott matyó kincsek” – néprajzi kiállítás 
(Közösségi Ház kiállítóterem)

16:30  Zeneiskolai koncert (Zeneiskola)

18:00  „Boldogasszony legénye” – színházi előadás 
a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület előadásában 
(Közösségi Ház színházterem)

Kézműves kirakodóvásár, 
Nagy Matyó Térkép, Matyó Sátor, veterán 

járművek, matyó témájú könyvek vására, hétvégén 
Gyermekváros ugrálóvárral, trambulinnal, népi 

játékokkal, elektromos járgánnyal, logikai sátorral, 
kötélpályával és sok-sok érdekességgel, képeslap-

kiállítás, Kovács-Molnár Gáspár 
makettjeinek kiállítása

Szombaton
18:00–24:00

Múzeumok Éjszakája 
(Matyó Múzeum, Hajdu 
Ráfis János Mezőgazda-
sági Gépmúzeum, Takács 
István Életmű Kiállítás, 
Kisjankó Bori Emlékház)

Támogatók:

Mezőkövesd

Viglo Kft.

Világtalálkozó
Matyó


