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Mezőkövesd Város 
Napja a hagyomá-
nyokhoz hűen a Má-

tyás király szobornál kezdődött, 
ahol az önkormányzat nevében 
koszorút helyezett el Tállai 
András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője, dr. Fe-
kete Zoltán polgármester és dr. 
Jakab Orsolya jegyző. Emellett 
a megemlékezésen Kézdivásár-
hely, Nagykövesd, Petriolo, Zory 
és Bad Salzungen, városunk 
testvérvárosainak delegációi is 
elhelyezték az emlékezés virágait 
a Mátyás király szobornál. 

ÜNNEPI MŰSOR Az esemény 
ezt követően a Közösségi Ház-
ban folytatódott, ahol dr. Fekete 
Zoltán polgármester mondta 
el ünnepi beszédét. Kiemel-
te Mezőkövesd kulturális és 
épített értékeit, hagyományait, 
amelyet a mai nemzedéknek és 
az utánunk következő generá-
cióknak is tisztelnie, ápolnia 
kell. Beszédében azt is hangsú-
lyozta, hogy a matyók mindig 
is dolgos, szorgalmas emberek 
voltak. Dr. Fekete Zoltán emel-
lett beszélt a városban az elmúlt 
években megvalósult fejlesz-
tésékről, és hozzátette, hogy 
az önkormányzat most is azon 
dolgozik, hogy ez a fejlődés 
tovább folytatódjon, ezért már 
idén is több komoly pályázatot 
adtak be a város további fejlesz-
tése érdekében. 

DÍJAK Az ünnepségen adták át 
az „Év Diákja” elismeréseket, 
amelyet városunk képviselő-

testülete idén négy fiatal szá-
mára ítélt oda. Ez alkalommal 
Bollók Botond, Szabó Tekla, 
Pap Katalin Tünde és Gulyás 
Lili vehette át a díjat dr. Fekete 
Zoltán polgármestertől. 

Mezőkövesd Önkormány-
zata ebben az évben a  „Me-
zőkövesd Városért” elismerést 
adományozta Pótáné Lázár Má-
riának, a Progressio Bt. ügyveze-
tőjének, a Tour de Mezőkövesd 
szervezőjének. A rendezvény az 
évek során összekapcsolódott 
az Életmódváltó Hetek prog-
ramsorozattal, melynek célja az 
egészséges életmód elterjesztése 
és népszerűsítése. A progra-
mok között a kerékpározáson, 
gyalogláson, futáson, a kül- és 
belföldre szervezett gyalogtú-
rákon kívül szerepet kapnak a 
különböző egészségügyi témá-
ban tartott előadások is. A Tour 
de Mezőkövesd és Életmódváltó 
Hetek része a Legyen Mező-
kövesd és Környéke az Ország 
Legegészségesebb Térsége Moz-
galomnak. Pótáné Lázár Mária 
működteti az Életmód Klubot, 
melyen keresztül többek között 
természetgyógyászok, dietetiku-
sok és reflexológusok tartanak 
szakmai előadásokat, ingyenes 
talpmasszőr-tanfolyamokat 
szerveznek.

A „Mezőkövesd Városért” 
kitüntetéssel ismerte el az 
önkormányzat a Mezőkövesdi 
Polgárőrség Egyesületet. A 
díjat Köteles János, a szerve-
zet elnöke vette át. 

Az 1991-ben alakult egyesü-
let elnöki tisztségét 1991 és 2002 
között Nagy József, 2002–2006-
ig között Pető István, 2006–
2012-ig Nyeste György látta el. 

2012-től Köteles János vezeti a 
civil szervezetet. Az eltelt évek 
alatt mind az egyesület, mind 
pedig a tagjai számos városi és 
országos elismerésben részesül-
tek már, jelenlegi létszámuk 31 
fő. Az egyesület minden évben 
visszatérő feladatot lát el a városi 
rendezvények biztosításában; 
Mezőkövesden nem valósul 
meg rendezvény a polgárőrség 
közreműködése nélkül. Folya-
matos járőrözéssel segítik a 
rendőrség munkáját, jelenlétük 
visszatartó erő a bűncselekmé-
nyek elkövetésével szemben. 
Tagjaik nappal és éjszaka is jelen 
vannak a városban, a Zsóry-
üdülőterületen, valamint az 
úgynevezett „zártkertekben” is. 
Az egyesület elnöke szabadide-
jét nem kímélve áldozatkészen 
végzi munkáját, szervezve a 
tagok tevékenységét. A polgár-
őrök mindent elkövetnek azért, 
hogy minél kevesebb bűneset 
történjen városunkban. 

Idén elsőként adták át a 
Város Napján a „Mezőkövesd 
Közneveléséért” díjat, ame-
lyet első alkalommal Ujvárosi 
Lászlónénak, a Mezőkövesdi 
Óvoda és Bölcsőde vezetőjé-
nek adományoztak. Ujvárosi 
Lászlóné 1982-ben helyezkedett 
el a mezőkövesdi 7-es óvodá-
ban, ahol jelenleg is dolgozik. 
Óvónői diplomáját 1976-ban 
szerezte jeles eredménnyel, 

majd 1999-ben közoktatási 
vezetői oklevelet szerzett. Szinte 
minden évben részt vesz szakmai 
értekezleteken, konferenciákon 
és továbbképzéseken. 1996-ban a 
VII. sz. Napköziotthonos Óvoda 
vezetőjévé választották. 2003-tól 
az összevont óvodai intézmények 
vezetőjeként, 2009-től pedig az 
óvodák és a Bölcsőde intéz-
ményvezetőjeként tevékenyke-
dik határtalan lelkesedéssel és 
szorgalommal. 44 éves pályafu-
tása során jó kapcsolatot épített 
ki az óvónőkkel, szülőkkel és a 
fenntartóval is.  Átlátja az intéz-
ményi működés teljes rendszerét, 
azt a vezetési és jogi normákkal 
összhangban végzi, hatékonyan 
képviseli az intézményi célokat.

TESTVÉRVÁROSI FAÜLTETÉS 
A Város Napi ünnepség után 
a város vezetői és a település 
jelenlévő testvérvárosainak dele-
gációi ellátogattak a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban találha-
tó Testvérvárosok Parkjába, 
ahol Mezőkövesd és a három 
település – Nagykövesd, Bad 
Salzungen és Petriolo – barát-
ságának jelképeként a testvér-
települések delegáltjai egy-egy 
fát ültettek el. Így a korábban 
ültetett növények (Zory, Kézdi-
vásárhely, Berettyószéplak-Dólya 
és Kiskövesd fája) mellett újabb 
három oszlopos gyertyánnal 
gazdagodott a park. 

Város Napja
Pótáné Lázár Mária és a Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesület kapta idén a „Mezőkövesd Városért” 
kitüntetést. Ujvárosi Lászlóné, a Mezőkövesdi 

Óvoda és Bölcsőde vezetője vehette át az idén ala-
pított  „Mezőkövesd Közneveléséért” elismerést. 

Emellett ebben az évben négy fiatal kapta meg az 
„Év diákja” díjat. Az elismeréseket június 25-én a 

Város Napi Ünnepség keretében adta át 
dr. Fekete Zoltán polgármester.

Molnár Zsanett

Koszorúzás Mátyás király szobránál

Ujvárosi Lászlóné Köteles János Pótáné Lázár Mária
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1800 négyzetméteren összesen 85 000 tő virág, ezek 
közül 50 000 egynyári növény díszíti ebben az évben 
településünket, amelyek között túlnyomóan lila és 
sárga színűek. Újdonságként margarétákat, különleges 
nebáncsvirágot és cseppecskevirágokat is ültettek a 
Városgazdálkodási Zrt. munkatársai.

Az elmúlt hetekben elkészült az a színpompás, 70 
méter hosszú virágágyás is, amely a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkot díszíti.

A parkban található játszótér területén is különle-
ges virágkompozíciókat hoztak létre, hiszen egyebek 
mellett baglyot, süncsaládot, teknősbékát, pókot, 
csigát és lovat ábrázoló ábrázoló virágszobrok kaptak 
helyet a játszótéren, ahol az elkövetkezendő 2-3 
hétben újabb földfigurákat alakítanak majd ki. 

Emellett a Lukoil benzinkút mellett található cso-
mópontban egy háromdimenziós, matyó rózsa alakú 
díszt helyeztek el.
 – Ez egy prototípus, amely hungarocellből készült. 
Terveink szerint ugyanezt a díszt az időjárási 
viszonyoknak jobban ellenálló anyagból, fából is 
elkészítjük a mostani mintájára, és az kerül majd 
ki a csomópontba – tudtuk meg Szobonya Sándor 
vezérigazgatótól.

A városban látható virágszobrokat a VG Zrt. 
városüzemeltetési, parkosításért felelős csoportjának 
tagjai készítették el Ignácz József vezetésével. 

A Szent László templom előtti téren pedig három 
keresztet láthatunk – piros és fehér virágokból. 

M. Zs.

Virágos 
Mezőkövesd 

Egyedi virágszobrok és új 
virágfélék díszítik városunk 

köztereit idén nyáron is.



4    Mezőkövesdi Újság 2016/13

AKTUÁLIS

Az ország legjobb pálinkái

Harmadik alkalommal 
rendezte meg a Pálinka 
Nemzeti Tanács az Országos 
Pálinka és Törkölypálinka 
Versenyt, melyet tavaly óta a 
Földművelésügyi Miniszté-
rium kiemelt programjával, 
a Nemzeti Pálinkakiválóság 
Programmal együtt tartanak.

A versenynek idén 
május 31-e és június 2-a 
között Mezőkövesd adott 
otthont, ahol Magyaror-
szág pálinkakiválóságain túl 
hazánk legeredményesebb 
pálinkafőzdéjét és az ország 
legjobb pálinkáját is kiválasz-
tották. A megméretésre re-
kordszámú, 51 kereskedelmi 
főzde összesen 327 pálinkával 
nevezett be.

DÍJKIOSZTÓ Budapesten, 
az Országházban rendezett 
díjkiosztón ünnepi beszédet 
mondott Fazekas Sándor 
földművelésügyi miniszter, 
Gál Péter eredetvédelemért 
felelős helyettes államtitkár, 
valamint Mihály László, a Pá-
linka Nemzeti Tanács elnöke 
június 21-én.

Ezt követően többek 
között a legjobb pálinkák 
készítői, a verseny szervezé-
sében kiemelkedő munkát 
végzők vehettek át díjakat, 
elismeréseket. Számos 
elismerésen túl díjat kapott 
a legeredményesebb pálin-
kafőzdének választott Árpád 
és Vadász Pálinkák – Kisrét 
Manufaktúra Kft. A cég által 

készített prémium piros 
vilmoskörte pálinka pedig 
kiérdemelte az ország legjobb 
pálinkája címet. A szakmai 
zsűri idén 172 nedűt ítélt 
pálinkakiválóságnak, tavaly 
107 pálinka kapta meg ezt az 
elismerést.

Az idei verseny házigaz-
dájának, Mezőkövesdnek a 

különdíját dr. Szóráth Judit, a 
Főzőmesterek Kft. tulajdonosa 
vehette át dr. Fekete Zoltán 
polgármestertől. Az ajándé-
kokat matyómintás táskában 
vehették át a díjazottak. Az 
ünnepségen Vargáné Pap 
Edina népdalcsokrát is meg-
hallgathatták a jelenlévők.

Bódi K.

A Főzőmesterek Kft. kapta Mezőkövesd Város 
különdíját a 2016-os Pálinka Országkóstoló ren-

dezvénysorozat díjkiosztó ünnepségén.

Ünnepi szentmise áldással

Az ünnepi szentmisét Bogisich Ferenc apát, a Szervi-
ta Rend Magyarországi Tartományának asszisztense 
celebrálta a mezőkövesdi közösség kápolnájában. 
Az apát többek közt a világi rend alapítójának, 
Falconieri Szent Juliannának életét és munkásságát 
méltatta. Kiemelte, hogy Julianna életére, gondol-
kodásmódjára nagy hatást gyakorolt nagybátyja, 
Szent Elek, az ő példáját követte, Isten felé fordult, 
nagy odaadással segítette a szegényeket, betegeket 
és elesetteket.

Bogisich Ferenc hangsúlyozta, többek között Jézus 
és a szentek példát mutatnak nekünk arról, hogyan kel-
lene élnünk és cselekednünk. Hangsúlyozta a szeretet 
fontosságát, hogy ne csak azokat szeressük, akik minket 
szeretnek, hiszen Jézus is imádkozott azokért, akik gyű-
lölték és üldözték őt. „Mert példát adtam nektek, hogy 
amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek” – idézte az 
apát Jézus szavait János evangéliumából.

A szentmisét követően a kápolnakertben 
folytatódott az ünnepség, ahol Bogisich Ferenc 
megáldotta a közelmúltban elkészült Mária Szíve 
szobrot, valamint a Budapestről ajándékként kapott 
harangot. A Szerviták Világi Harmadrendjének 
mezőkövesdi közössége tavaly ünnepelte megalapí-
tásának 100 éves évfordulóját.

A RENDRŐL A Szervita Rendet hét firenzei nemes 
alapította 1233-ban, akik Monte Senarióban 
kapták Szűz Máriától a megbízást, ezért jelszavuk 
„Mária által Jézushoz”. Ezután megalapították a 
másodrendet, ahol a Szervita Nővérek apácaként 
szolgálnak, valamint a Világi Rendet, amelynek ala-
pítása Falconieri Szent Julianna nevéhez fűződik. A 
Harmadrend szent ereklyéjét tavaly a mezőkövesdi 
közösség megalapításának 100 éves évfordulójára 
rendezett ünnepségre is elhozták.

Harang- és szoboráldással egybekötött szentmisét tartott a Szerviták Világi 
Harmadrendjének mezőkövesdi közössége június 14-én.

Gólyagyűrűzés 
Mezőkövesden

Meggyűrűzték a mezőkövesdi 
gólyákat június 18-án, a Gólya Road Show 

2016 elnevezésű program keretében.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
szervezésében rendezett országos akciónak köszönhetően 
városunkban két helyszínen, az Akácfa és a Dohány úti fé-
szekben élő madarakat jelölték meg. A road show látogatói 
az állatok életéről, viselkedéséről kaptak érdekes informá-
ciókat emellett emelőkocsi segítségével a gólyafészekbe is 
„bekukucskálhattak”.

Dr. Szóráth Judit és dr. Fekete Zoltán

B. K.

B. K.

Bogisich Ferenc

 A szakemberek a gyűrűzés révén információkat kap-
hatnak például a madarak vonulásáról, életük hosszáról, a 

pár- és területhűségről, valamint az élőhelyválasztásról
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Elbúcsúztak 
a nyolcadikosok
A Mezőkövesdi Általános Is-
kola három tagintézményében 
június 17-én tartották meg a 
ballagási ünnepségeket. Az 
intézményben összesen 64 ta-
nuló fejezte be tanulmányait. 
A Mező Ferenc Tagiskolától 
29, a Szent Imre Tagiskolától 
21, míg a Bárdos Lajos Tagis-
kolától 14 tanuló vett búcsút. 

A Mező Ferenc Tagiskola 
ballagási ünnepségén a nyolca-
dikosok búcsúzó műsora után 
Takács Józsefné intézményveze-
tő és Gál János igazgató osztotta 
meg gondolatait. Az eseményen 
átadták a Mező Ferenc-díjat, 
amelyet ebben az évben az 
iskola nevelőtestülete Bánhegyi 
Emőkének ítélt oda. Nevelő-
testületi dicséretben részesült 
Balogh Dezső. Dicsérő oklevelet 
vehetett át Antal Virág Zsu-
zsanna, Abóczki Csaba, Bukta 
Zoltán, Dobó Blanka, Molnár 
Eszter, Szekeres Mercédesz, 
Szilágyi Klaudia, Vámos Laura. 

A Szent Imre Tagiskola 
ünnepségén Földes József 
intézményvezető és Gál János 
igazgató mondott beszédet, 
amelyben a tanulásra, a kitar-
tásra és az álmok megvalósí-
tására ösztönözték a ballagó-
kat, majd a hetedikes diákok is 
elbúcsúztatták a végzősöket. 
Az eseményen átadták a Szent 
Imre-díjat, amelyet ebben az 

évben Vaszilkó Rolandnak 
ítélték oda. Könyvjutalom-
ban részesült Kiss Dominika, 
Bálint Norbert, Barczi Patrik, 
Nagy Benjámin. 

A Bárdos Lajos Tagiskola 
ballagási ceremóniájának elején 
a diákok átvonultak az isko-
lától a Közösségi Házba, ahol 
a ballagók, illetve a ballagtató 
osztály műsora, a zászlóátadás 
után Lázár Zoltán intézmény-
vezető látta el jó tanácsokkal a 
búcsúzó nyolcadikosokat, majd 
pedig Gál János osztotta meg 
gondolatait. Az idei év Bárdos 
Lajos-díjasa Bollók Botond lett. 

Művészeti tevékenységéért 
könyvjutalomban részesült 
Szlatki Tímea. Közösségi mun-
kájáért jutalmat vehetett át 
Panyi Blanka és Fekete Bence. 

Az ünnepségek zárása-
ként a búcsúzó diákok még 
utoljára körbesétálták az 
iskolát, a tantermeket. 
A Szent István Katolikus 
Általános Iskola június 18-án 
tartotta meg ballagási cere-
móniáját. A 40 diák az ünnepi 
szentmise után rövid műsor-
ral köszönt el iskolájától, a ta-
nároktól, a diáktársaktól, majd 
átadták a hetedikeseknek az 
iskola zászlaját. Ezután az 
osztályfőnökök, illetve Nyeste 
István igazgató osztotta meg 
gondolatait. Az esemény 

zárásaként került sor a díjak, 
elismerések átadására. 

Az intézmény egykori taná-
ráról elnevezett Sipos Ferenc-
díjat idén Szilágyi Demetria 
vehette át. Nyolcéves kimagasló 
teljesítményéért Szent István-
díjban részesült Pap Katalin 
Tünde, Török Kristóf Áron, 
Kardos Eszter és Zsámba Éva. 
Tanulmányi eredményeikért, 
közösségi, sport vagy vallási 
tevékenységükért az alábbi 

tanulók kaptak oklevelet és 
könyvjutalmat: Pap Katalin 
Tünde, Szilágyi Demetria, 
Kardos Eszter, Zsámba Éva, 
Török Kristóf Áron, Tóth József 
Csanád, Mészáros Lili, Panyi 
Zsuzsanna, Vadászi Virág, 
Kertész Anasztázia, Nagy Réka, 
Csiki Gréta, Sallai Martin, 
Marczis Dóra, Orosz Kata, 
Hlavati Veronika, Hlavati Bar-
bara Magdolna, Ádám Katalin, 
Ádám Éva. 

Tanévzárás és köszöntés 
Az esemény elején a zeneiskola növendékei adtak rövid koncertet, majd Mozerné Horga Stefánia intézményvezető értékelte 
az elmúlt tanévet. Az intézményvezető kiemelte, hogy a 2015/2016-os tanévben mind tanulmányi, mind pedig versenyered-
mények terén eredményes évet zárt az iskola. A köszöntő gondolatok után díjazták a szaktanárok által javasolt, kimagasló 
teljesítményt nyújtó diákokat, valamint felsorolták a különböző versenyeken helyezést elért tanulók nevét. 

KÖSZÖNTÉS Az esemény zárásaként a Mezőkövesdi Általános Iskola igazgatója, Gál János köszöntötte az idén nyug-
díjba vonuló dr. Heéger Lászlóné zongoratanárt, tanszak vezetőt, valamint a jeles alkalomból átadta Balog Zoltán 
emberi erőforrások miniszterének jókívánságait tartalmazó oklevelet is. Kollégái pedig virágcsokorral köszönték meg 
az elmúlt évtizedekben végzett lelkiismeretes munkáját. Dr. Heéger Lászlóné 40 éve tanította a gyermekeket a zene, 
a zongorázás szeretetére. 1993-2005 között az intézmény igazgatói feladatait is ellátta, azt követően tanszakvezető-
ként és pedagógusként folytatta tevékenységét a Művészeti Iskolában. 

Június 13-án tartotta meg tanévzáró ünnepségét a Művészeti Iskola. 

Összesen 104 általános iskolás ballagott 
el városunkban az elmúlt hétvégén. Az 

ünnepségeken díjazták a kimagasló teljesít-
ményt elérő végzős diákokat. 

Az eseményen köszöntötték az idén nyugdíjba 
vonuló dr. Heéger Lászlónét. 

M. Zs.

M. Zs.
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Arany minősítés 

A versenybe való nevezéshez rendkívül 
szigorú előírásokat kellett teljesíteni, 
melyek előrevetítették a rendezvényen 
várható színvonalat és magas mércét. 

Többek között kilenc kórus típusból 
és négy kategóriából (Gregorián; 
Népének; Kórusművek kötelező művel 
és Kórusművek szabadon választott 
művekkel) kellett kiválasztani, hogy 
melyikben indulunk, s mindegyiknél 
meg volt szabva a minimum és maxi-
mum műsoridő, melynek percenkénti 
túllépéséért pontlevonás járt. Külön-
böző stíluskorszakokból kellett a műsor 
darabjait összeválogatni és karakterük-
ben is eltérőknek kellett lenniük. Csak 
jogtiszta kottákat lehetett használni, 
melyeket előre el kellett küldeni a zsűri-
nek. Mindezek mellett plébánosi ajánló 
aláírásra is szükség volt, hiszen a nélkül 
érvénytelen lett volna a nevezés.

A rendezés és szervezés páratlan 
precizitását, fegyelmét és a rendkívül 
magas színvonalat a helyszínen meg is 
tapasztaltuk. A verseny menete a leg-
apróbb részletekig kidolgozva, lépésről  
lépésre szigorú keretek között folyt.

Mindezt már csak a zsűri összetétele 
múlta felül, mely a mai világi és 
egyházzenei életünk legkiemelkedőbb 
szaktekintélyeit sorakoztatta fel:
– Béres György karnagy, tanár, nyugal-
mazott plébános, a Gregorián Társaság 
alapítója, 
– Budai Ilona: Kossuth-, Életfa-, 
Kodály- és Magyar örökség-díjas 
népdalénekes, népi ének tanár,
– Prof. Czifra János, a Salzburgi Dóm 
zeneigazgató karnagya, az Európai Tudo-
mányos és Művészeti Akadémia tagja,
– Dr. Kutnyánszky Csaba, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem rektor-helyet-
tese, az UniCum Laude énekegyüttes 
művészeti vezetője, 
– Ménesi Gergely karnagy-karmester, 
a Zuglói Filharmónia és a budapesti 
Zeneakadémia Szimfonikus Zenekará-
nak karmestere, a LFZE tanára, 
– Nagy Ákos a Zugligeti Szent Család 
templom schola vezetője, orgonistája, a 
KZMK tanára, egyházzenész, 
– Papp Ágnes zenetörténész, kutató, 

egyházzenész, az MTA Zenetudományi 
Intézetének tudományos munkatársa, 
– Petrás Mária Prima Primissima díjas 
moldvai csángó népdalénekes, keramikus, 
az MMA rendes tagja, Magyar Művésze-
tért-díjas szobrászművész, 
– Sapszon Borbála karnagy, a KZMK 
tanára, 
– Sapszon Ferenc Kossuth-, Liszt-, Kodály- 
és Magyar örökség-díjas karnagy, az MMA 
rendes tagja, a Gregorián Társaság elnöke, 
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 
alapítója és művészeti vezetője,
– Szebellédi Valéria Liszt-díjas karnagy,
– Tardy László Liszt- és Magyar örökség- 
díjas karnagy, Érdemes Művész, az 
MMA rendes tagja, az Országos Magyar 
Cecília Egyesület társelnöke, a Budavári 
Nagyoldogasszony(Mátyás) – templom 
kántor-karnagya,
– Tóth Márton karnagy, a Kodály Zoltán 
Magyar Kórusiskola tanára, az Exsultate 
Fiúvegyeskar és a Gemma Énekegyüttes 
vezetője,
– Varga László atya, a Váci Székesegyház 
Szent Cecília Kórusának karnagya, az Orszá-
gos Magyar Cecília Egyesület igazgatója.

A verseny főszervezője és művészeti 
vezetője Sapszon Ferenc volt, a védnök 
pedig dr. Beer Miklós püspök atya.

51 kórus 53 versenyműsorban 
indult. Énekkarunk a harmadik napon, a 
verseny végén, az utolsó négyes csoport-
ban lépett színre.

A választott kórus típust illetően 
létszámunk miatt (23 + a karnagy) 
kamarakórusként versenyeztünk, s a 
„Kórusművek kötelező művel” kate-
góriát választottuk, mely az előírt mű 
kötelezősége miatt és annak többféle 
előadásban való összehasonlíthatósága 
miatt, a legnehezebb kategória volt. 

Ebben a kategóriában szombaton 
és vasárnap versenyeztek a kórusok, 
többféle kórustípusban összesen 12-en. 
Így kamarakórusként vegyeskarokkal is 
megmérettettünk. A zsűritagok a kü-
lönböző versenyblokkokban váltakozó 
összetételben voltak beosztva.

A mi blokkunk zsűrizői voltak: 
dr. Kutnyánszky Csaba, Ménesi Gergely, 
Szebellédi Valéria, Tardy László, Tóth Márton.

EREDMÉNYEINK
Három díjjal jutalmazták munkánkat:
– A teljes versenyműsorunk előadásáért a fő díjazásunk: Arany minősítés.
– A karnagynőnek névre szóló Különdíj a magyar szerzők műveinek előadásáért.
– A kötelező mű előadásáért III. díj. (Ezt a kötelező művet csak a mi énekkarunk 
esetében díjazták, mivel az első díjat a kötelező mű előadásáért az utánunk fellépő 
50 tagú budapesti kórus kapta, akiknek vegyeskarként nem ez volt a kötelező 
darabja, második díjat pedig nem osztottak ki ebben a tekintetben.)

Az öt zsűritagból négyhez jutottunk el véleményezésre, akik elismeréssel szóltak a még 
számukra ismeretlen énekkarunkról. Főként a kórus általános hangzását dicsérték, kiemel-
ten észrevételezve a hangképzést, továbbá a művek igényes kidolgozottságát, a szép zenei 
íveket, a dinamikai váltásokat, különösen a crescendo-decrescendo, a pianók és a forték 
váltakozását, a kellő helyeken a hatalmas, ám kulturált forték megszólalását, mely nem 
szokványos egy mindössze 23-as létszámnál. Ugyanakkor megható volt a zenei nagyságok 
közvetlensége, az előadásunk alatt és a díjkiosztás alkalmával belőlük áradó szeretet, s a 
háromnapos megfeszített munka után is nyugalmat és végtelen türelmet sugározva láttak 
le bennünket a legapróbb részletekig menő értékes és építő jellegű tanácsaikkal.

A verseny és a díjkiosztás között hálaadó szentmisén vettünk részt a kórusta-
gok, karnagyok, zsűritagok és a hívek részvételével. 

Kimondhatatlan boldogsággal tölt el bennünket, hogy első próbálkozás-
ra, a nagyvárosi székesegyházak énekkaraival, az egyházi iskolák scholáival, a 
szerzetesrendek liturgikus kórusaival is felvéve a versenyt, első próbálkozásra ilyen 
csodálatos eredményt értünk el. Mindez visszaigazolja munkánk hatásfokát és 
létjogosultságát, ugyanakkor inspirál és újabb lendületet ad a további munkához.

A versenyt követően két további rendkívüli meglepetésben volt részünk:
– Egyrészt a versenyprogramunk utolsó darabjaként előadott mű szerzőjének özvegye jelen 
volt a versenyen és utána megkeresett bennünket, nagy örömének és elismerésének adva 
hangot. Itt meg kell jegyezni, hogy Koloss István a férjem orgonatanára volt a karnagykép-
zőn, akinek a hetvenedik születésnapján 2002-ben orgona, szólóének és kórusművekből 
összeállított szerzői estet tartottunk templomunkban az ünnepelt jelenlétében, ő pedig 
négy év múlva az orgonaszentelés alkalmával kórusművet komponált énekkarunk számára.
– Másrészt a legfiatalabb zsűritagról kiderült, hogy a mezőkövesdi születésű Tóth József  
karnagy-zeneszerző fia, akit a véleményezéskor ismertünk meg, akinek – mivel mindeddig 
nem ismert bennünket – elmondása szerint szintén nagy meglepetést okoztunk, s így büsz-
kén szólt a mezőkövesdiekről, ugyanakkor nagyon hasznos és magas színvonalú szakmai 
hozzászólásokkal segítette további munkánkat.

A mezőkövesdi Szent László Kórus június 5-én, vasárnap 
a Mária Rádió II. Kórusversenyének harmadik napján lépett 

Isten oltára elé a Kelenföldi Szent Gellért Templomban.

KULTÚRA
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Találkozó 
Endrei Judittal 

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-
TÁR Nonprofit Kft. Városi 
Könyvtára minden évben prog-
ramot szervez az Ünnepi Könyv-
hét alkalmából. Ez alkalommal 
Endrei Judit volt a vendégelőadó, 
akivel Varga Tamás beszélgetett. 

Endrei Juditot 1976-ban a 
Magyar Televízió bemon-
dójaként ismerte meg az 
ország. A médiában eltöltött 
22 év alatt közreműködött 
például a Homokóra, az 
Ablak, a TV-Híradó, az 
MTV Plusz, a Gólyahír, 
a Paraván, az Át-Állás, a 
Tízórai és még sok más 
műsor, dokumentumfilm 
elkészítésében. 1998-ban, 
a televíziós munkájának 
befejezését követően kez-
dett el foglalkozni az írással, 
első kötete 2000-ben jelent 
meg Anno 2000-Ezredvégi 
kaleidoszkóp címmel. Ezt 
követően még 5 könyvét ad-
ták ki, a legutolsót 2015-ben 
Korhatártalanul – 50 után is 
aktívan címmel. 

– A könyvben igyekeztem 
ennek a szerteágazó témának 
minden számomra fontos 
szegmensével foglalkozni. 
Így például az egészséges 
életmódról, az önbizalom-
ról is írok benne. 50-en túl 
hajlamosak vagyunk arra, 
hogy elveszítsük az erőnket, 
a hitünket. A kötet segít egy 
új, pozitív gondolkodás-
mód kialakításában, új út, 
küldetés megtalálásában, új 
lehetőségeket mutat meg az 
olvasó számára. A kötet nagy 
ereje, azt gondolom, hogy a 
lelki egészségünkhöz, a lelki 
egyensúlyunk kialakításához 
ad támaszt, segítséget – emel-
te ki Endrei Judit.

Endrei Judit tartott író-olvasó találkozót váro-
sunkban június 7-én. Az eseményen az egykori 

televíziós személyiség hetedik, Korhatártalanul – 
50 után is aktívan című könyvét is bemutatták. Világzenei koncert 

és táncház

A hattagú budapesti népzenekar egyedi hangzású dalait már 
több alkalommal élvezhették a mezőkövesdiek.  A Góbé 2007 
novemberében alakult Budapesten a Bartók Béla Zenemű-
vészeti Szakközépiskola diákjaiból. 2011-ben megnyerték a 
Talentométer tehetségkutató fesztivál népzene-világzene kate-
gória- és közönségdíját. 2013-ban jelent meg első lemezük Góbé 
címmel, amelyet 2015-ben Ez van! című lemezük követett. 

Dalaikban a Kárpát-medencei népzenét lazán és izgal-
masan kapcsolják össze a dzsessz, a blues, a reggae és a 
klasszikus zene elemeivel. 

A hangulatos koncert után az estét hajnalig tartó 
táncház zárta. A rendezvényt a Mezőkövesdi KÖZKINCS-
TÁR Nonprofit Kft. szervezte. 

Dal- és áriaest 
a zeneiskolában

Az est elején Molnár Istvánné 
önkormányzati képviselő köszöntötte 
a megjelenteket. 

A zeneiskolában rendszeresen 
szerveznek komolyzenei koncerteket, 
hangversenyeket, ahol a Művészeti Iskola 
zenetanárai mellett sokszor meghívott 
előadók mutatkozhatnak be. Ez alkalom-
mal Mozerné Horga Stefánia várta a zene-
kedvelőket egy hangulatos, lelket és fület 
gyönyörködtető dal- és áriaestre, akinek 
előadásában Händel, Gluck, Mozart, 
Enescu és Kodály műveket hallgathattunk 
meg. Mozerné Horga Stefánia énekét 
zongorán Dusik István kísérte. 

Az eseményen meghívott ven-
dégként Dusik István és Panyi Tibor 
művésztanárok is felléptek. 

Az est során közreműködött 
Mozer Attila és felesége, Mozerné 
Csirmaz Zsuzsanna. 

Előadóest a barokktól a XX. századig címmel adott Mozerné Horga 
Stefánia önálló koncertet június 23-án a zeneiskolában.

Ingyenes koncertekkel várták a rockzene kedvelőit június 19-én a Közösségi Ház előtt. 
Az idei Rock Napján öt zenekar lépett fel. Az estét a Dutigzo koncertje nyitotta meg, 
majd a Szíriusz Rock Band és a Szíriusz Akusztik Band lépett színpadra, akik magyar 
rock dalok feldolgozásait, valamint azok akusztikus hangszerelésű változatait adták 
elő. Ezt követően a Revival zenekar szórakoztatta a közönséget. A 2014-ben meg-
alapított négytagú mezőkövesdi együttes főként dallamos magyar rockot játszik. A 
Boomeráng Biliárdszalon által szervezett estét a 2013-ban létrehozott Heep Freedom 
koncertje zárta, akik Uriah Heep-dalokat adtak elő. 

Rock 
Napja

A Góbé zenekar adott koncertet június 
17-én este a Táncpajtában.

M. Zs.

M. Zs.Mozerné Horga Stefánia 

M. Zs.

M. Zs.

KULTÚRA
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Évzáró szentmise 
a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában
Június 13-án a huszadik 
szentmisén vehettünk részt 
a Szent László templomban, 
amely a negyedik tanévet 
zárta az iskola főegyházme-
gyei fenntartása óta.

A páratlan szépségű 
templomban dr. Medvegy 
János plébános atya útmu-
tató, értékekkel teli prédi-
kációja ez alkalommal is 
lenyűgözte diákjainkat, akiket 
rohanó világunkban temér-
dek információ ér nap mint 
nap. Szívünk teljes melegével 
köszönjük szépen a tartal-
mas, szívhez és lélekhez szóló 
gondolatokat.

 A ballagási misével együtt 
tanévenként öt szentmisén 
veszünk részt, melyek ünnepi  
alkalmak lelkünk tisztogatásá-
nak megtanulására. 

Most az irgalmasság évé-
ben különösen fontos, hogy 
tanulni, tapasztalni kell a jót, 

a szeretetet, az áldozatválla-
lást.. Ahogy a szertartás végén 
ajánlásképpen elhangzott: 
nem az életünk alkonyán kell 
majd kérni a bennünket alkotó 
Teremtő segítségét,  hanem 
naponta, ahogyan az iskolai 
fohászainkban, imáinkban is 
történik. Öltöztessük díszbe, 
és tartsuk szeretetteljes egyen-
súlyban lelkünket naponta a 
hétköznapi sokrétű teendők 
közepette. 

A diákok nyári kötelezett-
ségei is ismertetésre kerültek 
a szentmise alatt. Minden 
tanulónknak (már a szakkö-
zépiskolai osztályunkban is) 
van nyári szakmai gyakorlat, 
melyről való igazolt hiányzást 
is pótolni kell. Ez a szaktudás 
egyik fontos eleme és a tanév 
sikeres befejezésének feltétele. 

Sok szép versenyeredmény, 
sikeres vetélkedő és tanul-
mányi teljesítmény született 

az elmúlt hónapokban. Az 
okleveleket és a jutalmakat 
a bizonyítványok kiosztása  
alkalmával az osztályfőnöke-
iktől vehetik át a kiemelkedő 
tevékenységű tanulók.

Szívélyesen köszöntöttük 
három nyugdíjkorhatárt elért 
kollégánkat: Kovács Zsóka 
angol tanárnőt, Reich László 
műszaki igazgatóhelyettest, 
Sándor Pál gépész szakmai 
tankárt. Valamennyi diákunk 

és kollégánk nevében kö-
szönjük szépen sok évtizedes 
hivatásszerető, áldozatos, 
áldásos emberi és kiemelkedő 
szakmai munkájukat.

Minden résztvevőnek 
erőt, egészséget, hitet és bol-
dogságot kívánva fejeződött 
be iskolánk sikeres tanévet 
lezáró, hálaadó év végi szent-
miséje.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Csirmaz István

Erdei iskolában voltunk
A Mező Ferenc Tagiskola ötödik és hatodik 
osztályos tanulói négynapos erdei kiránduláson 
vehettek részt június első hetében. Nagy izga-
lommal vártuk az indulást, s két óra múlva már 
Hollókőre értünk, ahol az Ófalut néztük meg. 
Ezután Taron a Buddha Parkban álltunk meg, 
majd Salgóbányán elfoglaltuk a szállásunkat. 
Este egy izgalmas éjszakai túrán voltunk.

Másnap medencézés és focizás után fel-
mentünk a Salgó várához, majd a Boszorkány-
kőhöz. A következő nap délelőtt megnéztük az 
erdőt, ahol a Zagyva ered, majd Ipolytarnócra 

mentünk. Itt egy vezetett túrán vettünk részt, 
ahol ősi leleteket láttunk. Nagyon érdekes 
volt a négydimenziós mozi is, amit egy séta 
követett a 10 méter magas lombsétányon. Este 
tanáraink egy vetélkedőt szerveztek nekünk.

Utolsó nap megnéztük Somoskő várát és az 
ott lévő érdekes képződményt, a Bazaltorgonát.

Mindenki nagyon jól érezte magát, renge-
teg élménnyel tértünk haza. Nekem legjobban 
az éjszakai túra tetszett.

Csörgő Kristóf 6.a és Bodnár Attila 5.a
osztályos tanulók

II. Megyenap 
Tokajban

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2016. június 18-án 
immáron 2. alkalommal rendezte meg a Megyenapot, ezúttal Tokajban. 
Az eseményen a települési értéktárban szereplő és megyei értéktárba is 
felvett nemzeti értékek népszerűsítésére is volt lehetősége a Tourinform 
irodának. Városunkból ezek az értékek a 3 múzeum (Matyó Múzeum, 
Mezőgazdasági Gépmúzeum, Takács István Életmű-kiállítás), a Hadas 
városrész és a Zsóry-fürdő. Bemutatásukra egy faházat biztosítottak szá-
munkra a szervezők, ahol elsősorban képeken és kiadványok formájában 
ismerkedhettek meg értékeinkkel a vendégek. A színpadi programok 
részeként került sor a Megyei Értékdíjak átadására. Az idei évben Megyei 
Értékdíjat kapott a Matyó Múzeum turizmus és vendéglátás szakterületi 
kategóriában. A díjat a helyszínen Agócsné Halász Andrea, a múzeum 
vezetője vette át a megyei közgyűlés elnökétől. 

Lázárné Csirmaz Henriett
Tourinform irodavezető

Reich László és Csirmaz István

Csiger Lajos és Agócsné Halász Andrea
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OLVASÓINK ÍRTÁK

51 éves 
általános iskolai találkozó

Május 28-án délután 4 órakor 
izgatottan, egymást újra felfe-
dezve, megismerve gyülekez-
tünk egykori, a 3. sz. Martos 
Ferenc Általános Iskolánk 
előtt, mi az 1964-65. évben 
végzett 8. C osztály tanulói az 
51 éves iskolai találkozónkra. 

A mi osztályfőnökünk Fürj 
Ferenc tanár bácsi volt. Sajnos 
Ő is és még sok tanárunk 
már fentről figyelnek ránk. 
Komjáthyné Lévai Ildikó ta-
nárnő vállalta, hogy bemutatja 
nekünk az iskolánkat. Amikor 
megszólalt a csengő, bevo-
nultunk az iskolába. Érdek-
lődéssel figyeltük a tanárnő  
szavait. Nagyon tetszett, külö-
nösen az, hogy milyen sokrétű 
az oktatás, és hogy a gyerekek 
érdeklődését figyelembe véve 
tudják képezni őket.

Hevesebben vert a szí-
vünk, amikor saját (volt) osz-
tálytermünkhöz érkeztünk. 

Újból megszólalt a csengő és én 
jelentést tettem: osztálylétszám 
42, igazoltan vannak távol 10-
en. Emlékeztünk rájuk, gyertyát 
gyújtottunk értük. Leginkább 
betegségeik miatt 11-en hiá-
nyoztak. Jelen voltunk 21-en.

Ezután tanárnő névsor-
olvasásba kezdett. Mindenki 
röviden beszámolt élete 
alakulásáról.

Valahogy most senki nem 
volt türelmetlen, nem várta 
a kicsengetést, szeretettel 
figyeltünk egymásra.

Az estét a Millennium 
Étteremben folytattuk. Finom 
vacsora közben felszabadul-
tan örültünk egymásnak.

Minden osztálytársamnak 
megköszönöm segítő közre-
működését a szervezésben, 
különösen Péter Gizikének. 
Kívánok magunknak jó 
egészséget, tartalmas nyugdí-
jas éveket!

A hatvanharmadik 
érettségi találkozó
2016. május 19-én Mezőkö-
vesden a Szent László Gim-
náziumban 1953-ban a IV/B 
osztályban érettségiztünk – 
osztályfőnökünk dr. Vinkovits 
Sándor volt – a 63. érettségi 
találkozónkra a Turul Étte-
remben jöttünk össze. 

Kezdetben tízévenként – a 
30. évfordulóig – , majd ötéven-
ként tartottuk találkozóinkat. 
Hét-nyolc éve az volt a kérés, 
hogy a továbbiakban évente 
jöjjünk össze. Közben azt is 
el kell mondani, hogy a Szent 
László Gimnázium alapításá-
nak 100. évfordulója háromna-
pos ünnepségsorozatán nagy 
számban jelentünk meg.

Még a találkozó meg-
kezdése előtt arra is volt 
idő, hogy a Szent László 
plébánia-templomban 
megtekintsük Takács István 
festőművész freskóit. Sőt, 
dr. Medvegy János apát-
plébános kérésünkre azt is 
elmondta, hogy a mezőkö-

vesdi születésű Nagy György 
gobelin-textilművész által 
készített Díszzászlót jelenleg 
restaurálják, majd azt köve-
tően az oldalhajóban lévő 
vitrinbe helyezik vissza.

Az egykori diáktársaink 
többsége nemcsak együtt 
érettségizett, de általános 
iskolába is együtt jártak. A 
találkozóra korábban érkező 
volt diákok, az érkező tár-
sainkat szeretettel, őszinte 
barátsággal köszöntöttük. 

 A közös ebéd elfogyasz-
tása után a diákévek alatt, a 
kirándulásokon, a sportver-
senyeken készült képek, sőt 
a családi fotók is előkerültek.

Az örömteli összejöve-
telen közös fotó készült, és 
a kölcsönös jókívánságok 
után vidáman és szép emlé-
kekkel búcsúztunk egymás-
tól, azzal az ígérettel, hogy 
2017-ben ismét találkozunk.

Széplaki Kálmán
a IV/B osztályban érettségizett öregdiák

Eperjesi Borbála

Idén 15 éves a Tourinform iroda
Városunk Tourinform irodája a közelmúltban megrendezett 
Országos Tourinform Találkozón 2 elismerő oklevélben is 
részesült az elmúlt évi kiváló munkája (melyet 125 iroda 
közül 28 kaphatott meg), illetve 15 éves fennállása kapcsán.

Az iroda 2001. május 1-jén nyitotta meg kapuit a Városi 
Galéria földszintjén, majd 2011 őszétől a Közösségi Ház 
földszintjén működik. Az iroda munkatársai az elmúlt 15 évben 
közel 35.000 vendégnek nyújtottak információt, kiadványt sze-
mélyesen a helyi és környékbeli látnivalókról, rendezvényekről, 
szabadidős lehetőségekről. További közel 15.000 érdeklődő 
telefonon vagy e-mailben jutott hasonló információkhoz. 
A betérő látogatók 60%-a belföldi, 40%-a külföldi vendég. 
Leggyakrabban lengyel, holland, belga, cseh érdeklődők jártak 
az irodában, de olyan egzotikus helyekről is érkeztek turisták, 
mint pl. Új-Zéland, Costa Rica vagy a Fülöp-szigetek.

Az iroda tevékenysége azonban nemcsak a turisták 
tájékoztatásából áll. A munka fontos részét képezi 
az országos turisztikai adatbázis, valamint a városi 
weboldal turizmus, programok menüinek frissítése, 
havi rendezvényplakát és programajánlók készítése, 
továbbá a városmarketing számos eleme a kiállításo-
kon, rendezvényeken való megjelenéstől a kiadványok 
készítéséig. Itt található a Matyóföldi Idegenforgalmi 
Egyesület székhelye is, melynek munkaszervezeti 
feladatait részben szintén az iroda dolgozói látják el.
A helyi lakosok számára az ország egész terültéről áll-
nak rendelkezésre kiadványok, térképek kirándulásaik, 
nyaralásuk megtervezéséhez. Az országban jelenleg 
125 Tourinform iroda működik, melyektől elektronikus 
és postai úton is van lehetőség kiadványok kérésére.

Ahol megtalálhatnak:
3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 
(Közösségi Ház földszint)
Nyitva: jún.15-aug. 31- H-P: 9-17, Szo: 9-14; szept.1-
jún.14. H-P: 10-16 Lázárné Csirmaz Henriett

irodavezető
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Ennek a Széchenyi-idézetnek 
a jegyében tartott témahetet 
a matyóságról a Mező Ferenc 
Tagiskola 5. a osztálya. 

Élményekkel, ismeretekkel 
már rendelkeztünk korábban is 
ezzel a témával kapcsolatban, 
mivel negyedikes korunkban 
is foglalkoztunk a városunkkal, 
a hagyományainkkal. Most 
bővítettük tudásunkat mind-
arról, amire mezőkövesdiként 
büszkék lehetünk.

A tanórákon is témahetez-
tünk: énekeltünk népdalokat, 
olvastunk matyó meséket, 
tanultunk a régiókról, készí-
tettünk tablót, sőt matekon is 
becsempészték a matyóságot. 
De nemcsak az iskolában sze-
reztünk ismereteket, hanem 
több helyre ellátogattunk.

Először Bollókné Marika 
néni ízes meséjét hallgattuk a 
matyó gyerekek mindennapjai-
ról, az ünnepekről. Segített ne-
künk matyó kitűzőket készíteni, 
amit egész héten hordtunk.

A Matyó Múzeum most 
is sok érdekeset tartogatott 
számunkra. A kiállított tárgyak 

és az érdekes kalauzolás, a 
vetítés a Zsóry családról ébren 
tartották figyelmünket. Utána 
élvezettel fogtunk a kézműves 
foglalkozáshoz, ahol az előre 
gondosan előkészített anyagok-
ból mezőkövesdi képeslapot 
csináltunk saját kezűleg.

A Szent László templom-
ban Takács Istvánnak a ma-
tyókat megörökítő munkáiról 
hallgattunk tájékoztatást.

Természetesen nem 
maradhatott ki a Galéria sem, 
ahol magával ragadó vezetés-
ben volt részünk, rengeteget 
megtudtunk városunk festőjé-
ről, őseinkről, Mezőkövesdről.

Nagyon vártuk a Matyó 
Portán a játékokat, nem is 
csalódtunk. Jólesett a mozgás, 
célba dobás, diótörés, ugrálás, 
sőt a kukoricamorzsolás és -da-
rálás is. Remekül szórakoztunk, 
főleg hogy pipicset is sütöttünk 
magunknak. Nagyon finomra 
sikerült, még melegen megettük 
mindet.

A Gépmúzeum is kínált 
az ismeretek mellett játékokra 
lehetőséget. Felmásztunk, 

beültünk, kormányoztuk az 
összes gépet, amit csak meg-
engedtek.

A Kisjankó Bori Emlék-
házban mindig felhívják a 
figyelmünket valamire. Most 
sokat hallottunk az építé-
szetről, az íróasszonyról és 
hétköznapjairól.

A délutánokat is együtt 
töltöttük, csoportokban 
dolgoztunk fel egy-egy témát a 
pénteki bemutatóra. Itt össze-
geztük mindazt, amit a héten 
tanultunk. Mondandónkat 
számítógépes prezentációkkal, 
tablókkal tettük látványosabbá. 

Az iskola könyvtárában 
mini kiállítást hoztunk létre, 
amiben bemutattuk, hogyan él 
ma is tovább a népművészet. 

Matyóföld, szeretlek címmel 
jó hangulatú vetélkedőn mér-
tük össze tudásunkat. A „Sap-
kások” és „Pólósok” csapata 
a tévéből ismert műsorhoz 
hasonló feladatokat teljesített. 
Különösen élveztük a „Ketye-
gőt” ,  és a végén jutalomként 
kapott herőcét.

Záró eseményként tánc-
házban próbáltunk néhány 
egyszerűnek mondott lépést, 
mozdulatot elsajátítani Kovács 
László néptáncos és Forgács 
Istvánné közreműködésével. 

Köszönjük mindazoknak 
a segítségét, akik a fárasztó, 
de sok ismeretet és élvezetet 
adó témahetünk sikeréhez 
hozzájárultak!

Camara Cintia, Soltész Anna, Szabó Aida

Igen. Így 65 évesen – sokan úgy érezzük 
– hogy így rohant el velünk is az idő.

És újra láttuk egymást, és min-
denki emlékezett valamire – amire a 
többiek is (néha nem pont ugyanúgy).

Most derült ki igazán, hogy a test 
csak hordoz valamit – amit jobb híján 
embernek hívunk. Mert különben 
hova tegyük az oly sokszor elhangzott 
„te semmit sem változtál” felkiáltást. 
Hiszen külsőleg?!... Hajjaj! 

Hol van az a filigrán, vékony, dús 
hajú 14 éves fiú-lány?.... Hát az, már 
sehol. A testünk már rég nem az, ami 

volt, de a lelkünk!..... Ezért igaz mégis a 
„semmit nem változtál”.

És a lányok. A MI LÁNYAINK(!), még 
mindig szépek voltak. Jó harmonikaszó 
mellett, csengő hangjuk színesítette, 
a mi (fiúk) jóval erősebb hangját. 
(Igaz, mi többet is gyantáztunk a cél 
érdekében.)

Visszagondolva el sem hiszem, hogy 
bírtunk lankadatlan figyelemmel örülni 
egymásnak, reggel 9.30-tól éjfélig úgy, 
hogy eszünkbe sem jutott a déli pihenő.

Reggel 10-kor, már volt iskolánk ká-
polnájában adtunk hálát Istennek, hogy 

így megtartotta ezt az osztályt. Persze, 
eltávozottak itt is vannak, de 37-en még 
élünk! 32-en itt emlékeztünk, együtt.

Igaz. Már nem Barczi Jóska bácsi 
tartotta az osztályfőnöki órát, de váltva, 
megoldottuk. Ez volt az ünnep. Jó szív-
vel a múltba nézés, a jelen gondjaival, a 
jövő reményében.
Ezután átmentünk a jó bogrács mellé, 
ünnepelni a pajtába.

„Mily rövid az élet, mint hullócsillag futása,
Mely földünk körébe érve lángra gyúl,

És tűzbarázdát írva elszalad, gyorsabban,
Mintha egyet pillantanál.” (Arany J.)

Köszönjük volt iskolánk igazgatójának 
– Nyeste Istvánnak – a helyet, a régi 
osztálynaplót. Sanyi atyának a szent-
mise bemutatását. Mozer Attilának az 
orgonaszót, és a szép miseénekeket.

Köszönjük a Jóistennek, hogy élünk. 
Most már nem várunk 10 évet. 2 év 
múlva – reméljük – újra látjuk egymást.

A Zárda Iskolai, 1965-66-os 8/A osztály 
G.A.

50 éves  osztálytalálkozó 
margójára

„Csak addig él egy nemzet, 
amíg van hagyománya.”

OLVASÓINK ÍRTÁK

Hungarocell

Látogatás a gépmúzeumban
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Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmű-
vész önálló estjével kezdődött el a Matyó Fesztivál-
hét programsorozata június 20-án. 

A mezőkeresztesi származású művész irodalmi összeállításban vallott 
életéről, családjáról, gondolkodásáról. Az egyórás műsorban hallhattuk 
például Arany János A walesi bárdok című művét, a Toldi 10. énekét, 
Wass Albert Üzenet haza című versét és Veress Péter Ha nem lehettél 
szálfa című költeményét. A versek mellett a próza is helyet kapott a 
műsorban. Koncz Gábor egy rövid történet segítségével rámutatott a 
szülő és az anya közötti különbségre is. Az összeállításban több novella, 
például Sipos Tamás írása is elhangzott, amelyben egy vidékről Buda-
pestre felkerült bokszoló tanulságos esetének lehettünk fültanúi. 

A repertoárban egy síelő nő történetét feldolgozó humoresz-
ket is meghallgathattunk Lefelé a lejtőn címmel a színművész 
előadásában. Koncz Gábor az önálló estjét az életét feldolgozó 
rövid film vetítésével zárta. 

Irodalmi est
Koncertek 
a Matyó Fesztiválhét nyitóestéjén

Hétfőn este a rock és az 50-es 
évek zenéjének kedvelőit várták 

a Közösségi Ház előtti téren.

Az esti programot az Illés Benjámin Trió nyitotta volna 
meg, azonban fellépésük betegség miatt elmaradt, 
így elsőként a Hungarocell zenekar szórakoztatta az 
érdeklődőket. A 7 éve megalakult mezőkövesdi és 
mezőnyárádi fiatalokból álló csapat repertoárjában 
egyebek mellett a közelmúltban megjelent albumuk 
számai szerepeltek, de elhangzott az együttes első, hét 
évvel ezelőtt született dala is. 

Az este zárásaként a 2010-ben megala-
kult, A Nyughatatlan zenekar teremtett jó 
hangulatot a téren. Zenéjükben az 50-es évek 
stílusa és Johnny Cash dalai a meghatározóak. A 
jó hangulatú koncert során ízelítőt kaphattunk 
a háromlemezes együttes különleges zenei 
világából, amelyben az autentikus rockabily 
elemek keverednek a zenekar által „Alter Count-
ry”-nak keresztelt sajátos zenei stílussal. 

Ismert klasszikus 

és modern dallamokat 

hallgathattunk meg 

Lévai Mária hárfa-

művész előadásában 

június 21-én.

A Matyó Fesztiválhét keretében rendezett 
egyórás koncerten az előadó négy 
blokkba gyűjtötte össze és „nyújtotta át” a 
dallamokat a közönségnek a Városi Galé-
riában. Bevezetésként elhangzott Johann 
Sebastian Bach Jesu című darabja, míg a 
második blokkban Händel, John Parry és 
Godfried alkotásaiból hallhattunk ízelítőt. 
Ezt követően Bernard Andres kortárs hár-
faművész alkotásai, míg zárásként vidám 
dallamok csendültek fel. Az utolsó részben 
elhangzott pl. Godfriedtől a Humoresk, 
Monika Stadelrtől a Little Bettina, de a 
James Bond film Skyfall című betétdalát is 
eljátszotta a hárfaművész.

Beszélgetés  
dr. Papp Zoltán professzorral

A mezőkövesdi származású dr. Papp Zoltán 
kiemelkedő szakmai munkát végzett az elmúlt 
évtizedekben, amit számos elismeréssel 
jutalmaztak. A szakember egyebek mellett 
átvehette a Magyar Tudományos Akadémia 
nívódíját, a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tisztikeresztjét, a Semmelweis Emlékérmet, 
továbbá Mezőkövesd Díszpolgára kitüntetésben 
részesült. Az ismert és elismert szakemberrel a 
Matyó Fesztiválhét keretében dr. Hajdu András, 
a Mezőkövesdi Járási Hivatal vezetőhelyettese 

beszélgetett. Elsőként gyermekkoráról, szüleiről, 
iskolai éveiről és szakmai előmeneteléről, 
emellett például a Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskolában, valamint a 
Debreceni Orvostudományi Egyetemen töltött 
éveiről is szó volt.

Ezt követően szakirányú kérdésekről, egyebek 
mellett a meddőségről, a gyermekvállalás trend-
jének változásairól, ideális idejéről mondta el véle-
ményét. Az előadás végén a jelenlévők kérdéseket 
tehettek fel a szakembernek.

Varázslatos hárfa

Dr. Papp Zoltán szülész-nőgyógyász professzor életével, szakmai pálya-
futásával és munkásságával ismerkedhettünk meg 

a Városi Galériában rendezett beszélgetés során június 21-én.

M. Zs.

M. Zs.

B. K.

B. K.

Koncz Gábor

Hungarocell

Lévai Mária

Dr. Papp Zoltán és dr. Hajdu András

MATYÓ FESZTIVÁLHÉT
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Fókuszban 
a rock
Három remek hangulatú koncerttel zá-
rult a Matyó Fesztiválhét második napja.

A Közösségi Ház előtti téren elsőként a 
Takszihárom zenekar tagjai csaptak a húrok 
közé június 21-én. A 2004-ben alakult 
mezőkövesdi formáció körülbelül egyórás, 
kitűnő koncertet adott, melyben az együttes 
jól ismert dalai mellett új számokat is meg-
hallgathattak a punk rock stílus rajongói.

Ezt követően a szintén mezőkövesdi, 
2011-ben alakult Living Steel fokozta to-
vább a jó hangulatot. A metal banda tagjai 
szintén lendületes, pörgős produkcióval 
örvendeztették meg a zeneszeretőket.

Matyóföldi 
koszorú 
Mezőkövesdi költők műveit 

hallgathattuk meg június 
22-én a Matyóföldi koszorú 

című irodalmi est keretében. 

A Matyó Fesztiválhét szerda délutáni programját Takács Norbert, 
a MASZK Egyesület elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, hogy 
Mezőkövesd olyan művészeket nevelt ki, akik nemcsak telepü-
lésünkön, hanem az egész országban, sőt külföldön is ismertté 
váltak. Hozzátette, hogy az esemény előadói maguk választották 
ki, mely matyóföldi költő művét adják elő, mindenki azt, ami 
valamiért kedves a számára. 

Az összeállításban többek között Pap János, Pető Margit, 
dr. Pázmándy László, Csirmaz István költeményei hangzottak 
el, de Várallyay Gyula, Sorki Dala Andor, Laboda Kálmán több 
versét is elszavalták. 

A költők művei mellett Vargáné Pap Edina matyó 
népdalokat énekelt. A költeményeket a Mezőkövesdi Amatőr 
Színjátszó Kör Egyesület és a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 
tagjai adták elő a Városi Galéria dísztermében. 

Az est utolsó fellépője a fennállásának 20. évfordulóját idén 
ünneplő Cry Free zenekar volt. A banda tagjai a legendás brit 
hard rock együttes, a Deep Purple Tribute zenekaraként váltak 
ismertté. A Cry Free története során többször is együtt játszott 
a Deep Purple tagjaival, például Ian Paice-vel és Jonh Lorddal. 
A fergeteges hangulatú koncerten a brit formáció ismert 
slágerei csendültek fel.

Fúvósok és mazsorettek  estéje
Hangulatos koncertet adott Mezőkövesd Város Fúvószenekara 
és Mazsorett csoportja a Matyó Fesztiválhét harmadik napján. 

Városunkban Reich Lászlóné felkészítésével több korcsoportban táncolhatnak a mazsorettek. A 
legkisebbek, az óvodások is két műsorszámmal mutatkozhattak be, akik 9 hónapja ismerked-
nek a műfajjal. Több táncot adott elő a 6-8 éves lányokból álló Napsugár csoport is, akik szintén 
9 hónapja tanulják a mazsorett alapfiguráit. Természetesen a Twister, a Gyémánt csoport 
sem hiányozhatott a fellépők közül, akik látványos botos, zászlós pomponos produkciókkal 
szórakoztatták a közönséget. A táncosok színvonalas zenei kíséretéről a Pro Urbe-díjas Fúvós-
zenekar gondoskodott. Felcsendült például Brahms 5. Magyar Tánca és a Budapesti Fox No. 1., 
amelyben Benke Ádám szólót énekelt. 

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft. Matyó örökség címmel hirdetett fotó-
pályázatot, amelyre két – „Hagyománya-
ink” és „Épített értékeink” – kategóriában 
és két – ifjúsági és felnőtt – korcsoport-
ban várták a pályaműveket.

A pályázatra 12-en küldték el 
munkájukat. Az ifjúsági kategóriában egy, 
míg a felnőttek mezőnyében 11 induló 
volt, akik összesen 69 fotót küldtek be, 
amelyek bemutatják Mezőkövesd épített 
és kulturális örökségét. A beérkezett 
munkákat két rajztanár, Murányi Klucsik 
Judit, Jacsó Balázs, valamint Molnár 
Zsanett, a Mezőkövesdi Média Nonprofit 
Kft. munkatársa értékelte. 

A június 23-ai ünnepségen Kiss 
Kata művelődésszervező köszöntötte 

a megjelenteket, majd Molnár Zsanett 
nyitotta meg a tárlatot és adta át a 
helyezetteknek járó oklevelet és aján-
dékutalványokat. 

Ifjúsági kategóriában a legjobb 
alkotásért járó oklevelet és ajándék-
utalványt Lázár Endrének ítélte oda az 
értékelő bizottság. A Hagyományaink 
kategóriában első helyet ért el Birinyi-
Bán Erika, második lett Bollók-Kovács 
Kinga, a harmadik helyet pedig Kovács 
László számára ítélték oda. 

Épített értékeink kategóriában 
Köteles Józsefné első helyezést ért el. A 
második helyezett Lázárné Csirmaz Hen-
riett lett, míg a harmadik helyezettnek 
járó jutalmat Bán Anita vehette át. 

Megnyílt a Matyó örökségünk című, 
a Matyó Fesztiválhét alkalmából meghirdetett fotópályázat 

anyagából összeállított kiállítás június 23-án. 

Matyó örökségünk 
fotókon 

B. K.

M. Zs.

M. Zs.

B. K.
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Az időszaki kiállításon a gödöl-
lői Mezőgazdasági Eszköz- és 
Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum 
anyagát tekinthetik meg az érdeklődők. 
A Gazdaházban rendezett, dokumen-
tációkkal és képekekel illusztrált tárlat 
a magyar traktorgyártás fontosabb 
fejlődési szakaszait mutatja be.

MÚLT ÉS JÖVŐ A Matyó Fesztiválhét 
keretében tartott ünnepélyes megnyitón 
elsőként Kádár Zoltán, a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeum igaz-
gatója, majd dr. Hentz Károly, a gödöllői 
szakmúzeum igazgatója köszöntötte a 
résztvevőket, aki először az 1987-ben 
alapított intézmény kutatási feladatairól 
és eredményeiről beszélt. A szakember 
hangsúlyozta a technikatörténeti fejlődés 
megismerésének fontosságát, valamint 
a kiállítás jelentőségét. Elmondta, hogy 
a magyar mérnökök munkássága a 
traktorgyártásban is kiemelkedő volt, 
vannak olyan technikai vívmányok, me-
lyeket a gyártás során mind a mai napig 
alkalmaznak. Kiemelte a magyar Dutra 
és Hoffer gépek jelentőségét, melyek a 
világ élvonalába tartozó erőgépek voltak. 
Hangsúlyozta, hogy a magyar vállalatok 
kiváló teljesítményét jól tükrözi, hogy 100 
év alatt több mint 100 típusú traktort, 
illetve mezőgazdasági gépet készítettek.

Dr. Fekete Zoltán polgármester a 
gépmúzeum méltatása mellett örömét 
fejezte ki az egyedülálló tárlattal 
kapcsolatban, amelyen keresztül az 
érdeklődők megismerhetik a hazai 
traktorgyártás történetét. Mindenkit 
arra biztatott, hogy látogassanak el 
a gépmúzeumba és nézzék meg a 
különleges kiállítást.

Hajdu Ráfis János, a gépmúzeum 
alapítója szintén megosztotta ünnepi 
gondolatait, többek között a létesítmény 
folyamatos fejlődését hangsúlyozta.

Csirmaz István, a Mezőgazdasági 
Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumi elnöke, a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola igazgatója 
köszönetet mondott mindenkinek, aki 
segíti, illetve támogatja a gépmúzeumot.

A rendezvényen fellépett Kaló 
Vencel és Kádár Ákos.

GÉPINDÍTÁS Az ünnepélyes megnyitó 
zárásaként a múzeum udvarán egy 
Hoffer és egy Dutra típusú traktort 
indítottak be, így a hazai traktorgyártás 
kiemelkedő darabjait működés közben 
is megtekinthették a látogatók.

A gödöllői múzeum tárlatát 
a tervek szerint augusztus végéig, 
szeptember elejéig tekinthetik meg az 
érdeklődők Mezőkövesden.

A „magyar traktorgyártás első 100 éve” címmel nyílt kiállítás 
a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban június 23-án.

A hazai traktorgyártásról
A Matyó Fesztiválhét csütörtöki záró programján, igazi forró nyári 
időben lépett színpadra hazánk egyik ismert könnyűzenei formációja. 
Az Emerton-díjas rockbanda remek hangulatú koncertjén új és ismert 
régi slágerek egyaránt felcsendültek. A zenekar örökzöld dallamai között 
meghallgathattuk például a Közeli helyeken, a Legyek jó és természetesen 
az Adj helyet című dalt is. A slágereket több százan énekelték együtt a 
zenekar frontemberével, D. Nagy Lajossal.

Mintegy háromezren hallgatták meg a Bikini együttes kiváló hangulatú 
mezőkövesdi koncertjét a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban.

Forró idő és jó hangulat

Dala és Bartha
Dala József és Bartha Zoltán festményeiből nyílt kiállítás a régi Kis-

templomban. A portrék és tájképek mellett csendéletet és épületeket 
ábrázoló alkotásokat is láthatunk.

A Matyó Fesztiválhét keretében, június 24-én rendezett eseményt Kiss Mátyás, 
a Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének elnöke nyitotta meg. 
Beszédében egyebek mellett a művészek életét és munkásságát méltatta. 
Hangsúlyozta, hogy a kiállított alkotásokon keresztül felidézhetjük és megis-
merhetjük a korabeli Mezőkövesdet, illetve a matyók életét, kultúráját.

A megnyitón közreműködött Mozerné Horga Stefánia, a Városi Zeneiskola veze-
tője, valamint Vajdáné Pázmándi Judit, a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tagja. A 
tárlat keddtől csütörtökig 10 és 16 óra között látogatható.

A szakember az előadáson a matyóságról, kultúránk 
értékeiről, közösségerősítő szerepéről, a matyó rózsa 
szimbólumvilágáról és jelentőségéről beszélt. Szó 
esett egyebek mellett a matyó kultúra világegyetem-
ben betöltött szerepéről, identitáserősítő hatásairól. 
Hangsúlyozta hagyományaink megőrzésének, 
ápolásának és továbbadásának fontosságát. Prof. Dr. 
Sebestély Tamás Mezőkövesdet és a történelmi Ma-
gyarországot földrajzi értelemben is összehasonlította.

A Matyó Fesztiválhét keretében tartott érdekes 
és tartalmas előadás során a sport, ezen belül a lab-
darúgás közösségteremtő és közösségerősítő pozitív 
hatásairól is megosztotta gondolatait, amit saját, 
személyes tapasztalataival is megerősített. 

„Mit jelent matyónak lenni?” címmel 
tartott előadást Prof. Dr. Sebestény Tamás 

a Városi Galériában június 24-én.

A matyó identitásról

A 2015-ben alakult Vad Fruttik együttes 
adott koncertet június 24-én este a Matyó 
Fesztiválhét ötödik napján. A magyar 
alternatív rock zenekar először látogatott 
el városunkba. Az este során például a 
„Lehetek én is”, a „Nekem senkim sincsen”, 
az „Üzenet” és a „Tudom milyen” című 
slágereikre bulizhattak a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkba kilátogató rajongók. 

Vad Fruttik

B. K.

B. K.

B. K.

B. K.
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Matyó étkek versenye
Hét baráti csapat nyolc étele mérte össze tudását 

az idei főzőversenyen, amelyet a Matyó Fesztiválhét kere-
tében június 25-én délelőtt rendeztek meg. 

A főzőverseny megnyitóján elsőként Herkely Károly, a 
szervező Matyó Kertbarát Klub Egyesület elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, aki elmondta, hogy a nagy meleg 
miatt sokan visszamondták a nevezésüket, így hét csapat 
vesz részt a matyó és summás ételek megméretésén.

Ezt követően Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője nyitotta meg a versenyt, aki beszédében 
kiemelte a magyar étkek különlegességét, egyedi 
ízvilágát. Ezt követően Jenei Tamás, a TV Paprika séfje, a 
zsűri elnöke látta el jó tanácsokkal a főzőket. 

A csapatok közül volt, aki babgulyást, gulyást 
készített, de megkóstolhattuk, milyen is a tardi 
kaszás pecsenye, vagy milyen ízletes is a pörkölt 

burgonyával.A versenyt a Tardi Hagyományőrzők 
csapata nyerte meg, akik hagyományos tardi kaszás 
pecsenyét készítettek. 

A második díjjal jutalmazták a mezőkövesdi 
legényfogó leves elkészítőjét, idősebb Gáspár Istvánt, 
míg a Hodór csapata által készített erdélyi gombás 
ételt és a „Mosolygó Fakanalak” pörköltjét harmadik 
díjjal jutalmazták. 

KÍSÉRŐ PROGRAMOK A délelőtt során, míg a csapa-
tok főztek, addig színpadi műsorokkal szórakoztatták 
a vendégeket. Fellépett például az Emődi Tehéntánc 
zenekar, a Daya Dance, a Mezőkövesdi Hang-Stúdió, 
a Szirtaki görög tánccsoport, Ayala és a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület is.

Pálinkák és pogácsák versenye 
Immár hetedik alkalommal hirdették meg a Mezőkövesdi 

Pálinkamustrát, valamint a sós sütemények versenyét. A beér-
kezett minták és sütemények bírálatát június 25-én 

a Matyó Fesztiválhét keretében tartották meg. 

A Pálinka- és pogácsasütő verseny megnyitóját június 25-én tartották meg, ahol Orosz János, a ver-
senyt szervező Bükki Pálinka Lovagrend elnöke, nagymestere köszöntötte a megjelenteket.
A pogácsaversenyre hat nevező küldte el süteményét. Szabó Béláné sajtos rúdja harmadik, Makónyi 
Andrásné tepertős pogácsája második helyezett lett, míg az első díjat Kovács Viktória sajtos tallérja első 
helyet érte el. Mezőkövesd Pogácsája címet ebben az évben Balázs Györgyné pogácsája nyerte el. 

A pálinkamustrára 76 nevezés érkezett be. A pálinkák közül 6 oklevelet kapott, míg 21 bronz, 
32 ezüst, 7 arany, 9 minta pedig nagy arany minősítést kapott. Emellett kiválasztották Mezőkövesd 
Pálinkáját, amely díjat Gáspár István 2015. évjáratú birspálinkája kapta meg, amely emellett elnyer-
te a Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, országgyűlési képviselő által felajánlott különdíjat is. Mezőkövesd Város különdí-
ját Pap János vehette át nagy arany minősítésű pálinkájáért. 

I. Matyó 
Íjászkupa 

Első alkalommal rendezték meg a Matyó Íjász-
kupát június 25-én. A Matyó Íjász 

Egyesület és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft. által szervezett versenyen 124 

íjász mérte össze tudását a különböző 
nehézségi szintű pályákon.

Az I. Matyó Íjászkupa szombaton 9 óra után vette kezdetét, 
amelyet a Matyó Íjász Egyesület vezetője, Ladányi Róbert 
köszöntő gondolatai után dr. Fekete Zoltán polgármester 
nyitott meg. A 124 résztvevő több kategóriában verseny-
zett. A lányok és a fiúk külön mérettették meg magukat a 
9 év alattiakat összefogó mini, a 10-14 év közötti gyerek, 
a 15-18 év közötti ifjúsági, a 18-50 év közötti felnőtt, 
valamint az 50 év feletti korcsoportokban. 

A Kupára a mezőkövesdi íjászok mellett az ország 
számos településéről érkeztek versenyzők, akiknek összesen 
18 ügyességi és 3 dimenziós célokból kialakított pályát 
kellett teljesíteniük. 

A legkisebbek, a mini fiú kategóriában első helyet ért 
el ifj. Nagy Zoltán, míg a lányoknál Bobaly Bíborka lett a 
legjobb. A gyermek kategória első helyezettje lett a fiúknál 
Tanyi Norbert, a lányok közül pedig Konya Flóra. Az ifjúsági 
kategóriában Bristyán Bálint és Elek Vanda bizonyult a 
legjobb lövőnek. A felnőttek mezőnyében első helyet érte 
el Nahóczki Péter és Sallay Mónika. A Tiszteletreméltó 
urak korcsoportjában Pászk Zoltán, míg a Tiszteletreméltó 
nők közül Benczéné Oláh Rozália teljesített a legjobban. A 
vadász reflex kategóriában első helyet ért el Bencze Zsolt. 
A Kupa összes eredményét a Matyóföldi Íjászegyesület 
facebook oldalán olvashatják. 

Nagyszabású Matyó Gálával zárult a Matyó Fesztiválhét hatodik 
napja. Szombat este a három matyó település, Mezőkövesd, 
Szentistván és Tard hagyományőrzői, néptáncosai léptek 
színpadra. A Kavicsos-tó és Szabadidőparkban megtartott Gála 
egyik különleges produkciója a Molnár János és a 3,5 éves kisfia, 
Molnár János Bende közös tánca volt, akik először mutatkoztak be 
közönség előtt. A műsorban Indre Andrea, valamint a mezőköves-
di és szentistváni hagyományőrzők matyó népdalokat énekeltek. 
Mellettük láthattuk még a szentistváni Pampuckák óvodás 
csoport, a szentistváni Karító Együttes, a tardi Gyöngykaláris pro-
dukcióit is. A gála utolsó részében a mezőkövesdi táncosoké volt a 
főszerep, hiszen látványos táncukkal színpadra lépett a Rozmaring 
Együttes, a Százrózsás Együttes, a Matyó Népi Együttes, valamint 
a Matyó Néptáncegyüttes is. 

Matyó Gála 

M. Zs.

M. Zs.

M. Zs.

M. Zs.

Tállai András, dr. Fekete Zoltán, 
Jenei Tamás és Orosz László
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INTERJÚ

– Mikor és hogyan kerültél 
kapcsolatba a sportággal? 
– Tanulmányaimat a Mező 
Ferenc Általános Iskolában 
kezdtem, ahol először úsz-
tam. Tíz éves voltam, amikor 
Juhász István Mezőkövesdre 
jött tanítani, ő szerettette 
meg velem a kézilabdát, amit 
ezúton is köszönök neki.

– Hogyan emlékszel vissza 
a játékos pályafutásodra? 
– Az általános iskola befeje-
zése után a budapesti Kerék 
Általános Iskola és Gimná-
ziumba felvételiztem, ahol 
magas színvonalon oktatták 
a kézilabdát. Az Elektromos 
csapatánál már előző nyáron 
végigcsináltam a felkészülést, 
és a családommal közösen 
úgy döntöttünk, hogy ezt 
folytatom. Az érettségi után 
a Testnevelési Egyetem 
egészségtan-testnevelő tanári 
szakára jártam, ahol 2005-
ben diplomáztam. Egy évvel 
korábban kerestek Kövesdről, 
hogy számítanának rám a 
felnőtt csapatban, mellette 
pedig az utánpótlásban is 
dolgozhatnék. 2005-ben 
hazajöttem és tanári állást is 
tudtam szerezni a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző 
Iskolában.

– Június 1-jén a Cegléd el-
len léptél utoljára pályára, 
milyen érzések kavarogtak 
benned a meccs alatt, illet-
ve a lefújás után?
– Természetesen tisztában 
voltam azzal, hogy a Cegléd 
ellen egy korszak véget ér. Egy 
rögös, nehéz, de tartalmas, 
sok örömmel övezett út befe-
jezését jelentette ez a meccs. 
A búcsú könnyesre sikeredett, 

de akkor még nem igazán 
tudatosult bennem, hogy a 
pályafutásom véget ért, sőt ez 
a folyamat még most is zajlik.

– Ha visszaemlékszel a 
pályafutásodra, milyen 
sikerek, eredmények jutnak 
eszedbe, melyekre nagyon 
büszke vagy? 
– Szerencsére bőven voltak 
emlékezetes pillanatok. Ha 
ki kellene ragadni egy-két 
példát, a két Final Four 
részvételt, azon belül a tavaly 
megszerzett bronzérmet tar-
tom pályafutásom csúcsának. 
A diákolimpiai szereplések, 
a diákolimpiai ezüstérem, 
vagy akár az NBI-be visz-
szajutás, egy Balmazújváros, 
vagy Gyöngyös elleni mér-
kőzés is  megragadt bennem. 
Ezzel együtt úgy gondolom, 
hogy egy játékosnak minden 
mérkőzésen úgy kell pályára 
lépnie, hogy akár ez is lehet 
az utolsó és ki kell hozni 
belőle a maximumot. 

– Akkor térjünk rá az edzői 
pályafutásodra. Az elmúlt 
években melyik korosztá-
lyos csapatokat irányítot-
tad? 
– 2005-ben 8-10 éves gye-
rekeket tanítottam, akiket 
gyakorlatilag végigvittem, 
közülük jó pár játékos je-
lenleg is itt van a klubnál. A 
pályafutásom is építő jellegű 
volt, mindig azt a korosztályt 
vihettem tovább, akikkel el-
kezdtem a munkát. Tavaly az 
NBI/B-ben szerepeltünk, de 
úgy gondolom, hogy az idén 
NB II-es felnőtt bajnokság-
ban megszerzett bronzérem 
feltette a koronát a játékosok 
pályafutására. 

– Az elmúlt években meg-
szerzett edzői tapasztalatok 
mekkora segítséget jelente-
nek számodra? 
– Azok közé tartozok, akik 
nagyon jó, tapasztalt edzőkkel 
dolgozhattak együtt. Minden-
kitől tanultam valamit. Minden 
edző mutatott olyan pozitívu-
mot, olyan sportág iránti fana-
tizmust, amit mindenképpen 
meg szeretnék tartani. Emellett  
szeretném beépíteni azokat 
az elképzeléseket, melyek a 
mintegy 11 év edzősködés alatt 
kialakultak. Bízom benne, a 
megszerzett tudásom hozzáse-
gít ahhoz, hogy sikeres legyen a 
Mezőkövesdi Kézilabda Club.

– Ha már szóba kerültek az 
edzők, kiket emelnél ki kö-
zülük, akik meghatározóak 
voltak számodra? 
– A teljesség igénye nélkül 
elsőként a Skaliczki Lászlóval 
folytatott 2,5 éves munkát em-
líteném, ez volt számomra a 
legmeghatározóbb, de a koráb-
bi trénerektől, Avar Györgytől, 
Buday Ferenctől, Rosta István-
tól, Juhász Istvántól is nagyon 
sokat tanultam. Idesorolhatom 
még Berendi Antalt, vagy a 
válogatottnál Kiss Szilárdot és 
Hajdú Jánost.

– Nyártól te irányítod az 
MKC felnőtt csapatát. Ho-
gyan alakul a játékoskeret?
– Jelenleg is folynak a tárgya-
lások és az egyeztetések. Az 
mindenképp örömteli, hogy a 
játékosok 70%-a itt marad, hi-
szen ismerik egymást, tudnak 
együtt dolgozni, amit ebben az 
évben is bebizonyítottak. Új já-
tékosokkal is bővül a keret, de 
amíg nincsenek aláírt szerző-
dések, addig én sem szeretnék 

elhamarkodott kijelentést 
tenni ez ügyben. Továbbá én 
azt a szemlétet vallom, hogy a 
fiatal magyar játékosok azok, 
akik által kiteljesedhet a hazai 
kézilabda, ennek szellemében 
szeretnénk tehetséges magyar 
fiatalokkal erősíteni.

– Milyen tervekkel vágsz, 
vágtok neki a következő év-
ben? Mit vársz a csapattól?
– Mindenképpen olyan csa-
patban gondolkodom, amely 
nem ismer megalkuvást, aki 
zsigereiben érzi magát kézilab-
dásnak, és bármikor, bármit 
megtesz a sportágért, a klubért. 
Ez a siker lehet részsiker, lehet 
egy mérkőzés megnyerése, egy 
feladat maximális teljesítése. 
Ha ezeket el tudjuk sajátítani 
és a magunk stílusává tudjuk 
formálni, akkor úgy gondolom, 
hogy sikeres lesz az MKC. 
Természetesen mindig, minden 
klubban vannak nehézségek, 
hullámvölgyek, én is számítok 
erre, de bízom benne, el lehet 
majd mondani azt, hogy ér-
demes volt Molnár Ferencnek 
átadni a stafétabotot.

– Hogyan alakul majd a 
felkészülés? 
– Július 20-án kezdjük a mun-
kát. Előreláthatólag 8-9 edző-
mérkőzés várható a bajnoki 
rajtig. Jelen állás szerint két 
felkészülési tornán indulunk, 
ezek leszervezése folyamatban 
van. Mindenképpen szeretnék 
beiktatni egy hatnapos edző-
tábort Mezőkövesdtől függet-
len helyszínen. Nagyon fontos 
lesz a formaidőzítés, bízom 
benne, hogy a rajtra tökéletes 
állapotba kerülnek a játékosok 
és sikeres évet zárunk.

Bódi Krisztián

Fiatal, 
ambiciózus

szakember 

Molnár Ferenc 
lett a Mezőkövesdi KC 

felnőtt csapatának új ve-
zetőedzője. A fiatal kövesdi 

szakemberrel játékos és 
edzői pályafutása mellett 

új feladatáról, céljairól 
beszélgettünk.
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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: július 24.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent László 
Plébánián. Minden hónap utolsó vasárnapján 
liturgikus szolgálatot teljesít a Szent László temp-
lomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden hónap második és negyedik szerdá-
ján 17 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
Szombaton a PatikaPlus 8–20-ig, a Forrás 8–12-ig, 
az Üdvözítő és Szent László az ügyeletes héten 
8–13-ig  tart nyitva. Vasárnap a PatikaPlus 8–18-
ig nyitva. Ünnepnap csak ügyeleti/készenléti 
szolgálat van! 22 óra után hétfőtől péntekig reggel 
7:30-ig, szombat-vasárnap és ünnepnap 8 óráig ké-
szenléti szolgálat van, behívás csak sürgős esetben!

június 26–tól július 2-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
július 3–9-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

július 10–16-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

július 2.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

július 9.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

július 16.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban június 7. és 20. között 7 há-
zasságkötést és 15 halálesetet anyaköny-
veztek. Az alábbiak, illetve hozzátartozóik 
járultak hozzá a nevek közléséhez: 

Házasságkötés:
Tóth Krisztina Katalin – Guba Gábor

Varga József György – Vályi Nóra
Besenyei Imre – Zelenyánszki Fruzsina

Orosz Róbert – Cseh Andrea
Erdei Sándor – Kónya Márta

Koncz Áron – Lövei Csilla
Guba Tamás – Kovács Viktória

Haláleset:
Molnár Józsefné 89 éves,
Nyikes Gáspárné 86 éves,

Póta Istvánné 80 éves,
Csathó György 74 éves

mezőkövesdi lakos.

Programajánló
július 1. péntek
11 órától XXVIII. Kisjankó Bori Országos 
Hímzőpályázat Kiállítása a Közösségi Házban 
(Utána 2 helyszínen: a Közösségi Házban és 
Matyó Múzeumban egy időben lesz majd 
nyitva keddtől vasárnapig 9–17 óráig)

július 3., 10., 17., 24., 31. vasárnap
10 óra 30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templomban

július 16. szombat
Zsóry fesztivál a Zsóry-fürdőben

július 22. péntek
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

Stopper
július 2–3. szombat-vasárnap
41. Matyó Kupa Ökölvívó Verseny 
a Városi Sportcsarnokban

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÉRV ZRt. 
Mezőkövesden az alábbi telefonszámokon érhető el:

ÉRV ZRt. hibabejelentés, ügyintézés: 
(3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 172.)

+36 49/411-822
+36 49/505-518 

+36 30/556 0372

Mezőkövesd ivóvízhálózat:
+36 30/475-8788

Mezőkövesd szennyvízhálózat:
+36 30/475-8787

ÉRV ZRt. Ügyfélszolgálat:
(3400 Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2.)

+36 49/500-036

Tájékoztatás

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: jó társaság, színes programok, hivatalos ügyek 
intézésének segítsége, egészségügyi ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!

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

Közérdekű tájékoztatás
A Mezőkövesdi Szent László Egyházközség – 
mint temetőtulajdonos – tájékoztatja a Tisztelt 
Lakosságot, hogy az utóbbi időben elszaporodott 
viráglopások és illegális hulladékelhelyezések 
megakadályozása céljából, a Mezőkövesd Bogácsi 
úti temetőbe, térfigyelő kamerákat telepített.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás 
vízadagoló gépeink megvásárolhatók 
és bérelhetők is! Többféle típusú 
vízből választhat: nátriumszegény 
(szívbarát) ásványvíz, ionizált 
lúgos víz, természetes jódos és 
lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen 
lúgos szénsavmentes ásványvíz. 

Fresh Aqua Kft.
www.freshaqua.hu | 30/285-2427

Fresh aqua
Frissüljön munka közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

Gyenes István c. rendőr főtörzszászlóst, a Mezőköves-
di Rendőrkapitányság nyomozóját 2016. május 12-én 
Mezőkövesden, idős korú sértett sérelmére megvaló-
sított lopás vétségének elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személy felderítése és elfogása érdekében 
nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenységéért Papp 
Károly rendőr altábornagy országos rendőr-főkapitány 
2016. június 2-án elismerésben részesítette. 

Gyenes István május 12-én munkából hazafelé tartott 
a László Károly úton, mikor észrevette, hogy az egyik 
családi ház udvarára bement F. Pné bogácsi lakos, akit 
korábbi bűnözői múltja alapján jól ismert. A rendőr 
kolléga azonnal értesítette a szolgálatban lévő járőröket és 
közösen még a helyszínen, a sértett lakásában az ágy alatt 
megbújt elkövetőt elfogták, és átvizsgálása során 41.000 
Ft készpénzt találtak nála. A gyanúsított a sértett figyel-
metlenségét és óvatlanságát kihasználva jutott be nyitott 
kapun és bejárati ajtón keresztül a házba úgy, hogy az ott 
élő nyugdíjas hölgy mindezt nem vette észre. 

Az eltulajdonított 41.000 Ft készpénzt a bejárati ajtó 
melletti kisszekrényre helyezett pénztárcából vette el. A 
sértett a rendőrök megjelenésekor ijedten vette tudomá-
sul a tényt, hogy házában idegen személy tartózkodhat és 
pénztárcáját megnézve, ekkor vette észre pénze eltűnését, 
de kis idő elteltével örömmel vette át a visszaszolgáltatott 
összeget. A Rendőrség a gyanúsítottal szemben lopás 
vétsége miatt folytat eljárást. 

Jól végződött egy óvatlan 
helyi lakos megkárosítása

 Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Moziajánló Július 13. szerda 
Közösségi Ház

17 órától: Tini Nindzsa Teknőcök: 
Elő az árnyékból – 3D
színes, amerikai akció-vígjáték, 2016

Michelangelo, Donatello, Leonardo és 
Raphael nyáron visszatérnek a mozikba, hogy 
még nagyobb és még ádázabb gonosz-
tevőkkel vegyék fel a harcot April O'Neil 
(Megan Fox), Vern Fenwick (Will Arnett) 
és egy újonc, a hokimaszkos igazságosztó, 
Casey Jones (Stephen Amell) oldalán. Miután 
Zúzó, a szupergonosz megszökik az őrizetből, 
összeáll Baxter Stockmannel, az őrült tudóssal 
és két tökkelütött segéddel, Beboppal 
és Rocksteadyvel, hogy megvalósítsák a 
világuralomra törő ördögi tervet. Miközben a 
teknőcök Zúzóval és új csapatával küzdenek, 
egyszer csak szembe találják magukat egy 
még nagyobb gonosszal, akinek hasonlók a 
szándékai: a hírhedt Kranggal.

19 órától: A függetlenség napja 
– Feltámadás – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi 
akciófilm, 121 perc, 2016

Mindig sejtettük, hogy így lesz. Tudtuk, hogy 
visszajönnek. Egyszer győzött az ember a Föld ellen 
támadó elképesztő túlerővel szemben, de az idege-
nek nem nyugodhattak bele a kudarcba. Szükségük 
van a világunkra, és tudják, hogy hatalmas technikai 
fölényük segíti őket. Arra viszont nem készülnek, 
hogy ez a fölény már minket is segít. Az űrből érke-
zett támadó járművek roncsai elképesztő tudáshoz 
segítették az emberiséget. A Föld népei összefogtak 
és együtt készültek a második támadó hullámra. De 
minden hiábavaló: arra az erőre, amivel lecsapnak, 
nem lehetett felkészülni. Ismét csupán néhány 
bátor férfin és nőn múlik, hogy visszafordítsák a 
visszafordíthatatlant: egyre kisebb az esély arra, 
hogy megmarad az emberiség. (port.hu)(port.hu)
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SPORTKALAUZ

Elindult a munka

ERŐSÍTÉS A szakember el-
mondta, hogy a feljutást kö-
vetően folyamatosan egyezte-
tett Tállai András elnökkel a 
csapat megerősítéséről.
– Az a legfontosabb, hogy 
olyan mértékben meg tudjuk 
erősíteni a csapatot, hogy le-
gyen esélyünk a bennmaradás-
ra, mert szeretnénk stabilan az 
első osztályban szerepelni. Ez 
nem lesz könnyű, ehhez nagy 
támogatásra lesz szüksége 
a csapatnak. Szeretném, ha 
minden mérkőzésen 3-4000 
szurkoló lenne a lelátón, mert 
nagy segítséget jelent a közön-
ség buzdítása, ezt az NB II-es 
mérkőzéseken is tapasztaltuk 
– emelte ki Pintér Attila.

A vezetőedző elmondta, 
minden posztra két azonos 
képességű játékost szeretnének, 
amiről folyamatosan zajlanak 
az egyeztetések. Hangsúlyozta, 

fontos, hogy minél hamarabb 
kialakuljon az NB I-es keret, hi-
szen a bajnoki rajtig mindössze 
négy hetet tudnak dolgozni.

A BAJNOKI MENETRENDRŐL 
Együttesünk a bajnokság nyi-
tófordulójában a Gyirmót FC 
Győr csapatát látja vendégül 
Mezőkövesden, majd a Hala-
dáshoz és az MTK együttesé-
hez látogat. 
– A jó rajt sokat számíthat a 
bajnokságban, de ezzel kapcso-
latban dr. Mezey György azt 
mondta, hogy a csapatok sorsa 
a pontvadászat második felében 
dől el. Egyetértek a véleményé-
vel, ugyanakkor természetesen 
minden mérkőzésen szeretnénk 
pontot, pontokat szerezni, le-
gyen az ellenfél a Gyirmót, vagy 
akár a Ferencváros – hangsú-
lyozta a szakember. A pontos 
menetrendet később készítik el.

BÉRLETEK Június 20-ától árusítják a bérleteket az OTP Bank 
Liga 2016-2017-es idényének mezőkövesdi hazai találkozói-
ra. A bérleteket a klub székházának emeleti titkárságán lehet 
megvásárolni hétköznaponként 8.30 és 16 óra között. Fontos 
információ, hogy kizárólag a személyi adatok megadásával 
lehet kiváltani. A részletekről a titkarsag@mezokovesdzsory.
hu címen vagy a 49/505-480-as telefonszámon lehet érdeklőd-
ni. A bérletek a hazai bajnoki és Magyar Kupa mérkőzésekre 
egyaránt érvényesek.

ŐSZI SZEZON
Diák/nyugdíjas (D11, D12, A8)
Felnőtt (A2-3-4-5-6-7, C7-89-10)
Felnőtt (B szektorok, A0, A8, D11, D12, E12)
ÉVES
Diák/nyugdíjas (D11, D12, A8)
Felnőtt (A2-3-4-5-6-7, C7-89-10)
Felnőtt (B szektorok, A0, A8, D11, D12, E12)
Szurkolói éves bérlet (B6, A1)

6.500 Ft
10.000 Ft

7.500 Ft

11.000 Ft
17.000 Ft
12.500 Ft

9.000 Ft

Megkezdte a felkészülést a Mezőkövesd Zsóry FC 
felnőtt csapata a következő évre. A szurkolók már 

megvásárolhatják a bérleteket a július 16-án rajtoló 
OTP Bank Liga küzdelmeire.

A feljutás kiharcolása után másfél héttel 
kezdődött a ráhangolódás a közelgő 
bajnoki idényre.
– Az igaz, hogy rövid volt a szünet, de ezt 
egyáltalán nem bánjuk, hiszen az első osz-
tályú pontvadászatra készülhetünk, ez volt 
a célunk, erre vágytunk. Amennyire tudtuk, 
kipihentük magunkat, mától újult erővel 
ismét a munkára koncentrálunk – emelte 
ki a csapatkapitány, aki hozzátette, nem 
érezték meg a pihenő miatti kihagyást, az 
öltözőbe is úgy léptek be a társakkal, mintha 
csak tegnap találkoztak volna.

A feljutás kiharcolásáról elmondta, 
nagyon jó érzésekkel tölt el mindenkit a 
csapatban, hogy sikerült elérni a célt, és ez 
plusz motivációt is jelent számukra. Hang-
súlyozta, hogy sok munka vár majd rájuk, 
de mindenki bizakodó és jó hangulatban 
várja az új idényt, az NB I-es szereplést.

A FELKÉSZÜLÉSRŐL Hegedűs Dávid a 
felkészülésről is elmondta véleményét.
– A rendelkezésünkre álló négy hét 
kevés idő, de biztos vagyok benne, hogy 
el fogjuk tudni végezni azt a munkát, 
amit a vezetőedzőnk eltervez. Bízom 
benne, hogy azt a jó szériát tudjuk majd 
folytatni, ami tavasszal jellemezte a 
csapatot – mondta Dávid.

A rutinos középpályás úgy gondol-
ja, hogy reális esélyük lesz a bennma-
radás kiharcolására, ez a céljuk, ezért 
fognak dolgozni és küzdeni. 

Arra a kérdésre, hogy láthatunk-e 
hasonlóan emlékezetes találatot tőle 
az új idényben, mint a Sopron elleni 
félpályás találata volt, így reagált:
– Ritka lehetőség és nagyszerű érzés 
volt ilyen távolságról betalálni a kapuba. 
Utána is próbálkoztam hasonló megol-

dással, de sajnos nem sikerült újabb gólt 
szereznem. Természetesen folyamato-
san keresem majd a lehetőséget, és ha 
úgy alakul, akkor megpróbálok gólt lőni 
– mondta a csapatkapitány.

Csapatunk a négyhetes felkészülés 
első szakaszát, június 20-ától edző-
táborban tölti a Zsóri üdülőterüle-
tén. A keret tagjai napi két edzésen 
vesznek részt a Sportcentrumban 
épült füves pályán. Együttesünk 
felkészülési programjának végleges 
kialakítása zajlik, az első edzőmecs-
csen a DVSC-TEVA NB III-as csapa-
tával játszottunk Mezőkövesden. 
A június 25-én rendezett találkozó 
3-2-es eredménnyel zárult.

A Mezőkövesd Zsóry Utánpótlás 
csapatai remek eredményeket értek el 
a közelmúltban rendezett korosztályos 
versenyeken. Mezőkövesd Zsóry – Plútó 
SE U14-es csapata első helyen végzett 
a X. Székelyudvarhelyért Kupán. Lab-
darúgóink hét mérkőzést játszottak a 
nyolccsapatos nemzetközi tornán, ahol 
magabiztos teljesítménnyel 23-2-es 
gólkülönbséggel lettek aranyérmesek. 
Horváth Tamás tanítványai többek 
között a Nyíregyházi Bozsik Akadémia 
és a Puskás Akadémia korosztályos 
csapatait is megelőzték.

A Mezőkövesd Zsóry hármas sikert 
aratott a 3. Aventics-kupán, ugyanis a 
2003 és 2004-es korosztály mellett a 
2005-ösök is első helyen végeztek. Lab-
darúgóink a szép eredmények mellett 
különdíjakat is kaptak; a 2003-asoknál 
Molnár Zsombor a legjobb kapus, 
míg a 2004-eseknél Holló Gergő lett a 
gólkirály. A legfiatalabbak között Halász 
Máté szintén a torna gólkirályi címét 
„zsebelte” be.

Nagy remények
A nyári szünetről, a felkészülésről és az első osztályú bajnokság kihívásairól 

beszélgettünk Hegedűs Dáviddal, a Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt együttesének 
csapatkapitányával az első edzés után.

Csúcsra jutottak

Labdarúgóink Pintér Attila irányításával 10 napos szünet után, 
június 16-án délelőtt kezdték meg a munkát a Városi Stadionban
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• Negyedéves Szabad Föld-előfizetés 3270 Ft helyett csak 2940 Ft

• Féléves Szabad Föld-előfizetés  6120 Ft helyett csak 5190 Ft

• Éves Szabad Föld-előfizetés  11 940 Ft helyett csak 9540 Ft

Ismerje meg akciós ajánlatainkat és 
legyen Ön is Szabad Föld-előfizető!

Ezen akció azon új előfizetőkre vonatkozik, akik kézbesítési címéhez nem tartozik az akció alatt érvényes Szabad Föld-előfizetés. 
Az előfizetői akció 2016. július 5-ig, kizárólag belföldi kézbesítés esetén érvényes. 
*Az akcióval kapcsolatos további részletekről tájékozódhat a www.szabadfold.hu oldalon.

• Hírek és érdekességek itthonról és a nagyvilágból
•  Családi magazin oldalak, rejtvények kicsiknek és nagyoknak
• Házunk tája – tanácsadás
• Olvasók oldala
• Sport
•	 Ingyenes	műsorújság-melléklet	minden	héten
• Kedvezményes	vásárlásra	jogosító	SPAR-kuponok	havonta	kétszer*

Vagy utalja el a választott előfizetés akciós díját a Geomédia Zrt. 
10918001-00000069-79200032 számlaszámra, a közlemény rovat-
ban kérjük, tüntesse fel az akciókódot és azt a nevet és címet, ahova 
a lapot, a számlát és az utalványt kéri, valamint adja meg e-mail 
címét és telefonszámát.

Vagy hívja kollégánkat a 
06-1/489-8878-as számon 
hétköznaponként 9 és 15 óra között.

Fizessen elő postai kézbesítőjénél!

Akciós előfizetői ajánlataink:

Hogyan	fizethet	elő?

akciókód
4422

akciókód
4421

akciókód
4423

Miért	éri	meg	
Szabad	Föld-előfizetőnek	lenni?
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Fizetett hirdetés
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TÓKERÜLŐ FUTÁS Az I. Matyó Tókerülő Futáson több 
mint százan vettek részt.  A Kavicsos-tó és Szabad-
időparkban nyárias időjárás és remek hangulat várta 
a sportszeretőket június 26-án délelőtt, ahol a spor-
tolás mellett látványos bemutatókat is láthattunk. A 
pörgős, zenés bemelegítés után a nyolcszáz méteres 
futammal kezdődött a verseny. Ezt követően a 2,6, 
az 5,8 és a 11,8 km-es távokat választók álltak 
rajtvonalhoz. A sporteseményen a legkisebbektől 
a legidősebbekig minden korosztály képviselte 
magát. A nagy hőség ellenére az indulók jókedvűen 
futottak, kerékpároztak, vagy rollereztek, de voltak 
olyanok is, akik babakocsit tolva teljesítették a távot. 
A kivétel nélkül mosolygó tekintetek alátámasztot-
ták, hogy nem a győzelem, hanem a részvétel, és 
a testmozgás az, ami igazán fontos. A szervezők a 
táv teljesítése után ásványvízzel és egy-egy szelet 
csokoládéval gondoskodtak a sportolók megfelelő 
folyadék- és energiapótlásáról.

ABLAK A FÉNYRE címmel tartottak könnyűzenei oratóriumot 
június 26-án a Jézus Szíve templomban. Az oratóriumban a 
boldoggá avatásra váró Kaszap István életét mutatták be. A 
mezőkövesdi Tóth József szerzeményét a Kaszap István Turai 
Emlékzenekar adta elő, amelynek soraiban több kövesdi is 
zenélt és énekelt. A jezsuita növendék, Kaszap István mind-
össze 19 évet élt, de példát mutatott Krisztus szeretetéből.

ÜNNEPI MISE A könnyűzenei koncert után 18 órától a 
városért, Mezőkövesd minden lakosáért tartottak ünnepi 
szentmisét a Jézus Szíve templomban, amelyet dr. Berkes 
László pápai prelátus celebrált.

LOVASBEMUTATÓT tartottak a Mezőkövesdi Polgárőr Egye-
sület tagjai június 26-án a Matyó Fesztiválhét keretében. A 
Kavicsosnál kiépített akadálypályát négy lovas teljesítette, s 
közben olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amely kihívást 
jelent lónak és lovasnak egyaránt.  Egyebek között váratlan 
eseményekre, hanghatásokra, hídon, illetve szalagfüggönyön 
való áthaladásra, tömegre, dobálásra kellett felkészíteni az 
állatokat, amelyek sikeresen teljesítették a feladatokat.

KONCERT ÉS KÖZÖS SZURKOLÁS Az Ismerős 
Arcok zenekar koncertjével és közös szurkolás-
sal zárult a Matyó Fesztiválhét június 26-án. Az 
egyhetes programsorozat zárásaként elsőként 
a magyar nemzeti rockot játszó együttes, az 
Ismerős Arcok adott koncertet.  Majd 21 órától 
LED-es óriáskivetítőn nézhettük a Belgium-
Magyarország nyolcaddöntő eseményeit 
és több száz ember együtt szurkolhatott a 
magyar válogatottért. 

SPORTOS BEMUTATÓK A Mezőkövesdi Shotokan Karate Egyesület harcművészeti bemutatójában közelharc 
mellett például botos küzdelemből is ízelítőt kaphattak a jelenlévők. A Maklári Bosch Kötélugró Klub 
tagjai pedig megmutatták, hogyan lehet művészi szinten űzni ezt a nagyszerű sportágat. Az akrobatikus 
elemekkel fűszerezett lendületes produkciót tapsviharral jutalmazták a nézők, akik a bemutató után saját 
maguk is kipróbálhatták és elsajátíthatták az ugrókötelezés különleges elemeit. A két bemutató között pedig 
Dorkával, a Max Club személyi edzőjével alaposan megmozgathatták tagjaikat a résztvevők. A délelőtt során 
az indulók között értékes ajándékokat is kisorsoltak a szervezők.

A sport, a testmozgás kapta 
a főszerepet a Matyó Fesztiválhét 

záró napjának kezdetén

Matyó Fesztiválhét
– képekben

A Nyughatatlan
Mazsorettek 
és fúvósok

Bikini

Vad Fruttik
Faültetés 
a Testvérvárosok Parkjában

Matyó Gála Matyó Íjászkupa

Pálinkamustra Főzőverseny

Kaszap István Turai 
Emlékzenekarr

Polgárőr lovasbemutató

Ismerős Arcok
M. Zs.


