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a summás volt, akik áprilistól 
októberig az ország különbö-
ző vidékein dolgoztak.

A MATYÓ HÍMZÉS A mai 
mezőkövesdi hímzés egyik 
jellegzetes őse a szűcshím-
zés. A rövid, báránybőr felső 
ruhadarab, a kuzsu (női) és a 
suba (férfi) gazdagon hímzett 
öltözete volt a kövesdieknek. 

Az egyik híres szűcsmester 
Nagy János (1827–1887) volt, 
akit ragadványnevén inkább Kis 
Jankónak ismertek, alacsony 
termete miatt. Lánya, Bori is 
(a híres népművész édesanyja) 
a műhelyben tevékenykedett, 
aki a kuzsukon alkalmazott 
színes mintákat saját használati 
tárgyaira is ráhímezte, s ezek 
nagy sikert arattak. Kérték az 
asszonyok, „rajzoljon” nekik is, 
így rövid idő alatt híres előraj-
zoló, íróasszony lett.

A mezőkövesdi hímzés és 
viselet 1896-ban a Millenni-
umi Kiállításon óriási sikert 
aratott, ekkortól számíthatjuk 
virágkorát. Ezen korszak egyik 
leghíresebb rajzolóasszonya 
Kisjankó Bori (Gáspár Már-
tonné, leánykori nevén Mol-
nár Borbála, 1876–1954), aki 
édesanyja munkáját folytatta. 
Kivételes rajztehetségével tűnt 
ki a többi íróasszony közül, és 
mindenki másnál gazdagabb 
motívumkinccsel alkotott.

A KISJANKÓ BORI EMLÉKHÁZ
A Kisjankó Bori szülőháza 
emléket állít a Népművészet 
Mestere díjjal is elismert, 
kivételes tehetségű népmű-
vésznek és vele együtt sok-sok 
ügyes kezű matyó mintarajzo-
lónak. A ház és berendezése 
híven tükrözi azt az életet, 
melyből a szebbnél szebb 
virágok „kisarjadtak”, valamint 
azt, hogy e mögött a szépség 
és ragyogás mögött milyen 
szegénység és mennyi nélkü-
lözés húzódott meg.

A HÁZ A Hadas városrész 
szívében lévő épület, mely 
1974-től kiállítóhelyként 
működik, máig őrzi a hajda-
ni népi építészet jellegzetes 
háromosztatú elrendezését 
és lakáskultúráját. Belépve az 
úgynevezett pitvarba, a kony-
ha előterébe jutunk, melynek 
falát festett tányérok díszítik. 

KONYHA A konyhában, a ke-
mence szája előtt padka volt, 
melyen egykor nyílt tűzön 
főztek. A konyha különleges 
része volt a helyiség felét 
elfoglaló szabadkémény, mely-
nek nyílását füstölésre hasz-
nálták (benne füstölőrudak 
lógtak). A falak mentén a 
vizeslócán a főzéshez, illetve a 
mindennapok során használt 
edények sorakoznak.

SZOBA Az ajtó mellett a búbos 
kemence látható, a rongysző-
nyeggel letakart padkával, ezen 
találjuk az ülcsiket is, melybe a 
még állni nem tudó gyerekeket 
ültették. Az ágyon, a sokszor 
mennyezetig feltornyozott pipi 
ágynemű a gazdagságot szim-
bolizálta, soha nem használ-
ták. A párnákat és a dunyhát 
egy léckeret tartotta, amely 
alatt volt kialakítva a fekhely, 
az úgynevezett bebúvó. A 
falakon egymást érik a matyók 
erős katolikus vallását tükröző 
rezes szentképek, közöttük fes-
tett porcelán rózsás cintányé-
rok, a mestergerendát pedig 
bögresor díszíti.

KAMRA A komrát soha nem 
fűtötték, hiszen itt tárolták a ter-
ményeket és az élelmiszereket. 
Itt kapott helyet a fiatal me-
nyecske, valamint hozománya: 
az ágy, a festett tulipános láda és 
a kaszli (fiókos komód) is, mivel 
amíg az anyósa élt, saját bútorait 
nem vihette a szobába. Az itt 
látható ágy már az 1920-as évek 
jellegzetes bútordarabja volt. 
Szintén a kamrában találjuk 
meg azokat a munkaeszközöket, 
melyeket a mindennapi élet 
során használtak a matyók.

Köszönjük az információkat 
Bertháné Csirmaz Évának és 
Bajzáthné Bubrik Mártának.

Matyó 
motívumok 
és summásélet 

Városunk értékei, nevezetességei az itt élőknek természete-
sek. Minden nap sétálhatunk a Hadas városrészben, megnéz-
hetjük a korabeli épületeket, a matyó hímzés, a viselet és nép-
tánc életünk része. Múzeumaink, tájházaink, mezőkövesdi 
kincseink azonban nemcsak a vendégeknek, idelátogatóknak 
jelenthetnek újdonságot, hanem számunkra is tartogathat-
nak érdekességeket, melyeket talán még fel sem fedeztünk. 
Új sorozatunkban egy-egy helyi nevezetességet mutatunk be 
– elsőként a Kisjankó Bori Emlékházban jártunk.

Mezőkövesd központ-
jában még ma is 
látható a régi tele-

pülésszerkezet: keskeny, zeg-
zugos utcák, kicsi házak apró 
udvarral. A városközponttól 
kifelé haladva az utcák egyre 
szélesebbek, a telkek tágasak, 
a házak nagyobbak, szebben 
díszítettek, mint a város belse-
jében állók. Ennek oka, hogy 
egykor minden kövesdi gazdá-
nak két telke volt: egy a város 
központjában, amelyen a háza 
állt, egy másik pedig kijjebb, 
melyen csak az istálló (ún. ól), 
esetleg egyéb tárolóépítmény 
kapott helyet.

A belső telkek túl kicsik 
voltak istálló építésére és a 
takarmány raktározására, erre 
a várost körülvevő, úgyneve-
zett ólas kertek szolgáltak. Itt 
tartották a jószágokat, s mivel 
ezekre állandóan ügyelni 
kellett, ez lett a férfiak tartóz-
kodóhelye, az ólba asszony-
nak nem is illett belépni. Így 
alakult ki az a sajátos életfor-
ma, hogy a lakóházban szinte 
kizárólag csak az asszonyok 
és gyermekek tartózkodtak, 
a férfiak pedig az ólakban: 
ott is aludtak, mindössze a 
főétkezésekre jártak haza a 
házba. Az 1880-as évek végén 
Mezőkövesd társadalmának 
egyik meghatározó rétege a 
mezőgazdasági idénymunkás, 

Különleges fekhely, 
a bebúvós ágy

A konyhát szép, boltíves fal 
osztja két részre

Kisjankó Bori, 
a százrózsás rajzolóasszony

ÉrtÉkeink nyomában
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Az Egyház szentjei között egyik legismertebb és legkedveltebb Szent 
Márton püspök, aki a hagyomány szerint 316-ban született a Római 
Birodalomhoz tartozó Pannoniában, Sabaria városában. Ennek a városnak 

az alapjain terül el a mai Szombathely, amely város ma is büszkén őrzi e szentnek 
az emlékét. Minthogy Szent Márton életének nagy részében a galliai Tours város 
püspöke volt, Tours-i Szent Mártonnak is hívják. 

A nagy szent születésének 1700. évfordulóján az európai katolikus egyház „Szent 
Márton Évet” hirdetett meg számos ünnepséggel, kiállítással. A mezőkövesdi Jézus 
Szíve plébánia háromnapos zarándoklattal adózott a nagy szent előtt. A zarándoklat 
fő célja Szombathely volt, a szent szülővárosa, de meglátogatták a pannonhalmi 
Bencés Apátságot is, amely több mint ezer éve Szent Márton Hegyén épült. A 
zarándokok megcsodálták a középkori magyar egyház két remekművét, a jáki és 
a lébényi templomot, élvezték a sárvári arborétum friss levegőjét, megilletődött 
lélekkel járták végig a nagycenki Széchenyi kastély és mauzóleum, valamint hazafelé 
jövet a majki kamalduli kolostor termeit. 

A zarándoklat útvonalának előzetes megtervezése során a településnevek ha-
sonlósága alapján döntve így, rövid időre megálltak Sopronkövesden, ahol a 
„kövesdiek” nagy szeretettel fogadták a „kövesdieket”. A sopronkövesdi temp-
lomban nagy becsben tartják azt a templomi zászlót, amelyet még 1938-ban, a 
Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából az akkori 
mezőkövesdi Guba Józsefné készített a sopronkövesdi Róm. Kath. Egyházközség 
részére. (Talán nem is olyan véletlen, hogy ez most derült ki, amikoris 80 évvel 
később, 2020-ban ismét egy Eucharisztikus Kongresszus lesz hazánkban.)

Dr. Berkes László
plébános

A sopronkövesdi matyó 
hímzéses templomi 

lobogó, valamint a Jézus 
Szíve plébánia zarándok-
csoportja a szombathelyi 

Szent Márton templom 
előtti téren

2016 
– Szent Márton Év
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MOZAIK

A medencetesten 
dolgoznak

Az elmúlt hónapokban a terület előkészítése és a bontási 
munkák után a tanuszoda alapját és az alépítményét épí-
tette a kivitelező cég. Ezzel párhuzamosan kialakították 
az öltözőhelyiségeket, amelyek a kollégium épületében 
kapnak helyet. 
– Az elmúlt hetekben a kollégium épületében a vizes-
blokkok alapvezetékelési és alapozási munkái befeje-
ződtek, így ezek a helyiségek rövidesen készen lesznek. 
Emellett lassan a tanuszoda alépítménye is elkészül. 
Jelenleg a medencetest falainak építését, annak vasbeton-
szerelését építjük, a hozzá tartozó gépészeti és vízgé-
pészeti felállásokkal – emelte ki ifj. Szilvási András, a 
kivitelezést végző Szilvási Építő Kft. ügyvezetője.

A sportlétesítmény megépítéséhez városunk 400 
millió forint kormányzati támogatást kapott.

Az öltözők már majdnem készen vannak és a tan-
uszoda szerkezeti építése is jó ütemben halad.

Dr. Szlovák Sándor 
a TOP 100 között

A Haszon Magazin a szakma 
megítélése, kórházigazgatók, 
szakorvosok, intézményve-
zetők véleménye, megítélé-
se alapján állította össze a 
magyar orvosok Top 100-as 
listáját. A gazdasági lap a 
legkiválóbb orvosokat szak-

területek szerint sorolja fel a 
csecsemő- és gyermekgyó-
gyászattól a belgyógyászaton 
át a gerincsebészetig. 

A kézsebészet szakterüle-
ten végzett kimagasló mun-
kájának elismeréseként dr. 
Szlovák Sándort is beválasztot-
ták a legjobb orvosok közé. A 
mezőkövesdi származású elis-
mert szakember az Országos 
Orvosi Rehabilitációs Intézet 
Ortopédiai Osztályán dolgo-
zik, a kéz és a felső végtagok 
sebészetének specialistája, 
főként kéz fogáskészségét ja-
vító rekonstrukciós műtéteket 
végez, de foglalkozik a baleseti 
sérülések helyreállításával is. 

A hír kapcsán felkerestük 
dr. Szlovák Sándort. A vele 
készített, hosszabb interjút 
lapunk következő számában 
olvashatják. 

A mezőkövesdi származású traumatológust, 
ortopéd és kézsebész szakorvost, 

dr. Szlovák Sándort beválasztották 
Magyarország legjobb 100 orvosa közé. 

Elismerték 
a munkáját 

Dr. Rédecsi Árpád Miklós Csornán született 1960-ban. 
1984-ben végezte el az állatorvostudományi egyetemet. 
1993–1999-ig Sarudon, 1999–2005-ig Borsodivánkától 
Tiszadorogmáig 5 tiszamenti településen körzeti állat-
orvos volt hatósági jogkörrel, 2010-től főállású hatósági 
állatorvos, 2013. évben járási főállatorvos, besorolása: 
vezető-főtanácsos.

Munkájában a gyors és pontos munkavégzésre, az ügy-
felek segítésére, az ellenőrzések során a korrekt elbírálás-
ra, a következetes magatartásra törekszik. 

Keresztény értékeken alapuló életszemlélet és életvitel, 
valamint erkölcsös, igazságszerető, segítőkész, türelmes 
hozzáállás jellemzi.

Felesége és lánya gyógyszerész. Fia a BME-n gépész-
nek tanul.

Eredményes munkájá-
ért Kormánymegbízotti 

Dicséretben részesült dr. 
Rédecsi Árpád Miklós 
járási főállatorvos. Az 

elismerést a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kor-
mányhivatal június 28-ai  

kormánytisztviselők napja 
alkalmából megrendezett 

ünnepségén vette át. 

M. Zs.

Dr. Szlovák Sándor M. Zs. Molnár Zsanett
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AKTUÁLIS

Az egészségügyi dolgozók
ünnepe

Dr. Komiljovics József, 
az I. számú körzet családorvosa kapta 

meg idén a Dr. Szűcs Géza-díjat. 
A szakember a hagyományoknak 

megfelelően a Semmelweis Nap alkal-
mából rendezett városi ünnepségen 

vehette át a rangos elismerést.

Semmelweis Ignác 
1818. július 1-jén 
született. Az orvos-

tudomány egyik megha-
tározó alakja fedezte fel a 
fertőtlenítés fontosságát 
az egészségügyben. Neki 
köszönhető a gyermekágyi 
láz megszüntetése, éppen 
ezért joggal nevezik az 
anyák megmentőjének. 
Tiszteletére minden évben 
július 1-jén ünnepeljük az 
egészségügyben dolgozó-
kat napját.

JELENTŐS TÁMOGATÁS A 
Városi Galériában július 
8-án rendezett ünnepségen 
elsőként Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért 
felelős államtitkár, térsé-
günk országgyűlési képvise-
lője mondott köszöntőt. A 
politikus röviden méltatta 
Semmelweis Ignác tevé-
kenységét, mellyel kap-
csolatban kiemelte, hogy 
szellemisége, hazaszeretete, 
innovatív, újító gondolko-
dása és önzetlen lelkiisme-
retessége mindenki számára 
követendő példa lehet a 
21. században is. Elmond-
ta, hogy az egészségügyi 
dolgozók munkája nemzeti 
érték, amely nélkülözhe-
tetlen a társadalom, az 
emberek számára, hiszen 
az egészség a legnagyobb 

értékünk. Hangsúlyozta, 
hogy a mindenkori kor-
mány feladata az egészség-
ügyi szolgáltatás megfelelő 
minőségű biztosítása.
– Az elmúlt években 500 
milliárd Ft-ot fordítottunk 
az egészségügy fejlesztésére, 
az infrastruktúra javítására. 
Jelentős összegek jutottak a 
mezőkövesdi egészségügy 
szolgálatára is. 2012-ben 
és 2013-ban elkezdődött az 
egészségügyi dolgozók béré-
nek rendezése is, ugyanis 95 
000 ember részesült 27%-os 
bérfejlesztésben. 2016. szep-
tember 1-jétől a szakdolgozók 
bére négy ütemben 65%-kal 
fog nőni, ez összesen 78 000 
embert érint – emelte ki 
Tállai András, majd beszédé-
nek végén köszönetet mon-
dott az egészségügyi dolgo-
zók áldozatos munkájáért.

KÜZDELEM ÉS TÜRELEM Ezt 
követően dr. Tóth József, a 
Városi Rendelőintézet orvos 
igazgatója Semmelweis Ignác 
életéről, munkásságáról 
osztotta meg gondolatatait. 
Az intézményvezető ezután 
Semmelweis életének tanul-
ságait ismertette.
– Az egészségügyben dolgozók 
élete küzdelmes, sokszor rend-
kívüli áldozatokkal jár. Sem-
melweis korában és ma is nagy 
kihívásokkal állunk szemben. 
Gondoljunk az egészségügyi 
dolgozók családjuk nélkül el-
töltött karácsonyaira, a sokszor 
egyfolytában 24 órát dolgozó 

nővérekre, akik hozzátartozó-
ink mellett állnak születésük-
kor és halálukkor is – mondta 
dr. Tóth József.

DÍJAZOTT SZAKEMBER A ha-
gyományoknak megfelelően 
az ünnepség fénypontjaként 
kiosztották a Dr. Szűcs Géza-
díjat, melyet Mezőkövesd 
Önkormányzatának képvi-
selő-testülete azoknak a sze-
mélyeknek adományoz, akik 
kiemelkedő munkát végez-
nek az egészségügy terüle-
tén. A kitüntető díjat idén dr. 

A szakember 1946. júni-
us 26-án született Me-
zőkövesden. Diplomáját 
1972-ben szerezte meg 
a Debreceni Orvostudo-
mányi Egyetem Általá-
nos Orvosi Szakán, majd 
11 évig Kiscsécs, Kesz-
nyéten és Girincs körzeti 
háziorvosaként dolgo-
zott. Ezt követően került 
Mezőkövesdre 1983-
ban. Itt eleinte üzemor-
vosként tevékenykedett, 
miközben a körzetekben 
rendszeresen helyette-
sített majd 1984 és 1987 
között a Mezőkövesdi 
Reuma Kórházban 
dolgozott. 1987-ben 

háziorvosi szakvizsgát 
tett, de előtte egyéves 
gyakorlatot végzett a 
Városi Belgyógyászati 
Osztályon is 1985-ben. 
Dr. Komiljovics József 
1988 óta Mezőkövesd I. 
számú háziorvosaként 
dolgozik, tehát immár 28 
éve végez családorvosi 
tevékenységet városunk-
ban. Dr. Komiljovics Jó-
zsef 44 éve orvos, ebből 
33 évet a Mezőkövesden 
élők egészségének meg-
őrzéséért és javításáért 
fáradozott. Munkáját 
alaposság, önzetlenség 
és szakmai hozzáértés 
jellemzi.

Komiljovics József háziorvos 
vehette át dr. Fekete Zoltán 
polgármestertől.

Ezt követően felolvasták 
a díjazott levelét, aki többek 
között köszönetet mondott 
családjának, munkatársainak 
és a képviselő-testület tagjai-
nak, illetve kollégáinak. 

Az ünnepségen fellépett 
Pótáné Bartók Annamária, 
a Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület tagja, valamint 
Kovácsné Papp Zsuzsanna, 
a Mezőkövesdi Hang-Stúdió 
művésze.

Dr. Komiljovics József 

B. Krisztián
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AKTUÁLIS

A nyár veszélyei 

A napozás, a napfény hatá-
sára fokozódik a bőrben a 
D-vitamin, amely főként a 
csontok szilárdságához és 
az erős immunrendszerhez 
fontos. Azonban nem szabad 
túlzásba esni, be kell tarta-
ni a fokozatosság elvét és a 
mértékletességet. 

VESZÉLYEK ÉS MEGELŐZÉS 
Bár többségünk tisztában 
van az UV-sugárzás káros 
hatásaival, ami leégést és akár 
bőrrákot is okozhat, fontos, 
hogy jól válasszuk meg azt az 
időintervallumot, amikor a 
napon tartózkodunk. Inkább 
töltsünk kevesebb időt a 
napon 11 óráig, majd 16 óra 
után, ezekben az időszakok-
ban gyengébb ugyanis a sugár-
zás, és dél körül egyáltalán ne 
napozzunk, mert a káros UVB 
sugarak ekkor a legerősebbek.

A víz, a homok és a beton 
növeli az UV sugarak hatását, 
ezért ilyen helyeken fokozatos 
figyelem szükséges annak 
érdekében, hogy megelőzzük 
a bőr pirosodását, leégését. 

Napozás előtt pedig min-
denképp használjunk naptejet, 
vagy sprayt: magas faktorszá-
mú, a bőrtípusunknak megfe-
lelő bőrvédő terméket. Minél 
világosabb a bőrünk színe, 
annál lassabban kell növelni 
a napozással töltött időt, és 
annál magasabb faktorszámú 
fényvédő krémet használjunk. 
– Gyermekeknél mindenkép-
pen a számukra kifejlesztett, 
minél magasabb, ha lehet 
40-50-es faktorszámú naptejet 
használjunk, és a napon való 
tartózkodás során többször is 
kenjük be vele a testük szaba-
don lévő részeit. Ha strandra, 
vízbe megyünk, akkor fontos, 

hogy a termék víztaszító 
is legyen – hangsúlyozta 
Marczisné Viszneki Katalin 
iskolavédőnő. 

Azonban nemcsak a 
leégés jelenti az egyetlen ve-
szélyt a meleg hónapokban. 
Ha túl sok időt töltünk a tűző 
napon, könnyen napszúrást 
is kaphatunk, amely fejfá-
jással, szédüléssel és rosz-
szulléttel jár. Ha a szabadban 
tartózkodunk, igyekezzünk 
árnyékos helyre húzódni, 
valamint a fehér színű, köny-
nyű ruházat, sapka viselése is 
segít megelőzni a napszúrást, 
illetve elviselhetőbbé teheti a 
forróságot. 
– A kisbabákra levegőztetés-
kor mindenképpen adjunk 
fel egy kis fényvédő, vászon 
vagy pamut anyagú sapkát, 
kendőt, de ez a nagyobb 
gyerekeknél és a felnőttek-
nél is fontos – fűzte hozzá 
Marczisné Viszneki Katalin. 

A napszúrás mellett a 
hőségben szapora szívve-
rés, nehézlégzés, fejfájás 
kíséretében akár hőgutát is 
kaphatunk, ami a hőleadás 
zavara és a szervezet hőmér-
sékletének emelkedése miatt 
alakul ki, amelyet a meleg-
ben végzett fizikai munka, 
a túlzott napozás, vagy a 
sportolás is előidézhet. En-
nek megelőzése érdekében 
igyekezzünk szellős, lehe-
tőleg természetes anyagból 
készült ruhát viselni.

MEGNÖVEKEDETT FOLYA-
DÉKSZÜKSÉGLET A magas 
hőmérséklet miatt szerveze-
tünknek nagyobb folyadék-
igénye van, ezért ilyenkor 
még inkább oda kell figyel-
nünk a megfelelő vízbevitelre. 

A felnőtt emberek napi víz-
igénye a szakemberek szerint 
kb. 2,5-3 liter. Ezt a mintegy 
három liter folyadékot azért 
kell nap mint nap bevinni a 
szervezetbe, mert körülbelül 
ennyit veszítünk el naponta – 
kiváltképp nyáron – például 
verejtékkel, vizelettel, a lég-
zéskor kibocsájtott párával. A 
nyári időszakban fokozódhat 
a verejtékezés, természetesen 
a fizikai aktivitás mértékével 
arányosan, és egyénenként 
változó mértékben.

Fokozottan oda kell figyel-
ni a gyermekekre, valamint 
az idősekre is, hiszen ők 
hajlamosak arra, hogy keveset 
igyanak. Ha az elvesztett 
folyadékot nem pótoljuk, az 
akár rosszullétet, szédülést, 
ájulást is okozhat és súlyosabb 
esetben akár kiszáradáshoz is 
vezethet. 

A bőrünk védelme, a 
folyadékháztartás megfelelő 
működésének fenntartása 
mellett a magas hőmérsék-
letben, a nagy melegben 
jobban oda kell figyelniük 
azoknak, akiknek magas a 
vérnyomása, asztmás, cu-
kor-, illetve vesebeteg, vagy 
szív- és érrendszeri problé-
mája, betegsége van, hiszen a 
nagy hőség komoly meg-
terhelést jelent a szervezet 
számára, ami befolyásolhatja 
a meglévő betegségek szer-
vezetre gyakorolt hatását. 

ROVAROK, BALESETEK Nyá-
ron, a vakáció beköszöntével 
jellemzően többet tartózko-
dunk a szabadban, kirán-
dulunk, túrázunk, strando-
lunk. A kikapcsolódásunk 
során kellemetlen perceket 
okozhatnak a különböző 

bogarak, rovarok, a pókok, a 
szúnyogok, a méhek, vagy a 
darazsak, amelyek csípései, 
illetve harapásai nemcsak, 
hogy viszketnek, fájnak, sőt 
betegséget, bőrfertőzést is 
okozhatnak. A kullancsok 
különösen veszélyesek. 
– Egy-egy hosszabb szabad-
ban való tartózkodás után, 
mindenképpen vizsgáljuk át 
gyermekeinket, családtagja-
inkat és magunkat is, főként a 
testhajlatokban, de ne hagyjuk 
ki a hajas fejbőrt és a lábujjak 
közötti felületet sem, hogy biz-
tosan nincs-e rajtunk kullancs 
– emelte ki az iskolavédőnő. 

A csípések ellen különböző 
krémekkel, spraykkel tudunk 
védekezni, illetve, ha vízparton, 
víz közelében tartózkodunk, 
vagy esti órákban megyünk ki 
sétálni, mindenképpen igye-
kezzünk úgy öltözködni, hogy 
a testünk legnagyobb része 
takarásban legyen. 

Habár a nyár csodás időszak 
a gyerekek számára, a szabad 
levegőn töltött idő számos 
veszélyt is rejteget. Az állandó 
felügyelet elengedhetetlen, hi-
szen a játszótereken, strando-
kon és a kertben is magasabb a 
balesetek kockázata.

A két lányom nagyon szeret 
a szabadban lenni, főként 

nyáron, hiszen sokat vannak 
az udvaron, illetve a stran-
don, vízben, ezért nálunk a 

naptej használata kihagyha-
tatlan, ugyanúgy, mint ahogy 

a sapka sem hiányozhat a 
fejükről – mondta el egy me-

zőkövesdi anyuka, Katalin.

Napszúrás, leégés, kiszáradás, bőr-
problémák és rovarcsípések. Ezek a 

nyár leggyakoribb veszélyei, amelyek 
a kisbabáktól egészen az idősekig 

bárkit érinthetnek. 

M. Zs.

Párakapuk könnyítik a hőség 
elviselését városunkban
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– Hogyan emlékszik vissza 
gyermek- és iskolaéveire?
– A Liliom utcában, családi 
házban születtem és a gyer-
mekkoromat is itt töltöttem. 
Az általános iskolai tanul-
mányaimat a Szent Imre 
iskolában, míg a középfokút 
a Szent László Gimnázium-
ban végeztem. Ezután hat 
évet töltöttem a Debreceni 
Orvostudományi Egyetemen, 
ahol 1972-ben végeztem. Itt 
ismerkedtem meg a felesé-
gemmel 1968-ban, majd a 
diploma megszerzését köve-
tően össze is házasodtunk és 
két gyermekünk született.

– Mikor döntött úgy, hogy 
az orvosi hivatást választja?
– Eleinte a jogi pálya is vonzó 
volt számomra, de a nagy-
bátyám orvosként dolgozott 
és az ő életútja arra inspirált, 
hogy ezt a pályát válasszam. 

– A diploma megszerzése 
után hol dolgozott?
– Az első munkahelyem, 
mely magában foglalta Kesz-
nyéten, Kiscsécs és Girincs 
községeket, nagy lélekszámú 
körzet volt, ugyanis egyedüli 
orvosként összesen 3400 
lakost láttam el. Itt gyakorla-
tilag mindent én csináltam, 
például a gyermekgyógyászat 
mellett terhes tanácsadást 
is tartottam. A feleségem 
fogorvosi szakvizsgát tett és ő 

is itt dolgozott fogász körzeti 
orvosként. Ezt követően sze-
rettünk volna váltani, ezzel 
kapcsolatban több ajánlatot is 
kaptunk és végül a mezőkö-
vesdit fogadtuk el, így 1983. 
október 1-jén ideköltöztünk.

– Milyen feladatokat látott 
el a Mezőkövesden?
– Kezdetben üzemorvosként 
dolgoztam, majd az akkor in-
duló Megyei Reuma Kórház-
ban. Az 1987-es háziorvosi 
szakvizsga megszerzése előtt 
majdnem két évet töltöttem 
el a Mezőkövesdi Belgyógyá-
szati Osztályon. Ezt követően 
nyugdíjazás miatt megüre-
sedett egy hely, így az I-es 
számú háziorvosi körzetbe 
kaptam kinevezést és azóta is 
itt dolgozom.

– Háziorvosként hogyan 
látja, mennyit fejlődött az 
orvostudomány?
– Amikor elkezdtem az 
orvosi pályát, gyakorlatilag a 
röntgenen, EKG-n és laboron 
kívül nem volt más a diag-
nosztika területén, manapság 
viszont az ultrahang, az MRI 
és a CT megjelenésével na-
gyon sok súlyos betegség már 
kezdeti stádiumban felismer-
hető, így sokkal nagyobb ha-
tékonysággal gyógyítható. A 
terápiás kezeléseket illetően 
pedig a magas vérnyomásra 
és diabetológiai betegségekre 

3-4-féle gyógyszer létezett, 
míg napjainkban szinte száz-
számra vannak már gyógy-
szerek ezek kezelésére. 

– Mi az, amire 
a legbüszkébb?
– A családomra vagyok a 
legbüszkébb. A feleségem 
sokáig az iskolai fogászatot 
vezette a Gyula úton, míg 
a fiaim továbbtanultak és 
a menyeimhez hasonlóan 
mindketten közgazdasági 
vonalon dolgoznak.

A hivatásommal kapcso-
latban érdekes látni, hogy 
azok a fiatalok, akik annak 
idején a gyerekkörzetből 
átkerültek hozzám, már 
mind felnőttek és ma már 
a gyerekeiket, unokáikat 
fogadom a rendelőben, így 
nagyon sok család életútját 
végig tudom követni.

– Hogyan fogadta a Dr. 
Szűcs Géza-díjat?
– Bevallom, egyáltalán 
nem számítottam rá. Előtte 
kollégák tettek ugyan ráutaló 
megjegyzéseket, de hivata-

lossá csak polgármester úr 
értesítőlevelének kézhezvétele 
után vált a kitüntetés. Ter-
mészetesen nagyon örültem 
neki, annál is inkább, mert 
személyesen is ismertem 
dr. Szűcs Géza bácsit, a fia 
ugyanis évfolyamtársam volt. 
Személyes emlékeket is őrzök 
Géza bácsiról, aki a debreceni 
egyetemen oktatott, ha jól 
tudom, az anatómiai intézet 
adjunktusaként. Mezőkövesd-
ről hárman felvételiztünk az 
egyetemre. Miután végeztünk, 
ő meg tudta nézni a vizsga-
eredményeket, hiszen ismerte 
a tanulmányi osztály dolgozó-
it. Géza bácsi ezután odajött 
hozzánk és azt mondta, hogy 
nyugodtan töltsük pihenéssel 
a nyarat, ugyanis felvettek 
bennünket az egyetemre.

– Mivel tölti legszívesebben 
a szabadidejét?
– Van három gyönyörű uno-
kám, így ha hétvégén lehető-
ségünk van rá, akkor igyek-
szünk közösen a családdal 
eltölteni a hétvégéket.

Bódi Krisztián

Az emberek 
szolgálatában

Mintegy 50 éve dolgozik az egészség-

ügyben dr. Komiljovics József. 

A Dr. Szűcs Géza-díjas 

családorvossal hivatásáról 

és magánéletéről is beszélgettünk. 



8    Mezőkövesdi Újság 2016/15

AKTUÁLIS

Jóa búza 
minősége

A kártevők és a 
növényeket pusz-
tító betegségek 

szaporodásának kedvezett 
az enyhe tél, az elmúlt 
évekhez viszonyítva még-
is jobb lett az idei termés 
Mezőkövesden, tudtuk meg 
Molnár Józseftől, a Matyó 
Agrártermelő Zrt. elnökétől. 
Elmondta, hogy ez főként 
annak köszönhető, hogy a 
csapadék mennyisége télen 
és tavasszal is megfelelő volt. 
A tavaszi esős időjárás miatt 
a talajvíz magas volt, így a 
mélyebben fekvő földterület 
egy részét nem tudták meg-
felelően művelni, viszont 
ezek a területek viszonylag 
gyorsan helyrejöttek. Ezeken 
a részeken valamivel keve-
sebb lett a termés, de a jobb 
minőségű földek között 
voltak olyan részek, ahol 
rekordmennyiségű gabonát 
sikerült betakarítaniuk. 
Elsőként az őszi árpáról be-
szélt, melyből hektáronként 
mintegy 87 mázsa termett, 
ez az eredmény kiemelkedő-
nek tekinthető.

A repce mennyisége 
szintén kedvezően alakult, 
ez azt jelenti, hogy hektá-
ronként 37 mázsát takarí-
tottak be a szakemberek. 
Az elnök kiemelte, gyakran 
előfordul, hogy az őszi csa-
padék miatt nem kel ki az 
elvetett mag.

A BÚZÁRÓL A búza a ked-
vező időjáráson túl egyebek 
mellett a szakszerű talaj-
előkészítésnek, valamint a 
trágyázásnak köszönhetően 
ugyancsak jobb lett az elmúlt 
évek átlagát tekintve. A beta-
karítást június 21-én kezdték 
el a cégnél és három hét 
alatt be is fejezték. Ezalatt az 
esős idő miatt mindössze 3 
napig kellett szüneteltetni az 
aratást. Az országos átlaghoz 
viszonyítva lényegesen jobb 
lett a termés Mezőkövesd 
körzetében.

Molnár József elmondta, 
a búza eladási ára jelen-
leg nagyon alacsony, ezért 
egyelőre raktározzák és majd 
csak később értékesítik. 
A betakarított mennyiség 
mintegy kétharmad részét 
saját maguk fogják feldol-
gozni, a takarmánykeverő 
üzemben és a malomban. 
Az árpa, a repce és a búza 
betakarítását egyébként ösz-
szesen mintegy 3800 hektár 
területen végezték el.

Az aratást követően talaj-
munkálatokkal már a jövő évi 
jó termést alapozhatják meg. 
Az elmúlt napokban lehullott 
csapadék nagy segítséget 
jelent. Egyrészt növeli a talaj 
nedvességtartalmát, elősegíti 
annak művelését, amely azért 
is nagyon fontos, mert au-
gusztusban már el kell majd 
vetni a repcét.

NAPRAFORGÓ ÉS KUKORICA 
Az elnök elmondta, hogy 
a kukorica és a napraforgó 
betakarítása egyaránt nyár 
végén lesz esedékes, és 
mindkét növény jó termés-
sel kecsegtet. Hangsúlyoz-
ta, hogy a kukorica 80%-a 
olyan részen van, amit fo-
lyamatosan tudnak öntözni, 
a mélyebben fekvő terüle-
teken pedig még megfelelő 
volt a talaj nedvességtartal-
ma, így a növények szépen 
fejlődhettek. 

Jó minőségű és a közepesnél nagyobb 
mennyiségű búza termett idén 

a Matyó Agrártermelő Zrt. területén. 

– Úgy gondolom, hogy a 
kukorica esetében hektáron-
ként mintegy 70-80 mázsa 
betakarításával számolha-
tunk, ami jónak tekinthető. 
Ez elegendő mennyiség 
ahhoz, hogy a takarmányke-
verőnek egész évre elegendő 
alapanyaga legyen – adott 
tájékoztatást a szakember.

Molnár József a naprafor-
góról elmondta, hogy a ter-
més mennyisége és minősége 
jelen állás szerint ugyancsak 
megfelelő lesz.

Várhatóan mintegy 2,5 millió tonna étkezési búzát 
takarítanak be Magyarországon ebben az évben. 
Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szö-
vetségének (GOSZ) elnöke elmondta, hazánkban át-
lagosan a betakarítási munkálatok 75%-át végezték 
el eddig a gazdálkodók és mintegy 3-4 millió tonna 
őszi búza került a magtárakba. A hazai szükséglet ke-
nyérgabonából hozzávetőleg egymillió tonna, tehát 
az étkezési búza mintegy felét exportálni lehet.

Hozzátette, a július közepén lehullott jelentős 
mennyiségű csapadék miatt szünetelt az aratás, 
ráadásul a bekövetkezett viharkárok mellett a gabona 
sikértartalma is csökkent. A szakemberek előzetesen 
úgy számoltak, hogy az étkezési búza aránya megha-
ladja majd az 50%-ot, de a kedvezőtlen időjárás miatt 
várhatóan nőni fog a takarmánybúza aránya.

Vancsura József elmondta továbbá, hogy 
országos szinten alacsonyak a gabonaárak, aminek 
világpiaci oka van. Az étkezési búza ára jelenleg 
tonnánként 40 ezer forint alatt mozog, a takarmány-
búzáé pedig nem éri el a 35 ezer forintot.

Forrás: agromonitor.hu

Országos várakozások

B. Krisztián
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Kapcsolatok 
határon 
innen 
és túl
– Milyen szerepe van a 
múzeum szempontjából a 
többi intézménnyel való 
kapcsolattartásnak?
– A mi múzeumunkra régóta 
jellemző a folyamatosan kap-
csolattartás hazai, valamint 
határon túli magángyűjtők-
kel, szakmúzeumokkal. Aktí-
van együttműködünk például 
a csernátoni Haszmann Pál 
Múzeummal. Nyár elején 
rendszeresen ott töltünk 
egy hetet, amikor is gépeket 
újítunk fel. Ha nem végzünk 
vele egy hét alatt, akkor októ-
ber elején a gépésztalálkozó, 
a Csernátoni Burrogtató előtt 
fejezzük be, majd a rendezvé-
nyen üzembe is helyezzük. A 
hazai múzeumokkal szintén 
jó kapcsolatot ápolunk. Itt 
először szeretném kiemelni a 
gödöllői Mezőgazdasági Esz-
köz- és Gépfejlődéstörténeti 
Szakmúzeumot, ahol első-
ként találkoznak a gépészek 
az évben. Ez a rendezvény 

február végén van, ott 
szoktuk megbeszélni az éves 
programot is. Idén itt egy új 
múzeummal, a Nagyrábén 
található Mezőgazdasági 
Hagyományok Gyűjtemé-
nyével ismerkedtünk meg. 
Ványai Gusztáv gyűjteménye 
a gépésztalálkozónkon is be 
fog mutatkozni. 

A második rendez-
vényünk mindig Sándor 
naphoz kötődik, amikor is a 
gyöngyösi gépész barátunk, 
Lévay Sándor mutatja be 
azokat a gépeket, amelyeket 
egy év alatt helyrehoztak, 
beüzemeltek.

– Ezután hogyan alakult 
idén a rendezvények szem-
pontjából a program?
– Májusban Makón voltunk 
a Hotel Gloriusban, ahol 
a Fordson traktor magyar 
mezőgazdaságban betöl-
tött szerepléről tartottunk 
előadást az Óbudai Egyetem 

szakembereivel. Szintén 
nagyon jó a kapcsolatunk a 
sarudiakkal. A Heves megyei 
községben részt vettünk 
a Csónakmotor Múzeum 
megnyitóján, valamint július 
elején ott voltam a Péter-
Pál Napi Aratófesztiválon 
is, ahol a zsűri tagjaként 
az aratóversenyen induló 
hagyományőrző csapatok tel-
jesítményét bíráltuk, továbbá 
gépi cséplésből bemutatót 
tartottunk. Legutóbb az Egri 
Bikavér Fesztiválon voltunk, 
ahol a belvárosi felvonuláson 
6 db traktorral vettünk részt. 
A következő rendezvényünk 
a Harsányi Szürkemarha 
Fesztivál lesz augusztusban, 
itt mi fogjuk majd működtet-
ni a cséplőgépet.

– Milyen szerepet töltenek 
be a rendezvények a múze-
um életében?
– Ezeknek a találkozóknak 
nagyon komoly hozadékuk 
van, hiszen a baráti kap-
csolatok ápolásán túl olyan 
szakemberekkel, barátokkal, 
vagy ismerősökkel is talál-
kozhatunk, akikkel kölcsö-
nösen tudunk egymásnak 
segíteni például szakmai 
tanácsokkal, vagy gépal-
katrészek beszerzésében. 
Emellett el tudjuk vinni 
a gépmúzeum és a város 
jó hírét is a fesztiválokra. 
Nagy öröm számomra, hogy 
bármerre is járunk, minden-
hol elismerően beszélnek 
rólunk. Egyebek mellett 
ennek is köszönhető, hogy 
szeptemberben ilyen sokan 

ellátogatnak Mezőkövesdre a 
gépésztalálkozóra. Ezen felül 
a rendezvények segítségével, 
a rendszeres megjelenéssel 
támogatókat, pártfogókat és 
új barátokat is találhatunk.

– Az erdélyi mellett van-
nak-e még határon túli 
kapcsolataik?
– Számunkra nagyon fontos 
a Kárpát-medencei kapcso-
latok ápolása. Az erdélyi 
Haszmann Pál Múzeum 
mellett a felvidéki Serkén, 
Pohóczky Béla nyugalmazott 
református lelkész gépész-
rendezvényén is rendszere-
sen részt veszünk, emellett 
igyekszünk a délvidékre 
is minél többször eljutni. 
Folyamatosan keressük, 
kutatjuk azokat az értékeket, 
amelyek megmaradtak a 
magyar gépgyártás régebbi 
korszakaiból. Hozzáteszem, 
Hollandiában és Németor-
szágban is élnek barátaink, 
akikkel szintén rendszeresen 
tartjuk a kapcsolatot.

Ehhez szeretném hoz-
záfűzni, hogy vannak olyan 
gépeink is a múzeumban, 
melyekről mind a mai napig 
nem sikerült kiderítenünk 
a gyártóját és a funkcióját. 
Érdekesség, hogy tavaly 
Hollandiában jártam, ahol a 
múzeumunkban is látható is-
meretlen eredetű, különleges 
géptípusunk egyik darabját 
fedeztem fel. Erről kiderült, 
hogy a Reform nevet viseli, 
így most már mi is tudjuk, 
hogy milyen típusú gépet 
őrzünk.

A Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gép-

múzeum életében 
nagyon fontos szerepet 

tölt be a gépészekkel, 
szakmúzeumokkal, 

magángyűjtőkkel való 
rendszeres kapcsolat-
tartás és a rendezvé-

nyeken történő megjelenés. A hazai és 
határon túli kapcsolatokról Kádár Zoltán 

múzeumigazgatóval beszélgettünk.
Mezőkövesdi gépek az Egri Bikavér Ünnepen (Fotó: Merényi Zita)

Veterán gépbemutató a Harsányi Szürkemarha Fesztiválon 
(Fotó: Kákonyi István) Bódi Krisztián
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AJÁNLÓ

Augusztus 5. péntek:
16.00 Kisjankó Bori Országos Hímzéskiállítás 
megtekintése tárlatvezetéssel a Közösségi Házban
17.00 „Matyó hímzés, a színpompás 
Hungarikum” című multimédia nyilvános bemutató-
ja a Matyó Múzeumban
18.00 Czemende koncert a Táncpajtában
19.30 Matyó gála a Táncpajtában
Vendégegyüttes Kínából: Pekingi Táncos és Színjátszó 
Társulat
21.00 Táncház a Tényleg zenekarral
Táncházvezető: Almási Zoltán

Augusztus 6. szombAt:
délelőtt: Flashmob Mezőkövesd több pontján
16.00 Pajta színház, kézműves bemutatók a Táncpajtában
19.30 Szivárvány gála a Táncpajtában
Bemutatkozik: Argentína, Olaszország, Oroszország, Törökor-
szág csoportja
21.00 Nemzetek Táncháza

Augusztus 7. vAsárnAp:
délelőtt: Flashmob a Zsóry-fürdőben
16.00 Bükkaljai hagyományőrzők műsora a Táncpajtában
18.00 Zenés-táncos kavalkád a főúton
19.30 Fesztivál Gála a Kavicsos-tó Szabadidő Parkban

• I. rész: Argentína, Olaszország, Oroszország, 
Tajvan, Törökország bemutatója

• II. rész: a Matyó Néptáncegyüttes Delhiben 
bemutatott, valamint a Magyar Állami Népi 
Együttes szólistáival közösen az Antalya Expón 
bemutatásra kerülő műsora

Fellépők: Argentína, Kína, Olaszország, Oroszország, 
Tajvan, Törökország folklór csoportjai, a Magyar Állami 
Népi Együttes szólistái, bükkzsérci Zsérci Meszes együttes, 
Czemende zenekar, Tényleg zenekar, Parapács zenekar, Matyó 
Néptáncegyüttes, Matyó Népi Együttes, Százrózsás Néptánc-
együttes, Eszterlánc Gyermek Néptáncegyüttes, Rozmaring 
Táncegyüttes, a Mezőkövesdi, Tardi , Szentistváni Pávakörök és 
hagyományőrző csoportok, Mezőkövesdi Fúvószenekar

www.matyofolk.hu 

Fesztivál

2016. augusztus 12–13.

2016. augusztus 12. péntek
A rendezvény helyszíne: Harsány, Kossuth Lajos u. 44. 

17:00 A Harsányi Gazdatárlat megnyitó ünnepsége

Népzenei programok, veterán traktorok beüzemelése

A rendezvény fővédnöke: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

A rendezvény védnökei: Tállai András, nemzetgazdasági miniszterhelyettes,
parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő 
és Szabó Gergely, Harsány község polgármestere, a B-A-Z. megyei közgyűlés tagja 

Ökörsütés, malacsütés nyárson, ízelítő ha-
gyományos harsányi ételekből (tócsni, kalka, 
fánk),hortobágyi gulyás-specialitások

Gas
ztro

nóm
ia:

2016. Augusztus 13. szombAt    
Helyszín: Szilvási tanya és környéke | Műsorvezető: Vajtó László

SZÜRKEMARHÁBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK FŐZŐVERSENYE 

A szürkemarhahúst, a főzőhelyet és a tűzifát a szervezők biztosítják. 

Nevezni lehet Szilvási Mária szervezőnél (30/496-1289, info@szurkemarhafeszt.hu) 
2016. AUGUSZTUS 7-IG.  A NEVEZÉS DÍJTALAN!

A szakmai zsűri elnöke: Benke László olimpiai bajnok mesterszakács

Sztárvendégek: 
10 óra ALMA EGYÜTTES, 19 óra TÓTH GABI, 

20 ÓRA BALKAN FANATIC

w
w

w.
 ha

rsa
ny
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u |
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w
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sz
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u

facebook.com/harsanyiszurkemarhafesztival
Médiatámogató: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.

Szirmaterm Kft.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

A Mezőkövesdi Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola diákja nyerte 
az Országos Plakátpályázat közönségdíját
Az EGÉSZSÉG, EGYENSÚLY és TELJESSÉG felé irányuló gondolatokkal, szellemiséggel hir-
dették meg a Napfényes Élet Alapítvány országos plakáttervezési pályázatát, melynek témája: a 
BARÁTSÁG volt.

Az eredményhirdetésre 2016. június 5-én került sor a XIII. NAPFÉNYES FESZTIVÁLON, 
Budapesten.

A verseny közönségdíját (ifjúsági kategóriában)Filkor Andrea, a Mezőkövesdi Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola 11. G. osztályos tanulója nyerte.
Felkészítő tanára: Laczkó Pető Mihály

Alig hogy átadtuk 2016. május 
28-án a matyó-magyar zászlót a 
rimaszécsi lakosok részére, újabb 

kérés érkezett a Matyóföldi Alkotók És 
Művészetpártolók Egyesülete felé. A 
zászlóavatáson a gömöri és a matyó 
emberek kötődésével kapcsolatban 
elhangzott ugyanis, hogy a Rimaszom-
bathoz tartozó Szabadkapusztán áll egy 
emlékmű, melyen két hősi halált halt 
mezőkövesdi katona neve is szerepel. 
Az egyik Szabó István őrmester, a másik 
Kaló János honvéd.

Mint később kiderült, az egykori lovas 
laktanyában a II. világháború ideje alatt (a 
területileg részben visszacsatolt) Magyar-
ország több területéről állomásoztattak 
huszárokat, akik innét vonultak a Don-
kanyarhoz, s közülük 33-an odavesztek a 
harcokban. Az emlékművet parancsnokuk, 
az akkor 34 éves nyíregyházi születésű 
Nagy Kálmán huszárfőhadnagy (VII. önálló 
huszárszázad) kezdeményezésére állították 
fel a laktanya központi helyén. (Az emlék-
mű 1943. október 6-i avatásán nemcsak 
vármegye és a város egész vezetősége, de a 
hozzátartozók is jelen voltak.)

A 100 éves kort megélt Nagy Kálmán 
nyugalmazott huszárezredes örökségül 
hagyta a rimaszombati Bástya Egyesület 
Információs És Kulturális Központ, vala-
mint a budapesti Magyar Csodaszarvas 
Egyesület részére a szabadkai hősök em-
lékének őrzését.  A két egyesület szeretné, 
hogy e nemes hagyaték szellemében a 
mezőkövesdi hozzátartozók a többi 31 hős 
huszár családtagjaival együtt emlékez-
zenek és hajtsanak fejet az első gömöri 
huszáremlékműnél.

Az idén június 19-én tartottak csendes 
főhajtást az emlékműnél, mely alka-
lommal a MAME is elhelyezte a tisztelet 
koszorúját a hősök emlékezetére. A két 
hősi halottról az alábbiakat tudhatjuk a 
hadisír-nyilvántartó adataiból:

SZABÓ ISTVÁN ŐRMESTER  
(Felsőzsolca,1910. október 29. - Veszelij-
Hutor, 1942. szeptember 13.) 20. könnyű 
hadosztály lovasszázad. Hősi halált halt lő-
szerrobbanás következtében. Apja neve: Sza-
bó Ferenc, anyja neve: Kiss Anna, házastársa 
neve: Kis Margit. Novo Uszpenkán temették 
el, jelenleg a rudkinoi hősi temetőben nyug-
szik. Legközelebbi hozzátartozója volt: Szabó 
Istvánné, Mezőkövesd, Mihály u. 12.

KALÓ JÁNOS HONVÉD
(Mezőkövesd, 1910.október 10. - Kocsatovka, 
1943. január 25., anyja neve: Fügedi Katalin, 
házastársa neve: Farkas Terézia) 14. gyalog-
ezred. Hősi halát halt aknatalálat következté-
ben. Temetéséről nem áll rendelkezésre adat, 
a visszavonulás miatt feltehetően nem került 
sor rá. Legközelebbi hozzátartozója volt: Kaló 
Jánosné, Mezőkövesd, Daruszög u. 10.

Bizonyára szívesen vennének részt a 
mezőkövesdiek is az együttes főhajtáson, 
ezért kérjük, hogy akinek tudomása van 
a közvetlen, illetőleg az oldalági hozzá-
tartozókról, jelentkezzen a 30/935-0813 
telefonszámon vagy a Matyóföldi Alkotók és 
Művészetpártolók Egyesületének postacímé-
re küldött levélben: 3400 Mezőkövesd, Szent 
László tér 24.

Kiss Mátyás
MAME elnök

Doni huszár hősök 
hozzátartozóit keressük

A Földművelés-
ügyi Minisztérium 
Hungarikum Bizottsá-
gának támogatásával 
ingyenes képzést indít-
hatott a Matyó Nép-
művészeti Egyesület, 
amelynek célja a matyó 
hímzés továbbélteté-
se, hogy minél többen 
megismerhessék, meg-
tanulhassák az eredeti 
hímzést.

A kéthónapos kurzu-
son negyvenen vettek 
részt. A májusban és 
júniusban megtartott 12 
foglalkozás keretében 
szakemberek vezeté-
sével olyan témákban 
mélyülhettek el a részt-
vevők, mint például 
különböző hímzéstech-
nikák, a horgolás, a 
rojtkötés, a dizájn, vagy 
a menedzsment. 

Matyó hímzés 
újra(t)öltve

Mintegy negyvenen vettek részt 
a Matyó Népművészeti 

Egyesület ingyenes alapozó 
és továbbképző kurzusán

M. Zs.
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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: augusztus 28.

RÁKÓCZI ÚTI 
SERVITA KÁPOLNA
Minden hónap második keddjén 14 órától 
szentmisét, illetve minden második szombaton, 
szintén 14 órai kezdettel imaórát tartanak, amely-
re szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

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 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül): hétköznap 
és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 18–22 óráig, 
ünnepnapokon: 8–22 óráig
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra): csak sürgős 
esetben: 22–8 óráig (hétköznap 7.30 óráig) 

július 24–30-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

július 31–augusztus 6-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
augusztus 7–13-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 24.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

július 30.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

augusztus 6.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

augusztus 13.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban július 5. és 18. között 5 há-
zasságkötést és 10 halálesetet anyaköny-
veztek. Az alábbiak, illetve hozzátartozóik 
járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Berky György – Palaczkos Adrienn Katalin

Gáspár Viktor – Nyeste Anita
Bacsi Tibor – Kovács Renáta
Giricz Endre – Kulcsár Anita,

Rajna László – Roderman Andrea

Haláleset:
Rigó Antalné 87 éves 
mezőkövesdi lakos.

Programajánló
július 30. szombat 
21 órától Strandok Éjszakája a Zsóry-fürdőben

július 31., Augusztus 7., 14., 21., 28. vasárnap

10 órA 30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templomban

Augusztus 1–5. hÉtfő-pÉntek

Hímzőtábor a Matyó Múzeumban

Augusztus 3. szerda

16 órától Irodalmi Kávéház Klub 
a Közösségi házban. Téma: Széchenyi István

Augusztus 5–7. pÉntek-vasárnap

MATYÓFÖLDI FOLKLÓRFESZTIVÁL a Hadasban 
és a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban

Augusztus 12. pÉntek 
14 órától Zsóry Fesztivál a Zsóry-fürdőben 

Augusztus 6., 13. szombat

Éjszakai fürdőzés a Zsóry-fürdőben 
(az időjárás függvényében)

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Stopper
Augusztus 7. vasárnap

18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
–  DVSC TEVA OTP Bank Liga NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

HELYREIGAZÍTÁS

A Mezőkövesdi Újság XXVIII. évf. 14. számának 6. 
oldalán található „Díjazták Budai Károlyt” című 
írásunkban tévesen közöltük, hogy Budai Károly 
a Mezőkövesdi Járási Hivatal munkatársa. Budai 
Károly a BAZ. Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-
lánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, 
Növény- és Talajvédelmi Osztályának növényvédelmi 
felügyelője. 

Felhívás
Iskolánk, a mezőkövesdi Szent István Katolikus 
Általános Iskola a 2016/2017-es tanévben ünnepli 
fennállásának 25. évfordulóját. Ez alkalomból 
tisztelettel kérem azokat a személyeket, akiknek 
birtokában vannak 1926-tól napjainkig terjedő 
időszakról készült tárgyi emlékek (tankönyv, füzet, 
bizonyítvány, fénykép stb.), azokat 2016. szeptember 
15-ig juttassák el iskolánk titkárságára! A kiállítást 
követően a tárgyakat természetesen visszaadjuk.

 Előre is köszönjük: iskolavezetés

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1630)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő

zárva

Ünnepnap
Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!
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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!

Moziajánló Augusztus 10. szerda 
Közösségi Ház

17 órától: 
A kis kedvencek titkos élete - 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai 
családi animációs film, 2016 

Az ötödik egészestés animá-
ciós filmjében az Illumination 
Entertainment és a Universal 
Pictures feltárja, mit művelnek 
kis kedvenceink otthon nap 
mint nap, miután mi elmentünk 
dolgozni, vagy az iskolába.

19 órától: 
Jason Bourne
színes, magyarul beszélő, 
amerikai akcióthriller, 2016

Matt Damon visszatér legikonikusabb 
szerepében mint Jason Bourne. A Bourne 
csapda és A Bourne ultimátum rendezője, 
Paul Greengrass áll ismét a kamerák mögé 
a nagysikerű akció sorozat újabb izgalmas, 
látványos fejezetéhez, melyben a CIA legha-
lálosabb ügynöke előjön az árnyékból.

(port.hu)

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. július 18-tól (hétfő) 2016. augusztus 
26-ig (péntek) az Okmányirodában KIZÁRÓLAG A MÁR ELKÉSZÜLT OKMÁ-
NYOK ÁTVÉTELÉRE, ÜGYFÉLKAPU-val kapcsolatos, PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY, 
valamint EGYÉNI VÁLLALKOZÓI ÜGYINTÉZÉSRE van lehetőség.

EGYÉB ÜGYEK-ben ezen időszak alatt, kérjük forduljanak a mezőkövesdi 
KORMÁNYABLAK-hoz!
(Mezőkövesd, Mátyás király út 56., Földhivatal földszintje az ÉMÁSZ mellett.)

Mezőkövesdi Járási Hivatal

TÁJÉKOZTATÁS

Általános szabály, hogy a kiskereskedőknek üzletben vagy mozgóboltban köte-
lező a pénztárgép használata, de az alkalmi rendezvények standjaira – a TEÁOR 
szerinti 47.8 besorolású piaci kiskereskedelemre – ez nem vonatkozik. Nem 
kell pénztárgépet használni a készételt kínáló árusoknak sem, ha az értékesítés 
helye változó, valamint felszolgálás és ülőhely nem tartozik a vendéglátáshoz. 
Ilyen lehet például a fagylaltot, hot dogot, perecet kínáló árus.

Számlát vagy nyugtát azonban akkor is kell adni a vásárlóknak, ha nem kell 
pénztárgépet használni. Kitelepülésen három lehetőségből lehet választani:
– számla, egyszerűsített számla kibocsátása,
– kézi nyugta kiállítása,
– online pénztárgép használata az adózó döntése alapján. 

Az egyébként pénztárgépet üzemeltető adózóknak a kitelepülésen kiállított 
kézi nyugták adatait utólag sem kell rögzíteniük a pénztárgépben. 

Bővebb információ a www.nav.gov.hu-n „A számla, nyugta kibocsátásának 
alapvető szabályai” című információs füzetben található, vagy e-mailen a „Kap-
csolat” menüpontban, telefonon pedig a (06)40/42-42-42-es számon kérhető.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Nyugtaadás vásárokon, fesztiválokon
Nyáron sok kiskereskedő és vendéglátó kitelepül a vásárokra, 
fesztiválokra. Ilyenkor is kell nyugtát adniuk a vásárlóknak, de online 
pénztárgépet csak üzlethelyiségben és mozgóboltban kell használni.

Ittas vezetés elleni kampányt folytatnak a szeszesital-árusító helye-
ken a mezőkövesdi rendőrök. A járásban 54 szórakozóhely csatlako-
zott az év végéig tartó programhoz.

A „kocsmákban” a rend őrei kétféle plakátot helyeztek ki. Egyiken egy összetört 
kerékpár, míg a másikon egy úttest felezővonalánál fekvő gyalogos látható. A 
képekkel sokkolni kívánják a közlekedőket, valamint ezzel hívják fel a figyelmet 
az ittas vezetés kockázataira és következményeire.

Az alkoholfogyasztás az év első felében bekövetkezett balesetek 10%-
ában szerepet játszott. A kapitányság illetékességi területén évente ötven 
közlekedési baleset történik, ezek közül átlagosan 5-6 esetben játszik szerepet 
az alkohol a részvevőknél.

A kampány során a rendőrség visszatérően ellenőrzi a szórakozóhelyek kör-
nyékét. Az ittas vezetőket az egyenruhások próbálják kiszűrni a közúti forgalomból. 
Akiket elfognak, az alkoholfogyasztás mértékétől függően, eljárás alá vonják.

Varga János r. alezredes
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezető

Ittas vezetés elleni kampány

(port.hu)
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SPORTKALAUZ

Új támogató

Az új szponzor érkezését a 
Gyirmót elleni bajnoki talál-
kozó előtt rendezett sajtótájé-
koztató keretében, július 16-án 
jelentették be. Az eseményen 
Tállai András, a Mezőkövesd 
Zsóry SE elnöke köszöntötte 
a jelenlévőket, aki elmondta, 
hogy új időszak kezdődik a 
klub életében, ugyanis labdarú-
góink a második évüket kezdik 
meg az élvonalban. Hozzátette, 
az eddig elért eredményekre 
mindenki büszke lehet, hiszen 
ez hosszú évek következetes 
munkájának az eredménye.

MINI AKADÉMIA Kiemelte az 
infrastrukturális fejlesztése-
ket, köztük a Városi Stadion 
építését is. Emellett szót ejtett 
a volt Tűzoltópályán kialakított 
utánpótlás központ, valamint 
a Zsóri üdülőterületen épülő 
sportcentrum fejlesztéséről is.
– Törekszünk rá, hogy az 
utánpótlásképzés is minél 
magasabb színvonalú legyen, 

éppen ezért egy mini akadé-
miát indítunk. A Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskolával együttmű-
ködve egy 20-25 fős fociosztály 
indul. Közülük 8-10 kövesdi 
lesz, míg a többiek kollégiumi 
ellátást kapnak. A fiataloknak a 
délutáni foglalkozások mellett 
hetente háromszor délelőtt is 
lesz edzésük. Bízom benne, 
hogy ez a modell működőké-
pes lesz – fejezte ki reményét 
Tállai András, aki ezután a 
klub pénzügyeiről is beszélt.

PÉNZÜGYEKRŐL Ezzel kapcso-
latban elmondta, hogy a TAO 
támogatási rendszer lehetősé-
gével továbbra is él az egyesü-
let, de ezt nem lehet a felnőtt 
csapat fenntartására fordítani. 
A vezetőség a Magyar Labda-
rúgó Szövetség működési tá-
mogatásából hozzávetőleg 350 
millió forintra számít. Ebből 
300 millió Ft a normatív támo-
gatás, a többi pedig a csapat 

eredményességétől függ. Az 
önkormányzat szintén jelen-
tősen, éves szinten 120 millió 
forinttal támogatja a klubot, 
amit a legutóbbi képviselő-tes-
tületi ülésen kiegészítettek.
– A vállalkozásoktól kapott tá-
mogatás is fontos részét képezi a 
költségvetésnek. Csapatunknak 
eddig 10-15 kisebb szponzora 
volt, akik nagy mértékben segí-
tettek bennünket. A célunk az 
volt, hogy egy jelentős támoga-
tót találjunk és ez most teljesült. 
A Cronus Kft. nagyságrendileg 
akkora összeggel segíti a klubot, 
mint a kisebb szponzoraink 
együttesen – emelte ki Tállai 
András, majd hozzátette, hogy a 
Mezőkövesd Zsóry ebben a sze-
zonban mintegy 700-800 millió 
forintból gazdálkodik majd.

A SIKER REMÉNYÉBEN Ezt köve-
tően Kosik János, a Cronus Kft. 
ügyvezető-tulajdonosa beszélt. 

Elmondta, hogy bükkábrányi 
származású, ezért számára 
a dél-borsodi térség jelenti a 
szűkebb hazát. Örömét fejezte 
ki, hogy Mezőkövesd jelentős 
mértékben fejlődött az elmúlt 
másfél évtizedben.
– A társasági adónak köszön-
hetően korábban a mezőkö-
vesdi, illetve a bükkábrányi 
labdarúgókat is támogattuk. 
A labdarúgó EB bebizonyí-
totta, hogy a kis csapatok is 
képesek kiemelkedő eredmé-
nyeket elérni. Mezőkövesden 
olyan egységre, és össze-
fogásra van szükség, mint 
ami a válogatott esetében is 
tapasztalható volt – mondta 
Kosik János.

A mélyépítés mellett 
fuvarozással foglalkozó cégről 
elmondta, 1992-ben alapították, 
budapesti székhellyel, valamint 
visontai és bükkábrányi telephe-
lyekkel rendelkezik.

Megbeszéléssel indult a felkészülés az 
MKC felnőtt csapatának számára a Városi 
Sportcsarnokban, ahol elsőként Mata 
Tibor elnök köszöntötte a játékosokat.

ELVÁRÁSOK A klubvezető elmondta, hogy 
a több mint egyhónapos pihenőt követően 
újra elkezdődik a munka a játékosok 
számára. Kiemelte, hogy szerencsére nem 
a nulláról kell kezdeni az építkezést, hiszen 
a tavalyi csapat kerete zömében együtt 
maradt. Örömét fejezte ki, hogy olyan játé-
kosokat sikerült Mezőkövesdre szerződtetni, 
akik nagy ambíciókkal érkeztek. Reményét 
fejezte ki, hogy mindenki teljesíteni tudja 
majd a saját maga elé kitűzött célokat és 

hasznos tagjai lesznek a csapatnak. A 
játékosokat arra kérte, hogy tegyenek 
meg mindent az edzéseken, meccseken 
és a magánéletben is azért, hogy az MKC 
eredményesen szerepeljen a következő 
évben is. A szakmai stábtól pedig ugyanazt a 
precíz, odaadó munkát várja el, ami eddig is 
jellemezte a stáb tagjait. 

ÁTALAKULÓ BAJNOKSÁG Molnár Ferenc 
vezetőedző elmondta, nagyon bízik benne, 
hogy a játékosok között jó lesz a kapcsolat 
és jó közösséget fognak alkotni. A bajnoki 
rendszer átalakul a következő évben. A 
Veszprém végig részt vesz a 14 csapatos 
küzdelemsorozatban, emellett nem lesz 

rájátszás, így összesen 26 találkozó vár majd 
a résztvevőkre a pontvadászatban. Molnár 
Ferenc az átszervezéséről elmondta, hogy a 
rájátszás megszüntetése miatt nehéz év vár 
a csapatra, ugyanis az elhullajtott pontokat 
sokkal nehezebb lesz visszaszerezni. Hozzá-
tette, éppen ezért különösen fontos szerepe 
lesz a megfelelő fizikai felkészülésnek és a jó 
formaidőzítésnek. 

FELKÉSZÜLÉSRŐL Ezt követően a felkészü-
lés menetéről tájékoztatta a jelenlévőket. A 
keret tagjai az első napokban felméréseken 
vesznek részt, majd július 25-étől egyhetes 

edzőtáborba vonulnak Törökszentmiklósra, 
ahol napi három foglalkozás szerepel majd 
a programban. Az edzőtábor zárásaként 
az NB I/B-ben szereplő Békés vendégeként 
játszik majd tesztmeccset a csapat. Együt-
tesünk a tervek szerint 11 edzőmérkőzést 
játszik majd le a felkészülési időszakban. A 
programban egy orosházi torna is szerepel 
augusztus 26-a és 28-a között. Az első 
hazai edzőmérkőzést a másodosztályú 
Ferencváros ellen, augusztus 3-án fogja 
majd lejátszani Molnár Ferenc együttese. A 
keret tagjai a megbeszélést követően az első 
edzést labdarúgással töltötték. 

Elkezdték a munkát

Új szponzorral kötött szerződést 
a Mezőkövesd Zsóry vezetősége. A budapesti 
székhelyű Cronus Kft. a megállapodás szerint 

egy évig támogatja majd a klubot.

Július 20-án megkezdte a felkészülést a Mezőkövesdi KC NB I-es 
felnőtt csapata. Kézilabdázóink az új vezetőedző, 

Molnár Ferenc irányításával vágtak bele a munkába.

Bocsi Anna, Tállai András, Kosik János és Hagyacki József

Bódi K.

A bajnokság várhatóan szeptember 10-én kezdődik, amikor is 
a szomszédvár Eger látogat majd Mezőkövesdre 
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Mezőkövesd Zsóry FC 
– Gyirmót FC Győr 2-2 (1-0)
Az OTP Bank Liga nyitányán, a tavaly még 
másodosztályban vitézkedő együttesek  
2550 néző előtt csaptak össze július 16-án 
Mezőkövesden. Pintér Attila gárdája az első 
félidőben nagy fölényben futballozott. Az 
első 10 percben Sós, valamint Nicorec is 
letesztelte a gyirmóti kapus, Sebők képessé-
geit, majd a 23. percben sikerült megsze-
reznünk a vezetést. Ekkor Orosz ugratta ki 
nagyszerűen Strestiket, aki miután elhúzta 
a játékszert az elvetődő Sebők mellett, 
higgadtan a bal alsó sarokba helyezett.

HÁROM GÓL Fordulás után átvették a játék 
irányítását a vendégek, de hosszú ideig 
nem tudtak helyzetet kialakítani. A 68. 
percben viszont egy jobb oldali sarokrúgás 
után Lengyel közelről a kapuba lőtt. A lá-
togatók lendületben maradtak a folytatás-
ban is és a fölény a 86. percben ismét góllá 

érett, Devecseri röviden hazafejelt labdáját 
Vass „stukkolta” át a kapujából kifutó 
Dombó fölött. A vendégek nem örülhettek 
sokáig, ugyanis egy perccel később Fótyik 
kitűnő beadását Strestik csúsztatta fejjel 
mesterien a kapu bal oldalába 8 méterről. 
Labdarúgóink a győzelmet is megszerez-
hették volna, de Pauljevic 13 méterről a 
kapu mellé bombázott a ráadásban.

Szombathelyi Swietelsky-Haladás 
– Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1)
Együttesünk a 2. fordulóban Sopronba 
látogatott, ugyanis a vasi gárda a szombathelyi 
stadion építése miatt a hűség városában 
fogadja ellenfeleit idén. Az összecsapás 
rosszul kezdődött számunkra, a hazaiak már 
a 8. percben vezetést szereztek. Ekkor Rácz 
végzett el szabadrúgást a kaputól mintegy 
40 méterre. A középpályás beívelésére ugyan 
többen is elindultak, de a labda végül érintés 
nélkül pattant a jobb felső sarokba. A gól után 

is lendületben maradtak a zöld-fehérek. A 
hazai fölény ellenére öt perccel a szünet előtt 
kiegyenlítettünk, Gohér remek 20 méteres 
szabadrúgása utat talált a bal alsó sarokba.

EMBERHÁTRÁNY Fordulás után is mezőnyfö-
lényben futballoztak a szombathelyiek, mégis 
Strestik veszélyeztetett távolról a 62. percben. 
A túloldalon Gaál kétszer is pontatlanul lőtt, 
majd negyedórával a mérkőzés vége előtt Iszlai 
közeli löketét lábbal védte Tujvel. Egy perccel 
később Tóth egy hazai szabadrúgásnál idő 

előtt lépett ki a sorfalból, amiért megkapta 
a második sárga lapját, ezért a játékvezető 
kiállította. A házigazdák emberelőnyben sem 
tudtak betalálni, így értékes pontszerzéssel 
zárult számunkra a soproni „kirándulás”.

VASÁRNAP DUNAÚJVÁROSBAN Labda-
rúgóink legközelebb az MTK Budapest 
vendégeként lépnek majd pályára. 
A bajnoki találkozót a Dunaújvárosi 
Stadionban rendezik meg július 31-én, 
vasárnap 18 órától.

SZURKOLÓI ANKÉT A hagyományokhoz híven a bajnoki nyitány előtt szurkolói 
ankétot tartott a Mezőkövesd Zsóry, ahol a drukkerek a tervek és célok mellett 
az új játékosokkal is megismerkedhettek. A szurkolók az ankét végén bejárták a 
létesítményt, köztük az öltözőket és a VIP-helyiséget is megtekintették.

Két meccsen két pont
Értékes pontokat szerzett a Mezőkövesd Zsóry FC 

felnőtt csapata az élvonalbeli bajnokság első két mér-
kőzésén. Labdarúgóink a Gyirmóttal és a Haladással is 

megosztoztak a pontokon.

Gólzáporos döntetlennel 
kezdett csapatunk

Bódi Krisztián
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CSATLAKOZZ!

Mezõkövesd, 2016. augusztus 09.

 

 

Kispipa Étterem - 3400 Mezõkövesd, Mátyás király u. 26.

Kezdés: reggel 9:00 

A jelentkezés alapfeltételei: 

Alap vagy középfokú végzettség és számítógépes

ismeret munkakörtõl függõen

Ha nem tudsz részt venni a toborzáson, vagy dolgoztál már korábban a Jabilnél,
csak küldd el az önéletrajzod az alábbi címre:

J abil C ircuit Magyarország Kft. Humán E rőforrás Osztály 3580 Tiszaújváros , Huszár Andor út 1.
email: munka@ jabil.com telefon: + 36 49 548-624

L égy rés zes e Te is  az elektron ikai világ fejlődés ének!

Betanított, könnyû fizikai munkára termelésbe, 
valamint teszt és logisztikai területre keresünk munkatársakat 

több mûszakos munkarendben történõ munkavégzésre!

- Vállalati rendezvények
- Melegétkezési hozzájárulás
- Munkába járás támogatása
- Fejlesztési javaslatok díjazása

- Ingyenes fogászati ellátás
- 24 órás üzemorvosi szolgálat
- Kedvezményes sportolási
  lehetõségek

Amit munkatársainknak kínálunk:

Fiz
et
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és


