
Mezőkövesdi Újság 2016/16   1

2016. augusztus 11.
XXVIII. évf. 16. szám
VÁROSUNK LAPJA

1.

MATYÓFÖLDI 
FOLKLÓRFESZTIVÁL

Díjas szakács
Juhász Attila

Kisjankó Bori 
unokája

EGYEDÜLÁLLÓ

városunkban

horgászverseny

FOCIAKADÉMIA

avattak a családfát kutatja
Urnafalat



2    Mezőkövesdi Újság 2016/16

Argentin tangó, olasz virtus, kínai opera, 

lendületes orosz tánc és eddig nem látott matyó 

koreográfiák. Ez jellemezte az idei Matyóföldi 

Folklórfesztivált, amit augusztus 5-7. között 

rendeztek meg városunkban. 

Minden, 
ami folklór Pekingi operarészlet 

a kínai Phoenix gyermekcsoport előadásában
Eszterlánc Gyermek 
Néptáncegyüttes a Matyó Gálán

Flashmob: 
Törökország táncosai a Zsóryban 

Olasz táncosok és zenészek 
testvérvárosunkból, Petrioloból

Orosz táncosok látványos műsora
A Magyar Állami 
Néptáncegyüttes tagja

Argentin vendégek a Fesztiválgálán 

Az Indiában bemutatott 
„Matyó Menyegző” zárta a fesztivált

A matyó néptánccsoportok idén is nagy sikert arattak

Péntek délután a Kisjankó Bori 
Hímzőkiállítás megtekintése 
után mutatták be a „Mező-
kövesdi matyó hímzés” című 
multimédia kiadványt. 
– A Földművelésügyi Miniszté-
rium Hungarikum Bizottsága és 
a Magyar Művészeti Akadémia 
pályázati támogatásának 
köszönhetően készítettük el ezt a 
multimédiás kiadványt, amelyet a 
2003-ban megjelent Varga Mari-
anna Mezőkövesdi matyó hímzés 
című könyve alapján állítottunk 
össze. Az új kiadványban a 13 évvel 
ezelőtti könyv tartalma frissítve, 
aktualizálva jelenik meg képekkel 
és videókkal kiegészítve, amely 
bemutatja és lehetővé teszi a hím-
zés folyamatának megtanulását. 
A kiadvány különlegessége, hogy 
elektronikus formában, körülbelül 
2-3 hét múlva interneten lesz 
elérhető a www.matyohimzes.
info oldalon és egy egyszeri előfize-
téssel mindenki számára olvasható 
és használható lesz – mondta el 
Berecz Lászlóné, a Matyó Népmű-
vészeti Egyesület elnöke. 

A fesztivál első napjának 
programja a Táncpajtában 
folytatódott, ahol elsőként a 
Czemende zenekar szóra-
koztatta a közönséget, majd 
pedig a Matyó Népi Együttes, a 
Százrózsás Néptáncegyüttes, az 
Eszterlánc Gyermek Néptánc-
együttes, a Matyó Néptánc-
együttes látványos produkcióit, 
valamint két, általános iskolás 
korú gyerekekből álló néptánc 
szakkörös csoport műsorát 
élvezhettük. A Matyó Gála 
vendégeként színpadra lépett a 
Kínából érkező Pekingi Phoenix 
gyermekcsoport, akiknek ez 
volt az első európai szereplésük.  

– A pekingi opera és a kínai 
citera is az UNESCO kulturális 
örökségének a része. Ebből hoz-
tunk ízelítőt ide Mezőkövesdre. 
A nyolctagú gyermekcsoport 
klasszikus citerajátékot, pekingi 
operarészletet és táncot mutat 
be a pekingi operára jellemző 
öltözetben és sminkben – 
mondta el Wang Junju, a Pekin-
gi Phoenix csoport vezetője. 

Az este meglepetéseként a 
Pekingből érkező gyerekek ma-
gyarul énekelték el a Tavaszi szél 
című dalt, amely hatalmas sikert 
aratott a közönség körében. 

ARGENTÍNÁTÓL OROSZORSZÁGIG 
Ebben az évben a fesztiválra 
ellátogatott olasz testvérvárosunk, 
Petriolo néptánc csoportja is, 
valamint vendégfellépők érkeztek 
Argentínából, Oroszországból és 
Törökországból is. 

Szombat délelőtt a város 
több, forgalmasabb pontján, míg 
vasárnap délelőtt a Zsóry fürdőben 
mutatkoztak be a külföldi együt-
tesek egy-egy rögtönzött műsor-
számmal, invitálva az érdeklődőket 
az esti gálaműsorokra. 

Szombat és vasárnap délután 
kézműves bemutatókkal, valamint 
színpadi műsorral várták a Hadas 
városrészbe érkezőket. A két nap 
során Horváth Krisztián énekes 
produkcióját, a tiszalöki hagyo-
mányőrzők, a MASZK Egyesület, 
a Vaga Banda fellépésével, az 
olaszok, a szentistváni, tardi ha-
gyományőrzők,  a Matyó Pávakör 
és a mezőkövesdi Rozmaring 
Táncegyüttes előadását  láthattuk. 

Szombat este pedig teltház 
előtt mutatkozhattak be a 
fesztiválra ellátogató külföldi 
csoportok. 

A pénteken és szombaton az 
estét hajnalig tartó, hangulatos 
táncház zárta, ahol a matyó 
néptánc mellett a külföldi 
csoportok táncaiba is belekós-
tolhattunk.

FELVONULÁS ÉS GÁLA 
Vasárnap délután látványos ze-
nés-táncos felvonulás vonzotta 
ki az érdeklődőket a főutcára. 
Az összes résztvevő csoportból 
álló menetet a matyó lakodal-
mas dalokat játszó Mezőkövesdi 
Fúvószenekar vezette. 

A látványos gálaműsoron 
elsőként a Matyó Népi Együttes 
lépett fel, majd pedig a négy 
külföldi csoport, az olaszok, a 
törökök, az argentinok és az 
oroszok mutatták be koreo-
gráfiájukat. A gála második 
részében a matyóké volt a 
főszerep. Elsőként az öt matyó 
tánccsoport nő tagjai adták elő 
karikázó táncukat, majd pedig 
a Százrózsás Néptáncegyüttes 
lépett színpadra. Az este során 
mérai, méhkeréki, százcsá-
vás, szatmári, szilágysági és 
mezőségi táncokat is láthattunk 
a Matyó Néptáncegyüttes, 
valamint az esemény vendé-
geként fellépő Magyar Állami 
Népi Együttes táncosainak 
előadásában. Mellettük szó-
lótáncot mutatott be a Matyó 
Néptáncegyüttes művészeti 
vezetője, ifj. Zsuráfszki Zoltán. 
A fesztivál zárásaként pedig 
azt a fergeteges hangulatú és 
látványos, Matyó Menyegző 
elnevezésű koreográfiát 
láthattuk, amellyel a matyó 
táncosok hazánkat képviselték 
a tavasszal Indiában. 

Molnár Zsanett
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Immár 7. alkalommal rendezték meg 
hazánkban a strandolást és fürdőzést 
népszerűsítő programot, melyhez 
idén mintegy 70 fürdő és élmény-
park, köztük a Zsóry fürdő is csat-
lakozott. Városuk fürdőjében július 
30-án rendeztek éjszakai fürdőzést. 
A felújított családi medencében fan-
tasztikus bulit csaptak a fürdőzők. 
A jó hangulatról a Movie Club dj-i 

gondoskodtak, akik örökzöld retro 
slágerekkel és napjaink legnépsze-
rűbb disco zenéivel szórakoztatták a 
résztvevőket.

A Zsóry Gyógy- és Strandfür-
dőben még augusztus 13-án lesz 
lehetőség az éjszakai fürdőzésre. A 
létesítményt a fürdő hátsó, Olajfa út 
felőli bejáratánál lehet majd megkö-
zelíteni.

A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő is csatlakozott 
a Strandok Éjszakája elnevezésű országos kezdeményezéshez, 

melyet a Magyar Fürdőszövetség indított el.

Strandok 
éjszakája

B. Krisztián

A Magyar Állami 
Néptáncegyüttes tagja
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MOZAIK

Urnafal 
a Jézus Szíve templomban

A Jézus Szíve templom kert-
jében rendezett eseményen 
dr. Berkes László pápai pre-
látus, a templom plébánosa 
köszöntötte a jelenlévőket. 
Beszédében elmondta, hogy 
a halál az élet része, melyre 
tudatosan fel kell készülni.
– Mi, keresztények nem csak 
tudomásul vesszük a ha-
lált, hanem készülünk is rá. 
Készülünk, mert tudjuk, hogy 
Jézus hazavár bennünket – 
mondta a plébános.

Hozzátette, halálunk után a test 
és a lélek különválik. Testünk 
itt marad a földön, de lelkünk 
a mennyországba kerül, éppen 
ezért az urnafalat a mennyor-
szág kapujának nevezte.

Az urnafalról elmondta, 
hogy hosszú, gondos munka 
révén készült el. Kiemelte, az 
urnafal kialakítása szimbo-
likusan azt jelzi, hogy Jézus 
hazavár bennünket. Erre utal 
a teljes építmény, valamint 
Jézus szobra is, amit Olasz-

országból hozattak Mezőkö-
vesdre. A szobor talapzatán 
a következő felirat olvasható: 
Jézusomnak szívén meg-
nyugodni jó. Az urnahelyek 
ajtaja gránitból készült. Dr. 
Bekes László mindenkinek 
köszönetet mondott, aki 

segítséget nyújtott az urnafal 
építésben, majd az ünnepség 
végén megáldotta a temetke-
zési helyet.

A plébános ezt követő-
en szentmisét celebrált az 
elhunytakért a Jézus Szíve 
templomban. 

Ünnepélyes keretek között átadták a 
Jézus Szíve Urnafalat július 27-én.

Tóthné Gáspár Mária pedagógus immár 
18 éve szervezi meg nyaranta képző-
művészeti táborát. A kétszer egyhetes 
táborban összesen 27, főként általános 
iskolás gyermek vett részt, de a képző-
művész-palánták között volt óvodás is. 

A két hét során számos témát dolgoz-
tak fel. Például a matyó hímzést, a matyó, 
azon belül is a tardi viseletet, a tájat, de 
zenéhez és meséhez is elkészíthették saját 
illusztrációikat, valamint Makovecz Imre 
munkáit is feldolgozták. Ellátogattak a Ha-
dasba, a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeumba, a Matyó Múzeumba, de 
elutaztak Tardra is. Emellett számos tech-
nikával dolgozhattak a gyerekek. Egyebek 
mellett agyaggal dolgoztak, üvegfestékkel, 
grafittal, pasztellel, akvarell, festékkel készí-
tették el a különböző alkotásaikat. 

A 10 napos tábor munkáiból augusz-
tus 4-én nyílt kiállítás a Közösségi Ház 
aulájában. A megnyitó elején a résztvevő 
gyerekek a nyárról, a vakációról szóló 
versekkel köszöntötték a közönséget. Ezt 
követően Molnár Istvánné, önkormányzati 
képviselő, az Ügyrendi és Társadalmi Kap-
csolatok Bizottságának alelnöke méltatta a 
kiállítást, aki beszédében méltatta az évről 
évre népszerűbb tábort, ahol tartalmas, 
kalandos és változatos programokban 

lehetett része a gyerekeknek, akik lelkesen 
alkottak, és munkáikkal, festményeikkel 
lenyűgözik a látogatókat. Molnár Istvánné 
azt is kiemelte, büszke arra, hogy város-
unkban ilyen sok tehetséges fiatal próbálja 
őrizni értékeinket. 

Az esemény zárásaként Tóthné 
Gáspár Mária, a tábor vezetője osztotta 
meg gondolatait, aki kiemelte, hogy az 
idei két hét a művészetek találkozója 
volt, hiszen a gyerekek megismerked-
hettek az építészettel, a népművészettel, 
a zeneművészettel és természetesen a 
képzőművészettel. 

Vakáción is alkotnak
Kiállításon mutatják be a kéthetes képzőművész táborban 

készített alkotásokat. A tárlatot augusztus 4-én nyitották meg 
a Közösségi Házban.

Mozer János orgonista karnagy, a Szent László temp-
lom kántora az 1990-es évek elején indította útjának 
azt a kezdeményezést, hogy vasárnap délelőttönként 
orgonajátékot tart a turisták, érdeklődők számára. Ezt 
a hagyományt idén is folytatta, így júliusban és 
augusztusban minden vasárnap délelőtt hallhattuk, 
illetve hallhatjuk a karnagy felemelő játékát. 

A hangversenyeken Mozer János előadásában 
többségében közkedvelt, ismertebb romantikus or-
gonadarabok csendülnek fel. A mezőkövesdi karnagy 
egy-egy alkalommal vendégelőadót is meginvitál. 
Legközelebb dr. Lázár Norbert lesz a meghívott 
előadó, aki főként a barokk művek világába kalauzolja 
majd el az érdeklődőket augusztus 28-án. 

Aki szeretne egy kis zenei feltöltődésben 
részesülni, azokat még augusztusban, – augusztus 
14., 21. és 28. – vasárnaponként 10 óra 30-tól 
várják a Szent László templomba, ahol meghall-
gathatják a félórás orgonajátékot.

Nyári orgona-
koncertek

Nyáron minden vasárnap délelőtt 
orgonakoncerttel várják az érdeklődőket 

a Szent László templomban.

A gyerekek 
munkái október 

5-ig tekinthetőek 
meg a Közösségi 

Ház aulájában 

Dr. Berkes László megszentelte az új urnafalat

Mozer János

M. Zs.

M. Zs.

Bódi K.
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A Matyó Múzeum négy fontosabb területet 
dolgoz fel: hímzéskultúra, a matyó viseletek, 
lakodalmas menet, a parasztház felépítése és 
régi szakmák, mesterségek. Elsőként a három 
település viseletkultúrájával ismerkedhettünk 
meg tárlatvezetőnk, Elek Antónia segítségével. 

TARD ÉS SZENTISTVÁN
– A tardi viseletre a keresztszemes hím-
zés, illetve a rövidebb szoknya jellemző. 
Eleinte szőttes motívumokat alkalmaz-
tak a kötényeken, illetve fehérneműkön, 
a szűkujjúkon, majd később áttértek a 
keresztszemes hímzésre. A tardi viselet 
darabjai a dakó, azaz kismellény, a szűkuj-
jú, ami a női felső viseletet jelenti. A tardi 
fiatalasszonyoknak a fejviselete a bunkós 
főkötő volt – mondta el a tárlatvezető. 

A szentistváni viseletre – a mezőköves-
di sötét színektől eltérően – inkább a hal-
vány, pasztell színek, valamint az egészen 
világos, fehér alapanyagok a jellemzőek. 
Ennél a viseletnél is megfigyelhető, hogy a 
szoknya rövid, ami alatt több alsószoknyát 
hordtak az asszonyok. A fiatal asszony 
ráncoskát viselt. A szentistváni fiatal asszo-
nyok fejviselete a „tarás suta”. 

A tardi és szentistváni férfiak hagyo-
mányos parasztinget viseltek, surcot, illetve 
vágányos kalapot. 

MEZŐKÖVESDI MATYÓ VISELET 
A kiállítás egyik leglátványosabb része 
a matyó lakodalmas menet, amelyen 
keresztül bemutatják a mezőkövesdi 
viseleteket, illetve azt, hogyan változott 
korosztályonként az öltözködés. 

A mezőkövesdi asszonyok viselete a 
hosszú, földig, bokáig érő szoknya, alatta 
pedig 1-2 alsószoknya, azaz „fodros” talál-
ható. Fönt a plisszér, lent pedig a nagyon 
bő alsószoknya adja a szoknya jellegzetes 
harang formáját. Maga a fodros is 20-25 
méter fodorral volt ellátva. Az ünnepi 
viseletek purgament anyagból, vagy se-
lyemből készültek. 

Minden szoknya felett surcot, selyem 
anyagú, hímzett kötényt hordtak, amelyre 
szűcs motívumokat hímeztek és rojt kötéssel 
díszítették az alját. A felső kis blúz a litya, 
ennek két fajtáját ismerjük. Az egyik a rövid 
ujjú, azaz a fellökő litya, a téli, hosszú ujjú 
blúz pedig a testálló litya. 

A ruházat színének változása is 
jelezte a viselőjének korát, illetve családi 
állapotát, hiszen fokozatosan sötétedett 
a viselet, egy 50-60 éves matyó asszony, 
már feketében járt. 
– A ruháról nemcsak az asszonyok korára 
és családi állapotára lehetett következtetni, 
hanem arra is, milyen a vagyoni helyzetük. 
A szoknyák alján található csíkok száma 
megmutatta, kinek hány hold földje van. 
Minél több csíkot varrtak a szoknya aljára, 
annál több földje volt a családnak, amely a 
párválasztáskor nagy jelentőséget kapott. 
Érdekesség az is, hogy a menyasszonyi 
ruha először fekete színű volt, de később, a 
divat hatására Mezőkövesden is fehér lett 
a mennyasszony viselete. Ezt a ruhát nem 
hímezték, gyári kiegészítőkkel, pántli-
kákkal díszítették, a menyasszony a fején 
menyasszonyi koszorút hordott – mondta 
el Elek Antónia. 

Nemcsak az asszonyok viselete volt 
nagyon gazdag és színes, hanem a legények 
viselete is. Teljesen egyedülálló és kivéte-
les a férfiak öltözékében a lobogó ujjú ing, 
amelynek az ujja teljesen leért a gatya aljáig, a 
csizma száráig és nagyon bő volt. Az ing ujját 
nagyon gazdag hímzéssel díszítették. Az első, 
nagyon gazdagon hímzett ingje a férfinak a 
gyolcsból készült újlegénying volt, amelyet 
legénnyé avatásukkor, 16-18 évesen kaptak 
meg. Ehhez a viselethez tartozik még a lajbi, 
a bőgatya, a surc és a csúcsos, fácántollal 
díszített kalap, az úgynevezett Barczi kalap. 
A nevét egy alacsony növésű bíróról kapta, 
ő készíttetett magának először ilyen kalapot, 
hogy magasabbnak tűnjön, majd a többi 
legény utánozta, és így jött divatba a legények 
körében ez a magasított csúcsos kalap. 

FEJKENDŐK
Minden korosztálynak megvolt a maga 
viselete, de leginkább a fejkendők jelezték 
a viselője korát, illetve családi állapotát. A 
hajadon lányok az esküvőjük napjáig egy 
ágban befonva hordták a hajukat, amit 
pántlikával díszítettek. A kislányok haját 
sohasem vágták, amint tudták befonták, 
és a minél hosszabb és szebb fonat a szép-
ség jelképe lett. 
– Az esküvő napján felkontyolták a fiatal 
asszony haját, éjfélkor bekötötték a fejü-
ket és az úgynevezett „lapát fékető” került 
a fejükre. Ettől a naptól kezdve a fiatal 
asszony egy enyvvel keményített, kúp ala-
kú tokot viselt a kontyán. A mezőkövesdi 
asszonyok mindig fejtetőre kontyoltak, 
és ennek a toknak a hétköznapokon és 
bent a házban is takarnia kellett a hajat. 
Ünnepnapokon viszont a lapát féketőt 
hordták egészen az első gyermek születé-
séig – emelte ki Elek Antónia. 

Ezt követően a féketőt a csavarintós 
kendő, majd később a középkorú asszo-
nyoknál a sátoros kendő váltja fel, amely 
egy merev fejkendő volt. A formáját drót-
ból, vagy szőlővesszőből hajlították meg, 
kéregpapírral feltörték, atlaszselyemmel 
borították be és rojtokkal díszítették. A 
fiatal asszony első sátoros kendője fehér 
színű volt, és ahogy idősödött, úgy vált 
fokozatosan sötétebbé a színe, 50-60 éves 
asszonynak már a kendője is fekete volt.  

A Matyó Múzeum kiállításának 
bemutatását lapunk következő számában 
folytatjuk. 

A matyó népviselet nemcsak szép és mutatós, de sok 
mindent elárult viselőjéről: korát, családi állapotát, va-

gyoni helyzetét. Régen, már egy három éves kislánynak 
elkészítették a tulipános ládáját, a bele való hozományát 
pedig 8-10 éves korától kezdve ő maga varrta és hímez-

te. Sok hasonló új és érdekes információval gazdagodha-
tunk, ha ellátogatunk a Matyó Múzeumba. 

MATYÓ NÉPÉLET: 
tárgyakban élő hagyomány

A múzeum leglátványosabb része
 a viseleteket bemutató kiállítás

KULTÚRA

M. Zs.
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Irány

Rio
A 18 esztendős sportoló ápri-

lisban, a mallorcai kvalifi-
kációs versenyen szerzett 

kvótát Laser Radial hajóosztály-
ban az ötkarikás játékokra, azóta 
intenzíven készül a világ egyik 
legnagyobb sporteseményére. A 
felkészülés során az volt az egyik 
legfontosabb célja, hogy minél több 
felnőtt versenyen részt vegyen. 
– Két világkupán indultam, először 
Franciaországban, majd utána 
Angliában. Mind a két verseny jól 
sikerült, a francia kupán 13., míg 
Angliában a 8. helyet szereztem 
meg, ráadásul a szigetországi ver-
senyen futamot is sikerült nyernem 
– emelte ki a sportoló.

EDZŐTÁBOR Mári ezt követően 
edzőtáborba vonult Rióba, ahol 
először két, majd három hétig 
gyakorolt az olimpia helyszínén. 
Elmondta, hogy itt rengeteget dol-
gozott és jelentősen tudott javítani 
a rajtjain, emellett technikailag is 
sokat fejlődött. 

A versenyeken az új matyó 
vitorlát is felavatta Mári. A sportoló 
elmondta, hogy a Laser Radial hajó-
osztályban minden vitorla egyfor-
ma, így ebben a tekintetben nincs 
különbség a versenyzők között.

– Évente 4-5 vitorlánk van, ugyan-
is 3 verseny után le kell cserélni, 
mert annyira elhasználódnak. 
Ezután már csak edzésekre hasz-
náljuk őket. Természetesen nagy 
segítséget jelent, ha kapok egy vi-
torlát, és nem kell azzal foglalkoz-
ni, honnan és hogyan szerezzünk 
újat – emelte ki Mári.

A sportoló elmondta, ahhoz 
képest, hogy nagyon későn, 
mindössze áprilisban vált biztos-
sá az olimpiai részvétele, nagyon 
jól sikerült számára a felkészü-
lés. Minden olyan feladatot el 
tudott végezni, amit eltervezett. 
A helyszínen szerzett tapaszta-
latai sokat segíthetnek majd neki 
az olimpián.
– Érdekes ott vitorlázni, mivel az 
öbölben lévő pályákon nagyon 
kavarog a szél, míg a kinti pályá-
kon szinte teljes szélcsend volt, 
emiatt sokkal többet edzettem az 
öbölben. Azt mondták a helyszí-
nen, elképzelhető, hogy erős lesz 
majd a szél a kinti pályákon, de a 
tapasztalataim nem ezt bizonyítják 
– emelte ki a sportoló. Az olimpiai 
helyszínről aggasztó híreket lehe-
tett hallani, de Mári elmondta, az 
ott töltött idő alatt nem volt kirívó 
a víz szennyezettsége.

Július 30-án elutazott Rióba Érdi Mária, 

aki részt vesz a nyári olimpiai játékokon. 

A mezőkövesdi vitorlázó számára 

augusztus 8-án kezdődik majd a verseny.

!
PROGRAM A VERSENYIG Az olimpiai kül-
döttség tagjai döntő részben július 30-án 
indultak Rióba, köztük voltak a vitorlázók 
is. Kiutazás után az első napon a hajókat 
szerelik fel a versenyzők. Mári az olimpia 
előtt még tervez edzéseket, míg közvetlenül 
a verseny előtt, augusztus 7-én pihenéssel 
tölti majd az idejét. Az első futamot augusz-
tus 8-án rendezik meg. Az első három 
napon két-két futamot teljesítenek a vitor-
lázók. Egy pihenőnapot követően újabb 
két futam vár a mezőnyre két nap alatt. 
Ezután ismét szünnap lesz, majd jönnek az 
éremfutamok, ahol duplán számítanak a 
pontok. Mári céljairól és várakozásairól is 
megosztotta gondolatait. 
– Voltak nagyon jó eredményeim az elmúlt 
időszakban, de reálisan nézve az első 20 
hely valamelyikét szeretném megszerezni. 
Számomra a legfontosabb a tapasztalatszer-
zés, de természetesen mindent megteszek 
azért, hogy minél előkelőbb helyen végez-
zek – mondta a sportoló. 

A vitorlázók egyébként nem az 
olimpiai faluban fognak lakni, mivel a 
szálláshely nagyon messze van a verseny 
helyszínétől. Ezért ők hotelekben laknak 
majd és csak a verseny után, augusztus 
16-án költöznek be az olimpiai faluba. 
A tervek szerint a vitorlázók augusztus 
20-án indulnak haza. Márit edzője, az 
ausztrál Laura Baldwin kíséri el segítő-
ként az olimpiára. Bódi K.



Mezőkövesdi Újság 2016/16   7

AKTUÁLIS

Az akadémiai képzés beindítását 
a minőségi utánpótlásképzés 
indokolja, ugyanis az elmúlt 
években nem volt olyan saját 
nevelésű játékosa a Mezőkövesd 
Zsóry csapatának, aki megha-
tározó szerepet tudott volna 
betölteni a felnőtt keretben. A 
magyar versenyrendszer jelentős 
mértékben támogatja a magas 
színvonalú utánpótlás nevelést. 
Ez az NB I-es klubok esetében 
azt jelenti, hogy azok, akik 
1996-os születésű, vagy fiatalabb 
gyerekeket játszatnak rendszere-
sen a felnőtt csapatban, jelentős 
anyagi támogatásban része-
sülnek a Magyar Labdarúgó 
Szövetségnek köszönhetően.
– Az előttünk álló években 
elsősorban a játékosnevelésben 
kell nagyot lépnünk, mert 
ez szakmailag és anyagilag is 
előnyös lenne a klub számára. 
Nagyon fontos, hogy minden 
évben legyen egy-két olyan fia-
tal, aki be tudja magát verekedni 
a felnőtt csapat keretébe. Ez az 
MLSZ támogatási rendszerének 
köszönhetően komoly anyagi 
forráshoz juttatná a klubot 
– hangsúlyozta Tóth László, 
utánpótlás szakmai igazgató.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A Mezőkö-
vesd Zsóry ennek szellemében 
szervezte meg az akadémiai 
rendszert. A sportegyesü-
let, valamint a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola között létre-
jött megállapodásnak köszön-
hetően a fiatalok képzését 
integrálták az oktatásba. Ez 
azt jelenti, hogy az oktatási 
intézménybe járó 9. évfolya-
mos akadémisták a délutáni 

foglalkozásokon túl hetente 
háromszor délelőtt is edzeni 
fognak. Az egyéni képzésben 
a 10.-esek is részt vesznek 
majd. Az akadémiai rendszer 
és a már meglévő infrastruk-
turális háttér meggyőző 
erejű, ugyanis túljelentkezés 
mutatkozik a fiatalok részéről 
a képzés iránt. Az akadémista 
gyerekek kiválasztás alapján 
kerültek programba, a kövesdi 
szakemberek edzéseken, 
bajnoki mérkőzéseken is meg-
győződhettek a tudásukról. 
A mezőkövesdi nevelésűek 
mellett vannak fiatalok példá-
ul Salgótarjánból, Miskolcról, 
Gyulaházáról, ők kollégiumi 
ellátásban részesülnek. Az új 
képzési rendszer több okból 
is vonzó lehet a klub és a fiata-
lok számára.
– Az akadémia azért is jó, mert 
a 2003-as, 2004-es és 2005-ös 
korosztályokban vannak olyan 
extra képességű játékosaink, 
akiket szeretnénk itt tartani. 
Ők 1-2 év múlva már egy 
gördülékenyen működő rend-
szerbe kapcsolódhatnak majd 
be. Nagyon fontos, hogy a klub 
vonzó legyen számukra és ne 
menjenek el tőlünk – emelte ki 
a szakember.

SZAKMAI STÁB A felnőtt csa-
pat NB I-es tagsága szintén 
komoly vonzerőt jelenthet a 
fiataloknak, hiszen a térség-
ben jelenleg Mezőkövesd 
szerepel a legmagasabb osz-
tályban. A gyerekekkel több 
utánpótlás edző foglalkozik.
– Megvan az a megfelelő 
edzői létszám, amely ahhoz 
szükséges, hogy magas szín-

vonalon tudjunk a gyerekekkel 
dolgozni. Van egy specialis-
tánk Répási László szemé-
lyében, aki a kondicionális 
felkészítést végzi, az egyéni 
képzéssel kapcsolatos felada-
tokat Szalai Attilával együtt 
fogjuk koordinálni és ebbe Si-
vák Sándor is besegít nekünk 
– mondta Tóth László.

Ebben a korban a fiatalok 
számára a technikai, taktikai 
és fizikai felkészítés egyaránt 
rendkívül fontos, ezért az aka-
démisták fejlődését és aktuális 
állapotukat modern, precíz 
technikai eszközökkel fogják 
mérni. Ezen felül a gyerekek ét-
kezésére, a helyes táplálkozásra 
is nagy hangsúlyt fektetnek.

VERSENYEZTETÉS Ami a verse-
nyeztetést, a versenyrendszert 
illeti, Tóth László elmondta, 
hogy az elitakadémiai verseny-
sorozatban összesen 8 csapat 
vesz részt. Együttesünk a 16 
csapatos első osztályba szeret-
ne majd bekerülni.
– Ebben a csoportban nagyne-
vű, tradicionális utánpótlás ne-
velő egyesületek szerepelnek. 
Mi a harmadik csoportban 
indulhatunk, ahol szintén ko-
moly mérkőzések várnak majd 
a csapatainkra. Ezzel együtt az 
a célunk, hogy a 14-15 évesek 
két éven belül az első osztály-
ban szerepeljenek, míg a 16, 
17 és 19 évesek legalább az NB 
II-es bajnokságban indulja-
nak – mondta a célokról az 
utánpótlás szakmai igazgató.

Az akadémiával kapcsola-
tos további cél az, hogy néhány 
éven belül minden gimnáziu-
mi korosztályú játékos, azaz a 

15 és 18 év közötti utánpótlás 
focisták akadémiai képzésben 
részesüljenek, majd lehetőleg 
minél többen csatlakozzanak a 
felnőtt csapat keretéhez.

FIATALOK A füzesabonyi 
Bálint Adrián, 5 évesen a la-
kóhelyén kezdett el futballoz-
ni, négy évvel ezelőtt igazolt 
városunkba. 
– Nagyon tetszik a képzés, 
ugyanis sokkal pörgősebbek 
és dinamikusabbak az 
edzések, így sokkal töb-
bet fejlődhetek. Emellett a 
körülményekkel is maxi-
málisan elégedett vagyok. 
– mondta Bálint Adrián, 
akinek az elsődleges célja az, 
hogy bemutatkozhasson az 
élvonalban. Adrián számára 
nagy motivációt jelent, hogy a 
Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt 
csapata az NB I-ben szerepel. 
Együttesünk hazai mérkőzé-
seit rendszeresen meg is nézi.
Gondos Adrián Miskolcon 
lakik és a Borsod Volán 
csapatában kezdett el focizni. 
Itt 4 évig játszott, majd újabb 
négy évet töltött el a Diós-
győr korosztályos csapatai-
ban. A csatár eddigi tapaszta-
latai egyértelműen pozitívak 
a kövesdi körülményekről. 
– Nagyon jól érzem itt magam, 
az edzők felkészültek és a han-
gulat is nagyon jó a csapatban. 
Egyszer már a Zsóry fürdőben 
is voltunk, az is nagyon tetszik 
– mondta a fiatal labdarúgó.

A játékos szintén szeretne 
felkerülni az első csapatba, 
majd ha lehetősége nyílik rá, 
külföldön is szívesen kipró-
bálná magát.

Huszonnégy fiatal 
részvételével július 

20-án elkezdődött az 
akadémiai képzés 

városunkban.

Fociakadémia 
Mezőkövesden

Bódi Krisztián
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A TOP 100 orvos közé 
kerülése kapcsán 
beszélgettünk a 

budapesti Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet Or-
topédiai Osztályán dolgozó 
kézsebész szakorvossal, aki 
Szlovák Sándorné és Szlovák 
Sándor, pedagógus házaspár 
gyermekeként született és 
nőtt fel Mezőkövesden.

– Mikor fogalmazódott 
meg Önben, hogy az orvosi 
pályát választja, illetve 
miért pont a kézsebészet 
területére szakosodott?
– A Szent László Gimnázium-
ban töltött éveim során, nagy-
jából 16 éves korom környékén 
döntöttem el, hogy az orvosi 
pályát választom. Nem voltam 
az, aki kisgyermek korától 
kezdve orvos akar lenni, mindig 
is sokféle dolog érdekelt. Ked-
venc tárgyaim – valószínűleg 
édesapám hatására, aki ezeket a 
tárgyakat tanította – a történe-
lem és földrajz voltak. Az orvosi 
egyetem és pálya nehézsége, 
misztikussága kihívás volt 
számomra és vonzott annak 
magas társadalmi megbecsült-
sége is. Igazából azonban annak 
idején nem tudtam azt, mit je-
lent orvosnak lenni, mivel nem 
volt rokon, vagy közeli ismerős, 
akitől láttam volna, hogyan is 
működik ez. Az egyetem utolsó 
éveiben a tanulás mellett a 
mentőknél dolgoztam, nagyon 
megtetszett a sürgősségi ellátás, 
az, hogy gyorsan tudok segíteni 
azon, aki nagy bajban van. 
Innen természetes út vezetett 
az egyik fővárosi baleseti cent-
rumba, ahol a következő öt év 
alatt megszereztem a baleseti 
sebész szakvizsgát 1999-ben. 

Valahogy úgy alakult, hogy 
elég türelmem és kitartásom 
volt a sebészet egyik „legkisebb 
területen” végzett részéhez, a 
kéz- és mikrosebészethez, ezért 
korán kaptam kézsebészeti 
műtéteket. Ezért akartam ezen 
a téren továbbfejlődni és máso-
dik szakvizsgám 2003-ban már 
a kézsebészet lett.

– Hogyan alakult a pályája 
a diploma megszerzését 
követően?
– A kézsebész szakvizsga 
megszerzése idején lényegében 
az összes testtájék sérüléseinek 
ellátásával foglalkoztam, de 
arányaiban egyre több kéz és 
felső végtagi műtétet végez-
tem. A traumás eseteken kívül 
a kéz és csukló nem baleseti 
eredetű betegségeivel nagyobb, 
bonyolultabb rekonstruktív 
sebészeti esetekkel is foko-
zatosan növekvő, nagyobb 
számban találkoztam. 2004-
ben adjunktussá, 2007-ben fő-
orvossá neveztek ki. A szakmai 
munka mellett szívesen vettem 
részt az orvostanhallgatók és 
szakorvosjelöltek oktatásában. 
2010-2011 során családostul 
Angliában töltöttünk egy évet; 
ortopéd konzultánsként Man-
chesterben dolgoztam. Ez az 
év szakmai tapasztalatgyűjtés, 
nyelvtudásunk fejlesztése miatt 
és természetesen anyagi szem-
pontból is nagyon hasznos 
volt. Végül fiaink küszöbön 
álló iskolaváltása miatt tértünk 
haza. Itthon folytattam a 
munkát első munkahelyemen, 
a Dél-Pesti Regionális Trauma 
Centrumban. 2013-ban sikere-
sen abszolváltam életem eddigi 
legnehezebb vizsgáját, az Eu-
rópai Kézsebész Szakvizsgát 

(FESSH European Board of 
Hand Surgery Diploma), mely 
kontinens-szerte ismert és 
elismert szakképesítés. Úgy 
gondolom, hogy egy orvosnak 
bizonyos életkor és tapasztalat 
elérésekor célszerű valami 
szűkebb területet választani 
és azt megpróbálni magasabb 
szinten művelni. Erre lehető-
séget az Országos Orvosi Re-
habilitációs Intézet Ortopédiai 
Osztályán találtam meg, ahol 
azóta is dogozom. Célom az 
volt, hogy jobb körülmények 
között a kézsebészetre és azon 
belül is a bénulásos állapotok, 
illetve a felső végtagi sérülések 
után kialakult sérülések, de-
formitások sebészi kezelésére 
koncentrálhassak. Szakképe-
sítésem „eukonformmá” tétele 
érdekében 2014-ben ortopéd 
szakvizsgát szereztem.

– Számos publikációja je-
lent már meg, több szakmai 
fórumon is tartott már elő-
adást. Miért tartja ezeket 
fontosnak?
– A szakmai fórumokon 
való aktív részvétel nagyon 
hasznos, hiszen sok hasznos 
apróságot, trükköt lehet haza 
vinni minden kongresszusról. 
A saját előadásra való felké-
szülés igényesebbé teszi az 
ember szakmai tevékenysé-
gét, ösztönöz újat-alkotásra. 
Jó egy kicsit objektívabban 
szembenézni a saját eredmé-
nyeinkkel. A mi szakmánk 
fejlődése is rendkívül szer-
teágazó, hatalmas tempójú a 
fejlődés. Sokkal egyszerűbb 
és időt spóroló megosztani a 
tapasztalatokat a kollégáink-
kal, mint tonnaszám olvasni 
a könyveket és újságokat.

– Műt, ügyeletben van, szak-
mai fórumokon szerepel. 
Mellette férj és két gyermek 
édesapja. Hogyan tudja 
ezeket a dolgokat össze-
egyeztetni? Illetve mi az, ami 
segít Önnek a mindennapi 
nehézségek, hosszú műtétek 
után a feltöltődésben?
– Az intézetben a szobám 
falán egy Konfuciusz-idézet 
olvasható: „Válassz egy olyan 
foglalkozást, amit szeretsz és 
soha többet nem kell dol-
goznod”. Maradék időmet a 
családdal és minél több sport-
tal töltöm – szenvedélyesen 
fallabdázom már 20 éve, kiváló 
a feszültség-levezető és energi-
át adó módszer, mindenkinek 
ajánlom. Ha szabadságon 
vagyok, a kórház közelébe sem 
megyek. Rendszeresen teszünk 
hosszabb sátoros biciklitúrákat 
szemész feleségemmel, több-
nyire Ausztria kerékpárútjain.

– Beválasztották Magyar-
ország legjobb 100 orvosa 
közé. Mit jelent ez Önnek? 
Milyen hatással van a min-
dennapi munkájára?
– Őszintén szólva kissé 
ambivalens az érzésem ezzel 
kapcsolatban. Az, hogy valaki 
mennyire jó orvos, objektíven 
nem igazán mérhető. Kapásból 
tudnék száz olyan kollégát 
felsorolni, akinek inkább lenne 
helye egy ilyen listán. Ugyan-
akkor mint pozitív visszajelzés, 
természetesen jól esett, de azt 
gondolom, nem lehet ennek 
túlzott jelentőséget tanúsítani. 
Tehát folytatom a munkát, 
ahogy eddig is.

A legjobb száz között 
a mezőkövesdi származású orvos

Dr. Szlovák Sándor traumatológus, ortopéd és kézsebész szakor-
vost a közelmúltban beválasztották Magyarország legjobb 100 

orvosa közé, amely listát a Haszon Magazin az orvosi szakma 
megítélése, kórházigazgatók, szakorvosok, intézményvezetők 

véleménye, megítélése alapján állított össze.

Molnár Zs.
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AKTUÁLIS

A Magyar Nemzeti Gasztro-
nómiai Szövetség által kijelölt 
zsűri szerint Thummerer 
Vilmos Egri Bikavér Grand 
Superior 2012 bora és a hoz-
zá kínált grillezett borjúcsü-
lök szelet, frissensült rakott 
krumplival lett a fesztivál 
legjobb bor és étel párosítása.
– A Bikavér Ünnepnek nagy 
tradíciója van, már a legelsőn 
is részt vettem. Húsz évvel 
ezelőtt a mostanihoz képest 
egy kis ínyencklub volt, ma 
négynapos fesztivál. A monda-
nivalója, a bor, a bikavér és az 
ételek párosítása azonban nem 
változott. A szervezők célja, 
hogy a gasztronómia fejlődjön, 
vegyünk részt ilyen fesztiválo-
kon, hiszen ez reklámértékkel 
is bír. Jó a kapcsolatunk az egri 
hegyközséggel, nagyon szeret-
jük a szabadtéri rendezvényt, 
hangulata van, amely megfogja 
a kollégákat is. Izgalmas kihívás 
ételt kreálni a borhoz, fontos, 
hogy a vendégek is megtalálják 
az ízlésüknek való fogást – 
mondta Juhász Attila.
– Tavalyelőtt sertéstarjával 
nyertünk, idén egy borjúcsü-
lökkel. Ezek nem klasszikusan 
vörösborhoz illő ételek, hiszen 
könnyebb húsokat választot-
tunk. Nem biztos, hogy az 
alapanyag, hanem a választott 
elkészítési mód, egy különleges 
pácolás, harmonizáló ízhatás, 
mártás határozza meg, hogy egy 
étel illik-e egy borhoz. A Balneo 
Hotelben rendszeresen egri 
borokat kínálunk, hiszen közel 
fekszünk az egri borvidékhez – 
fejtette ki Juhász Attila.

A séf a szálloda megnyitása 
óta a Balneo Hotel Zsoriban 
dolgozik. Mint mondta, egy 
szálloda mindig nehezebb 
műfaj, több a vendég és a 
szakács, a séf munkájában a 
gazdasági részek is előtérbe 
kerülnek, de azt szeretné 
elérni, hogy karakteres 
konyhájuk legyen. Jó úton 
járnak, ezt próbálják még 
fejleszteni a következő 
években.
– A fő vonulat, hogy magyar 
tradíciókat, tájjellegű ételeket 
jó minőségben vonultas-
sunk föl. Ezt egészítjük ki 
más nemzetközi fogások-
kal, reformételekkel, mert 
szeretnénk, ha mindenki 
megtalálná a szája íze szerint 
való ételeket. Nem feltétlenül 
újdonságokat kell elképzelni, 
hanem a régi dolgok egyfajta 
kikristályosodását. Ezeket a 
fogásokat előfordulhat, hogy 
10-15 éve is készítettem, 
de lehet, hogy akkor kicsit 
éretlenebb volt rá a közön-
ség, nem vették természetes-
nek, hogy a szakma elszaladt 
valamerre. Húsz éve a japán, 
vagy thai alapanyagokból ké-
szült ételeket kicsit ódzkod-
va, gyanakodva méregették, 
mára természetessé váltak, 
megszokták őket, vannak, 
akik ezt szeretik. A közönség 
is fejlődik a szakmával – 
hangsúlyozta Juhász Attila.

Elárulta, egy szakácsnak 
nincsenek kedvenc ételei. 
Van, amelyeket jobban szeret 
készíteni, van, amelyeket 
kevésbé.

– Nincs olyan, amit nagyon 
szeretnék, ha jól van elkészít-
ve az étel, azt már szeretem. 
Kevés olyan dolog van, amit 
nem eszek meg. Sokfelé 
jártam már a világban, a csú-
szómászókat, illetve azokat 
az állatokat, amelyeknek 
négynél több lábuk van, nem 
szívesen fogyasztom. Volt egy 
extrém eset is, egy mexikói 
étteremben óriás vöröshan-
gya tojásával kínáltak, azt 
inkább nem kértem – mond-
ta Juhász Attila.

Az ötvenesztendős egri séf 1981-ben kezdte a szakmát, főként 
Egerben dolgozott, több mint egy évtizeden keresztül a Hotel 
Flóra konyhafőnökként. Tizenkét évig intenzíven versenyzett, 

magyar bajnokságokat nyert, gasztronómiai olimpián ezüst- és 
bronzérmeket nyert, a luxemburgi világbajnokságon több ezüst- és 

bronzérmet szerzett, Európa Kupán vett részt. Mint mondja, míg 
régen presztízskérdés volt az éttermek és a szállodák számára a 

versenyzés és, hogy külföldi tanulmányutakra küldték a séfeket, ma 
már erre a rengeteg munka mellett nincs lehetőség. Igaz, a frissen 

végzett szakácsok közül többen külföld felé veszik az irányt, a hazai 
vendéglátó-ipar munkaerőhiánnyal küzd. Az utánpótlás-képzésből 

a Balneo Hotel Zsori is igyekszik kivenni a részét.

Egyébként otthon nem ő, 
hanem a felesége főz. Keveset 
van együtt a család, ez a szakma 
ezzel jár, de azért megtalálja 
a hétben azokat a napokat, 
amikor otthon van.
– Általában nem én főzök, a 
konyhában a feleségem a főnök 
és hagyom is. Autodidakta mó-
don tanult meg főzni, és jól. Ő 
inkább a vegetáriánus fogásokat 
szereti, a halak a kedvencei, 
emellett kellemes átlagú, szen-
zációs rizottókat készít – tette 
hozzá a séf.

Régen presztízskérdés 
volt a versenyzés

Első díjat 
kapott 
a Balneo Hotel séfje

A mezőkövesdi Balneo Hotel Zsori séfje, 
Juhász Attila, valamint csapata hozta el az 

első díjat a nemrégiben rendezett 
Egri Bikavér Ünnep versenyén. 

Tóth Balázs
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MOZAIK

Teherautókat, buszokat 
ELLENŐRIZTEK

A TISPOL Műveleti Csoport 
újabb nemzetközi közleke-
désbiztonsági ellenőrzését 
„European Operation Truck 
and bus" címmel hajtották 
végre. A közlekedésrendé-
szeti akció kifejezetten a 
nehéz tehergépjárművek és 
autóbuszok átfogó kontroll-
jára irányult.

A programba hazánk is 
bekapcsolódott, Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében 
július 28-án, 29-én és 30-án 
ellenőrizték a közlekedőket. 

A közúti kontroll megyénk-
ben elsősorban a lakott terüle-
ten belüli útvonalakra, a ki- és 
bevezető, valamint a gyorsfor-
galmi útszakaszokra terjedt 
ki. Az akció végrehajtásában 
gyakorlatilag a megye összes 
kapitánysága, köztük a Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság is 
részt vett. A kövesdi rendőrök 
a tiszaújvárosiakkal közösen 
hajtották végre a kontrollt. 

Az ellenőrzés elsődleges 
célja a közlekedésbizton-
ság javítása, a balesetek 

számának és súlyossági 
fokának csökkentése volt. 
A rendvédelmi szervezet 
munkatársai emellett a napi, 
a heti vezetési és pihenőidők 
megtartását, a veszélyes 
áruk szállítására vonatko-
zó szabályok betartását, 
továbbá a tehergépjármű-
vek és autóbuszok műszaki 
állapotát ellenőrizték. A 
rendőrök ezen felül kiemelt 
figyelmet fordítottak az 
illegális személy- és áruszál-
lítás megakadályozására, a 

beutazás, illetve a belföldön 
tartózkodás jogszerűségének 
ellenőrzésére is.

A városi rendőrkapitányság 
munkatársai emellett mindhá-
rom nap leállításos ellenőrzé-
seket végeztek az illetékességi 
területen. Varga János, a Közle-
kedésrendészeti Osztály vezető-
je az eredményekről elmondta, 
hogy az ellenőrzések során 8 fő 
összesen több mint 250 000 Ft 
közigazgatási bírságot, míg to-
vábbi 6 személy összesen 35 000 
Ft helyszíni bírságot kapott.

Elsősorban tehergépjárműveket és autóbuszo-
kat, illetve azok vezetőit ellenőrizték a három-

napos TISPOL akció keretében a rendőrség 
munkatársai. A Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén mintegy 300 000 Ft 

értékű bírságot szabtak ki a szakemberek. 

Az Országos Minifutball Liga – Magyar 
Kispályás Labdarúgó Bajnokság július 9-én 
rendezett első selejtezőtornáján összesen 
60 csapat vett részt. A Lovehunter gárdá-
ja az I. csoportban szerepelt, ahol az első 
mérkőzésen egy utolsó pillanatokban kapott 
góllal maradt alul a későbbi csoportgyőztes 
Szigetszentmiklóssal szemben. Ezután sike-
rült javítani, ugyanis a kövesdiek a bony-
hádi Aparhant ellen 2-1-re, míg a balkányi 
Jaczkóság ellen 2-0-ra diadalmaskodtak. 
Karancsiék a két győzelemnek köszönhe-
tően a csoport második helyén végeztek 6 
ponttal, így továbbléptek az egyeneskieséses 
szakaszba. Együttesünk számára ez a kör je-
lentette a végállomást, ugyanis az Árpád FC 
2-0-ra nyert, ezért a ceglédi alakulat jutott 
be a legjobb 16 közé. A tornán nagy küz-
delemben az Aramis SE Mad Dogs csapata 
szerezte meg az aranyérmet. 

A legjobb 32 csapat között 
vérzett el a mezőkövesdi 

Lovehunter csapata a Balaton-
Tour sorozat Balatonfüreden 

rendezett állomásán.

Az Aramis 
győzött

B. K.

bokri

Sors 
 

végzet Halvány ködökbe elbújt röpke fény,  
halandó, mégis messze múltba lát,  
hiszen egyszer elveszti mindenét, 
nem tudja már megmenteni magát. 
 
Léted becsap, időd véges, lejár, 
riadtan nézed bősz rohanását, 
ne latolgasd, hogy jövőre mi vár, 
nem lesz szavad végső osztozásnál. 
 
A múlt hosszú, de rövid az élet,  
tűnt idők, napjaid pazarolják,  
jó Uradtól haladékot kérhetsz, 
minden éved fokozottan hat rád.
 
Szép emlékek álmodra vigyáznak,   
jó időnként visszaidézni még,
szemébe nevetni az elmúlásnak,  
bízni abban, hogy mindig van remény. 

2012. május 

és
Drabon 
Jozsef

,

14 sofőrt büntettek meg 
a közúti ellenőrzés során
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KULTÚRA

Büszkén

ŐRZI 
örökségét

Gáspár Gábor, bár 
keveset találkozott 
nagymamájával, 

mégis sok kedves emléke 
van róla, szívesen emlékszik 
vissza az együtt töltött időre. 
Talán ezért is fontos számára 
a családi hagyaték ápolása és 
átörökítése. 
– Kétéves voltam, amikor 
a nagymama meglátoga-
tott minket Makón. Erről 
a látogatásról egy fénykép 
maradt fenn, amikor a mama 
beöltöztetett engem matyó 
lány ruhába és fogja a kezem. 
Ma is őrzöm ezt a fotót. Az 
első igazi emlékek akkor 
maradtak meg bennem róla, 
amikor nyolcéves koromban 
ellátogattunk ide hozzá, Me-
zőkövesdre. Egyszerű dolgok-
ra emlékszem, mint például, 
hogy mezítláb járkált a kert-
ben, megcsinálta a sutba az 
alvóhelyemet, illetve gyönyö-
rű volt a kert, sok virág volt 
benne, főként mályvarózsa, 
de volt a kertjében egyebek 
mellett muskátli, őszi rózsa 
– emlékezett vissza Gáspár 
Gábor. 

Később a kapcsolat a szülők 
válása miatt megszakadt, már 
nem utazott gyermekként 
Mezőkövesdre. Gáspár Gá-
bor édesanyja nagyon óvta, 
őrizte a nagymama, Kisjankó 
Bori hímzéseit, rajzait. 
Annyira féltette őket, hogy 
nem volt szabad hozzájuk 
nyúlni. Ezért Gáspár Gábor 
majdnem 50 éves korában 
foghatta kézbe a neves 
hímzőasszony alkotásait. 
Majd édesanyja halála után 
pedig ő is folytatta az örökség 
megóvását. Gáspár Gábor 
1971 után már pedagógus-
ként gyermekcsoportokkal 
együtt látogatta meg újra a 
nagymamai házat. 
– Mindig is érdeklődtem a 
matyó hímzés iránt. Elsőként 
a hímzett textilek mosá-
sát, ápolását tanultam meg 
édesanyámtól, majd később 
elkezdtem magam is kutatni, 
hogyan változott meg a hímzés 
az évtizedek alatt. Sokszor a 
nagymama rajzain is kísérle-
teztem, egy-egy rajzot lefény-
másoltam, a másolatot pedig 
kiszíneztem. Az emlékházban 

a pitvarban is látható egy 
ilyen munka. Volt olyan 1914 
januárjában készített rajza a 
nagymamának, amelyeket 
számítógép segítségével re-
konstruáltunk, javítottunk fel, 
mert az évek során a papír és a 
minta besárgult. Emellett gyűj-
töttük a nagymamáról készült 
írásokat, cikkeket, a fellelhető 
rajzait, mintáit. Mivel koráb-
ban édesanyám kezelte a nagy-
mamám munkáit, rajzait, ezért 
csak két évvel ezelőtt találtam 
meg azt a két rajzát, amelyeket 
annak idején, 1950-es években 
nekem készített, amikor én 
nyolcéves voltam. Nagyon jól 
esik nekem, hogy annak idején 
nekem rajzolt a nagymama – 
fűzte hozzá az unoka. 

Gáspár Gábor a mai napig 
figyelemmel kíséri azt is, 
hogy a világ melyik tájékáról 
keresik fel az emlékházat. 
– A vendégkönyv alapján 
kutattam azt is, honnan 
érkeztek látogatók a nagy-
mama házába. A bejegy-
zések szerint 60 országból, 
például Kanadából, Japán-
ból, Kínából, Hollandiából, 

Vietnámból, Észak-Ame-
rikából és Ausztráliából is 
utaztak el és utaznak ma is 
Mezőkövesdre turisták, hogy 
láthassák az emlékházat, a 
matyó hímzést. A látoga-
tók között híres emberek is 
megfordultak, például járt itt 
Horthy Miklós, Munkácsy 
Mihály, de sziámi hercegek 
is ellátogattak ide. Elmond-
hatom, hogy nagy élmény és 
nagy büszkeség számomra 
és az egész családomnak ez a 
gazdag örökség, ami ma már 
a világörökség része – emelte 
ki Gáspár Gábor. 

Gáspár Gábor az elmúlt 
években többször felkereste 
a nagymamai házat fiával és 
most már unokáival. Jelenleg 
is aktívan kutatja a múltat, 
jelenleg nagymamája és a 
rokonság családfáját kutat-
ja, készíti el. Gáspár Gábor 
azt is elmondta, hogy nagy 
öröm számára, hogy a fia, és 
a kisebbik unokája is nagy 
érdeklődést mutat a matyó 
kultúra, az örökségük iránt, 
akik átveszik az örökség ápo-
lását, továbbéltetését. 

Kisjankó Bori néni 

családfáját kutatja 

Gáspár Gábor, 

a neves íróasszony 

unokája.

Irodalmi Kávéház
2016. szeptember 21-én ünnepeljük gróf Széchenyi István születésének kettőszázhuszonötödik 
évfordulóját. A jeles nappal kezdetét veszi a Széchenyi-emlékév. Ehhez kapcsolódva legutóbbi 
összejövetelen a Széchenyi Istvánnal foglalkoztak az irodalomkedvelők. Gróf Széchenyi István 
1791-ben született Bécsben. Politikus, író, polihisztor, közgazdász, a Batthyány-kormány 
közlekedési minisztere volt. Széchenyi  munkásságát elsőként Török Ferenc klubelnök ismertette 
az irodalomkedvelőkkel, majd pedig a legnagyobb magyarról íródott verseket elemezték. Rész-
letesen beszélgettek Illyés Gyula Széchenyi hídja című verséről, valamint Arany János Széchenyi 
emlékezete című 1860-ban íródott 25 versszakos költeményéről. 

Gróf Széchenyi István, 
a „Legnagyobb magyar” 
életéről, munkásságáról 

értekeztek az Irodalmi Kávéház 
Klub tagjai augusztus 3-án.

M. Zs.

-os-



12    Mezőkövesdi Újság 2016/16

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) 

augusztus 7–13-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 24.)
augusztus 14–19-ig

PATIKAPLUS Gyógyszertár
(A TESCO épületében) 
augusztus 20–26-ig
GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

augusztus 20. 
ÜNNEPNAP

augusztus 27. 
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

Programajánló
augusztus 12. péntek 
14 órától Zsóry Fesztivál a Zsóry-fürdőben 

augusztus  13. szombat

Éjszakai fürdőzés a Zsóry-fürdőben (az időjárás függvényében)

augusztus 14., 21., 28.vasárnap

10 óra 30-tól Orgonakoncert a Szent László templomban

augusztus 19. péntek

10 óra 30-tól 17 óra 30-ig Véradás a Közösségi Házban 

augusztus 20. szombat

Államalapító Szent István királyunk ünnepe

augusztus 28. vasárnap

17 órától IV. Nyárvégi Fergetegparty 
a Városi Sportcsarnokban

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Stopper
augusztus 17. szerda

19 órától Mezőkövesd Zsóry FC –  Újpest OTP Bank Liga 
NBI-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

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!

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban július 19. és  augusztus 1. 
között 8 házasságkötést és 8 halálesetet 
anyakönyveztek. Az alábbiak, illetve 
hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez:

Házasságkötés:
Vámos József – Domján Veronika
Ujvárosi László – Dr. Roma Csilla
Vaszilkó Szabolcs – Hajdu Bianka
Kökény Ignác – Burai Klára Mária

Tóth József – Pázmándi Réka
Kiss Béla – Pázmándi Erika Katalin
Sárközi László – Dr. Molnár Gréta
Balog József – Kolompár Brigitta

Haláleset:
Marczis Gyula Jánosné 81 éves 

mezőkövesdi lakos.

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata bérbeadásra 
hirdeti meg a Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. szám 

alatti társasházban található 5 db garázst.
Bérleti jogviszony kezdete legkorábban: 
2016. szeptember 1.

Érdeklődni lehet ügyfélfogadási időben a Mező-
kövesdi Közös Önkormányzati Hivatalban (Mátyás 
király út 112, „A” épület, 28-as szoba), illetve a 
06/49-511-536-os telefonszámon. A garázsok 
előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 
Az alábbi telefonszámok Miskolcon, egy központi 
diszpécser-központban csörögnek, ezért arra 
kérnek mindenkit, hogy telefonhívásukat azzal 
kezdjék, honnan, milyen településről telefonálnak. 

Orvosi ügyelet: 46/477-104 | Mentő: 104
Rendőrség: 105 | Tűzoltóság: 107
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Moziajánló Augusztus 24. szerda 
Közösségi Ház

17 órától: 
Elliott, a sárkány – 3D
színes, amerikai családi 
kalandfilm, 2016 

19 órától: 
Suicide Squad – Öngyilkos osztag – 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai-
kanadai akciófilm, 130 perc, 2016

(port.hu)(port.hu)

Újra indítunk
Valódi fogyás csodaszer 
nélkül tanfolyamot!

Találkozz most végző tanfolyamunk hallgatóival,  beszélgess el velük a képzésről és arról, 
hogyan sikerült lefogyniuk  4 hónap alatt 6-10 kg-ot tényleg csak ZSÍRBÓL  (igen!... hasi 

zsírból is :-):-)  ), pusztán csak elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában, teljesen termé-
szetes módon, nem éhezve, hanem könnyedén, mindig jókedvű csoporttársak között!

Tanfolyami tájékoztató ideje: 2016. augusztus 23. 18 óra
Helye: Kispipa Étterem – Mezőkövesd Mátyás kir. út 26.

ami nem lesz a tanfolyamon:
• még véletlenül sem lesz termékajánlás,  pláne nem lesz értékesítés
• nincs éhezés (sőt arról szoktak panaszkodni, hogy sokat kell enni!)
• nincs visszahízás lehetősége
• nincs semmilyen csoda kütyü
lesz viszont tudományos információ:
• a szervezetünk működéséről –  kiemelten a fogyás szempontjából
• a táplálkozás szabályairól és hibáiról
• a tápanyagokról és táplálékokról
• a speciálisan  személyre szabott, fogyókúrás étrend készítéséről
• a mozgásról...  amitől valóban zsírból fogyhatsz és azokról is, ami sok kalóriát 

használ fel ugyan, de sajnos nem zsírból...

Várjuk tehát tanfolyamunkra azokat,  akik  életmódváltással szeretnék 
elérni és hosszú távon megtartani az ideális testsúlyukat!

A programot vezetik: 
Pótáné Lázár Mária és Póta-Endrődi Rita képzett fogyókúra-szakértők

Érdeklődni: PROGRESSIO BT. Tel.: 30/ 9055458

ÁRAMSZÜNETI 
ÉRTESÍTÉS

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy 

Mezőkövesden

2016.  augusztus 15-én 
8 óra és 15.30 között

Damjanich u.: 69–végig és 52–végig, 
Mihály u.: 36–végig és 53–végig

2016.  augusztus 18-án 
8 óra és 15.30 között

Damjanich u.: 69–végig és 52–vé-
gig, Mihály u.: 36–végig, 53–végig, 
1–49-ig és 2–34-ig, Kiss István u.: 
5–29-ig és 20– 38-ig, Bogácsi u.: 
3–15-ig, Kelemen u.: 1–27-ig és 

2–38-ig, János u.: 72.

Rekonstrukció miatt 
áramszünetet tervezünk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban 
az esetben, ha a munkálatokat a 
jelzett időpont előtt befejezzük, 
úgy – külön értesítés nélkül – 

visszakapcsolunk. 
Érd: 06-20-940-3213

Megértésüket és 
türelmüket köszönjük!

ELMŰ - ÉMÁSZ
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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

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 napjain-
kig terjedő időszakról készült tárgyi 
emlékek (tankönyv, füzet, bizonyítvány, 
fénykép stb.), azokat 2016. szeptember 
15-ig juttassák el iskolánk titkárságára! 
A kiállítást követően a tárgyakat termé-
szetesen visszaadjuk.

 Előre is köszönjük: iskolavezetés

A „Matyóföld Legszebb Kertjei” 
közönségszavazásra a következő 
címen lehet szavazni: 
http://goo.gl/HRfqhz

Egy email címről két szavazást lehet 
leadni, de csak egymás után.

A közönségdíjas kert díjazása 2016. 
szeptember 17-én lesz átadva a 
Gyümölcs-Zöldség Kiállításon.

Kérjük, minél többen keressék fel az 
oldalt. A matyokertklub.5mp.eu oldalon is 
elérhető a szavazás oldala.

Matyó Kertbarát Egyesület 
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SPORTKALAUZ

Egyedülálló 
horgászverseny

Az országosan egyedülálló 
megméretést a mezőkövesdi 
Hoórvölgye Horgászegyesü-
let és a Horgász Egyesületek 
B-A-Z. Megyei Szövetsége 
közös szervezésében tartot-
ták meg július 23-án.

ÖTVEN EGYESÜLET A megyei 
szövetség első alkalommal vett 
részt verseny szervezésében. 
Chlepkó Tamás elnök elmond-
ta, hogy az ország egyik legna-
gyobb horgászszervezetéhez 
50 egyesület tartozik, összesen 
mintegy 20 000 horgásszal. 
– Összesen mintegy 3000 
hektár területet kezel a szö-
vetség, valamint az egyesüle-
tek. Mi közvetlenül a Rakaca-
víztározót, Hámori-tavat és a 
Monoki-víztározót kezeljük. 

Az egyik fontos célunk, hogy 
felélesszük a horgászversenye-
ket, amellyel azt szeretnénk 
elérni, hogy aktívabb legyen 
a megye horgászélete. Éppen 
ezért karoltuk fel a különleges 
mezőkövesdi horgászversenyt 
is – emelte ki az elnök.

REKORDLÉTSZÁM A mezőkö-
vesdi horgászversenyen rekord-
számú mezőny gyűlt össze, 
összesen 54 horgász indult.
– Gyakorlatilag az ország min-
den pontjáról jöttek hozzánk 
vakok, gyengénlátók, illetve 
mozgássérültek is. A nagy 
létszámra való tekintettel most 
a tó mindkét oldalán horgász-
hattak a versenyzők – mondta 
Kertész Gyula, a Hoórvölgye 
Horgászegyesület elnöke.

A résztvevők egy bottal, 
egy horoggal és tetszőleges 
csalival versenyezhettek. 
Azok, akiknek szükségük volt 
rá, segítőt is vihettek maguk-
kal. Kertész Gyula elmond-
ta, hogy az indulók döntő 
részben kárászt és pontyot 
fogtak a reggel 8-tól 12 óráig 
tartó megméretésen. Annak 
ellenére, hogy a közelgő 
hidegfront kedvezőtlenül 
hatott a halfogásra, mégsem 
lehetett ok a panaszra, hiszen 
az 54 résztvevő közül 31-en 
eredményesen horgásztak.

KÖVESDI DÍJAZOTTAK A Fogya-
tékkal Élők Horgászversenyét 
Tóth Tamás nyerte meg. A 
győztes majdnem tizenegy kiló 
halat fogott. A második helyen 

Újhelyi Dávid végzett 3,58 ki-
lóval, míg a harmadik pozíciót 
a mezőkövesdi Kaló Zoltán 
szerezte meg 3,07 kilogrammal. 
A legnagyobb halat Tóth Tamás 
fogta ki (1,16 kilogramm), a 
legkisebbet pedig Újhelyi Virág, 
aki mindössze 13 grammos 
halat húzott ki a partra. Kü-
löndíjban részesült továbbá 
a legidősebb és legfiatalabb 
versenyző, a 84 éves Tóth 
István, illetve a 23 esztendős 
mezőkövesdi Lanszki Csaba. A 
támogatóknak köszönhetően 
egyébként senki sem tért haza 
üres kézzel a versenyről. Vá-
rosunk önkormányzata mellett 
cégek, vállalkozók és magán-
személyek is jelentős mérték-
ben segítették az egyedülálló 
verseny megrendezését.

Harmincegy résztvevő fogott halat a negye-
dik alkalommal rendezett Fogyatékkal Élők 

Horgászversenyén. A mezőkövesdi Hoór-
Völgye Víztározón lebonyolított sportesemé-

nyen Tóth Tamás diadalmaskodott.

A 2016-2017-es NB I-es kézilabda 
bajnokságban 14 csapat vesz részt és 
az elmúlt évekkel ellentétben nem lesz 
rájátszás, a veszprémi gárda is részt vesz 
a pontvadászat küzdelmeiben. Emiatt 
kevesebb mérkőzést játszanak majd a 
csapatok, a mezőny tagjai összesen 26 
bajnoki meccsen lépnek majd parkettre. 
A bajnokság végén a két utolsó helye-
zett esik majd ki az élvonalból.

Kézilabdázóink nagyon korán, 
már augusztus 21-én lejátsszák majd 
az első bajnoki találkozót a Veszprém 
ellen, három héttel később, szeptember 
10-én szintén hazai környezetben a 
szomszédvár Eger érkezik városunkba. A 
bajnokság sorsolását lapunk következő 
számában olvashatják.

ÉRKEZŐK Az MKC alaposan megerősítette 
keretét. Jobb szélre két játékos érkezett, 
Vaskó Péter Tatabányáról és Nagy Norbert 
az FTC-től. A veszprémi Gulás Máté irányító 
poszton vethető be. A csapathoz igazolt 
egy évre kölcsönbe Artsiom Selvasiuk, a 
BL-ben szerepelt Meskhov Breszt együt-
tesének fehérorosz beállósa. A jobbátlövő 
Pordán Gábor Balatonfüredről tette át a 
székhelyét Mezőkövesdre és visszatért 
városunkba Kovács János, aki tavaly az 
Eger kapuját őrizte. A tervek között még 
egy balátlövő leigazolása szerepel. Együt-
tesünk a másodosztályú Békés vendégeként 
lejátszott edzőmeccsen négygólos, 26-22-es 
győzelmet aratott. Csapatunk augusztus 
3-án a szintén NB I/B-s Ferencvárost 31-29-re 
győzte le a Városi Sportcsarnokban.

Augusztus 12. 18.00: MKC – Nyíregyháza (edzőmérkőzés) 
Augusztus 17. 17:30: Gyöngyös – MKC (edzőmérkőzés) 
Augusztus 21. 18:00: MKC – Telekom Veszprém (bajnoki mérkőzés) 
Augusztus 26-28. Gyopárosfürdő Kupa, Orosháza 
Szeptember 2. 18:00: Ózd – MKC (edzőmérkőzés)
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Elkészült a Mezőkövesdi KC felnőtt csapatának pontos bajnoki menet-
rendje. Kézilabdázóink elsőként hazánk egyik sztárgárdáját, a Telekom 

Veszprémet látják majd vendégül augusztus 21-én.

A Veszprémmel kezdünk

A Veszprém ellen kezdi a bajnokságot az MKC

Több mint ötvenen horgásztak a víztározón rendezett versenyen

bokri

bokri
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Egy győzelem, egy vereség
Megszerezte első győzelmét az OTP Bank Ligában 

városunk felnőtt csapata. Labdarúgóink az MTK Budapest 
vendégeként diadalmaskodtak, majd szoros mérkőzésen 

egygólos vereséget szenvedtek a Debrecentől.

MTK Budapest 
– Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)
A bajnokság 3. fordulójában a tavalyi évet 
4. helyen záró, az Európa Ligában két körig 
jutó fővárosiak fogadták csapatunkat 
Dunaújvárosban július 30-án. 

Az első tíz percben fölényben futbal-
loztak a hazaiak, akik Vass lövését követően 
a felső kapufát is eltalálták. Csapatunk előtt 
a 37. percben nagy lehetőség adódott, de 
Pauljevics kísérletét óriási bravúrral kipisz-
kálta Hegedűs a jobb alsó sarok elől. 

Együttesünk fordulás után bátrabban 
és veszélyesebben futballozott, aminek az 
59. percben meg is lett az eredménye. Egy 
formás akció végén Gohér élesen belőtt 
labdáját Kink pörgette elegáns mozdulattal 
a kapu jobb oldalába. Öt perccel később 
Nicorec, míg a 72. percben Frőhlich és Eger-
szegi is növelhette volna az előnyünket, így 
labdarúgóink megérdemelten szerezték meg 
első győzelmüket a 2016-2017-es idényben.

ÚJ JÁTÉKOS Mezőkövesdre igazolt a 27 
esztendős Jan Vosahlík. A korábbi cseh 
utánpótlás válogatott támadó játszott a 
Jablonec és a Slavia Praha csapataiban 
is, míg legutóbb kölcsönben a Pribram 
gárdáját erősítette. A cseh élvonalban 
186 mérkőzésen 16 gólt lőtt. A rutinos 
játékos fél + egyéves szerződést kötött 
csapatunkkal.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– DVSC-TEVA 0-1 (0-0)
Élénk érdeklődés előzte meg az augusztus 
7-én rendezett bajnoki mérkőzést, hiszen 
3300 néző látogatott a Városi Stadionba. 
Csapatunk kezdett jobban, ugyanis 
negyedóra elteltével Hudák fejjel, kevéssel 
ezután Kink távoli lövéssel veszélyeztetett. 
A játékrész felénél Nicorecet sérülés miatt 
Tóth B. váltotta, aki rögtön meg is „kínálta” 
Danilovicsot egy távoli lövéssel. A 33. perc-
ben Kink 14 méteres bombáját ismételten 

hatástalanította a vendégek hálóőre. A 41. 
percben egy gyors debreceni kontra végén 
dr. Horváth lőtte be balról élesen középre a 
labdát, Vági azonban becsúszva tisztázott a 
lendületből érkező Tisza elől.

KIMARADT HELYZETEK A 48. percben 
Vági bedobását követően Bacelic-Grgic 
ravasz emelése csattant a felső lécen. Az 
55. percben váratlanul vezetést szerzett a 
Debrecen. Egy szép akció végén dr. Horváth 
ívelte középre a játékszert, a hosszú oldalon 
jól helyezkedő Kuti közelről a bal alsó 
sarokba bólintott. Öt perccel később Gohér 
25 méteres szabadrúgását ütötte szögletre 
Danilovics, majd Bacelic-Grgic helyezett 
ígéretes pozícióból a kapu mellé. Két perccel 
később megfogyatkoztak a vendégek, 
ugyanis Tisza megkapta második sárga 
lapját, miután Tóthot hátulról elkaszálta. 

Együttesünk a hajrában többször is egyen-
líthetett volna, de a debreceniek hálóőrét 
nem sikerült mattolni ezen a napon. 
Együttesünk 4 forduló után a 8. helyen 
áll a bajnokságban 5 ponttal. A tabellát a 
Ferencváros vezeti 10 egységgel, a 9 pontos 
Vasas előtt.

KÉT MECCS EGY HÉTEN Csapatunk au-
gusztus 13-án, szombaton 18 órakor 
a Videoton FC csapatához látogat 
Felcsútra. Ezt követően az Újpest FC 
augusztus 17-én, szerdán 19 órakor 
lép pályára Mezőkövesden. Csapatunk 
augusztus 21-én, vasárnap 18 órakor 
a bajnoki címvédő Ferencváros ven-
dégeként, Budapesten a Groupama 
Arénában játszik bajnoki mérkőzést.

Bódi Krisztián

Minden erőfeszítés ellenére sem sikerült 
bevenni a debreceni kaput (Fotó: Mezőkövesd Zsóry)
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