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KOZMA-KIÁLLÍTÁS     A rendezvény a Kozma István festőművész, a nagybányai festőiskola neves festő- és kép-
zőművészének tárlatmegnyitójával folytatódott. Dr. Fekete Zoltán polgármester elismerően szólt a korábban 10 
évig városunkban élő és tevékenykedő művészről. „Örülök, hogy meghívtak, hogy állítsam ki munkáimat Mező-
kövesden. Ez a város nagy hatással van rám, kultúra, népművészete beleivódott sok alkotásomba” – mondta el 
Kozma István művész. Az alkotásokról, Kozma István munkásságáról Banner Zoltán, a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjével kitüntetett művészettörténész beszélt. A kiállításon, mely július 31-ig tekinthető meg a Közösségi 
Ház emeleti kiállítótermében, a művész régebbi és új munkái is láthatóak. 

                                                    
A programok délután a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban folytatódtak, ahol a legkisebbeket gyermekműsorral 
várták, de színpadra lépett a Mezőkövesdi Hangstúdió Egyesület is. A délután egyik fénypontja volt a divat-
bemutató, melyen Vámos 
Margó, az Újjászületett 
Matyóház vezetője által ter-
vezett, az ott dolgozók által 
kihímzett, divatos matyó ru-
hákat mutattak be. Az este 
során Badár Sándor humo-
ros műsora, és a Napoleon 
Boulevard koncertje szóra-
koztatta a közönséget. Késő 
délután és este pedig a Tisza 
Repülő Klub tagjainak jó-
voltából a vállalkozó kedvű 
látogatók kipróbálhatták, 
milyen lehet hőlégballonban utazni. A délután során Ayala humorista is szórakoztatta a főzőket, de zenélt a 
Kisforrás Népzenei Együttes, valamint a Csomópont Tehetséggondozó Program tagjai is. Az estét a Steel Orange 
fellépése után a Bikini nagyszabású koncertje, valamint tűzijáték zárta.

Június 21-én a Mátyás király szobor megkoszorúzásán 
lerótta tiszteletét egyebek között Mezőkövesd önkor-
mányzata és három testvértelepülésünk, Kézdivásárhely, 
Berettyószéplak-Dólya és Nagykövesd delegációja is, akik 
a Város Napja többi eseményén is részt vettek.

ÜNNEPI MŰSOR     A program a Közösségi Házban folyta-
tódott, ahol dr. Fekete Zoltán mondott köszöntőt. A pol-
gármester városunk történetének rövid összefoglalása 
mellett elmondta, hogy ezen a jeles napon emlékeznünk 
kell őseinkre, akik azért dolgoztak, hogy Mezőkövesd 
fejlődhessen, hogy most mi itt élhessünk. Hangsúlyozta, 
hogy a jelenben és a jövőben is a mezőkövesdieknek ösz-
sze kell fogni, és közös munkával tovább kell folytatni a 
fejlődést, a település bővítését, szépítését.

Az ünnepi gondolatok után került sor a város diákja-
inak munkáját elismerő díjak átadására. Az idei tan-
évben elért kiemelkedő tanulmányi, közösségi, sport 
teljesítménye alapján díjazásban részesült a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
diákjai közül Gaál Bence, Csávás Gergely, Pajtók Vivi-
en, Fülöp Kinga, Tóth Bence, és Besenyei István. 

Az „Év legjobb tanulója” díjat Zelei Péter, a Me-
zőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Szent Imre Tagiskolájának 7.B osztályos ta-
nulója vehette át.

Az „Év ifjú sportolója” kitüntető címet Kerékgyár-
tó Csaba, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Mező Ferenc Tagiskolájának 5.B osz-
tályos tanulója kapta. Az „Év ifjú művésze” díjat Nagy 
Ivett, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának nö-
vendékének ítélték oda. Az „Év ifjú szakmunkása” ki-
tüntető címet ebben a tanévben Németi Attila Gyula, 
a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 2/12 F 
osztályos diákja nyerte el. ”Városomért” kitüntetést 
vehetett át Tóth Viktor, a Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola tanulója. Az „Év 
diákja” díjat kapott Halmai Mónika, a Mezőkövesdi 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mező 
Ferenc Tagiskolájának 7.A osztályos tanulója.

Az ünnepségen a Mezőkövesdi Hangstúdió 
Egyesület művészei (Farkas Ágnes, Mozer Boglárka 
és Mozer Attila) is felléptek.           

FőZővERSENy   Immár 4. alkalommal szervezték 
meg a „Lábatlantyúk” Matyó Hagyományos Ételek 
Főzőversenyét, amelyre idén 22 csapat nevezett be. 
A Benke Laci bácsi által vezetett zsűrinek ez alkalom-
mal sem volt könnyű dolga, hiszen a csapatok által 
készített babgulyás, sertéspörkölt, halászlé és egyéb 
étkek nagyon ízletesek voltak. A Bográcsban készít-
hető hagyományos ételek, egytálételek kategória 
első helyezettje a Tiszacsegei hagyományőrzők let-
tek. A Matyó népi ételek kategóriában az első helyet 
a Bogácsi palócok érték el. A további díjazottak név-
sorát a mezokovesd.hu oldalon olvashatják. 

a mezőkövesdiek ünnepeKiállítás-megnyitók, sztárfellépők koncertjei, főző-
verseny, hőllégballonozás... számos program közül 
választhattak a mezőkövesdiek a város Napja idei 
rendezvényén, június 20. és 22. között. A háromnapos 
Matyó Fesztiválra több ezren látogattak ki. 

Dr. Fekete Zoltán, Kozma István és Banner Zoltán

Benke László mesterszakács 
bírált és díjazott

A diákok elismeréseit városunk első embere adta át Újdonság idén: bárki felszállhatott hőlégballonnal a Kavicsosnál

Esti nagykoncertek: a Napoleon Boulvard és a Bikini

Molnát Zs.
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számtalanszor láttam 
nagymamámat matyót 
hímezni. sokszor estig 

le se tette varróját. Néha 
odatelepedtem mellé, és 
tanítgatott, milyenek is a 

matyó rózsák, hogyan kell 
rajzolni, hímezni.

Ez a gyerekkori, kedves érzés 
jutott eszembe, amikor június 
20-án beléptem a Matyó Múzeum 
termébe, ahol az immár 5. alka-
lommal meghirdetett Százrózsás  

Hímzőpályázat zsűrizett mun-
kái tárultak elém.

Olyan érzés volt látni a szé-
pen kihímzett, tardi, szentistváni és 
mezőkövesdi matyó motívumok-

kal díszített darabokat, mintha 
egy színpompás, virágos réten 

lettem volna. Melengette a 
szívemet a látvány. Egy helyen 

elevenedett meg a múlt, őseink 
kultúrája, élete és a jelenünk, jö-
vőnk, az élő népművészetünk. 

Élő kultúránk

A V. Szathmári Ibolya, Csiffáryné Schwalm Edit, Veszprémi Katalin alkotta szakmai 
zsűrinek 247 pályamunkát kellett elbírálnia, melynek többsége látható a kiállításon.

A megnyitón dr. Fekete Zoltán polgármester kiemelte, hogy tárlaton igényesen 
elkészített, szép alkotások láthatóak, amelyek mérceként kell, hogy szolgáljanak min-
den alkotó népművész számára, hogy ne termékek, hanem alkotások szülessenek. 

A matyó kultúrának van múltja, jelene és jövője – ezt már Tállai András, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettes parlamenti államtitkára mondta, aki 
hangsúlyozta, hogy ez a pályázat bizonyítja, hogy a matyó kultúra élő kultúra.

V. Szathmári Ibolya, a zsűri elnökének értékelésében elhangzott, hogy több 
alkotásról külön tanulmányt is lehetne elkészíteni – kifinomult, igényes, egye-
di kidolgozottsága miatt.

Díjak
I. hely

II. hely

III. hely

Mezőkövesd különdíja

Tard különdíja

Szentistván különdíja

Népművészeti Egyesületek Szövetségének díja

Póta és Társa Kft. díja

Matyó Népművészeti Egyesület díja

Nyertesek
Zeleiné Pap Bernadett (Mezőkövesd)
Rozmaring Hímző Szakkör (Békéscsaba)

Fiser Józsefné
Homokkerti Nefelejcs Hímzőkör (Debrecen)

Rajna Mártonné, Zeleiné Pap Bernadett (tervező)  
Kétsopronyi Hímző Szakkör (Kétsoprony)
Kétsopronyi Hímző Szakkör (Sárospatak)
Sztankóné Németh Anna(Sárospatak)

Tóth Józsefné (Mezőkövesd)

Király Márta (Budapest)

Dénes Sándor (Békéscsaba) 

dr. Vécsey Lászlóné (Békéscsaba)

Kézimunka Szakkör (Kaba) 
Aranygyűszű Hímző Szakkör (Ózd)

Csörgőné Márton Éva 
és Pap Andrea (Mezőkövesd).

M. zs.

Benke László mesterszakács 
bírált és díjazott
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városháza Megújulnak az utak és a járdák
Jelenleg is zajlanak az út- és 

járdakarbantartási munkák, illetve 
befejezéséhez közeledik 

a Mártírok útján a parkolóépítés. 
Emellett több utca járdáját felújítják 

és a lövői út is új aszfaltot kap nyáron. 

Városunk önkormányzata minden esz-
tendőben jelentős forrást biztosít sa-
ját költségvetéséből az út-, valamint 
járdakarbantartási munkálatokra. 

„Nyár közepén számos utcában el-
indulnak a járdaépítési és -felújítási 
munkák. Emellett folyamatosan zajla-
nak az útkarbantartási munkák, hátra 
van még a Bogácsi út és a rácsatlakozó 
utcák, illetve a vasút alatti terület út-
jainak kátyúzása. Idén előreláthatólag 
60-65 millió forintot fordítunk útjaink 
és járdáink rendbetételére” – emelte ki 
dr. Fekete Zoltán polgármester.  Ebben 
az évben elkészítették a Mátyás király 
úton a László Károly úti Tagóvodától 
a Mártírok útjáig és a gimnáziumtól a 
temetőig a járda díszburkolatát. Lénye-
gében befejeződött a Mártírok útján a 

kétoldali párhuzamos parkolóépítés, 
melyet a zárt csapadékcsatorna meg-
építését követően tudtak megcsinálni. 
A Széchenyi út – Lövői út felújítását 
a Magyar Közút Nonprofit Kft. végzi 
majd el. Az ehhez kapcsolódó munkála-
tok, így a parkoló kialakítása, is megva-
lósultak. Jelenleg az érintett útszakasz 
csapadékvíz-elvezetésén dolgoznak. 
Maga az útfelújítás egy-két héten belül 
elindul, hiszen már aláírták a támogatá-
si szerződést, a szükséges pénzforrás is 
az önkormányzat rendelkezésére áll, és 
a városvezetés a kivitelezővel is megkö-
tötte a megállapodást.

A járdaépítési és -felújítási munká-
latok is rövid időn belül elkezdődnek, 
és a nyár végére valószínűleg le is zá-
rulnak majd. 

ÓVodaI focIpálya Nyáron műfüves 
pályát kap a Dohány úti és a Móra Fe-
renc úti Tagóvoda pályázati forrásból. 
Két évvel ezelőtt nyújtott be pályázatot 
önkormányzatunk két kisebb méretű, 
palánkkal ellátott műfüves pálya kiépí-
tésére. A pályázat elbírálásának pozitív 
eredményéről idén kapott értesítést 
városunk. „A mintegy 20 millió forint 
összköltségű beruházás megvalósításá-
hoz az önkormányzat 5,6 millió forint 
önerőt biztosít. Az a célunk ezzel a fej-
lesztéssel, hogy a gyermekek már óvo-
dás korban megismerkedjenek a lab-
darúgással, a játék örömével” – tette 
hozzá dr. Fekete Zoltán.

A munkát a nyáron elkezdik és tervek 
szerint szeptemberig be is fejezik.

M. zs.

Helyére került a tiszta forrás településtábla
a Matyó Múzeum falára helyezték el a tiszta forrás település- 
emléktáblát június 11-én.

Magyarország több mint 3000 települése 
közül az országban elsőként vehette át 
városunk polgármestere, dr. Fekete Zol-
tán a „Tiszta forrás település” díjat, ame-
lyet a legnagyobb népdalgyűjtési hagyo-
mányokkal rendelkező városok és falvak 
számára az idei évben első alkalommal 
ajánlott fel a Magyar Művészeti Akadé-
mia és a Zenetudományi Intézet.

Bogyiszló, Mohács és Iregszemcse 
mellett Mezőkövesd kapta meg a kitün-
tető címet, és az ezzel járó emléktáblát, 
valamint az adott városban gyűjtött nép-
dalokat tartalmazó lemezt.

A tábla június 11-én került végleges he-
lyére a Matyó Múzeum főutca felőli hom-
lokzatára. A leleplezés előtt dr. Fekete Zol-
tán polgármester mondott köszöntőt, aki 
kiemelte, hogy ez a cím őseink munkáját, 
kultúránkat ismeri el. 

„A város, az itt élő emberek, de főként 
az elődeink elismerése ez a cím. 1899-ben 
Vikár Béla matyó népdalokat gyűjtött te-

lepülésünkön. Már akkor híres és párat-
lan volt népdalairól városunk. Ez a tábla 
és ez a díj is azt jelképezi, hogy minden, 
ami a magyar kultúrát jellemzi (népzene, 
népművészet, tánc), jelen van Mezőkö-
vesden. A mai nemzedéknek, nekünk erre 
büszkének kell lennünk. Ugyanakkor fele-
lősséget is kell vállalnunk. A mi dolgunk 
az, hogy utódaink is megismerjék és to-
vábbvigyék egyedi és értékes kultúránkat” 
– emelte ki a városvezető. 

A köszöntő után Mozerné Horga Ste-
fánia, a Művészeti Iskola vezetője osztot-
ta meg gondolatait. Elmondta, amellett, 
hogy Mezőkövesd európai kisváros, pél-
daként szolgál a magyar települések előtt 
is hagyománytiszteletével, kultúrájával. 
Hozzátette, hogy a számos elismer és díj 
jelzi, hogy a megérdemelt rangján kezelik, 
megbecsülik Mezőkövesdet és kimagasló 
értékeit. A mezőkövesdi népzene is az el-
ismert kincsek sorába lépett a Tiszta for-
rás település címmel. 

A táblák Bartók Béla, Kodály Zoltán, 
Lajtha László, valamint a Mezőköves-
den tevékenykedő Vikár Béla gyűj-
téseinek helyszíneit örökítik meg az 
utókornak. 

Az átadó eseményen Indre Andrea 
népdalénekes énekelt, míg Pető Margit 
Matyó Himnusz című versét Tóth Ben-
ce, a gimnázium tanulója szavalta el. 

Molnár Istvánné települési képviselő, 
Mozerné Horga Stefánia tagintézmény-vezető 

és dr. Fekete Zoltán polgármester 
leplezték le az emléktáblát

M. zsanett

Mintegy 65 millió forintot fordít 
az önkormányzat út- és járdafelújításra
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városháza

Matyó mellényben a fúvósok

Negyvenkét hímzett 
matyó mellényt vet-
tek át a pro urbe díjas 
Mezőkövesdi fúvósze-
nekar tagjai dr. fekete 
zoltán polgármestertől. 

A díszes ruhadarabokat városunk ön-
kormányzata ajánlotta fel a fúvósok-
nak. A mellényeket a Start munkaprog-
ram keretében, a Városi Galériában 
tevékenykedő, képzett varrónők készí-
tették. „Először dr. Fekete Zoltán vetet-
te fel az egységes öltözet lehetőségét. A 
tervezési időszak és a méretek levétele 
után gyakorlatilag három hét alatt ké-
szítettük el a mellényeket. A fúvósze-
nekar tagjai nagyon örültek a hímzett 
ruhadaraboknak, mi pedig kívánjuk 
nekik, hogy sok szép sikerrel öregbítsék 
városunk hírnevét” – emelte ki Vámos 
Margó, a Népművészet Ifjú Mestere, a 
csoport vezetője.

A június 20-ai átadó ünnepségen első-
ként dr. Fekete Zoltán polgármester osz-
totta meg gondolatait. Kiemelte, hogy a 
közmunkaprogram keretében a képzett 
szakemberek olyan értékteremtő tevé-
kenységet végeznek, amely egyedülálló 
az országban. Emellett azt kívánta a ze-
nekar tagjainak, hogy használják egész-
séggel az öltözetet és ezzel is hirdessék a 
matyó hagyományok, valamint a matyó 
népművészet szépségét.

KöszöNEt Ezt követően Panyi Zoltán, 
a fúvószenekar vezetője mondott kö-
szönetet. „A magam és a zenekar tagja-
inak nevében köszönjük a polgármester 

úrnak és az önkormányzatnak, hogy ezt 
a csodálatos és értékes matyó mellényt 
zenekarunk részére adományozták. 
Természetesen köszönjük a precíz mun-
káját azoknak az asszonyoknak, illetve 
hölgyeknek, akik elkészítették. Ígérem 
mindannyiunk nevében, hogy igyekszünk 
a mellényt büszkén viselve, Mezőkövesd 
városát és a matyó kultúrát képességeink 
legjavát adva méltón képviselni határa-
inkon belül és kívül egyaránt” – hangsú-
lyozta Panyi Zoltán vezető. 

A Fúvózenekar tagjai július közepén 
az olasz Petrioloban fogják képviselni 
városunkat, ahol már az új mellényben 
lépnek majd közönség elé.

Sokat tettek anyanyelvünkért
Dáni Eszter és Bagoly Anabella kapta meg a Kiss Lázár-díjat Kézdivásárhelyen 
ebben az esztendőben.

Városunk önkormányzata 2013-ban alapította meg a 
kitüntetést, amely a magyar nyelv ápolását szolgálja a 
határon túl élő közösségben. Az elismerést olyan nyol-
cadikos diák kaphatja meg testvérvárosunkban a tanév 
végén, aki általános iskolai tanulmányai során kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott az anyanyelv megőrzése, 
művelése és ápolása területén. A tanulókat minden 
esztendőben Kézdivásárhely önkormányzata terjeszti 
fel a Kiss Lázár-díjra. Az a fiatal, aki megkapja az egy-
kori kiváló magyartanár nevét viselő elismerést, a ki-
tüntetésen túl 100 ezer forintos jutalomban részesül. A 
kézdivásárhelyi és a mezőkövesdi önkormányzat meg-
állapodásának értelmében legalább tíz éven keresztül 
megjutalmazzák a legjobban teljesítő fiatalokat.

Dáni Eszter irodalmi és mesefeldolgozó versenyek 
mellett fogalmazásokkal és cikkek írásával járult 
hozzá a magyar nyelv ápolásához.

„Boldogság tölti el a szívemet, mert ezt az 
emlékdíjat az osztálytársammal együtt vehettem 
át. Számomra a Kiss Lázár-díj nagy kitüntetés, 
amivel a magyar nyelv és irodalom területén a 
négy év alatt elért eredményeim, tevékenységeim 
nyertek elismerést. Úgy érzem, ezzel a díjjal még 
közelebb kerültem a magyar nyelvhez. Megerő-
södtem ezen kitüntetés által és ígérem, hogy az 
elkövetkezendőkben továbbra is ápolom a ma-
gyar nyelvet” – emelte ki Dáni Eszter.

Bagoly Anabella szintén aktívan részt vett ma-
gyar irodalmi és nyelvi tanulmányi versenyeken, va-
lamint vetélkedőkön. A tanuló ezen felül rendszeres 
en verseket szavalt az iskolai ünnepségeken.

„Hatalmas öröm és megtiszteltetés számomra, 
hogy a Kiss Lázár-díj tulajdonosának választottak. 
A négy évi, kitartó munkám elismerésre talált, ami 
a továbbiakban ösztönzőképpen hat majd rám, 
hogy ezután se adjam föl, harcoljak tovább, hiszen 
minden kitűzött cél elérése csak rám vár. A magyar 
nyelv egy kincs, melyet feladatomnak érzek meg-
őrizni, hiszen az, hogy magyarul beszélek, életem 
legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható” – 
hangsúlyozta Bagoly Anabella.

Miniszterhelyettessé 
nevezték ki 
tállai andrást 

Térségünk országgyűlési képviselője a 
Nemzetgazdasági Minisztérium parla-
menti államtitkáraként és miniszterhe-
lyettesként fog részt venni a 3. Orbán-
kormány munkájában. Tállai András a 
kinevezési okiratot június 12-én vehette 
át Áder János köztársasági elnöktől.

Bódi K.

A kézdivásárhelyi önkormányzat döntése 
alapján idén ketten vehették át a Kiss Láz-
ár-díjat. Dáni Eszter (balra) és Bagoly An-
nabella (jobbra) egyaránt a Nagy Mózes 
Elméleti Líceum 8. évfolyamos tanulója

B. Krisztián
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Jókai anna Kossuth-
díjas író nyitotta 

meg a 85. Ünnepi 
Könyvhetet és a 13. 

Gyermekkönyv-
napok Borsod-aba-
új-zemplén megyei 

programsorozatát 
városunkban. 

a könyvek 
ünnepe

A Hősök terén elsőként dr. Fekete Zoltán 
polgármester mondott köszöntőt, aki ki-
emelte, hogy a könyv, az olvasás végig-
kíséri életünket, jelen kell, hogy legyen 
napjainkban és jövőnkben.

Dr. Kovács János, a B-A-Z. Megyei 
Önkormányzat főjegyzője köszöntőjé-
ben méltatta az immár 85. alkalommal 
megszervezett könyvhetet.

NyItÓBEszÉd Jókai Anna, Kossuth-díjas 
író elmondta, hogy a regények, novellák, 
versek olvasása több mint a betűk felis-
merése és értelmezése. Egy könyv sokkal 
többet jelent: kikapcsolódást, egy-egy 
élethelyzetben pedig támaszt, nyugalmat. 

A műsor keretében Mozerné Hor-
ga Stefánia, a Művészeti Iskola vezetője 
és Nyikes Nikoletta, a Művészeti Iskola 

tanára közös előadásában megzenésített 
verseket hallott a közönség, valamint fel-
lépett a Kujtorgó Néptáncegyüttes.

A hivatalos megnyitó után Jókai 
Anna dedikálta Ne féljetek című művét. 
Emellett lehetőség nyílt a mezőkövesdi 
szerzők, többek közt Laboda Kálmán, dr. 
Pázmándi László, Hajdu Imre dedikált 
köteteinek megvásárlására. 

ÍrÓ-olVasÓ találKozÓ Jókai Anna az 
irodalomról, az írásról, a könyvekről 
szóló gondolatait osztotta meg a kö-
zönséggel a Közösségi Ház emeleti ki-
állítótermében. 

„Nem az a fontos, hogy sokat, és bár-
milyen művet olvassunk, hanem az, hogy 
mit olvasunk. Nem válogatás nélkül kell 
könyvet olvasni, hanem azokat a kötete-

ket kell megtalálni, amelyek illenek a lel-
künkhöz, a lelki könyvtárunk  darabjai, 
amelyeket elő tudunk venni a keserű per-
ceinkben és segítenek nekünk az életünk 
során. A könyvek gyógyszerek … a szomo-
rúságunkra, a bánatunkra, gondjainkra” 
– emelte ki az író.

Emellett beszélt az immár 25. kiadás-
ban megjelent Ne féljetek című köteté-
ről, valamint a június 12-én az Ünnepi 
Könyvhét alkalmából kiadott többköte-
tes A mérleg nyelve című műről, amely 
eddig megjelent novelláit, tárcaleveleit, 
írásait tartalmazza. 

A találkozón Molnár Istvánné te-
lepülési képviselő, az Oktatási, Egész-
ségügyi és Civil Kapcsolatok Bizottsá-
gának elnöke mutatta be, méltatta az 
írónő munkásságát. 

Több ezren látogattak el városunk múzeumaiba június 21-én. A Múzeumok 
Éjszakáján a Matyó Múzeum, a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, 
a Takács István Gyűjtemény és a Kisjankó Bori Emlékház különböző programok-
kal várta az érdeklődőket este hat óra után.

A Városi Galéria 21 órától Különlegességek, ritkaságok 
Takács István életművéből című filmvetítéssel csalo-
gatta a vendégeket. Emellett óránként Egy órában egy 
élet címmel tárlatvezetést is tartottak, amelyre sokan 
kíváncsiak voltak. A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeum 18 órakor kiállítás-megnyitóra várta az 
érdeklődőket, ahol Torockó titkai címmel az erdélyi 
településsel és annak látnivalóival ismerkedhettek 
meg a jelenlévők. A megnyitón elsőként Kádár Zoltán 
múzeumigazgató köszöntötte a megjelenteket, majd 
pedig dr. Fekete Zoltán polgármester osztotta meg 
személyes élményeit, gondolatait Torockóról. Ezt kö-
vetően Koppándi Botond unitárius lelkész mutatta be 
Torockót, a fényképen látható nevezetességeket.

„Torockót nagyon sok magyar felkeresi elsősorban 
természeti adottságaiért, kulturális örökségéért. A tárlaton 
Forgó Géza fotóművész alkotásait láthatjuk, aki ihletetten és 
nagyon jó szemmel látta meg a település értékeit. Elsősorban 

a népi építészetet, a fehér házakat, amelyek egyedi módon őrzik 
azt a múltat, amelyet a városi rangban élő torockói bányászok 
építettek. Aztán lefényképezte a gyönyörű tájat a székelykővel, 
a torockószentgyörgyi várral. Emellett láthatunk olyan képet, 
amely a falu népművészetét, népművészeti alkotásokat, a var-
rottasokat, a népviseletet, illetve az ott élő embereket ábrázolja” 
– emelte ki Koppándi Arnold. A kiállítás mellett harcművé-
szeti bemutatót, gépindítást, fafaragást, kovácsbemutatót 
tekinthettek meg a gyűjteménybe ellátogatókat. 

A Matyó Múzeumban a gyermekek zenés, tán-
colós játékokat próbálhattak ki. 19 órától már a 
hölgyek, háziasszonyok sajátíthatták el a különböző 
gyúrt tészták elkészítését. Különböző kártyajátéko-
kat is kipróbálhattak a vendégek, majd gyertyafé-
nyes múltidézés keretében rendhagyó módon tekint-
hették meg az állandó kiállítást. 

A Kisjankó Bori Emlékházban a látogatók kukoricát 
morzsolhattak, csuhébabát készíthettek. 

Múzeumi kaland

M. zs.

M. Zs.

Különleges programokkal invitáltak 
a múzeumok az egyéjszakás kalandra
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Virágszobrok, ingyen Wi-fi, 
webkamera

Virágszobrokkal bővült városunk több közterülete. Újdonság még az ingyenesen használható 
vezeték nélküli internethálózat és a webkamera a Kavicsos-tó és szabadidőparkban. 

A mezőkövesdiek és az ide érkezők min-
den tavasszal, nyár elején tapasztalják, 
hogy virágba borul a város. Évről évre 
több terület kap új virágágyást, illetve 
egyedi virágkompozíciókat. 

„Tavaly 22 ezer, idén már 32 ezer tő vi-
rágot ültettünk ki Mezőkövesd közterületei-
re. A mintegy 50%-os növekedés annak kö-
szönhető, hogy a Zsóry fürdőben létrehozott 
üvegházban már – saját magunk – több 
mint 5000 tő virágpalántát neveltünk ebben 
az évben. Új helyszíneket is virágosítottunk, 
illetve új elemek is megjelentek. Ilyen az Egri 
út elején a páva alakú virágszobor,  vagy a 
Kavicsos-tó és Szabadidőparkban a stég 
előtt találhat virágból készített napóra” – 
mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

Még a Zsóry fürdő bejáratánál és a főté-
ren is lesznek térbeli virágkompozíciók.

Az M3-as autópályáról bevezető kör-
forgalmi csomópontban virágokból rak-
ták ki városunk nevét.

Jelenleg városunkban mintegy 700 m2-
en van intenzív virágos felület. A virágosítás 
mellett már 21 fát is ültettek. A Zsóry für-
dőben található üvegházban és kertészetben 
5000 facsemetét és örökzöldet nevelnek, 
amelyek jövőre díszítik majd a tereket. 

A virágszobrok mellett több újdonsá-
got is bevezettek az elmúlt időszakban. 
Mezőkövesd Város Önkormányzata a 
parkban sétálók, pihenők számára in-
gyenes internet-elérhetőséget biztosít. A 
használathoz szükséges felhasználónév 

és a jelszó is egyaránt:  „kavicsos”. A WI-
FI-t a MK-HOTSPOT hálózaton keresz-
tül lehet elérni. A szolgáltatás egy órán 
keresztül használható, utána a rendszer 
bontja a kapcsolatot.

„A Jézus Szíve templom tornyába el-
helyeztünk egy, a Kavicsos-tó és Szabad-
időparkra néző webkamerát. Számos te-
lepülés, falu élt már ezzel a lehetőséggel, 
hogy interneten keresztül is látni lehessen 
a központi tereket, látványosságokat. 
Terveink szerint Mezőkövesd több részén 
is helyezünk majd el webkamerákat” – 
tette hozzá a polgármester. 

A webkamera képét Mezőkövesd hi-
vatalos honlapján, a www.mezokovesd.
hu oldalon tekinthetik meg. M. zs.

Bővült a Gépmúzeum 
területe 
Újabb területtel bővült a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasá-
gi Gépmúzeum. Az adományokból megvásárolt teret rész-
ben kiállításra, részben pedig gépek és egyéb eszközök 
tárolására használják majd. 

Az elmúlt évtizedekben folyamatoson gyarapodott a Gépmúzeum 
gyűjteménye, amellyel egyidejűleg mindig igyekeztek a múzeum 
alapterületét is növelni. Az évek során egyre több környező telket 
vásárolt meg az intézmény, főként felajánlásokból. 2013 év végén, 
ez év elején tovább bővült. 

 „Az új telek révén szinte megduplázódott a gyűjtemény területe. Ez a par-
cella, amely a Kőrisfa utca felé fekszik és határos a múzeummal, a Beller-családé 
volt. Városunk önkormányzata, számos cég és magánszemély támogatásával 
tudtuk megvásárolni. Az elmúlt években megvásárolt egyik Beller-telken egy 
33x9,5 méter alapterületű kiállítóépületet alakítunk ki még idén. A másik te-
rület tárolóhelyként funkcionálna” – mondta el Hajdu Ráfis János, a gépmú-
zeum alapítója. Jelenleg a terület rendezése zajlik. A következő hetekben a 
kiállítóépület építését kezdik el.

FOCITÁBOR A Mezőkövesd Zsóry FC idén is megszervezi hagyományos focitábo-
rát a 6 és 12 év közötti gyermekek részére július 14-étől 18-áig. A foglalkozások 
napközis rendszerben zajlanak majd 7.30 és 16.30 között. Az egyesület minden 
nap ebédet biztosít a résztvevő gyermekek számára. A szakemberek a volt tűz-
oltópályán kialakított Sportcentrumban fogják megtartani a foglalkozásokat. A 
focitáborba július 10-éig lehet jelentkezni. A táborról és a jelentkezésről bőveb-
ben Sivák Sándornál, a 30/304-6611-es telefonszámon érdeklődhetnek.

NyÁRI KÉZMŰvES FOGLALKOZÁSOK Csuhébabát, hűtőmágnest készítettek 
a gyerekek a Matyó Népművészeti Egyesület idei kézműves táborában, júni-
us 23–27. között. A 14 gyermek egyebek mellett karkötőket, kiegészítőket 
körmöcskézett, kipróbálhatták a csuhébaba- és csuhévirág-készítést, valamint 
matyó mintákat rajzoltak és festettek.

-os-
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huszonnyolc tanuló kapott aM kategóriás vezetői igazolványt a Mezőkövesdi 
általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola tanévzáró ünnepségén. az ese-
ményt június 18-án rendezték meg a Városi sportcsarnokban.

Véget ért a 2013-2014-es tanév az általá-
nos iskolákban, így szeptemberig a mező-
kövesdi oktatási intézmények kapui is be-
zárulnak. Az összevont évzáró ünnepséget 
az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is a 
Városi Sportcsarnokban rendezték meg.

KIMaGaslÓ ErEdMÉNyEK Az eseményen 
Gáspár Erzsébet, a MÁAMIPSZ általá-
nos igazgató helyettese, majd Gál János 
igazgató mondott köszöntőt, aki röviden 
értékelte a hátrahagyott tanévet. A vezető 
elmondta, hogy az iskolához tartozó hat 
intézmény (a Szent Imre, a Mező Ferenc, a 
Bárdos Lajos, a tardi Szabó Zoltán, a cse-
répfalui Hórvölgye, valamint a bükkzsérci 
Ódorvár Tagiskola) 46 osztályában össze-
sen 891 tanuló végzett az elmúlt évben. „A 
diákok közül 133 volt az első osztályo-
sok, míg 118 a végzősök létszáma. Isko-
lánk tanulmányi átlaga 4,03 volt idén, 
ami úgy gondolom, hogy nagyon jó ered-
ménynek számít. Intézményünkben 95 
diák végzett kitűnő eredménnyel, a jeles 
tanulók száma pedig 60, ugyanakkor 20 
főnek javítóvizsgát kell tennie augusz-
tusban” – emelte ki az igazgató.

Ezt követően az elmúlt években, vala-
mint a legutóbbi tanévben kiemelkedően 
teljesítő diákokat jutalmazták. Oklevelet 
kaptak azok az alsó tagozatos gyerekek, 

akik négy éven keresztül kitűnő ered-
ményt értek el, valamint az idén kitűnő 
bizonyítvánnyal végző felsős diákok. 
Emellett jutalmazták az országos tanul-
mányi és sportversenyeken kiemelkedő-
en szereplő tanulókat. Az elismeréseket 
dr. Fekete Zoltán polgármester adta át a 
gyerekeknek, aki ezután a jelenlévőket 
köszöntötte. Városunk első embere egye-
bek mellett gratulált az elmúlt tanévben 
elért szép eredményekhez, megköszönte 
a pedagógusok egész éves lelkiismeretes 
munkáját és mindenkinek kellemes pihe-
nést kívánt a nyári szünetre.

Ezt követően Gál János igazgató a Já-
rási Pedagógusnapon díjazott tanárokat, 
valamint a nyugállományba vonuló pe-
dagógusokat köszöntötte.

proGraM a BalEsEtMENtEs Köz-
lEKEdÉsÉrt Az ünnepség zárásaként 
Pitkó László, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztályának vezetője osz-
totta meg gondolatait az Országos Bal-
eset-megelőzési Bizottság által szervezett 
„SuliMoped” programmal kapcsolatban. 
Elmondta, hogy a Belügyminisztérium 
támogatásával megvalósult projektet öt 
megyében, köztük Borsodban indították 
el a 2012-2013-as tanévben. 

A program célja, hogy minél több fiatal 
megismerje a közlekedési szabályokat, 
így jelentős mértékben csökkenjen a 
gyermekbalesetek száma hazánkban. A 
projekt sikerét jól mutatja, hogy város-
unkban összesen 101 diák jelentkezett, 
akik közül 35 tanuló kapott lehetősé-
get arra, hogy részt vegyen a díjmentes 
„AM” kategóriás járművezetői képzésen. 
Ennek keretében az elméleti és gyakorlati 
oktatás mellett egészségügyi ismereteket 
szereztek az általános iskolás fiatalok. 

A tanfolyam végén 28 tanuló vizsgá-
zott le sikeresen. A diákok az ünnepség 
keretében vehették át a legfeljebb 50 köb-
centiméteres segédmotor-kerékpár, illetve 
mopedautó vezetésére jogosító AM kate-
góriás vezetői engedélyüket Pitkó László 
rendőr alezredestől és Szerencsi Árpád 
rendőrkapitánytól. Bódi K.

Tanévzáró a Széchenyiben 
Június 12-én lezárták a tanévet a Széchenyi István Kato-
likus Szakképző Iskola tanulói. Az évzárót a Szent László 
templomban tartották meg. 
Immár második éve annak, hogy az Egri Egyházmegye lett a középfokú intézmény 
fenntartója. Az elmúlt esztendőhöz hasonlóan idén is szentmisével búcsúztak a 
tanévtől az iskola tanulói. A Szent László templomban megtartott szertartáson 
részt vett Jéger Károly pápai prelátus, dr. Medvegy János apát-plébános és Lipcsák 
János érseki biztos. A mise után Lipcsák János osztotta meg gondolatait, majd 
Csirmaz István, az intézmény igazgatója mondta el jótanácsait a nyárra. Az igaz-
gató hangsúlyozta, hogy a diákok a nyári pihenés, olvasás, egyéb időtöltés mellett  
legalább vasárnaponként látogassanak el templomba is. 

Aranyba foglalt 
magyar beszéd
Arany fokozattal és különdíjjal tért 
haza Ongai Kata a Kazinczy Szép 
Magyar Beszéd versenyről. 
Péchy Blanka színművésznő alapítványa indította el a Kazinczyról elnevezett 
SZÉP MAGYAR BESZÉD versenyt, amely az eltelt évtizedek során országos moz-
galommá vált. Idén ezen a versenyen vett részt a mezőkövesdi Ongai Kata is. Két 
szöveget kellett felolvasnuk a versenyzőknek. Az egyiket szabadon választhat-
ták, a másikat pedig a helyszínen kapták meg. 

Ez utóbbi esetében a résztvevők 15 percet kaptak a felkészülésre.  Mind-
kettő 20-25 soros, eredeti, magyar – 20-21. századi – közlő prózai stílusú 
szövege volt. A mezőkövesdi, de az egri Dobó István Gimnázium tanuló diákot 
Batári Antal készítette fel a verseny iskolai, városi, térségi és országos fordu-
lójára, ahol Ongai Kata jól szerepelt.  

„Aranyfokozatot kaptam, valamint én vehettem át a legtöbb pontszámot 
elérő versenyzőnek járó különdíjat is. Meg is lepődtem, hogy ilyen szép ered-
ményt értem el, mert úgy éreztem a megméretés alatt, hogy hibáztam, de ezek 
szerint mégsem rontottam” – mondta el Ongai Kata, aki könyveket, emlékla-
pot és érmet is kapott jutalmul. 

A Szent Imre Tagiskola diákjai verses, énekes 
műsorral búcsúztatták a tanévet

N. E.
Zsani
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mozaik

a szepesi ferenc pedagógiai Díj 10 éve
a szepesi ferenc név bizonyára sok mezőkövesdi ember számára ismerősen hangzik. pEdaGÓGus 
volt. pályáját 1920-ban kezdte Mesterszálláson. 1939-ben került Mezőkövesdre a szent Imre Elemi 
Népiskolába tanítóként. 27 évig dolgozott itt.

A II. világháború után 1946-ban 
kinevezték az iskola igazgatójá-
vá. Az államosítás után 1948-

ban megerősítették ezen a poszton. 
Húsz éven keresztül, egészen 1966-os 
nyugdíjba vonulásáig irányította az 
intézményt. Neve összeforrt a Szent 
Imre Iskolával. Vezetői, tanítói munkáját 
mindvégig nagy odaadással, lelkiisme-
retesen végezte. Nagyon jó kapcsolatot 
ápolt tanítványokkal, szülőkkel, mun-
katársakkal egyaránt. A közéletből is 
nagyon aktívan kivette a részét. Családi 
élete példás volt. 3 gyermeke szüle-
tett. Ferenc fiát a háború végén sajnos 
elvesztette. Két lánya, Márta és Katalin 
szintén pedagógusok lettek. 

Szepesi Ferenc egyik lánya, Kovács 
Jánosné Szepesi Márta Mezőkövesden 
született 1940. június 3-án. Édesanyját 
Mátrai Katalinnak hívták. Férje Kovács 
János földmérő mérnök, nyugalma-
zott hivatalvezető. Ma Szolnokon élik 
jól megérdemelt nyugdíjas éveiket. 2 
gyermekük született. Mártika 1961-ben 
végzett a Szegedi Állami Pedagógiai 

Főiskolán magyar-ének szakon. Ettől 
az évtől kezdve különböző szolnoki 
iskolákban tanított 1995-ig. Tevékenysé-
géért 1975-ben Kulturális Miniszteri Di-
cséretet kapott. 1986-ban pedig a Kiváló 
Munkáért kitüntetés tulajdonosa lett. 

Édesapja emlékét őrizve 2004-ben 
megalapította a Szepesi Ferenc Peda-
gógiai Díjat. Ezzel a díjjal is tisztelegni 
kívánt édesapja munkásságának. 10 éven 
keresztül minden évben ajándékozott egy 
aranygyűrűt díszoklevéllel és pénzju-
talommal annak a Szent Imre Iskolá-
ban tanító aktív pedagógusnak, akit a 
nevelőtestület arra méltónak tartott. Úgy 
gondolom, hogy ez a nemes cselekedet 
mindnyájunkat arra ösztönöz, hogy még 
több szeretettel, hittel és akarattal nevel-
jük és oktassuk az itt tanuló gyerekeket 
az emberi értékekre, a világ titkainak, 
csodáinak megismerésére. 

a 10 év alatt az alábbi pedagógusok 
kapták meg ezt az elismerést:
Gánóczy zoltánné volt iskolaigaz-
gató, tanítónő, Csoma Gusztávné 

tanítónő, pázmándi istvánné tanárnő, 
szenderák andrásné tanítónő, Ör-
dög Mária tanítónő, nyitrai józsefné 
tanárnő, Bágyiné árvai Mária tanárnő, 
Demeterné erdős edit tanárnő, kispál 
pálné tanárnő, földes józsef tagintéz-
mény-vezető, tanár.

Azt hiszem, mindnyájunk nevében mond-
hatom, hogy köszönettel és hálával tarto-
zunk Kovács Jánosné Szepesi Mártikának 
ezért a csodálatos és megható cselekedeté-
ért. Büszkék vagyunk arra, hogy abban az 
iskolában dolgozunk, ahol egykor Szepesi 
Ferenc tanított és igazgatott. Ez a díj méltó 
emléket állít annak az embernek, aki igazi 
példaként áll minden pedagógus előtt.

Kedves Mártika, köszönjük Neked, és 
nagyon jó egészséget kívánunk! Örülünk, 
hogy Te is méltán kerültél a „Szent Imre-
díjasok” közé! 

A Szent Imre Tagiskola 
Nevelőtestülete nevében: 

földes józsef
tagintézmény-vezető

orvosi kitüntetés
rangos elismerést vehetett át dr. somogyi Éva kardiológus, az Év magánrendelője díj átadó 
ünnepségén. az Egerben és Mezőkövesden praktizáló szakorvos közönségdíjban részesült a 
páciensek szavazatai alapján.

A hazipatika.com internetes portálon hagyományteremtő szándékkal 
hívták életre az Év magánrendelője elnevezésű szavazást. A megméreté-
sen három kategóriában több mint 200 egészségügyi magánintézményt 
értékeltek. A díjakat a páciensek szavazatai mellett egy öttagú szakmai 
zsűri döntése alapján osztották ki. 

A közönségdíjakról a betegek dönthettek, akik hat szempont figyelem-
bevételével voksolhattak. A kategóriában mintegy 4000 szavazat összesítése 
után hirdették ki a győzteseket.

Az egyéni praxisok között az egri dr. Somogyi Éva kardiológus főor-
vos magánrendelése végzett az első helyen, aki Mezőkövesden a Városi 
Rendelőintézetben, valamint Egerben hetente egy szakrendelést tart, 
emellett dolgozik a magánrendelésen. A szakember gyógyítás iránt ta-
núsított elhivatottsága mellett nagyon fontosnak tartja, hogy a betegek 
számára a lehető legjobb körülményeket és ellátást biztosítsa. A doktor-
nő áldozatos és magas színvonalú munkáját a betegek is elismerték az 
internetes versenyen. Bódi K.

Dr. Somogyi Éva
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Bemutatták 
a Matyó Portát

A Matyó Porta lét-
rejöttét, szolgálta-
tásait mutatta be 
Bánné Tóth Anita 
a városi könyvtár-
ban, június 18-án.

A városi könyvtár által elindított helytörténeti sorozat ne-
gyedik előadásán megtudhattuk, hogy a Mártírok útján 
található, a régi szokásoknak megfelelően berendezett ház 
első szobáját kiállító-helyiségnek használják, míg a hátsó 
lakrészben a vendégek felpróbálhatják a népi viseletet. 
A kettő között bolt található, ahol számos matyó, matyó 
mintás terméket lehet vásárolni. Emellett kézműves-
foglalkozásokkal, pípicssütéssel és egyéb programokkal 
várják vendégeiket. Bánné Tóth Anita, a porta gazdaasz-
szonya fényképekkel illusztrálta a tájházat, illetve az általa 
készített matyó motívumokkal ellátott divatos ruhákat. Az 
előadássorozat következő programját szeptember 17-én 
rendezik meg a Városi Könyvtárban, ahol a közönség Takács 
Istvánnal, a matyó festőművésszel ismerkedhet majd meg 
Laczkó Pető Mihály előadásában.

Szellemi kulturális örökségünk, 
a matyó népművészet Pécsett
2014. május 15-től négy héten át volt látható a matyó népművészetet bemutató kiállí-
tás Pécsett, a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakkö-
zépiskolában. A tárlatot Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató professzor nyitotta meg, 
a rendezvényen felléptek a Matyó Népművészeti Egyesület táncosai is.

A kiállításon megtekinthető gyűjtemény egy részét Kis 
Jankó Bori, valamint követőinek, tanítványainak munkái 
képezték. A matyó művészet összetevőit: színes hímzé-
seket, női ruhákat, surcokat, falvédőt, asztalterítőt, tardi 
és szentistváni tárgyakat, rajzokat, képeket láthattak a 
pécsiek, továbbá az Ormánságból és a környező telepü-
lésekről idelátogatók. Meglepő volt számomra az érdek-
lődés nagysága, a fiatalok aktivitása, akik a matyó élet 
XIX–XX. századi mindennapjaira is kíváncsiak voltak. 

Meghatott az idősebb korosztály nosztalgiája, akik a 
hímzések láttán idézték fel fiatalkoruk életét, a csalá-
dok esti hímezgetését, horgolását, beszélgetéseit. Volt 
olyan néni, aki könnyekig meghatódott a látottakon. 
Egy idősebb férfi félve mutatta matyó hímzéses zseb-
kendőjét, amelyet 1948-ban vásárolt, és egy fényképet 
Kis Jankó Boriról, aki mellett ő maga volt látható. Hozzá 
sem nyúlhattam tárgyaihoz. 

Az iskola diákjai feladatot is kaptak: az őszi tudo-
mányos diákköri konferencián a matyó népművészet 
motívumvilágáról tartanak majd előadásokat.

A színes kiállítást sikeresnek mondhatjuk, hiszen 
az emberek érdeklődése visszaigazolta a szervezők kez-
deményezését és munkáját. 

Köszönjük Mezőkövesdnek, Mezőkövesd polgár-
mesterének, a Matyó Múzeum vezetőjének, a Matyó 
Népművészek Egyesület elnökének, hogy támogatták, 
segítették a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály 
Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskoláját a matyó 
kiállítás megrendezésében!

MatYÓ leGÉnYfoGÓ leves
Ezt az egyszerűen és gyorsan 
elkészíthető régi kövesdi ételt 
kevesen ismerik, pedig szü-
leink, nagyszüleink receptjei 
alapján elkészítve rendkívül 
finom tud lenni.

A régi paraszti gazdasá-
gokban található alapanyag-
okból készítették az ügyes és 
kellőképpen ötletes háziasz-
szonyok.

A régi matyók ritkán ettek 
pörkölteket, sült vagy rántott 
húsokat, mert nem volt 
kiadós és ezért olyan ételeket 
találtak ki, amelyik sok is 
volt, meg jó is!

A baromfiudvar csirkék, 
tyúkok, kacsák, libák hangjá-
tól zengett. A kertekben pe-
dig megtermett szinte min-
den szükséges zöldségféle. Az 
ólban a hízott mangalica várta 
sorsának beteljesülését, hogy 
ezzel nagyban hozzájáruljon a 
család hús- és zsírellátásához.

Az istállóban csendesen 
kérődzött a családnak tejet, 

sajtot, túrót és egyéb tejfélesé-
geket biztosító tehén.

A saját lisztből készített 
tésztával egészítették ki a 
nagyon egyszerű, de annál 
ízletesebb ételeiket!

Ha az „eladó” lány körül 
settenkedő udvarló egyszer 
megkóstolta ezt a „legény-
fogót”, többé nem lehetett 
elverni a háztól!

a hozzávalók: zsír, hagyma,
csirke vagy bármilyen 

szárnyasaprólék, sárga- és fe-
hérrépa, karalábé, zeller és tej!

Ezeket összefőzve, némi 
fűszerrel ízesítve születik 
meg az a csodálatos étel, 

amit elődeink hagytak ránk 
örökül. Nekünk pedig ezt 

az örökséget kötelességünk 
kellő tisztelettel továbbadni 

az utódainknak!

Jó étvágyat kíván hozzá:
Gáspár istván Mezőkövesd

mozaik

ElKÉszÍtÉs Az apróra vágott hagymát zsíron üvegesre 
pirítom, majd hozzáteszem az apróra vágott vegyes zöld-
séget. Fehér- és sárgarépa, zeller, karalábé, de ha kevés 
a zöldség, krumplival vagy karfiollal lehet pótolni. Majd 
hozzáteszem az apróra vágott csirkedarabokat. Ehhez a 
csirke minden része felhasználható, és együtt párolom 
tovább. Borsot, köményt, kevés pirospaprikát és babérle-
velet teszek bele, miután vízzel felöntöttem. Aki nem bí-
zik magában, tehet bele erőleveskockát is. Kóstolással az 
ízeket beállítom és amikor a zöldségek és hús is majdnem 
megfőtt, öntök hozzá tejet, a mennyiség kb. 20-25 %-át. A 
tej beleöntésekor a zsiradékot le lehet szedni a tetejéről és 
végül teszek bele majorannát is, majd az egészet felfor-
ralom. A felforralás után az ízeket még lehet állítani, és 
jó bármilyen tésztával, de legjobb nokedlivel tálalni! Ez a 
recept, de a módszer nincs benne...

N. E.

Gáspár Marcell, 
Kis Jankó Bori ükunokája Gáspár Gábor

Gáspár István 
különleges matyó 

legényfogó levese még 
Jakab Istvánt,  

az Országgyűlés elnökét 
is lenyűgözte



mezőkövesdi újság 2014/13    11

kossuth-díjas lett Béres jános 
Kossuth-díjat kapott Béres János furulyaművész, népzenekutató, zenepedagógus.
a köztársasági elnök március 15-én, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének alkalmá-
ból Kossuth-díjakat adott át.

Béres János Gagybátorban született 
1930-ban. Már kiskorában elkészítette 
az első sípját, majd a furulyáját, amelyen 
megtanult játszani.

 A még gyermek Béres János szülőfalu-
jában hat elemit végzett. Ösztöndíjasként 
került a Miskolci Lévay József Reformá-
tus Gimnáziumba. Tizenhat éves korában 
mint ifjúsági nevelő dolgozott a Miskolci 
Fazekas Mihály Népi Kollégiumban. Ala-
pító tagja volt a Népi Kollégiumok Orszá-
gos Szövetségének. Majd Sárospatakon, a 
Református Főgimnáziumban tanult, de 
rövid időn belül visszakerült Miskolcra, 
ahol a Kilián György Gimnáziumban dol-
gozóként szerzett érettségi bizonyítványt 

A Magyar Állami Népi Együttesben 
táncosként és furulyaszólistaként tevé-
kenykedett. 1951-ben a Magyar Rádió és 
Televízió, valamint az Országos Filhar-
mónia is foglalkoztatta. 

MEzőKöVEsdI KötődÉsE Nem csak a 
fővárosban végezte népzene-oktatási te-
vékenységét, hanem több alkalommal járt 
például Mezőkövesden is. Többször készí-
tett a Magyar Rádió számára olyan műso-
rokat, amelyben a matyó népzene és népdal 
csendült fel. 1962-ben megkérték arra, hogy 
Mezőkövesden és környékén segítsen és 
terjessze a népi kultúrát. 1972-ben belépett 
a Matyó Népi Együttesbe. 20 éven keresztül 
tevékenykedett az együttesben. Később le-
telepedett Mezőkövesden, építettek egy kis 
víkendházat a Zsóry üdülőterületen. 

Szintén 1972-ben megalapította a 
Béres triót, amelynek tagja volt Béres 
János, és felesége, Szöllős Beatrix, vala-
mint testvére Béres Ferenc. Az együttes 
körbejárta az országot, Borsod megye 
minden településén felléptek. 

Azonban Mezőkövesddel, a matyókkal 
nem a munkája kapcsán találkozott először. 
„Mintegy 80 évvel ezelőtt, 1935-ben ismer-
kedtem meg a matyókkal, a matyó népdal-
okkal. Ugyanis a gagybátori uraság földjein 
nyaranta summásként dolgoztak a mezőkö-
vesdiek. A munka végeztével mindig énekelve 
tértek haza. Sokszor az ablakból, a ház elől 
figyeltem őket, hallgattam a csodálatos éne-
küket. Később bátorságot gyűjtöttem és min-
dig beálltam hozzájuk, együtt vonultunk, 
énekeltünk. Úgy mentem utánuk, mint a ka-
kas a nagy fűben. Így már gyerekkoromban 
megtanultam a matyó népdalokat. Emellett 
a ruházatuk is eltért a gagybátoriakétól, hi-
szen ők még hordták a lobogós ujjú inget, és 
nadrágot, vasárnap pedig mindig az ünnep-
lő matyó ruházatukat viselték. Ekkor 5 éves 
lehettem. Nagyon sok időt töltöttem el a me-
zőkövesdi summásokkal, tudtam, mit főztek 
aznap, édesanyámnak sokszor énekeltem a 
matyó dalokat” – mesélt mezőkövesdi kö-
tődéséről Béres János. 

Az évek során megkapta az Apáczai 
Csere János és a Földes Ferenc díjat, illet-
ve a „Pedagógiai Érdemekért” és a „Kiváló 

Pedagógus” kitüntetéseket. A Magyar Rá-
dió és Televízió Elnöksége 8 alkalommal, 
„Nívó díjjal” jutalmazta, 1971-ben „Folk-
lór nagydíjat”, míg 2000-ben „Ezüst toll” 
kitüntetést kapott. Béres János 2001-ben 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést kapta.

E rangos díjak után idén március 14-
én átvehette a Kossuth-díjat is az élő nép-
művészeti hagyomány továbbörökítése, 
a népzene művészi fokon történő műve-
lése és annak oktatása, valamint a társa-
dalom széles rétegeit elérő televíziós és 
rádiós műsorokban folytatott közműve-
lői tevékenysége, valamint iskolaalapítói 
és igazgatói munkája elismeréseként. 

„A 70 éven keresztül végzett mun-
kám megkoronázása ez a Kossuth-díj. 
Bocskai ruhába felöltözve vettem át az 
államelnöktől a szobrot és a jelvényt, 
aztán pedig Orbán Viktorral fogtam 
kezet. Megköszöntem a miniszterelnök 
úrnak a díjat, aki közben azt mondta, 
hogy ez már magának járt, most már 
csak jó egészséget kívánunk hozzá” – 
fűzte hozzá a furulyaművész.

Június 16-a minden esztendőben a Rock Napja. Az ismert és egyre népszerűbb eseményhez 
idén is csatlakozott városunk. A Boomerang Biliárdszalon szervezésében megrendezett feszti-
válon öt zenekar lépett fel a Szent László téren.

A Rock Napjának egyik legfontosabb üzenete a több mint félévszázados zenei irányzat meg-
ünneplése, emellett a rockerek, valamint a rockzenét szeretők összefogását jelképezi. A jelenkor 
kiváló amatőr és profi zenekarai, a teltházas koncertek, illetve a nagy tömegeket megmozgató 
fesztiválok bizonyítják, hogy a rock ma is az egyik legnépszerűbb zenei irányzat világszerte.

A rock mezőkövesdi ünnepén elsőként a Sox ON Cox – RHCP  Tribute zenekar lépett színpadra 
június 15-én. A Takszihárom nevű formációt aligha kell bemutatni a térségben élő rajongóknak, 
akiket a Gitta & The Gang saját és klasszikus rockdalokkal követett a színpadon. A Deja Vivo tagjai 
színvonalas jazzes hangzással ötvözött kellemes és könnyed rockdalokkal rukkoltak ki, míg az est 
sztárvendégeként az Üzletembers csapott a húrok közé. A zenekar színvonalas előadása méltó 
zárása volt a jó hangulatú eseménynek.

a rock örök

mozaik

M. zs.

B. K.

Béres János
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sziréna

Hívogató
Július 4. péntek

14 óra Semmelweis-nap a Városi Galériában

Július 5–6. szombat–vasárnap
XXXIX. Matyó Kupa Ökölvívó Verseny 

a Városi Sportcsarnokban

Július 6., 13. és 20. vasárnap
10 óra 30-tól Nyári Orgonahangverseny 

a Szent László templomban

Július 10. csütörtök
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

Július 12–13. szombat–vasárnap
21–24 óráig Foci VB bronzmérkőzés és 
döntő közvetítése éjszakai fürdőzéssel 

a Zsóry fürdőben

Július 16–19. szerda–szombat
Foltvarró Alkotó Napok 

a Bayer Róbert Kollégiumban

Július 19. szombat 
9 órától Mezőkövesdi Díjugrató 

Lovasverseny a Zsóry kempingben

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
június 29–július 5-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

július 6–12-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a.)

július 13–19-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

július 5.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

július 12.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

július 19.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

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 csütörtökén, 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

reforMátus eGYházkÖzsÉG
vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Harangszó

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban június 11. és 23. között 7 házas-
ságkötést és 9 halálesetet anyakönyveztek. 
Ezek közül az alábbiak, illetve hozzátartozóik 
járultak hozzá a nevek közléséhez:

házasságkötés
Schmidt Zoltán – Deák Brigitta Éva,

Jacsó Tamás – Vaszilkó Ágnes,
Harangozó Milán – Sipeki Kinga.

Majoros László – Kirschner Krisztina,
Helmeczi Zoltán – Oláh Renáta,

Molnár Gábor – Butkai Bernadett.

haláleset 
Pál János 65 éves

mezőkövesdi lakos.

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 13 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az első 
péntek kivételével): gitáros énekkar a hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
vasárnaponként augusztus végéig 10 óra 
30-tól nyári orgonahangverseny a Szent László 
templomban
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

eGri GÖrÖG katolikus 
szerVezőlelkÉszsÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: július 27.

Minden squasholni vágyó kedves 
vendéget szeretettel vár 
a Hadnagy úti Sportcentrum!

A teljesen kezdő, az amatőr játékosokat, valamint 
profi versenyzőket egyaránt várjuk szeretettel a 
pályáinkra!
A pálya használatához csak és kimondottan fehér 
talpú, sima sportcipő használható. Utcai cipőben 
a pályát használni szigorúan tilos.
A játékhoz szükséges kellékek bérlése a 
helyszínen megoldható:
• ütő: 500.- Ft/db –amennyiben saját ütővel nem 
rendelkezik
• labda: 100.- Ft/db/ alkalom
Bérletáraink:
I. időszak: 11–14 óráig
• 1 alkalom: 1.600 Ft
• 3 alkalmas bérlet: 4.500 Ft – két hétig érvényes
• 5 alkalmas bérlet: 7.250 Ft – két hétig érvényes
• 10 alkalmas bérlet: 14.000 Ft – 12 hétig érvényes
II. időszak: 8–11 óráig és 14–17 óráig
• 1 alkalom: 1.700 Ft
• 3 alkalmas bérlet: 4.650 Ft – két hétig érvényes
• 5 alkalmas bérlet: 7.500 Ft – két hétig érvényes
• 10 alkalmas bérlet: 14.500 Ft – 12 hétig érvényes
III. időszak: 17–21 óráig (alkalom/óra)
• 1 alkalom: 1.800 Ft
• 3 alkalmas bérlet: 5.100 Ft – két hétig érvényes
• 5 alkalmas bérlet: 8.250 Ft – két hétig érvényes
• 10 alkalmas bérlet: 16.000 Ft – 12 hétig érvényes
IV. időszak: 11–21 óráig (hétvége)
• 2.000 Ft/óra
Nyitva tartás: hétfőtől vasárnapig 8–21 óráig.
Jelentkezni és pályát foglalni személyesen a 
Sportcentrumban lehet.  (Későbbiekben telefonos 
egyeztetésre is lehetőség nyílik.)

A Matyó Múzeum, a Takács István 
Életmű Kiállítás és a Hajdu Ráfis János 

Mezőgazdasági Gépmúzeum 
nyári nyitva tartása: 

keddtől vasárnapig 9–17 óráig, 
augusztus 31-ig.

Közérdekű telefonszámok 
Az alábbi telefonszámok Miskolcon, egy központi 
diszpécser-központban csörögnek, ezért az ott dol-
gozók arra kérnek mindenkit, hogy telefonálás esetén 
elsőként azt közöljék, honnan, melyik településről 
telefonálnak. 

Orvosi ügyelet: 06-46/477-104 
(Mezőkövesd, József Attila út 2.)

Mentő: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105 
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Uniós támogatásból új fémmegmunkáló 
üzem épül Mezőkövesden
A Kiss és Társa Kft. Mezőkövesd 60 millió forint uniós támogatást nyert a „Telephelyfejlesztés és Ipartelepítés a 
területi kohézióért” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatá-
si rendszerében. A 102 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházásból egy új üzemcsarnok épül, amely 
megújuló energiát is hasznosítani fog. Mindezzel a versenyképesség növelése mellett új munkahelyek is létrejönnek. 
A támogatási szerződés aláírására 2014. májusban került sor.

A mezőkövesdi Kiss és Társa Kft. 1995-
ben alakult és attól kezdve folyama-
tosan a fémmegmunkálás területén 
dolgozik. A folyamatos fejlesztéseinek 
és az évek során felgyűlt termelési ta-
pasztalatának köszönhetően megnőtt 
az igény a tevékenysége iránt, melyhez 
folyamatosan fejlesztették a gyártá-
si kapacitást, a jelenlegi struktúrával 
azonban nem tudja elég hatékonyan ki-
szolgálni a megnövekedett igényeket.

Most az uniós támogatással lehetőség 
adódik nemcsak arra, hogy a meglévő 
telephely szabad területeit kihasználva 
egy új csarnokot építsenek, mely gyár-
tócsarnokként fog funkcionálni. Az új 
csarnokkal a telephelyi logisztikát és 
termelési struktúrát szeretnék hatéko-
nyabbá tenni. Mindemellett a környe-
zettudatosság is egyre kiemeltebb sze-
repet kap a cég életében, így a beruházás 
során fontos cél volt a megújuló ener-

gia hasznosítása.  A beruházással 109 
munkahelyet tudnak megtartani és 
további 5-öt hoznak létre. A cégről és 
a fejlesztésekről bővebb információt a 
www.kissest.hu oldalon olvashatnak.

Kapcsolat:
Név/cím: Kiss és Társa Kft. 
3400 Mezőkövesd, Mihály u 5.
Telefon/fax: 06 49 500 164
Email: kissest@t-online.hu (x)

közhírré tétetik

Éjszakai fürdőzés 
a Foci VB alatt!

Nézd a meccseket 
kivetítőn 
az ikermedencéből 
az alábbi időpontokban:

Június 28. 22:00
Június 30. 22:00
Július 8. 22:00

Július 9. 22:00
Július 12. 22:00
Július 13. 21:00

Az éjszakai fürdőzés 21:00 és 00:00 között
külön belépő megváltásával 
vehető igénybe, melynek díja 1000 Ft. 
Belépés az Olajfa utca felőli 
bejáraton történik.
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közhírré tétetik

„suliMoped” program
az országos Balesetmegelőzési Bizottság öt megyére kiterjesztett programja borsodi képzésének 
Mezőkövesd adott otthont.  az országos rendőr-főkapitányság országos Balesetmegelőzési Bi-
zottsága a 2012/2013-as tanévben 5 megyében (Békés, Nógrád, Borsod-abaúj-zemplén, szabolcs-
szatmár-Bereg és pest) kísérleti jelleggel indította el a „suliMoped” elnevezésű programot.

A kezdeményezés sikerét követően a bel-
ügyminiszter a 2013/2014-es tanévre a 
képzés országos végrehajtását rendelte el.

A program célja, hogy az általános 
iskola 8. osztályos, hátrányos helyzetű 
diákok az ORFK-OBB finanszírozása 
mellett, ingyenes képzés keretein belül 
segédmotor-kerékpár – AM kategóriára 
– vezetői engedélyt szerezhessenek.

Ebben a tanévben megyénkben a prog-
ram végrehajtásának helyszíne Mezőkövesd 
volt, „bázisiskolaként” a Mezőkövesdi Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszol-

gálatra esett a választás. Az intézményhez 
tartozó tagiskolák is részesei lettek a prog-
ramnak, és lehetőségük volt a programba 
történő jelentkezésre (Bárdos Lajos, Mező 
Ferenc és Szent Imre Tagiskolák). A jelent-
kezéskor a hátrányos helyzetű gyerekeken 
kívül helyet kaptak a programban a kiemel-
kedő tanulmányi eredménnyel rendelkező 
diákok is, ezzel késztetve jobb teljesítmény-
re a gyengébben teljesítő tanulókat.

A SuliMoped program első lépése-
ként a programra jelentkező gyermeket 
előzetesen a pedagógusok, a rendőrség és 
a Safety-Hungary Vezetéstechnikai Cent-

rum munkatársai közösen választották ki. 
A választásban a szakemberek figyelembe 
vették a gyermekek szociális rászorultsá-
gát, tanulmányi eredményét, kerékpártu-
dását, KRESZ-ismeretét, motorozáshoz 
szükséges gyakorlati képességeit (szimulá-
toron elvégzendő feladat). Az előszűrésen 
101 fő, a programra nyitott, nyolcadik osz-
tályos tanuló vett részt, akik közül a prog-
ramban való részvételre 35 főt választottak 
ki, akikkel ezt követően elindult a KRESZ 
elméleti képzés, 2014. január 6-án.

Lőfegyverhasználatra volt szükség
Rendőrök mentették meg egy mezőkeresztesi idős férfi életét, akit 
magából kivetkőzött fia egy kézikapával bántalmazott. A járőrök a 
44 éves fiút gázspray, figyelmeztető-, majd célzott lövés leadásával 
tudták csak megfékezni.
A miskolci 112-es Hívásfogadó Központba 2014. június 24-én 11 óra 54 perckor segélykérő telefonhí-
vás érkezett. Egy mezőkeresztesi lakos kért rendőri intézkedést, mert utcájukban 72 éves szomszédját 
előzetes szóváltást követően annak magából kivetkőzött 44 éves fia egy kézikapával bántalmazta. A 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrs járőrei 6 perc alatt kiérkeztek a helyszín-
re. Miután a támadó a rendőri felszólításnak nem engedelmeskedve a kapával a járőrökre támadt, 
az egyenruhások az arányosság követelményét betartva gázsprayt, majd lőfegyvert alkalmaztak a 
magából kivetkőzött, felbőszült férfivel szemben. A rendőrök a rájuk támadó – figyelmeztető lövés-
től sem hátráló – felnőtt férfit a lábára leadott célzott lövéssel fékezték meg. A bántalmazott, később 
kórházba szállított szülőnek csak a járőrök helytállása eredményeként sikerült megmenekülnie. A 
lábsérülést szenvedett, kórházba szállított támadóval szemben a rendőrség hivatalos személy elleni 
erőszak bűntette és más bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kezdeménye-
zett büntetőeljárást.

Forrás: B-A-Z Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Forrás: B-A-Z Megyei RFK

Az elméleti képzés 28 diák számára eredményes vizsgával 
zárult, amit követően ez a 28 fiatal sikeresen teljesítette az 
összes vizsgakövetelményt

A program zárásaként a diákok június 18-án, a tanévzáró ünnepségen 
Pitkó Lászlótól és Szerencsi Árpádtól kapták meg életük első vezetői engedélyét
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foci-
felkészülés

Megkezdte felkészü-
lését a Mezőkövesd 

zsóry felnőtt csapata 
az NB II-es bajnokság 
őszi idényére. a keret 

tagjai június 23-án 
találkoztak először a 

Városi stadionban.

Nem vár könnyű időszak együttesünkre, 
ugyanis Tóth László irányításával egy 8 hetes 
felkészülési időszakot kezdtek meg labdarú-
góink. „A két hónap nem kevés, de több új 
játékost is be kell majd építenünk a csapat-
ba, ami hosszabb időt vesz igénybe. Nagyon 
szeretném, ha a júliusi büki edzőtáborozá-
son már zömében azzal a kerettel vehetnénk 
részt, amellyel nekivágunk a bajnokságnak” 
– emelte ki Tóth László vezetőedző.

Az egyeztetések folyamatosan zajlanak 
a játékosokkal. A szakember reménykedik 
benne, hogy az élvonalban szerepelt gárda 
gerince Mezőkövesden marad, így a tavalyi 
keret játékosainak 70-80%-a az NB II-ben is 
kövesdi mezben fut ki a gyepre. A távozókat 
illetően biztos, hogy Sigér Dávid, Melczer 
Vilmos, valamint Kiss Máté máshol próbál 
szerencsét, míg Horváth Tamás a Videoton 
csapatában folytatja pályafutását. Nagy való-
színűséggel az érkezők táborát fogja erősíteni 
a kazincbarcikai Molnár Gábor, a szombat-
helyi nevelésű Szeles Tamás és Kulcsár Kor-
nél. A tervek szerint szerb és szlovák próba-
játékosok is érkeznek a csapathoz. A szakmai 
stábot tekintve eldőlt, hogy pályaedzőként 

Horváth Tamás segíti Tóth László munká-
ját, míg az erőnléti- és a kapusedző pozícióra 
egyelőre keresik a megfelelő szakembereket.

EdzőtáBor BÜKöN Együttesünk az első 
két hétben az edzések mellett fizikai fel-
mérésekkel hangolt az intenzív felkészülési 
időszakra. Labdarúgóink zömében a Tűz-
oltópályán kialakított edzőközpont füves 
játékterén végzik a feladatokat, mivel a Vá-
rosi Stadion gyepszőnyegét teljesen felújít-
ják. Együttesünk az edzések mellett június 
28-án a Puskás Akadémia ellen Felcsúton, 
míg július 1-jén az MTK Budapest vendé-
geként játszott felkészülési mérkőzést, ahol 
a szakmai stáb elsősorban a próbajátékosok 
képességeit térképezte fel. A felkészülés 
csúcspontját a büki edzőtáborozás jelenti 
majd július 14-től 26-áig. Együttesünk meg-
mérkőzik többek között az NB II-es Ajká-
val, Sopronnal és Zalaegerszeggel, valamint 
az NB I-es Budapest Honvéddal.

hároM froNtoN Az edzőtáborozás 
utáni időszakban a játék csiszolása és a 
bajnoki ritmusra történő átállás lesz a 

csapat elsődleges feladata. Az NB II-es 
pontvadászat augusztus 15-én kezdődik, 
de előtte a Magyar Kupában is pályára 
lépnek labdarúgóink, ugyanis az orszá-
gos főtábla első fordulóját augusztus 
9-én, 10-én és 13-án fogják megrendez-
ni. A Ligakupában az NB I-es és NB II-es 
gárdák  vesznek részt és a sorozat szep-
tember 4-én kezdődik.

az NB II MEzőNyE Az MLSZ verseny-
bizottsága június 23-án tizenöt klub – 
köztük a Mezőkövesd Zsóry nevezését 
fogadta el a 2014-2015-ös egycsoportos 
NB II-es bajnokságra, míg utolsóként 
nagy valószínűséggel a Szeged 2011- 
Grosics Akadémia csapata csatlakozhat 
majd a másodosztályhoz.

Az NB II-es csapatok: FC Ajka, 
Balmazújváros, Békéscsaba 1912 Elő-
re, Ceglédi VSE, Csákvár, Gyirmót FC 
Győr, Kaposvári Rákóczi, Mezőkövesd 
Zsóry, Siófok FC, Soproni VSE-GYSEV, 
Soroksár SC, Szigetszentmiklósi TK, 
Szolnoki MÁV FC, Vasas FC, Zala-
egerszegi TE FC.

Hárommal 
„beljebb”

Új játékosokkal bővült a Mezőkövesdi KC játékoskerete. 
A klub vezetősége három kézilabdázóval állapodott 
meg a közelmúltban. Együttesünkhöz igazolt a felnőtt 
kézilabda-válogatottban is szerepelt Liszkai Szilveszter. 
A korábban Veszprémben, Tatabányán, Szegeden, míg 
legutóbb a Gyöngyös csapatában megfordult 27 eszten-
dős hálóőr mellett városunkba igazolt a 2013-2014-es 
bajnokságban a Kecskemét és a PLER gárdáját erősítő 
Lókodi Gergő. A 25 éves balátlövő az előző kiírásban 16 
találkozón 55 gólt lőtt a fővárosi csapatban. Szintén az 
MKC-ban folytatja pályafutását Mate Volarevics. A 22 
éves horvát kapus az RK Metkovicstól érkezik. Emellett 
eldőlt, hogy a juniorok közül Sipos Péter Milán marad 
Mezőkövesden, míg Bán Norbert, Kovács Péter és Nyitrai 
János külföldi próbajátékon vesz részt.

Egy új, modern hordágyat ajánlott fel Jéger Károly pápai 
prelátus a Mezőkövesd Zsóry FC utánpótlás csapatainak. Az 
adomány ünnepélyes átadását június 13-án szervezték meg 
a Városi Stadion klubházában. 

Az eseményen Jéger Károly pápai prelátus mellett Hagyacki 
József, a Mezőkövesd Zsóry ügyvezető elnöke vett részt. „Régóta 
figyelemmel kísérem a helyi labdarúgást és tudom, hogy nagyon 
sok lelkes, tehetséges gyermek focizik Mezőkövesden. Ez a felajánlás 
ösztönzés, hogy a gyerekek még jobb teljesítményt nyújtsanak a pá-
lyán és az edzéseken. Természetesen bízom benne, hogy a hordágyra 
nem, vagy csak nagyon ritkán lesz szükségük az ifjú focistáknak” – 
mondta Jéger Károly.

A felajánlást Hagyacki József ügyvezető elnök köszönte meg 
az egyesület nevében. Az adományról László István, a Mezőkövesd 
Zsóry utánpótlás szakágvezetője osztotta meg gondolatait. „Sokan 
nem is sejtik, hogy milyen fontos számunkra ez a felajánlás, ugyanis 
az utánpótlás mérkőzésekre is kötelező egy hordágyat biztosítanunk. 
Mindeddig egy régi típusú eszköz állt a rendelkezésünkre, de prelátus 
úr nemes ajándékának köszönhetően mostantól egy új, modern hord-
ágyat tudunk  használni” – mondta László István.

Értékes 
felajánlás

Bódi Krisztián

Bódi K.bokri



161 diák búcsúzott el városunk általános 
iskoláitól. a ballagási ünnepségeket június 

13-án és 14-én rendezték meg. 

Az ünnepségek sorát június 13-
án négy órától a Mező Ferenc 
Tagiskola nyitotta meg, ahol 45 

tanuló ballagott el. Idén két diák kap-
ta meg a Mező-díjat: Takács Bettina és 
Bártfai Boglárka. Juhász Fanni kitűnő 
tanulmányi eredményéért kapott jutal-
mat. Elismerésben részesült közösségi 
munkájáért Besenyei Réka, Juhász Fan-
ni, Király Enikő, Lázár Dóra, Nyeste 
Szabina, Pető Tamás, Székely Katalin, 
Bartók Botond, Bóta Fruzsina, Dudás 
Dorottya Laura, Lukács Lilla Luca, 
Tóth Réka és Sipeki Marcell. Országos 
versenyen elért eredményéért neve-
lőtestületi dicséretben részesült Bóta 
Fruzsina, Nagy Viktória, valamint Ta-
kács Bettina. 

Ezt követően tartották meg a Szent Imre 
Tagiskola ballagását, ahol 37 nyolcadikos 
vett búcsút iskolájától. Szent Imre-díjat 
kapott Antal Alexa, Demeter Zsófia, Fü-
löp Kata Laura, Landeszman Patrik Vin-
ce, Lengyel Luca, Oláh Fanni és Szikszai 
Laura. 8 éven át kitűnő tanulmányi ered-
ményt ért el Demeter Zsófia és Lengyel 
Luca, akik szintén jutalomban részesül-

tek. Elismerést vehetett át Antal Alexa, 
Lengyel Luca és Viszneki Stella a csecse-
mőgondozási versenyen elért országos 1. 
helyezésükért. Jó tanulmányi munkájáért, 
kiváló kulturális és közösségi tevékeny-
ségéért: Huszák Eszter, Herczeg Balázs, 
valamint Radványi Júlia vehetett át jutal-
mat. Jó tanulmányi eredményéért elisme-
résben részesült Bódi Zsolt. Közösségi 
munkájáért díjazásban részesült Viszneki 
Stella és Paczók Henrietta. Kiváló sport-
teljesítményéért Keresztesi Zsolt vehetett 
át elismerő oklevelet.

Szintén június 13-án rendezték meg a 
Bárdos Lajos Tagiskola ünnepségét is. 
Ebben az intézményben 20 diák fejezte 
be a nyolcadik osztályt. A Mezőkövesdi 
Általános Iskolához tartozik a bükkzsérci 
intézmény is, ahol 15 végzős tanuló volt 
ebben az évben. A Bárdos-díjat Gál Anna, 
Győri Viktória és Szlatki Viktória vehette 
át. Díszoklevelet kapott és könyvjutalom-
ban részesült kiemelkedő képzőművésze-
ti tevékenységéért Nagy Ivett és Kadlecz 
Virág. Díszoklevelet és ajándék könyv-
utalványt kaptak kiemelkedő közösségi 
munkájukért és kiváló tanulmányi ered-

ményükért, illetve kiemelkedő sporttel-
jesítményükért Rudolf Ádám, Panyi Mar-
cell és Vályi Laura. 

Az ünnepségeken a nyolcadikosok elköszö-
nő műsora után Gál János iskolaigazgató 
mondott beszédet, illetve az adott tagintéz-
mény vezetője búcsúztatta a végzősöket.

Június 14-én 37 tanuló búcsúzott a Szent 
István Katolikus Általános Iskolától. A 
szentmisével kezdődő ünnepségen a misét 
követően Nyeste István igazgató mondott 
beszédet, valamint a megjelentek megte-
kinthették a végzősök műsorát. Ezt köve-
tően adták át a díjakat és elismeréseket. 
Szent István-díjat kapott Kardos Balázs, 
Sipos Ferenc-díjat pedig Mezei Mónika. 
Érseki dicséretet kapott Mezei Mónika. 
Díszoklevélben és könyvjutalomban része-
sült Mezei Mónika, Vámos Lilla Laura és 
Barzsó Eszter. Dicsérő oklevelet és könyv-
jutalmat vehetett át Erős Lúcia, Vámos Pat-
rícia, Csörgő Péter és Murányi Boglárka. 

Könyvjutalomban részesült Magyar 
Gyula József, Kleszó Szilvia, Pongrácz 
Szilvia, Gönczi Anna Daniella, valamint 
Lokonszki Márk.

szeptemberben 
már középiskolások

„Indulj új csodákat látni,
A Föld még most is nagy nekünk,

ne hidd, hogy mindent ismerünk!”
(Demjén)

Molnár zsanett

Gál János igazgató 
búcsúztatta a végzősöket

Újabb szalag került 
az iskolazászlóra

A ballagás szimbóluma 
a tarisznya

A díjakat 
dr. Fekete Zoltán adta át

Elbúcsúztak a Szent István Katolikus Általános Iskola 
nyolcadikos osztályos tanulói is

A ballagók utóljára végigsétáltak iskolájuk folyosóin, tantermein,
felidézve az ott töltött évek emlékeit


