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több ezren vettek részt a Jézus szíve búcsún és körmeneten június 29-én. a 
vasárnapi szentmisét P. Forrai tamás jezsuita atya, tartományfőnök celebrálta.

jézus szíve 
búcsú és körmenet

ÜNNEP A reggeli szentmise után a búcsúi kereszteket díszí-
tették fel. Idén több, kisebb feszületet alakítottak ki a Ka-
vicsos-tó körül, amelyeket dr. Berkes László pápai prelátus 
közös imádság mellett áldott meg. A búcsú programja ezt 
követően ünnepi szentmisével folytatódott, melyet P. Forrai 
Tamás jezsuita atya, tartományfőnök celebrált.

„Többször visszatér a Szentírás arra, 
hogy Jézusnak megesett a szíve vala-
kin, valamilyen ínségen. Teljes mér-
tékben rá tud hangolódni a másik 
ember bajára, hiányára, veszteségére. 
Az ünnep mondanivalója, hogy Jézus 
nemcsak teljesen eggyé tud olvadni 
az akkori fájdalommal, hanem ebből 
egy cselekvő szeretet születik. Ekkor 
beszélünk gyógyításról, ekkor Isten 
szeretete megnyilvánul számunkra. 
Ez a szeretet és a jézusi élet mindenki 
számára minta. A szeretet több mint 
egy érzés. A bensőnkből ered, amely 
része kell, hogy legyen a hétköznapi 
valóságunknak. A mai ember hajla-
mos sokat tenni. De nem ez a fontos, 
hanem az, hogy azt miként tesszük. 
Szeretettel, örömmel, vagy csak kény-
szerből, céltalanul. Ha ezt a kettőt 
meg tudjuk különböztetni, akkor tu-
dunk dönteni a jó mellett” – emelte ki 
P. Forrai Tamás. 

Molnár zs.

„a szeretet 
több mint 
egy érzés” 

CsaláDtalálkozÓ 

A Jézus Szíve ünnepet megelőző 
napon rendezték meg az Egyház-
megyei Családtalálkozót. Dr. Berkes 
László pápai prelátus bevezető gon-
dolatai után az Egri és a Dohány úti 
Tagóvoda gyermekeinek műsorát 
tekinthették meg a jelenlévők. Bíró 
László tábori püspök, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia 
családreferense tartott előadást a 
szülőknek és gyermekeiknek Ferenc 
pápa családról, illetve házasságról 
szóló tanításairól. Majd ő mutatta 
be a szombat esti szentmisét.

szent lászló 
tiszteletére

Dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke celebrálta a 
Szent László búcsú alkalmából megrendezett ünnepi szentmisét 
június 27-én. Az egyházi ünnepre elkészült a templom nagy-
szabású freskófelújítása. Szent László hazánk történelmének az 
egyik legjelentősebb királyaként 1077-től 1095-ig uralkodott. 
Egyházat érintő intézkedései közül kiemelkedik a somogyvári 
apátság és a zágrábi püspökség megalapítása, valamint 
személyéhez fűződik az első magyarországi szentek avatása.  A 
templom névadójának tiszteletére megrendezett ünnepség 
szentmisével kezdődött, majd a körmeneten résztvevő hívek a 
Varga Pál út, Gaál István út, Mátyás király úton rótták le kegyele-
tüket hazánk egyik legkiemelkedőbb uralkodója előtt.

P. Forrai Tamás prédikációjában Jézus Szívének 
tanításáról, illetve a hivatás meglétének 
fontosságáról és a szeretet erejéről beszélt

A többezres tömeg 
körbesétálta az 
Oltáriszentséggel 
a Kavicsos-tavat

B. K.
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A Takács István festőművész által készített freskók az elmúlt évtizedek alatt megfakultak, 
porosodtak. Néhány évvel ezelőtt kezdeményezték, hogy valamilyen formában sikerüljön 
restaurálni ezeket az alkotásokat, tavaly augusztusban egyházmegyei, önkormányzati és 

hívői támogatásból elindulhatott a freskók, a falfelület tisztítása, helyreállítása. A munkát az 
Országos Műemléki Felügyelőség által elismert szakemberek, restaurátorok végezték el. Ebben a 
csapatban dolgozott a freskók konzerválásán a neves kövesdi festőművész, Köteles István is.

Elsőként az oltár körüli falfelület, majd pedig a kupolarész restaurálását végezték el tavaly 
ősszel. Tavasszal folytatódott a munka, amely során a templom hátsó, hajórészén dolgoztak a 
szakemberek. „A rekonstrukció 50 millió Ft-ból valósult meg, melyhez Mezőkövesd önkormányzata 
25 millió Ft-tal, míg az Egri Főegyházmegye 10 millió járult hozzá. A fennmaradó összeget a 
hívek adományaiból, valamint a Szent László Plébánia tartalékából fedeztük. Ezúton is szeretném 
megköszönni mindenkinek a segítségét és munkáját, aki hozzájárult a felújítás megvalósításához” 
– hangsúlyozta dr. Medvegy János plébános. A beruházás elején az volt a cél, hogy 2014 
júniusára elkészüljenek, és a Szent László búcsút már a megszépült templomban tartsák meg. A 
szakemberek tudták tartani a tervet, így pár héttel ezelőtt elkészült a freskók restaurálása. 

Teljes mértékben rekonstru-
álták a Szent László templom 
belső festését: a freskók 
megtisztítása és konzerválása 
mellett megújult az épület 
villamossági rendszere és a 
padozatot is felújították.

BELSŐ 
FELÚJÍTÁS

ZsáK

szent lászló 
tiszteletére
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Egészségkártyát kaphatnak a 62 év feletti mezőkövesdiek. Elnevezték 
az Egri út elején található teret. Egyebek között 

ezekről tárgyalt városunk képviselő-testülete június 25-én.

Összeült a testület 
Dr. Fekete Zoltán polgármester tájékoz-
tatójában az elmúlt hónap fontosabb 
történései közül kiemelte, hogy a július 
elején lezáruló útkarbantartási munká-
latokat követően kezdik el a járdák fel-
újítását. Elmondta, hogy a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkban ingyenes vezeték 
nélküli internet-elérhetőséget biztosít az 
önkormányzat. Az MK-HOTSPOT há-
lózatra történő belépéshez szükséges fel-
használónév és a jelszó: kavicsos. A wifit 
egy órán keresztül lehet használni, utána 
a rendszer bontja a kapcsolatot.

A Jézus Szíve templom tornyára ki-
helyezett webkamera is új szolgáltatás, 
melynek képe a Kavicsos-tó és Szabad-
időparkot mutatja, mely folyamatosan 
látható a mezokovesd.hu oldalon.

rENDElEtEk A tájékoztató után az ön-
kormányzat 2014-es költségvetési és az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakás 
és nem lakás célú helyiségek bérletéről 
szóló rendeletet módosították. Utóbbit 
elsősorban a törvényi változások miatt 
kellett aktualizálni, valamint pár mó-
dosítást is végrehajtottak. Ilyen például, 
hogy a pályázatokat ezentúl nem egy 
bizottság, hanem három köztisztviselő 
bontja majd fel annak beérkezését követő 
három napon belül. Belefoglalták azt is, 
hogy minden év március 31-ig a rende-
let kapcsán beszámolót, tájékoztatót kell 
készíteni, amelyet a grémium tárgyalni 
fog testületi ülés keretében. 

Emellett a Városgazdálkodási Zrt.-vel 
kötött az Agrár Innovációs Központ és 
Piaccsarnok, valamint az állati hulladék-
gyűjtő-átrakó telep működtetéséről szóló 
szerződéseket is felülvizsgálták a képvise-
lők. A döntés értelmében a két hivatalos 
dokumentumot újabb öt évre írják alá. 

A testület arról is döntött, hogy a 
Dél-borsodi Regionális Fejlesztési Tár-
sulást jogutód nélkül megszünteti. 

EGÉszsÉGkártYa Az ülés egyik fajsúlyos 
témája az Egészségkártya bevezetése volt. 
A városatyák döntése értelmében a Dr. 
Card Kft. által elindított országos prog-
ram keretében egészségkártyát kérhetnek 
a mezőkövesdi 62 életévüket betöltött ál-
lampolgárok, amelyek költségét az önkor-

mányzat átvállalja, így a lakosok ingyenes 
igényelhetik. A kártya a név és cím mellett 
tartalmazza a közeli hozzátartozók adata-
it, az esetleges betegségeket, gyógyszer-
allergiát, az állandóan szedett gyógyszer 
nevét. Ez nagyban megkönnyíti az esetleg 
eszméletlen beteg ellátását. Ez a kártya 
akár életmentő is lehet, hiszen olyan ada-
tokat tartalmaz, amelyek elengedhetetle-
nek a megfelelő ellátáshoz. 

rENDEzVÉNYEk A testület megszavaz-
ta, hogy 650 ezer forinttal a XVI. Or-
szágos Mezőgazdasági Gépésztalálko-
zó megszervezését, 1 400 000 forinttal 
a Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett 
Csoport Petriolo városba történő uta-

zását és fellépését, valamint 2 650 000 
forinttal a Matyóföld Folklórfesztivál 
megrendezését támogatja. 

Az ülés másik jelentős témája a  Mátyás 
király út – Egri út csomópont közterület-
ének elnevezése volt. A testület megszavaz-
ta, hogy a Szent István Katolikus Általános 
Iskola, a Jézus Szíve plébánia és a Kistemp-
lom, valamint a festékbolt által határolt egy-
séges területet Jezsuiták terének nevezik el. 
Ezzel fejezik ki tiszteletüket a városunkban 
1922-1950 között élő és a településért sokat 
tevő jezsuiták tevékenységéért. 

Következő napirendi téma a MITIME 
Kft.-ből való kilépés volt. A Városi 
Rendelőintézet 2007-ben lett tagja a a 
MITIME Dél-borsodi Egészségügyi-szo-
ciális Klaszter Szolgáltató Nonprofit Kft.-
nek, melyben a törzsbetétjének értéke 
150 ezer forint. Mivel a társaság már nem 
lát el feladatot, így nincs szükség a további 
tagságra, ezért a testület jóváhagyásával 
az egészségügyi intézmény kilép a cégből 
és részesedését névértéken értékesíti. 

Sürgősségi indítványként tárgyalta a 
testület az Oktatási, Egészségügyi, Civil Bi-
zottság új külső tagjának felvételét. A Job-
bik képviselője, Jámbor Márk lemondott 
tisztségéről, így a grémium döntése alap-
ján Fügedi Richárd lesz a bizottság új külső 
tagja, aki az ülés végén le is tette esküjét. 

Emellett technikai, a jogszabályokat 
átemelő módosítást eszközöltek a Város-
gazdálkodási Zrt. alapító okiratában. 

Molnár zsanett

a Jezsuiták tere

az önkormányzat idén is támogatja 
a városi nagyrendezvényeket

Szabó Gergely és 
Csirmazné Cservenyák Ilona
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„posztos rendőrök” 
Mezőkövesden

a szent lászló téren, 
a hősök terén 
és a közösségi ház mö-
götti területen rendőr és 
közterület-felügyelő lesz 
szolgálatban a nyár során 
Mezőkövesden. 
a városi önkormányzat 
által kezdeményezett 
akció elindulásáról július 
8-án sajtótájékoztató 
keretében számoltak be. 

Mezőkövesd önkormányzatának kép-
viselő-testülete döntése értelmében 
szeptember 30-ig a város legforgalma-
sabb területein, a Szent László téren, a 
Hősök terén és a Közösségi Ház mö-
götti Gaál István utca melletti területen 
egy-egy rendőr és közterület-felügyelő 
lesz szolgálatban. Erről a település tes-
tülete májusi ülésén hozott döntést.

„A területeken hétköznaponként és 
vasárnap 18 órától 22 óráig, pénteken 
és szombaton pedig 18 órától hajnali 
2 óráig folyamatos szolgálatot biztosí-
tunk. Ezeken a területeken nagyon ke-
vés bűncselekmény történik, azonban a 
járókelők, a környéken lakók számára 

visszatetsző dolgok történnek. Ezzel a 
kezdeményezéssel az a célunk, hogy a 
negatív viselkedéseket kiszűrjük, és en-
nek révén tovább nőjön a mezőkövesdi 
lakosok biztonságérzete. Bízom benne, 
hogy ez az akció eléri célját” – emelte ki 
dr. Fekete Zoltán. 

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
is azonnal támogatta az ötletet, hiszen a 
szerv és a városvezetés közös célja, hogy 
a lakók elégedettek legyenek a közbiz-
tonsággal, biztonságban érezzék magu-
kat lakóhelyükön. 

„Az a feladata a »posztos rendőrnek«, 
hogy éreztesse az emberekkel, hogy nem 
lehet hangoskodni, szemetelni, rongálni. 

Meg kell előzni ezeket, a mások számá-
ra irritáló cselekményeket, illetve egyéb 
bűncselekményeket, szabálysértéseket. A 
szolgálatban lévő munkatársak emellett 
ellenőrizik, hogy a boltokban, intézmé-
nyekben és azok környékén is minden 
rendben van-e” – tette hozzá Szerencsi 
Árpád, rendőr alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetője. 

Az önkormányzat 1 990 000 forint tá-
mogatást nyújt a Mezőkövesdi Rendőrka-
pitányság számára, hogy szeptember 30-ig 
biztosított legyen a három téren a rendőri 
jelenlét, hiszen a kapitányság állományá-
ban dolgozók rendes szolgálati idejükön 
túl végzik el ezt a feladatot. 

Tartalmas programok
A Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klubjának tartalmas beszámolója 
is napirenden szerepelt a Mezőkövesdi Idősügyi Tanács legutóbbi ülésén.

A Közös Önkormányzati Hivatalban megszervezett 
eseményen Csirmazné Cservenyák Ilona, az Idősügyi 
Tanács elnöke köszöntötte a jelenlévőket június 26-án. 
Ezután Kasza Lajosné, a Köztisztviselők és Közalkal-
mazottak Nyugdíjas Klubjának vezetője számolt be a 
szervezet 2013-as tevékenységéről és az idei tervekről. 
A klub vezetője elmondta, hogy a tagok minden hónap 
első hétfőjén találkoznak a Városi Könyvtárban. Kiemel-

te, hogy rendszeresen megemlékeznek az adott hónap 
híres szülötteiről, emellett felköszöntik a születés- és 
névnapjukat ünneplő tagokat. A költészet napjának 
tiszteletére minden esztendőben irodalmi programot 
szerveznek, továbbá baráti összejöveteleken, bográcso-
zásokon, kirándulásokon és a városi rendezvényeken is 
részt vesznek. Kasza Lajosné elmondta, hogy a tagok 
adománygyűjtéssel járultak hozzá Takács István, Matyó 
királynő című festményének megvásárlásához.

Második napirendi pontban Szabó Gergely, a Me-
zőkövesdi Média Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertet-
te a társaság működését és főbb feladatait, köztük a 
Mezőkövesdi Televízió működtetését és a Mezőkövesdi 
Újság szerkesztését. Szabó Gergely elmondta, hogy a 
társaság életében fontos lépést jelentett az internetes 
megjelenés, melynek sikerét jól mutatja, hogy tavaly 
mintegy 140 ezren nézték meg a világhálóra felkerült 
televíziós anyagokat. Az ügyvezető emellett beszélt a 
Matyóföld periodika kiadásáról, valamint a sajtókom-
munikáció területén ellátott feladatokról.

Pető Istvánné július 7-én töltötte be a 95. életévét. 
A szépkorú, jó egészségnek örvendő ünnepeltet dr. 
Fekete Zoltán polgármester virággal, tortával, okle-
véllel köszöntötte fel. Emellett településünk vezetője 
felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő levelét 
is. Pető Istvánné 25 éven keresztül dolgozott a járási 
hivatalban. Három gyermeke született, 5 unoka bol-
dog nagymamája és hat dédunokával büszkélkedhet. 
A hétfői nap során dr. Fekete Zoltán Bollók Gáspárnét 
(született Tóth Mária) is felkereste és tortával, oklevéllel 
és a virággal ajándékozta meg az önkormányzat nevé-
ben. Marika néni, aki a héten ünnepli 90. születésnap-
ját, hímzéssel foglalkozott. Öt gyermeke, 6 unokája és 3 
dédunokája van. 

Születésnapi 
köszöntések
Városunk két szépkorú polgárát, Pető 
Istvánnét és Bolllók Gáspárnét köszöntöt-
te fel születésnapjuk alkalmából dr. Fekete 
Zoltán polgármester. Városunk első embe-
re június 7-én kereste fel az ünnepelteket.

M. zs.

B. K.
Szabó Gergely és 

Csirmazné Cservenyák Ilona
B. K.
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átadták 
a dr. szűcs Géza-díjat

a Városi rendelőintézet radiológus főorvosa, dr. 
Balina Béla kapta idén, az egészségügyi dolgo-
zók munkájának elismerésére adományozható 
dr. szűcs Géza-díjat, amelyet a semmelweis napi 
ünnepség keretében adtak át június 4-én.

Az önkormányzat által szervezett, Vá-
rosi Galériában lebonyolított rendez-
vény nyitányaként dr. Fekete Zoltán 
polgármester mondott köszöntőt, aki 
kiemelte az egészségügyi dolgozók 
munkáját, köszönetet mondott min-
dennapi áldozatos tevékenységükért. 
Az óriási felelősség terhe alatt is kivé-
tel nélkül kitűnően végzik munkájukat, 
mindig a legjobb tudásuk szerint. 

Ezt követően dr. Tóth József, a 
Városi Rendelőintézet orvos-igaz-
gatója mondott beszédet, amelyben 
elmondta, hogy az orvosok, nővérek, 
ápolók rengeteget dolgoznak, az éle-
tüket szentelik hivatásuknak. Lelkiis-
meretesen, mindig a legjobbat akarva 
a betegeknek, sokszor a szabadidejü-
ket is feláldozva. 

A beszédek után átadták az egész-
ségügyi dolgozók munkájának elismeré-
seként adományozható dr. Szűcs Géza-
díjat, amit idén dr. Balina Béla, a Városi 

Rendelőintézet radiológus főor-
vosa kapott. Dr. Balina Béla 38 
éve van az orvosi pályán, 20 éve 
praktizál Mezőkövesden. Hivatását 
gyermekkori neveltetése miatt válasz-
totta. „A szüleim vallásos szellemben 
neveltek. Ez vezetett oda, hogy valami 
jót tegyek, ezért úgy gondoltam, hogy az 
orvoslás területén tudnám megtalálni 
az értelmét ennek a jó tételnek” – mond-
ta el Balina Béla. 

Az újdonsült díjazott belgyógyász-
ként kezdett a Vasgyári Kórházban Mis-
kolcon, majd radiológusként helyezke-
dett el a Semmelweis Kórházban, majd 
2004 áprilisában jött Mezőkövesdre. 
Köszönő beszédében elmondta, hogy 
nagyon megszerette a várost: „Befogadó 
város, befogadó emberek, mindenkivel 
sikerült jó kapcsolatot kialakítanom. Ha 
nem így lett volna, nem tudtam volna 
20 évig itt maradni. Nagyon szeretem 
ezt a települést, a szülővárosom után a 

második legszeretettebb település Mező-
kövesd” – tette hozzá a főorvos. Orvosi 
mottója, hogy érzésből kell végezni a 
munkát. A belülről jövő érzéseket kell 
kivetíteni a beteg felé. 

„Meglepetésként ért ez az elismerés, 
hatalmas erkölcsi sikernek tartom, szá-
momra mindennél értékesebb” – zárta be-
szédét meghatódottan a díjazott.

Az ünnepség zárásaként a Mezőkö-
vesdi Hang-Stúdió Egyesület, valamint 
a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület tag-
jai énekes, prózai, verses produkciókkal 
kedveskedtek az orvosoknak, egészség-
ügyi dolgozóknak. 

Jó termés
Jó minőségű búza termett a Matyó Agrártermelő Zrt. 

területén ebben az esztendőben. A társaság szakemberei 
június utolsó hetében kezdték meg a gabona aratását.

Az elmúlt év novembere óta mindössze 250 mm csapadék hullott Mezőkövesd körze-
tében az aratás megkezdéséig, ennek ellenére elegendő mennyiségű búza termett. 
„Az eddigi tapasztaltok alapján úgy gondolom, hogy jó minőségű gabonát tudunk be-
takarítani ebben az évben. A terméshozam tekintetében pedig a közepesnél jobb átlag-
gal számolhatunk” – mondta Molnár József, a Matyó Agrártermelő Zrt. elnöke.

Ez azt jelenti, hogy a Zrt. szakemberei hektáronként mintegy 5 tonna bú-
zát takarítanak be, ami teljes mértékben fedezi a városban és a térségben élők  
szükségleteit a jövő évre. A búza aratása várhatóan július közepére befejeződik.

tÖBB kártEVŐ A rendhagyóan enyhe tél miatt a kártevők jobban átteleltek 
az előző évekhez képest, amely elsősorban Csongrád, Békés és Jász-Nagykun-

Szolnok megyében a rágcsálók jelentős elszaporodását okozta. „A mi területünkön 
is találtunk olyan kisebb részeket, ahol a pockok kipusztították a gabonát, de a kártétel 
nem jelentős. Nagyon fontos lesz majd a betakarítás utáni alapos talajmunka azért, 
hogy a kártevők ne tudjanak betelepedni” – hangsúlyozta Molnár József elnök.

Az őszi kapás növények közül kukoricát és napraforgót is nagy területen 
vetettek, amit a száraz téli időjárás miatt hektáronként mintegy 20%-kal 
kevesebb tőszámban ültettek. A Zrt. elnöke a kapásnövényekre különösen 
veszélyes fekete tetű megjelenésére hívta fel a gazdák figyelmét. A szakem-
ber elmondta, hogy célszerű ellenőrizni a kukoricatáblákat, mert a kártevők 
pusztítását csak növényvédőszeres kezeléssel lehet megelőzni. Jelen állás 
szerint a kukorica, valamint a napraforgó mennyisége és minősége is jónak 
ígérkezik, de a termést az időjárás alakulása még befolyásolhatja. Bódi K.

N. M.
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Balázs árpád 
zeneszerző Mezőkövesden 
Balázs árpád volt a vendége dr. szedresi 
István nyugállományú orvos-ezredesnek, 
mezőkövesdi öregdiáknak. a neves zene-
szerzővel június 29-én a rózsa Étteremben 
beszélgettek. 

Nyulászi Ottóné étteremvezető kö-
szöntőjében elmondta, hogy számos 
kulturális programjuk közül ez az első, 
amikor a közönség zeneszerzővel is-
merkedhetett meg. 

Szedresi István nyugállományú or-
vos-ezredes, mezőkövesdi öregdiák be-
szélgetett a Béres Ferenc emlékplakettel, 
Kóta-díjjal, Köztársasági Elnöki Arany-
éremmel elismert érdemes művésszel, 
Balázs Árpáddal. A beszélgetés során a 
zeneszerző diákéviről, munkásságáról, 

szerzeményeiről esett szó. „Széles az al-
kotások skálája. Az évek alatt szereztem 
zenés színpadi művet, oratóriumot, kan-
tátát, zenekari darabot, mintegy kétszáz 
kórusművet, hangszerszólókat, kama-
raműveket, filmzenéket, színpadi kísé-
rőzenéket, népdalfeldolgozásokat és pe-
dagógiai jellegű darabokat is, valamint 
három zenei témájú könyvet a publikál-
tam. A kockásfülű nyúl című rajzfilm 
zenéjét is én írtam, amelynek ihletője 
a kisfiam volt. Folyamatosan dolgozok, 

úgy érzem, még most vagyok a legjobb 
korban a komoly darabok írásához” – 
mondta el a zeneszerző.  

Emellett Balázs Árpád mezőkövesdi kö-
tődéséről is mesélt a megjelenteknek. Sok 
kollégiumi társa városunkban született, szá-
mos barátja itt élt, illetve él még most is. 

A jó hangulatú beszélgetés mellett a 
délután során a Szent László Ifjúsági Ka-
marakórus előadásában olyan népdalátdol-
gozásokat hallhatott a közönség, amelynek 
szerzője Balázs Árpád volt. 

orgonajáték 
a Szent László templomban
az elmúlt évekhez hasonlóan minden vasár-
nap orgonahangversennyel várják az érdek-
lődőket a szent lászló templomban július-
ban, valamint augusztusban. 

Mozer János az 1990-es évek elején indította útjára a kez-
deményezést, melynek keretében az év hetedik és nyol-
cadik hónapjában vasárnap délelőttönként orgonajátékot 
tart a turisták, illetve érdeklődők számára.

Azokat a híveket és zeneszeretőket, akik egy kis zenei 
feltöltődésre vágynak, vasárnaponként fél 11-től várják a 
Szent László templomba, ahol a szentmise előtt hallgat-
hatják meg az orgonajátékot. Idén még összesen nyolc 
alkalommal lehet részük a zenés áhítatban. A nyári orgo-
nahangversenyt legközelebb július 20-án, vasárnap 10 óra 
30-tól szervezik meg, míg az utolsó hangversenyre augusz-
tus 31-én látogathatnak el az érdeklődők.

Metrókban 
népszerűsítik a Zsóryt

6 metróállomáson 12 padlómatricán jelenik meg 
a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő. 

A fürdőt népszerűsítő reklámot a budapesti – Deák tér M3-M2 átjáró, Corvin Negyed, 
Nyugati Pu.–Teréz krt., Árpád híd, Deák tér-Károly krt., Kálvin tér – metrómegállókban 
az állomások be- és kijáratánál is láthatják az arra sétálók, így tehát 12 reklámot he-
lyeztek ki a metrókban.  Az elmúlt hónapban Mezőkövesd, a matyó hímzés volt látható 
padlóreklámokon a fővárosban. Július hónapban pedig a Zsóry fürdőt népszerűsítik 
ezen marketingelemmel. A reklámfelületen a Zsóry logója, a felújított ikermedence, a 
gyermek- és élménymedence fotója és a fürdő elérhetőségei találhatóak meg. 

„Az egyedi padlóhirdetés révén szeretnénk a budapesti, illetve odaérkező 
turisták figyelmét felhívni fürdőnk szolgáltatásaira. A nyári főszezonban főként a 
családokat célozzuk meg ajánlatunkkal, míg a téli időszakban az idősebb, nyug-
díjas korosztály a hirdetéseink célcsoportja. A padlóhirdetéssel párhuzamosan a 
Magyar Televízió 1. csatornáján is futott egy hétig a strand 10 mp-es reklámja, 
amelyben a Zsóry fesztivált, illetve a szolgáltatásokat propagáltuk. Emellett a Rá-
dió Egerben különböző spotokban jelent meg a Zsóry. Forgalomnövekedést várunk 
ettől az egyedi kampánytól” – emelte ki Vámos Zoltán fürdővezető. 

A fürdő marketingfogásáról szóló híradása már a turizmus online és a napi 
turizmus online felületén is első helyen olvasható.

-os-

Kr

Bódi k.
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leVelek az elsŐ VIláGHáBorÚBÓl
I. „jelentÉs” a MezŐkÖVesDI GIMnázIuM katonakÓrHázáBÓl

I/1. SZOMORÚ VISZONTLÁTÁS
Hosszú időn keresztül kínzó fájdalomtól 
gyötörve feküdt a főgimnázium katonai 
kórházában BABCSÁN JÓZSEF a 101. 
gyalogezred közlegénye. Elfagyott bal lá-
bát srapnel érte az északkeleti harctéren 
és állapota annyira súlyossá vált, hogy 
orvosai életének megmentése érdekében 
beteg lábát kénytelenek voltak amputálni.

Felesége, aki nagyon aggódott férjéért, 
elhatározta, hogy felkeresi kórházban fek-
vő nagybeteg urát. Pénzt, időt nem sajnál-
va 1914. december 2-án két gyermekével 
útnak indult a Békés megyei Nagyszénás-
ról Mezőkövesdre. A sors azonban kegyet-
len volt hozzá, mire megérkezett, urát a 
halál megváltotta a szenvedéstől, már csak 
a kihűlt tetemére borulhatott. Az özvegyen 
maradt asszony az összes megmaradt ko-
ronáját a végtisztesség adására fordította. 
Így nem maradt pénze a hazautazásra, pe-
dig otthon még hat árva várta.

A kórházban ápolással foglalkozók 
szíve azonban megesett a boldogtalan asz-
szonyon, pénzt gyűjtöttek a megsegítésére, 
amit a Vöröskereszt is megtoldott 15 koro-
nával, hogy kis árváihoz hazautazhasson.
1914. december 3.                                                                                    

Dr. Székely Béla
A Mezőkövesd és Vidéke 

hetilap munkatársa 

I/2. MEGKÉSETT BÚCSÚ SUSICS 
JÓZSEFTŐL 
SUSICS JÓZSEF – akinek a nevét is-
merjük – volt a mezőkövesdi Királyi 
Katholikus Főgimnáziumban berende-
zett katonakórház egyik első halottja.                         
                  
A küstenladi Opesina kőfaragót műhe-
lyéből szólította el a parancs, hogy mint 
népfelkelő menjen katonának. SUSICS 
JÓZSEF elbúcsúzott feleségétől, gyer-
mekeitől, ismerőseitől, felült a vonatra 
és elment a háborúba. Csakhamar lőtt 
sebet kapott a hátán. Susics Józsefet ek-
kor megint vonatra tették, de most nem 
köszönt el tőle senki és elhozták Mező-
kövesdre. 

Fölcipelték a kórházzá átalakított főgim-
náziumba, ráfektették egy ágyra, a sarok-
ban álló, lécekre felszegezett fejcédulákból 
kiválasztottak egyet és azt is oda tűzték 
az ágyához, egyenesen a feje fölé.  Susics 
József itt elkezdett gondolkozni. Eszébe 
jutott az a sírkő, melyet éppen faragott 
és melyet csak félig tudott elkészíteni. 
Az asszony ott ült bent a műhelyben és a 
gyermekek házacskákat építettek a lepat-
tanó kődarabkákból. Egy nagyobb helyet 
egészen körül raktak apró kődarabokkal, 
az volt a temető.  … Ez a mi házunk, ez a 
templom, ez meg Hans bácsiék háza.  …

A műhelyben, mely dolgozott, piszkos 
kis lámpája dróton lógott le a gerendáról 
és nyári legyek békésen pihentek rajta. 
Elegendő világosságot sosem adott, félho-
mály volt mindig a teremben, éppen úgy, 
mint most a kórházban. Másnap reggel ült 
a vonatra.  A legkisebb fiát karon vitte egé-
szen a vagon ajtajáig. A gyermek kenyeret 
majszolt és ide-oda bámulva forgatta a fe-
jét. Ő meg sírt. Tele sírta még a gyermeke 
kenyerét is. Mikor eddig elgondolkodott 
mindent, meghalt. Ott hagyta el, hogy a 
gyermekének könnyes lett a kenyere, a fe-
kete szalonnás kenyér, melybe alig tudott 
beszivárogni az édesapja könnye. 

Ő mégis a lőtt sebe miatt halt meg a 
kórházban. Aztán koporsóba tették Susics 
Józsefet. A matyó asszonyok vettek neki 
fehér szemfedőt, imádkoztak, énekeltek 
fölötte és leeresztették a koporsójárt a 
földbe. Chrysanthemumos keresztet tűz-
tek a feje fölé és mielőtt elmentek volna 
temetőből, így szóltak: jé, már mennyien 
haltak meg! 1. 2. 3. 4. … és megolvasták a 
katonasírokat. A kórházban pedig kopott 
végű tollat mártottak be a tintatartóba és 
megírták Susics Józsefnénak Opesinába, 
hogy nyugodjék meg, de hát az ura meg-
halt. Illetve nem is írták, hogy nyugodjék 
meg, csak annyit, hogy az ura meghalt, 
mert lőtt seb volt a hátán.

Szegény Susics József! Láttalak mikor 
jöttél. Szomorú, fáradt voltál, égbenéző a 
szalmás szekéren. Sárgult akácfalevelek 
kergették egymást a levegőben, mint a 

haláltáncot sárga játszó pillangók. A heti 
vásár lármája is elcsendesült, mikor a 
hosszú kocsisor jött, melyben ott volt a 
te döcögős szekered is. Ugye hideg volt 
a levegő, ugye idegenül érezted itt ma-
gad, a föléd hajló sok kíváncsi arc között?  
Hová is kerültél te, hova visznek, mit 
csinálnak veled, Opesinában kergetik-e 
egymást a levelek? 

Csendes voltál, de befelé sírtál na-
gyon, jobban fájt a te hangtalan kínod-
ban izzó lelked, mint sajgó sebed. Annyit 
tudtál csak, hogy vagy valahol. Kerek az 
ég mindenütt és ha őszi az idő, világos-
kékje szürkére változik, mint a súlyos,  
nehéz gondolat. Itt voltál miközöttünk. 
Verejtékedet letörölte sok puha finom 
női kéz, és ha könnyes szemedbe néz-
tünk, elsírtuk magunkat mi is. Elmond-
tuk még azt is, amit te nem mondtál el 
soha, a gondolatodat. A lelkünk megcsalt 
téged sokszor, mert betegágyad mellől a 
feleségedhez surrant, meg kicsi fiaidhoz. 
Szegény, gyámoltalan asszony, szegény 
nevető, játszó gyermekek! Csodálatos 
dolog, de nagyon hozzá nőttél a lelkünk-
höz, te szegény Susics József! Azt sem 
tudtuk, ki vagy, a nevedet is csak akkor 
mondtuk el, amikor már meghaltál. Te 
voltál mégis számunkra a világháború 
összes halott katonája.

A kétségbe esett remény a te fonnyadt 
arcodon ráncosodott össze és mi voltunk 
azok, kik benned mindent, mindegyi-
künknek valakijét megsirattuk. Ha mil-
liónyian is lettünk volna a temetéseden, 
akkor is kevésnek éreztük volna magun-
kat, akkor is hős lettél volna magasan, 
diadalmasan felettünk, mint a fűszál fö-
lött, ha elvonul a rettenetes égi háború. 
Szegény kőfaragó mester mesterember 
voltál, de temetésed a szitáló esőben, a 
sáros temetőben királyi volt. 

Ugyan milyen virág fog kinyílni síro-
don az idegen föld nyirkos göröngyeiből, 
szegény Susics József? !! 
Mezőkövesd, 1914. november 14.                                                                               

Dr. György Lajos  
főgimnáziumi tanár                                                                                                                                        

száz éve, 1914. július 28-án tört ki az első világháború. a négy évig tartó világégés hatalmas anyagi áldo-
zatot követelt, és majdnem 20 millió ember halálát okozta. az orosz és az olasz fronton több száz kövesdi 
katona sebesült meg és esett el. az idegen földben nyugvóknak állít emléket a Jézus szíve templomnál 
1996-ban leleplezett világháborús emlékmű. a harctér eseményeibe és a tábori élet mindennapjaiba en-
gednek bepillantást azok a levelek, amelyeket a matyó katonák az állomáshelyükről a hozzátartozóiknak 
küldtek. Ezek közül adunk közre egy csokrot. (találta, kiegészítette és közzétette: szlovák sándor)
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II. HŐSI HALÁL

II/1.    A Strypánál már hónapok óta dúló 
nehéz harcok egyikében 1915. október 12-
én hősi halált halt MORVAY LÁSZLÓ 
tartalékos főhadnagy, századparancsnok, 
árvaszéki ülnök, Morvay János mezőkö-
vesdi főjegyző elsőszülött fia.

A szomorú hírt legelőször tiszti szolgá-
ja hozta Mezőkövesdre október 19-én dél-
után. Elesett urának holmiját szállította 
haza a szülői házba, a tábori lelkész, kö-
vetkező rövid levelének kíséretében.

Szomorú kötelességem teljesítem, mi-
dőn értesítem, hogy szeretett fia, László 
cs. és kir. 5. gy. e. főhadnagya, f. hó 12-én 
ellenséges golyótól találva, jobblétre szen-
derült. Földi maradványait f. hó 13-án  
katonai pompával helyeztük örök nyu-
galomra Jasloviec községben a gör. kath. 
templom kert-udvarába. Hagyatékát volt 
tiszti szolgája fogja átadni.  A nála talált 
pénzt postán fogom b. címére elküldeni. 
Mellékelve küldök 1 db. hivatalos nyug-
tát az állami pénzek elszámolásáról az-
zal, hogy ezen nyugtát később esetleges 
elszámolási felszólításoknál mint igazoló 
okiratot felhasználhassa. Egyúttal kérem 
szeretet fia családját is értesíteni szomorú 
végzetéről. Őszinte részvétem kifejezése 
mellett vagyok szolgálataimat felajánlva.           
Harctér 1915. október 14.                                                                              

Kiváló tisztelettel:
Morariu Mihály

5. gy. e. tábori lelkésze
         
II/2. Egy nappal később érkezett a meg-
boldogult egyik megsebesült bajtársának 
és kedves barátjának részletesebb alábbi 
levele, amely bővebb felvilágosítást ad a 
gyászos veszteségről. 
 
Mélyen tisztelt Főjegyző úr!
Végtelenül nehezemre esik ezt a levelet 
Főjegyző úrhoz intéznem, de teszem ezt 
bajtársi kötelességből, mely parancsolja, 
hogy a Főjegyző urat értesítsem kedves fia, 
legjobb barátom, Laci haláláról és azokról 
a körülményekről, amelyek között kedves 
Laci barátom a hazáért és a királyért a 
dicsőség mezején hősi halált halt. Vigasz-
talni e vigaszhattalant még megkísérelni 
sem tudom; a csapás, mely igen tisztelt 
Főjegyző urat és kedves hozzátartozóit 
érte, oly nagy, hogy erre vigaszt még az a 
tudat is alig adhat, hogy Lacit kötelessége 
teljesítésében érte a halál.

Folyó hó 12-én reggel ezredünket tá-
madásra vezényelték az oroszok ellen. Tá-
madásunk megindulása után nemsokára 
gyilkos ellenséges tűzbe keveredtünk. D. e. 9 

órakor Lacival még néhány szót váltottam; 
alig távoztam mellőle mintegy 300 lépésnyi-
re, egyike a záporként ránk hulló ellenséges 
ágyúgolyóknak földre terítettem kedves jó 
barátomat. Az elősiető egészségügyi kato-
nák bekötözték és sietve szállították a kötö-
ző, illetve segélyhelyre. Orvosunk lelkiisme-
retesen bekötözte, reménye azonban, hogy 
kedves bajtársunk életben maradjon, alig 
volt, mert egy srapnelgolyó a hasüregben 
több nemes szervet roncsolt össze.

Boldogult kedves barátommal a se-
gélyhelyen, hová estére sebesülten és is 
bekerültem, még beszéltem. Teljes ön-
tudatánál volt, ami felébresztette remé-
nyünket az életben maradáshoz. Isten 
azonban máskép határozott. 13-ára vir-
radó éjjel, 12 óra 10 perckor meghalt. 
Majdnem utolsó percig eszméleténél 
volt, érezte a véget, csak kedveseivel fog-
lalkozott, tőlük búcsúzott.

Kedves bajtársunkat 13-án, d. e 9 órakor 
temettük el katonai pompával ágyúdörgés 
és puskaropogás közepette a jaslovieci gör. 
kath. templom kertjében. Temetésen csak 
mi, sebesült tisztek vehettünk részt, mert 
ez időben még állott a harc. Ott voltunk: 
Martini Móric őrnagy, Veisz János had-
nagy urak és én. A temetési szertartást 
Morariu Mihály tábori lelkészünk végezte. 
Boldogult kedves bajtársunknak a sírját 
kereszttel jelöltük meg, de megmutattuk a 
jaslovieci gör.kath. papnak és tanítónak is. 
Sírja könnyen megtalálható, mert a temp-
lom kertben más sír nem nincsen.

Mellékelve küldök egy térképet, mely 
pontos útbaigazítást ad Istenben meg-
boldogult kedves bajtársunk ideiglenes 
pihenőhelyéről. 

A fájdalomban, mely önöket oly kér-
hetetlenül sújtja, őszinte részvétet kérve 
vagyok kitűnő tisztelettel.
Harctér, 1915. október 13.

László Endre
tartalékos főhadnagy                                               

 
II/3. Egy évvel később, 1916 nyarán Morvay 
László földi maradványait szülei kérésére 
az exhumálás után hazahozták és a me-
zőkövesdi temetőben a családi sírboltban 
helyezték végső nyugalomba. Nagyszámú 
tisztelője, kik között ott volt Borsod főispán-
ja is, előbb a Szent László templomban fel-
ravatalozott koporsójánál, majd  a sírjánál 
köszöntek el tőle. A sírnál Bónis Bertalan, 
Borsodvármegye alispánja mondott utolsó 
Istenhozzádot a hősi halottnak. 

„Megilletődve állok – úgymond – 
gyászba borult kedveseid és barátaid 
által körülvett ravatalod előtt. Nekem, 
kinek szeme előtt nőttél fel, s fejlődtél,  a 

gyermekkorból rajongásig szerető szüle-
idnek örömére férfiúvá, ki tanúja voltam 
családi boldogságodnak és annak a sze-
retetnek, mellyel körülvettek, tanúja vol-
tam annak a szorgalomnak, mellyel hi-
vatalos állásodat betöltötted és elláttad, 
nekem jutott az a szomorú feladat, hogy 
Borsodvármegye tisztikara és közönsége 
nevében elbúcsúzzak tőled.

A most is dúló világháború kitörése 
alkalmával az elsők között voltál, ki hadba 
vonultál, hogy hazád iránti kötelességedet 
teljesítsed. Mennyi reménnyel, mennyi 
hősiességgel szálltál utadra, nem gondol-
va arra, hogy akik téged szeretnek, látni 
többé nem fognak! A harctéren is erős kö-
telességérzésed vezetett. Hősiesen szálltál 
szembe a veszedelmekkel, s akkor is, ami-
kor betegség gyötört, mindennél előbbre 
valónak tartottad kötelességed teljesíté-
sét. Hősies bátorsággal vezetted csapato-
dat az ellenség ellen, gyakran néztél a ha-
lál szemébe, mely végtére is sok reményre 
jogosító életedet kioltotta.

A haza szent földjének védelmében 
elvérzett hősök nem halnak meg, em-
lékük, nevük élni fog. A te emléked is 
örökké fog élni. Aki majdan hivatva lesz 
ennek a világháborúnak történetét meg-
írni s hőseit felsorolni, annyi sok hős 
társad között a te neved is aranybetűk-
kel fogja feljegyezni. Emléked élni fog 
tisztviselőtársaid szívében, kegyelettel 
fogjuk őrizni. Nyugodjál békében annak 
a hazának földjében, melyet oly hősiesen 
védelmeztél, s melyért életedet áldoztad 
fel. Örök álmod felett kedveseid és tiszt-
viselőtársaid fognak őrködni. Nyugodj 
békében! Isten veled!”
1916. március 21.    

dr. György Lajos 
főmunkatárs

A Morvay-család 
síremléke
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Munka és szabadidő
A munka és pihenőidő szabályai, a munka díjazása címmel 
szervezett előadást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a Közösségi Házban.
Az esemény keretében dr. Bujtor Gyula munkaügyi tanácsadó tájékoztatta a megjelent 
vállalkozókat a legfontosabb jogszabályokról és törvényi változásokról június 27-én. A 
szakember előadásában ismertette egyebek mellett a munkaközi szünetre, a napi mun-
kaidőre, valamint a munkaszüneti napra és a szabadsággal kapcsolatos teendőkre vo-
natkozó szabályokat. A jelenlévők tájékoztatást kaptak ezen felül a rendkívüli munkaidő, 
illetve a munkaszüneti nap díjazására vonatkozó előírásokról is. 

A témával kapcsolatban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara honlapján, a munkaügy aloldalon találhatnak bővebb információkat, míg 
személyesen a BOKIK Mezőkövesdi Kirendeltségén, a Szent László tér 17. szám alatt 
található irodában tájékozódhatnak.

Dísznövények 
és citrusfélék
a dísznövények és citrusfélék gondozásával, 
valamint nevelésével ismerkedhettek meg 
az érdeklődők a Matyó kertbarát Egyesület 
legutóbbi összejövetelén.

A Közösségi Házban dr. 
Komiszár Lajos egye-
temi adjunktus, főta-
nácsos tartott előadást 
június 30-án. 

A szakember a cit-
rusfélék közül egye-
bek mellett a citrom, 
a narancs, a manda-
rin és a banán gondo-
zásáról osztott meg 
hasznos tanácsokat a 
jelenlévőkkel. Dr. Ko-
miszár Lajos emellett 
a kertben és szobában 
tartható dísznövé-
nyek közül például a tujáról, leanderről, levenduláról, 
mentáról és több fűszernövény jellemző tulajdonsága-
iról beszélt. 

A növények metszéséről, szaporításáról, telelteté-
séről, a tápanyagellátásról és a növényvédőszerek hasz-
nálatáról tájékoztatta a résztvevőket. 

KéPZőMűVéSZTÁBOr Tóthné 
Gáspár Mária rajztanár min-
den nyáron megszervezi a 
képzőművészeti tábort. Idén 
június 30. és július 4. között 
az iskolások a Matyó Múzeum 
kiállítási anyagát, a Hadas vá-
rosrész tájházait, a Takács Ist-
ván Emlékkiállítás festményeit 
dolgozták fel rajzzal, festéssel, 
egyéb technikákkal. Zárásként 
a 17 gyermek megtekintették 
az Egri Bazilikát is. 

HÍMZőTÁBOr Mezőkövesd Vá-
ros Önkormányzatának nyertes, 
Őrizzük meg Matyóföld kincseit! 
című pályázata révén az elmúlt 
tanévben az általános iskolások 
hímzőszakkörön vehettek részt 
Vámos Margó, népi iparművész, 
a Népművészet Ifjú Mestere 
irányításával. A szakkörösök a 
nyarat hímzőtáborban kezdhet-
ték: 23 gyermek gyakorolhatta 
a hímzést, a sablonálást június 
23–27. között. 

Határtalanul a Szent Imrében
HA-1301-19
A mezőkövesdi Szent Imre Tagiskola 30 diákja a Határtalanul program keretében 
2014. május 28–31-ig Felvidéken, Szlovákiában járt. A támogató szervezet: Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő. Szepes, Gömör, Torna vármegye nevezetességeivel is-
merkedtünk. Voltunk Nyitrán, Krasznahorkán, Rozsnyón, Betléren, Iglón megnéztük 
a szepesi várat, Lőcsét, Kézsmárkot. Itt megkoszorúztuk Thököly sírját. Látogatást 
tettünk t a Tompa Mihály Alapiskolában, ahol a diákok nagy szeretettel fogadtak. Be-
szélgettünk, órát látogattunk, fociztunk. Délután a gombaszögi cseppkőbarlangban 
túráztunk. Az utolsó napot a gyönyörűen felújított Kassán töltöttük, egyebek között 
megcsodáltuk a Szent Erzsébet dómot, ahol megkoszorúztuk Rákóczi sírját és eléne-
keltük a Himnuszt. Minden nap csapatokban dolgoztunk, feladatokat oldottunk meg 
az aznapi programokkal kapcsolatban. Köszönjük a lehetőséget, hogy részt vehet-
tünk ezen a kiránduláson, hiszen így nem „tankönyvízű” volt a sok új ismeret.

Hegedűs Lili, Csirmaz Andrea

B. Krisztián

Dr. Komiszár 
Lajos

Bódi k.
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sziréna

Hívogató
Július 16–19. szerda–szombat

Foltvarró Alkotó Napok 
a Bayer Róbert Kollégiumban

Július 19. szombat 
9 órától Mezőkövesdi Díjugrató 

Lovasverseny a Zsóry kempingben

Július 19-én, 26-án 
és augusztus 2-án szombat 

16 órától Aqua zumba a Zsóry fürdőben

Július 19-én, 26-án 
és augusztus 2-án szombat 
21–24 óráig Éjszakai fürdőzés 

a Zsóry fürdőben

Július 20-án, 21-én 
és augusztus 3-án vasárnap

10 óra 30-tól Nyári Orgonahangverseny 
a Szent László templomban

Július 22-én és 29-én kedd
10 órától Városnéző séta idegenveze-

téssel, a Matyó Tourist irodától

Július 28–augusztus 1. hétfő–péntek
Nyári kézműves gyermektábor kirándulá-
sokkal az Iskolatörténeti Gyűjteményben

Július 30. szerda 
17 órától Kiskunhalas világhírű ékessé-
ge a halasi csipke című időszaki kiállítás 

megnyitója a Matyó Múzeumban

augusztus 1–3. péntek–vasárnap
Matyóföldi Folklórfesztivál 

a Hadasban és a Kavicsos-tónál

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
július 13–19-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

július 20–26-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

július 27–augusztus 2-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

július 26. 
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

augusztus 2.
Dr. Roszkos László, 
Gróf Zichy út 10/a.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban június 24. és július 8. kö-
zött 5 házasságkötést és 16  halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbi 
személy hozzátartozói  járultak hozzá  
neve közléséhez:

haláleset 
Fügedi István 81 éves

mezőkövesdi lakos.

jÉzus szíVe eGyHázkÖzsÉG
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: 
Engesztelő szentmise
Minden hónap második és 
negyedik 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
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.

Mezőkövesden csendes utcában 
hosszú típusú, 3 szobás, beköltözhető 
állapotú, 1,5 éve felújított családi ház 
melléképületekkel eladó. 
Irányár: 9 M Huf. Érd.: 20/937-6263 

lakossági apróhirdetés

Augusztus 1-jén, pénteken:
19.00 FOLK-rOCK ZENEKArOK NYITÓKONCErTJE

a Táncpajtában
Közreműködik: a Czemende zenekar és a 
Cimbaliband

Augusztus 2-án, szombaton:
10.00 FESZTIVÁLMEGNYITÓ

MAGYAr érTéKEK VÁNDOrTérKéP elhelyezése 
a Hadas városrészben

TÁNCEGYÜTTESEK MűSOrA a Táncpajtában
17.00 KITANYÁZÁS, ÖLTÖGETéS 

kézimunka szakkörök közreműködésével
19.00 MATYÓ GÁLA a Táncpajtában 

Fellépnek: a Matyó Népművészeti Egyesület 
csoportjai Vendég: a Vidróczki Néptáncegyüttes

21.00 TÁNCHÁZ a „Páva-díjas” Parapács zenekarral

Augusztus 3-án, vasárnap:
10.00 TÁNCEGYÜTTESEK MűSOrA a Zsóry fürdőben
10.00 LAKODALMI KéSZÜLőDéS a Hadas városrészben

Vőfélypálcafűzés, csigatészta-készítés, menyasszonyi koszorú 
készítése, jegykendőhímzés, menyasszony-öltöztetés, 
lakodalmi sütemények versenye, jegyespárok népviseleti 
bemutatója,  vőfélyek vetélkedője, menyasszonyperec-kóstoló

18.00 LAKODALMAS MENET, zenés felvonulás a főutcán
19.00 MATYÓ LAKODALMAS éS FESZTIVÁL GÁLA a Kavicsos-tónál

VACSOrAKÍNÁLAT: Lagzis káposzta „Kertbarát” módra

A fesztivál közreműködői: kanadai, gyöngyösi, egri, 
hajdúböszörményi, dunaharaszti, fertőhomoki, ózdi, 
tiszalöki, tardi, szentistváni, mezőkövesdi táncegyüttesek, 
hagyományőrzők, hímzők, az Agyagbanda, a Kuttyomfitty 
Társulat, B-A-Z. megye és a Hadas városrész kézművesei, karcagi 
birkafőzők, Matyóföldi Kertbarátok

Az idei fesztivál programjának középpontjában a hungarikumként ismert matyó népművészet áll, de a látogató 
élményeket szerezhet más magyar tájak, sőt a horvát és a német nemzetiség kultúrájából is. Új elemként jelenik meg a 
folk-rock zene és a lakodalom ceremóniája

MATYÓFÖLDI FOLKLÓRFESZTIVÁL 2014.
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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.)

közhírré tétetik Meghívó
A Matyó Múzeum és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 

tisztelettel meghívja Önt

2014. július 30. (szerda) 17 órától

kiskunhalas világhírű ékessége: 
a HalasI CsIpke

című időszaki kiállításának  megnyitójára.

    A kiállítást megnyitja: Kiliti Zsuzsanna, 
a Csipkeház igazgatója                   

A tárlat bemutatása után csipkevarrási bemutató lesz.
Matyó Múzeum Mezőkövesd, Szent László tér 8.

A kiállítás nyitva: 2014. szeptember 10.

www.mezokovesdiregio.hu | www.halasicsipke.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának támogatásával

képszErűen!

címmel digitális fotó- és számítógépes grafikai 
pályázatot hirdet.

A pályázat fővédnöke
Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok

megyei rendőrfőkapitány
védnöke

Pfliegler Péter
alpolgármester

részvétel:
A pályázaton bármely Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei lakos, vagy itt tanuló diák részt vehet, korra való 
tekintet nélkül, tetszés szerinti számú pályaművel.

A pályaművek mondanivalója:
Nemcsak a pályázatot kiíró, hanem más bűnmegelőzés-
ben, gyermek- és ifjúságvédelemben érintett szervezet 
írt ki rajzpályázatot az elmúlt időszakban családon 
belüli erőszak megelőzése, vagy balesetmegelőzéssel 
kapcsolatos témakörben. A kísérlet célja, hogy a fiatalok 
kreativitásukat a kábítószerprevenció területén is be-
mutathassák, valamint, hogy ráirányítsuk a figyelmet a 
napjainkban egyre inkább elterjedő drogproblémára.

A modern digitális technika segítségével elké-
szített, olyan plakátokat, képeket, fotómontázsokat 
várunk a pályázóktól, amelyek rávilágítanak a mai kor 
fiataljait fenyegető veszélyekre. Hívják fel a figyelmet 
a drogok (designer) egészséget, családi életet, iskolai 
tanulmányokat károsan befolyásoló hatásaira, a fo-
gyasztás, terjesztés büntetőjogi következményire.

Méretek, technikai adatok:
A képek bármilyen digitális technika alkalmazásával 
elkészíthetők (pl. digitális fényképezőgéppel készí-
tett fotó, számítógépes rajzolóprogrammal készített 

rajz, vagy fotómontázs). A pályaművek ajánlott 
legkisebb mérete A3, legkisebb képi felbontása szá-
mítógépes grafikánál 600 dpi, digitális fotó esetén 3 
Mp lehet.

A pályaművek benyújtása:
A pályaműveket a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya címére 
kell eljuttatni (3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.) digitális 
formában (CD, DVD). Amennyiben lehetséges a bbalap@
hu.inter.net e-mail címre óriás file-ként is elküldhető

2014. szeptember 30-ig!

A pályaművek mellékleteként, 
ahhoz csatolva meg kell adni:
– az alkotó nevét, életkorát,
– foglalkozását,
– lakcímét,
– a mű címét,
– a leadott file nevét,
– szükség esetén rövid, pár soros ismertetőt.

Díjazás:
A beérkezett pályaműveket a pályázatot kiíró szerv bí-
rálja és jutalmazza. Összesen egy első díjat (30.000.- 
Ft értékben), két második díjat (15-15.000.- Ft ér-
tékben) és öt harmadik díjat (5-5.000.- Ft értékben) 
osztunk ki vásárlási utalvány formájában. A fotópá-
lyázat elbírálása október első felében megtörténik. A 
beérkezett pályaművekből legszebbnek, legjobbnak, 
legkreatívabbnak ítélt 12 kép felhasználásával az 
immár hagyománnyá vált plakátnaptárt készítünk 
kábítószer-prevenció témakörében a 2015. évre.
Megjegyzés:
A pályázó hozzájárul, hogy pályaművét a pályázat lezá-
rulta után a szervezők felhasználják, közreadják, termé-
szetesen a szerző nevének feltüntetésével. A pályázat 
benyújtásánál használt adathordozó (CD, DVD) a pályá-
zat lezárulta után személyesen átvehető a fenti címen.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
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sportkalauzsakk kiválóan szerepeltek a mezőkövesdi sakkozók a közelmúltban 
megrendezett Matyó open és Matyó kupa országos versenyeken.

A Matyó Open FIDE egyéni sakkversenyt 
első alkalommal rendezték meg városunk-
ban. A Mezőkövesd Zsóry sakkszakosztá-
lyának szervezésében lebonyolított viada-
lon összesen 29 versenyző vett részt június 
6-9-e között. A rangos nemzetközi esemé-
nyen többek között 4 címviselő ült asztalok-
hoz a Közösségi Házban.

A svájci rendszerben zajló, 7 fordu-
lós versenyen a szigetszentmiklósi To 
Nhat Minh diadalmaskodott 6 ponttal. A 
sportoló a mezőkövesdi nevelésű, szin-
tén Szigetszentmiklóson sakkozó és 5,5 
pontot szerző Kerek Csabát, valamint az 
egyaránt 5 egységet gyűjtő Miskolci VSI-
ben sportoló Kovács Apollónt és a szin-
tén miskolci Papp Tamást előzte meg. 
A legjobb mezőkövesdi sakkozó Éberth 
Zoltán lett, aki a 7. helyet szerezte meg.

A legeredményesebb versenyzők mel-
lett különdíjat vehetett át a füzesabonyi 
Szurovszky Elek, aki a legjobb szenior ver-
senyző lett, valamint a legjobb 1900 élő 
pont alatti mutatóval rendelkező induló, 
az SVK Moldavat erősítő Heinrich Tomas. 
Különdíjat kapott legjobb mezőkövesdi ver-
senyzőként Éberth Zoltán, illetve az ifjúsági 
sportoló kategóriában legjobb eredményt 
elérő, szintén mezőkövesdi Pap Kristóf.

„BroNzos MatYÓk” Egy héttel később 
újabb rangos versenynek adott otthont 
városunk, ugyanis június 14-én rendezték 
meg hazánk legnagyobb hagyományokra 
visszatekintő sakkversenyét, a XXXVIII. 
Matyó Kupa csapatversenyt. A megmére-

tésen összesen 17 csapat, 78 sportolóval 
képviseltette magát a Széchényi István 
Katolikus Szakképző Iskolában. A rend-
kívül erős csapatokat felvonultató verse-
nyen a Sajószentpéter együttese szerezte 
meg az aranyérmet 31 ponttal, a 27 és fél 
pontos Kazincbarcika I-es csapata előtt. 
A Mezőkövesd I-es csapata mindössze fél 
ponttal csúszott le az ezüstéremről, így 
a To Nhat Mihn, Kerek Csaba, Tamássy 
Zoltán, Barabás Tibor összeállítású né-
gyes a harmadik helyet szerezte meg.

Mezőkövesd II. csapata a 9. helyen, 
a III. együttes a 11. pozícióban vég-
zett, míg a szintén mezőkövesdi Éberth 
húzósnégyes a 12. helyen fejezte be a 
küzdelmeket. A Csontos Dominik kivé-
telével első alkalommal induló kövesdi 
ifisták a 17. helyen zártak.

A versenyen különdíjat kapott a leg-
eredményesebb női induló, Demeter 
Dorina, valamint a legjobb szenior ver-
senyző, a Berentét erősítő Galgovics 
András. Az ifjúsági sportolók közül a 
Debreceni Betű sakkozója Németi Kornél 

szerezte a legtöbb pontot. A mezőkövesdi 
sportolók közül különdíjt kapott Hegedűs 
Rafael, valamint Csontos Dominik, a ver-
seny legjobb ifjúsági sakkozója.

„A Matyó Open versenynek köszönhető-
en városunk felkerült a nemzetközi sakkver-
senyek térképére, így a szervezésre nagyobb 
hangsúlyt fektetve a jövőben még rangosabb 
viadal lebonyolítására is lehetőségünk nyíl-
hat. A Matyó Kupa szintén elérte az egyik 
legfontosabb célját, mivel a nívós megmé-
retésen több fiatal mezőkövesdi tehetség is 
bemutatkozhatott. Örömteli továbbá, hogy 
mindkét sporteseményen magasan jegyzett 
sportolók ellen mérhettük le a tudásunkat” 
– emelte ki Éberth Zoltán, a Mezőkövesd 
Zsóry sakkszakosztályának edzője.

Ami a kövesdi utánpótlást illeti, több ki-
emelkedően sakkozó fiatallal büszkélkedhet 
városunk, akik közül Pap Kristóf a 6. helyen 
végzett a diákolimpia országos döntőjében. 
Az ifjú tehetséges sportoló eredményével, 
valamint a nagyszabású városi szimultán 
versennyel lapunk következő számában 
foglalkozunk bővebben.

ÖKÖLVÍVÁS Harminckilencedik alkalommal rendezték meg a Matyó Kupa ökölvívó ver-
senyt Mezőkövesden. A nagyszabású megméretést az Egri SI csapata nyerte meg.

A Mezőkövesd Zsóry ökölvívó-szakosztályának szervezé-
sében lebonyolított, nagy hagyományokkal rendelkező 
eseménynek idén is a Városi Sportcsarnok adott otthont 
július 5-én. A megméretésen ebben az esztendőben 12 
sportegyesület mintegy 60 bokszolója lépett a szorítóba. 
A kövesdi ökölvívók közül többen kényszerű okok miatt 
nem szerepelhettek a versenyen, de a házigazda szakosz-
tályt képviselő sportolók tisztességesen helytálltak és szép 
eredményeket értek el. A kövesdi lány indulók közül Balogh 
Aranka pontozásos győzelmet aratott, míg Kiss Mercédesz 
és Paczók Henrietta egyaránt döntetlennel végzett. A fiúk 
közül Mizser Marcell, Paczók Patrik és Balogh Dezső ponto-
zásos győzelme mellett mindössze Pusomai Árpád szen-
vedett pontozásos vereséget. A csapatversenyt nagy küz-
delemben az Egri Sportiskola nyerte meg. Az ezüstérmet 

a Losonc Boksz Club, míg a bronzérmet a Kőbánya Boksz 
Club csapata vehette át. Az ünnepélyes eredményhirdeté-
sen különdíjat kapott Mizser Marcell, akit a legtechniká-
sabb sportolónak választottak, valamint Tóth József edző, 
aki a sportág területén elvégzett kiemelkedő munkájáért 
kapott elismerést Dorkó Pétertől, az Észak-magyarországi 
Boksz régióközpontjának elnökétől.

A Bogácsi Thermálfürdőben rendezték meg az 
Északi Tigrisek – Dél-dunántúli Oroszlánok régiós 
válogatott csapatmérkőzést június 26-án. Az esemé-
nyen összesen 20 bokszoló, köztük három mezőkö-
vesdi sportoló lépett kötelek közé. A kövesdiek közül 
Pusomai Árpád és Mizser Marcell döntő fölénnyel győ-
zött, míg Balogh Dezső pontozásos vereséget szenve-
dett a rangos viadalon.

Négy győzelem a Matyó Kupán

sakkos sikerek

bokri

bokri

rangos országos viadal városunkban: 
a XXXVIII. Matyó Kupa csapatverseny 

Tizenkét egyesület hatvan 
bokszolójalépett a ringbe
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sportkalauz kÉzIlaBDa Beadta nevezését az NB I-es bajnokságra a Mezőkövesdi kC 
vezetősége. a klub játékoskerete tovább bővült a napokban, miközben a 

csapat megkezdte a felkészülést az őszi szezonra.

neveztek, igazoltak és dolgoznak
Városunk első osztályú kézilabda klub-
ja beadta nevezését az NB I-es pont-
vadászat 2014-2015-ös szezonjára, így 
együttesünk ősztől is az első osztály-
ban szerepelhet. A Magyar Kézilabda 
Szövetség elnöksége a július 1-jei ülé-
sen hozott döntést az NBI-es mezőny 
tagjairól. A versenykiírás tervezete 
szerint 14 csapat indult volna az élvo-
nal következő idényében, azonban a 
szövetség vezetői végül a 12 csapatos 
bajnokság mellett döntöttek.

kÉt JátÉkos A Mezőkövesdi KC vezetői 
két játékossal állapodtak meg július ele-
jén, ennek köszönhetően egy fehérorosz 
és egy magyar kézilabdázó csatlakozott a 
csapathoz. Városunkban folytatja pálya-
futását az U21-es fehérorosz válogatott 
Stanislav Nakhaenko. A kiváló felépíté-
sű beállós 209 cm/113 kg és a Dinamo 
Minszk gárdájától érkezett Mezőkövesd-
re. A 22 éves Terenyi Zoltán jobbszélső-
ként, illetve jobbátlövőként is bevethető 
és az élvonalból kiesett Győr csapatától 
igazolt városunkba. A kétméteres, bal-
kezes játékos tavaly 34 találkozón jutott 
szóhoz és összesen 51 találatot szerzett.  

MEGkEzDtÉk Az MKC felnőtt együtte-
se július 10-én kezdte meg a felkészü-
lést a szeptember elején kezdődő őszi 
szezonra. A tervek szerint július 31-e és 
augusztus 2-a között Tordán, augusztus 
9-én és 10-én hazai környezetben, míg 
augusztus 15-én és 16-án Balmazújvá-

rosban vesznek részt felkészülési tor-
nán. Az MKSZ döntésének értelmében 
az NB I-es kluboknak ősztől felnőtt csa-
patot kell indítaniuk az NBI/B-ben, vagy 
az NB II-ben. Ezzel kapcsolatban eldőlt, 
hogy az MKC másodosztályban induló 
U23-as csapatát Molnár Ferenc fogja 
irányítani a következő évben.

alaPosaN BElEhÚztak A Magyar Kézi-
labda Szövetség Versenybizottsága július 
10-én elkészítette a bajnokság menetrend-
jét. A sorsolás szerint nem vár könnyű 

idénykezdet kézilabdázóinkra, ugyanis 
Skaliczki László együttese három élcsa-
pattal, a Tatabánya és a Csurgó mellett a 
Szegeddel találkozik az első három for-
dulóban. Az alapszakasz 22 fordulójából 
20 találkozót 2014-ben fognak lejátszani 
a csapatok, így a 2015-ös évre mindössze 
két összecsapás és a rájátszás marad. Az 
alapszakasz első hivatalos játéknapja szep-
tember 3-a lesz, míg az utolsó fordulót 
február 15-én rendezik meg. A bajnokság 
menetrendjének pontos időbeosztását a 
későbbiekben készítik el.

FEkVENYoMás Egészségnap címmel nyílt 
napot szervezett a mezőkövesdi Max Club 
július 5-én.

egészség és sport
Az esemény keretében délelőtt Pap Zoltán csapatának 
multifunkcionális edzését és Tamás László bemuta-
tóját nézhették meg az érdeklődők, aki nem kevesebb 
mint 400 kg-mot nyomott ki lábbal. Ezt követően Oláh 
Ákos többszörös világ- és Európa-bajnok fekvenyomó, 
Kutas Iván testépítő és a mezőkövesdi Kovács Csaba 
Európa-bajnok és világkupagyőztes fekvenyomó tar-
tott bemutatóedzést. A sportolók hasznos tanácsokkal 
látták el az érdeklődőket egyebek mellett az edzés-
módszerekkel, a súlyok helyes használatával, valamint 
a táplálkozással kapcsolatban. 

Foci a Zsóryban

LABDArÚGÁS A futball egyik legjelentősebb világeseményéhez kap-
csolódóan újra megrendezték a Zsóry Mini vb elnevezésű kispályás 
labdarúgótornát a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben. A sportesemé-
nyen 18 csapat vett részt június 14-én.

Izgalmas, küzdelmes és gólokban gazdag összecsapásokat hozott a kispályás focitorna. A rend-
kívül kiélezett összecsapások végén az irániak ünnepelhettek, miután a döntőben büntetőkkel 
legyőzték Portugáliát, míg a bronzérmet Anglia szerezte meg.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen a dobogós gárdákon kívül a torna legjobb mezőnyjátéko-
sának megválasztott Moroncsik Roland, valamint a 8 találattal gólkirályi címet szerző Cseh Dávid 
részesült jutalomban. A Zsóry Fesztivál színes programjai között szintén helyet kapott a labda, 
miután a sportszeretők a „Zsóry Foci Fesztivál” elnevezésű kispályás labdarúgótornán rúghatták 
a bőrt. A megméretésen négy csoportban összesen 16 csapat vett részt. Az izgalmas és küzdel-
mes csoportmérkőzések és középdöntő összecsapások után a Cseh Csapat, a Lövői Legények, a 
LoveHunter FC és a Sose Halunk Meg jutott az elődöntőbe, akik közül nagy csatában végül a Sose 
Halunk Meg diadalmaskodott. A torna gólkirálya Gyenes Zoltán lett 6 találattal. 

bokri

bokri
bokri

Skaliczki László együttese
készül a következő szezonra
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Gőzerővel zajlik 

a Városi stadion rekonstrukci-

ójának újabb üteme. 

a Mezőkövesd zsóry felnőtt 

csapata hazai környezetben 

folytatta a felkészülést.

A kivitelező cég szakemberei a játéktér 
gyepszőnyegének eltávolításával kezdték 
el a beruházást június közepén. A követ-
kező ütemben a talajmunkálatokat hajtot-
ták végre, elsőként a homokos szerkezetű, 
úgynevezett szivárgó paplanréteget alakí-
tották ki. Ezt követően a pálya vízelveze-
tő- és öntözőrendszere mellett a játéktér 
fűtésének vezetékeit fektették le. A szak-
emberek június végén fejezték be a fűtő-
rendszer hálózatának építését, amely a hó 
gyorsabb olvadása mellett a fű regenerá-
cióját is elősegíti. A kivitelező cég mun-
katársai július első és második hetében 
egy újabb homok-, majd gyeptartóréteget 
terítenek le. A pályafelújítást a gyepsző-
nyeg lefektetése zárja. A beruházás az 
ütemtervnek megfelelően halad, így július 
20-ára teljes egészében elkészülhet a re-
konstrukció. A terveknek megfelelően a 
játékteret eltolták nyugati irányba.

GYŐzElEM az ÚJoNC EllEN Mindeköz-
ben a Mezőkövesd Zsóry felnőtt csapata 
június 23-án megkezdte a felkészülést a 
2014/2015-ös NB II-es bajnokságra. 

Labdarúgóink az első hét zárásaként 
felkészülési mérkőzést játszottak az első 
osztályú Puskás Akadémia vendégeként 
június 28-án. A jó iramú összecsapáson 
a hazaiak Tischler találatával már a 13. 
percben előnyhöz jutottak, de labdarúgó-
ink a csereként beállt Bata Csongor révén 
a 86. percben egyenlítettek.

Együttesünk július 1-jén az MTK Bu-
dapest vendégeként játszott felkészülési 
találkozót Agárdon, ahol 3-1-es vereséget 
szenvedtek. Csapatunk ezt követően a 
Nyíregyháza Spartacus ellen lépett pályára 
Szentistvánon július 5-én. Tóth László gár-
dája Molnár Gábor 33. és Márkus Gábor 73. 
percben szerzett találatával 2-0-ás győzel-
met aratott. Csapatunk a felkészülés csúcs-

pontjaként Bükre látogat, ahol Szántaiék 
július 14-étől 26-ig edzőtáborban folytat-
ják a munkát. A tervek szerint négy felké-
szülési mérkőzést fognak lejátszani ebben 
az időszakban. Hegedűsék július 16-án az 
Ajkával találkoztak, míg 19-én a Budapest 
Honvéd, 23-án a Zalaegerszeg és 26-án a 
Sopron ellen lépnek majd pályára.

pályafelújítás

Bódi krisztián

Július 19-től minden 
szombaton éjszakai 

fürdőzős bulival 
várunk mindenkit 

éjjel 1-ig a Zsóry-fürdő 
ikermedencéje 

mellett, 
a Sunset Terrace-on!

A napközben vásárolt karszalag az 
éjszakai fürdőzésre nem érvényes! 

Belépő 21 órától: 1000 Ft
Belépés az Olajfa utca felőli bejáraton 

történik 21 órától.
A programváltoztatás 

jogát fenntartjuk.

részletes program 
a facebookon! 

facebook.com/
zsorysunset

(x)



Több ezren látogattak el az 
immár 14. alkalommal meg-
rendezett fürdőfesztiválra a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő-
be július 4-től 6-ig. 

A programkavalkád pénteken a Mezőkövesdi 
Hangstúdió Egyesület énekes műsorával kez-
dődött, előadásukban operettrészleteket hall-
gathattak meg a fürdőzők. Este a rock and roll 
hazai királya, Fenyő Miklós lépett színpadra. Az 
énekes a majdnem 50 éves zenei pályafutásának 
legnagyobb slágereit adta elő. A koncerten olyan 
örökzöld számok hangoztak el, mint a Napfény a 
jégen, a Palatinusz vagy a Csókkirály. A rajongók 
a fergeteges koncerten a sztárvendéggel együtt 
énekelték az ismert dalokat. 

Az Euro Direct és az Eurodesk sátoraiban 
pedig gyermekjátékok, kvízek és az Unióval 
kapcsolatos vetélkedők várták a fiatalokat.

A fesztivál második napját a Pro Urbe-díjas Mezőkövesdi Fú-
vószenekar és Mazsorettcsoport előadása nyitotta, majd a Csi-
ribiri együttes gyermekműsorát tekinthették meg a látogatók. 
Az Easydance TSE akrobatikus rock and roll táncbemutatója 
után a szihalmi Tobán Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
kalauzolta el az érdeklődőket a népi hagyományok világába. 
A Kiss Kata Zenekar különleges, újszerű köntösbe öltöztetett 
nép- és gyermekdalai nagy sikert arattak. Fellépett még a Ma-
tyó Néptáncegyüttes és a Matyó Népi Együttes is. A délután 
során a fürdő vendégei matyó motívumokkal díszített alkalmi 
és hétköznapi viseleteket láthattak az „Újjászületett Matyóház” 
munkatársainak jóvoltából. Az est további részében Lórán Bar-
nabás, alias Trabarna humoros történetekkel nevettette meg a 
jelenlévőket. Majd az Irigy Hónaljmirigy lépett a közönség elé. 
A zenekar tagjai többször koncerteztek már Mezőkövesden, de 
első alkalommal léptek fel teljes létszámban, mind a nyolcan. 
Több ezren táncolták és énekelték végig az ismert dalaikat. 
Paródiájukban olyan ismert előadók „léptek színpadra”, mint 
ByAlex, Fluor Tomi, Győzike, a Tankcsapda, de felcsendült pél-
dául a PSY – Gangnam Style című slágerének feldolgozása is. 

Mezőkövesd, Poroszló, Eger, illetve Noszvaj kultúráját és 
gasztronómiáját is megismerhették a látogatók. A program 
egyik kiemelt elemeként óriás matyó terítő hímzésére nyílt 
lehetőségük az érdeklődőknek. Emellett egész napos családi 
programok és gyermekfoglalkozások szórakoztatták a részt-
vevőket, továbbá a gyerekek a Tengericki Alapítvány Óriás 
Társasjátékát is kipróbálhatták. 

„Három nap alatt több mint 10 000 látogató 
érkezett a fürdőbe. Nagy sikert aratott az Irigy 
Hónaljmirigy koncertje, amit mintegy kétezren 
tekintettek meg. Szintén nagyon népszerű volt 
a Zsóry Totó játék, amiből egy picit le tudtuk 
szűrni, hogy honnan jöttek hozzánk a vendé-
gek. Többek között volt váci, budapesti, dunán-
túli és észak-alföldi nyertesünk is, tehát gya-
korlatilag az ország egész területéről érkeztek 
látogatók a fesztiválra” – tudtuk meg Vámos 
Zoltán fürdővezetőtől.

A fesztivál zárónapja a ha-
gyományokhoz hűen az 
egészséges életmód és a 
prevenció jegyében telt. Az 
„Egészséget, Zsóry!” elne-
vezésű program keretében 
bemutatkozott a Mezőkö-
vesdi Egészség Klub Egye-
sület. A tagok hasznos élet-
módtanácsokkal látták el az 
érdeklődőket, akik többféle 
gyógynövénnyel és ezek jó-
tékony hatásaival is megis-
merkedhettek. Emellett volt 
tanácsadás és gyógytea-, 

Hagyományok, 
Humor

EgéSZSégET, 
ZSóry!

valamint ételkóstolásra, ingye-
nes vérnyomás-, testsúly- és 
testzsírmérésére is lehetőségük 
nyílt a látogatóknak. 

A nagy meleg dacára is spor-
tolni vágyók kispályás labdarú-
gótornán „rúghatták a bőrt”. A 
megméretésen négy csoportban 
összesen 16 csapat vett részt. 

Délután a Mezőkövesdi 
Zumba Klub tagjainak közre-
működésével mozoghattak a 
sportszeretők, majd a Zsóry 
Totó eredményhirdetése zárta 
a fesztivált. 
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l Fenyő Miklós nagykoncert

Óriás gyerektársasjátékok

Kiss Kata Zenekar

Irigy Hónaljmirigy nyolc fős, 
teljes létszámban

Bódi k.

Trabarna


