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Mezőkövesd Város Fúvószenekara 
és a Twister Mazsorett csoport

petriolóban szerepelt

2014. július 17–20. között került 
megrendezésre az olaszországi 
Petriolóban a Fúvószenekarok és 
Mazsorettcsoportok XIII. Feszti-
válja. Petriolóval 10 éves múltra 
visszatekintő baráti kapcsolat alap-
ján kapott meghívást városunk fú-
vószenekara és a Twister Mazsorett 
csoport. Július 15-én este 9 órakor 
autóbusszal indultak útra a fúvósok 
és a mazsorettek, akiket elkísért 
Mezőkövesd város képviseletében 
dr. Jakab Orsolya jegyző és Molnár 
Istvánné Mezőkövesd önkormány-
zata Oktatási, Egészségügyi és Civil 
Kapcsolatok Bizottságának elnöke. 
A majdnem 17 órás utazás után 
július 16-án kora délután érkeztünk 
meg Petriolo városba. A hegyvi-
dékes táj gondosan megművelt te-
rülete már érkezéskor csodálattal 
töltött el minden utazót. Szállást 
a helyi iskola épületében kaptunk. 
A meleg időjárás miatt a fesztivál 
programjaira késő este került sor, 
ezért az ott tartózkodásunk alatt 
minden nap egy kis kirándulást tet-
tünk a közeli látványosságokhoz. 

július 17. csütörtökön a Civitanova 
Marche nevű település tengerpart-
ján fürödtünk. Aznap népzenei est 
keretében a fúvósok előadásában a 
Matyó lakodalmas dallamait hall-
hatták az érdeklődők, miközben a 
mazsorettek a Reich Lászlóné által 
összeállított koreográfiát mutatták 
be. Az est során Juhász László és 
Fodor Luca eredeti matyó népvise-
letben táncolták el a matyó lakodal-
mast. A mezőkövesdiek műsorát 
kiegészítve az olasz „Pitriò mmia” 
népi zenekar a különböző évsza-

kokhoz kötődő munkákról énekelt és táncolt. Az olasz zenekar legfiatalabb 
tagja egy 7 éves harmonikás kisfiú volt, aki már 4 éve játszik hangszerén. 
Mind az olasz, mind a magyar előadók a jelenlévőket bevonták táncaikba, 
ezzel is közelebb hozva egymáshoz kultúráinkat. 

július 18. pénteken a 60 km-re lévő Fiastra-tóhoz kirándultunk. A 
hegyekben lévő tóhoz kanyargós, keskeny utak vezettek. A kristály-
tiszta vizű tóban fürdés közben pisztrángok úszkáltak körülöttünk. 
Lehetőség volt vízibicikli-kölcsönzésre, amit néhányan kipróbáltak és 
egészen a tavat lezáró zsilipig pedáloztak. A zsilip mellett lévő mély-
ség 89 méter volt. Vacsorára meglepetés várt. Kedves tolmácsunk, 
Gall Enikő gulyáslevest főzött és pogácsát sütött. 

Az esti fellépés menettánccal kezdődött, mely a macskaköves utcákon 
próbára tette mind a fúvósok, mind a mazsorettek ügyességét. A csoportok 
a város főterén folytatták műsorukat. Petriolo és Mezőkövesd város zeneka-
ra közösen adott elő három számot, melyre előbb felváltva táncolt Petriolo, 
majd Mezőkövesd mazsorettcsoportja. A közös számokat felváltva vezé-
nyelte Panyi Zoltán és Massimiliano Luciani karnagy. A közönség a Holiday 
in Rio című szám alatt egy időben láthatta táncolni a mezőkövesdi és a helyi 
mazsoretteket, mindenki a saját koreográfiája szerint táncolt. Az estet az 
olasz, a magyar, majd az európai himnuszokkal zárták a zenekarok. 

július 19. szombaton Tolentino városba utaztunk. A főterén angol nyelven 
mutatták be a város nevezetességeit, majd a St. Nicholas  Basilica csodálatos 
épületét tekintettük meg. Az épületében különböző kiállítások találhatóak. 
Festmények, makettek mutatják be Szent Miklós életét. Az egyik teremben 
napkeltétől napnyugtáig különböző fények és dallamok között elevenedik 
meg Betlehem városában Jézus születése.

A délutánt Petriolóban töltöttük. Akit érdekelt az óváros történelme és 
épületei, közös sétát tehetett Enrico Vissani harsona művésszel és Gall Enikő 
tolmáccsal. A séta során megtekintettük a város legszebb templomát, és az 
ott található relikviákat. A szombat esti fellépésre a legszebb templom előtti 
terén került sor. Az este meglepetésszáma volt, amikor a Mezőkövesd Város 
Fúvószenekara által játszott Canta Napoli című dal hallatán Petriolo zene-
karának karnagya énekkel csatlakozott. A mazsorettek ruhatára az idén egy 
nadrággal bővült, amely az este során bemutatásra került a Boogie forever 
című szám alatt. A fesztivál zárónapja hamar eljött. Vendéglátóink azon-
ban minden percét igyekeztek élményekkel megtölteni. Vasárnap regge-
li után Urbisaglia városába látogattunk. A város körül római kori leletek 
találhatóak, mely folyamatos feltárás alatt állnak. Urbisaglia városába 
tervezték megépíteni azt a Colosseumot, mely végül Rómába került. A 
település sajátossága az a terület, melyet egykor vízzel árasztottak el, 
ahol a főurak a háborúk végeztével hadi csatákat vívtak saját szórakoz-

tatásukra. A búcsú napján közös 
ebédet fogyasztottunk el petriolói 
zenekar és mazsorettcsoport tag-
jaival, akik többször dalra fakad-
tak, így köszönték meg a szaká-
csok munkáját. 

Az esti koncertre Petriolo 
egyik teraszán került sor. Csapa-
tunk hat olyan számot mutatott 
be, melyek az előző estéken még 
nem kerültek műsorra. A program 
zárásaként a résztvevő városok 
képviselői kifejezték testvérvárosi 
kapcsolat létrehozásának szándé-
kát. A késői vacsora után követ-
kezett egy meglepetés. Megkérték 
a résztvevőket, hogy a főtéren 
körben állva, egymás kezét fogják 
meg, majd trombitaszó mellett 
félárbocra eresztették az olasz, a 
magyar és az uniós zászlót. Hajnal 
2 órakor elköszöntünk vendéglá-
tóinktól és hazaindultunk.

arrIVEDErCI! 
zsigáné Mezei Mária

Az Olaszországban töltött napok fe-
lejthetetlen élményként maradnak meg 
emlékezetünkben. Megtanultuk, hogy 

az olaszok mindennap 
paradicsomos pennét esznek és még 

néhány szót olasz nyelven. A két 
csapat versenyt hirdetett egymás 

városai között a másik nyelvének minél 
hamarabbi megtanulására. 

A következő találkozóra nem kell sokat 
várnunk, hiszen 2014. augusztus 16-án 
Mezőkövesd Város Fúvószenekarának 
60. születésnapján Petriolo városának 

fúvószenekara és mazsorettcsoportja is 
a meghívott vendégek között láthatóak. 
Jöjjenek el, hallgassák, nézzék meg őket! 
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M. zs.

A nagy színésznő száz évvel ezelőtt 1914. július 17-én született. A 
szigorú életrajzi adatok helyett – melyeket kis utánakereséssel bárki 
megismerhet, inkább emberi-színészi nagyságát méltatnám. Az én 

korosztályom az Ő színházi és filmszerepein nevelkedett. Szerencsém volt 
filmezés közben közelről is látni. Mint főiskolások statisztálásokat vállaltunk 
némi fizetségért. Így esett meg, hogy közeli fültanúja lehettem, amikor egy 
kotnyeles riporter egy forgatási szünetben azt kérdezte tőle: „Ha egyetlen 
kívánsága teljesülhetne, mit kívánna most?” Olyan esendőn emberi volt, 
amikor így válaszolt: „Hogy végre egyszer kialudhassam magam!” Szíven 
talált, amikor láttam, mennyi önfeláldozással jár ünnepelt sztárnak lenni. 
Akkoriban rengeteg magyar filmet forgattak, szinte éjt-nappallá téve játszott 
színpadon is, filmekben is. Csodálatos szerepeire, lenyűgöző alakításaira 
emlékezve született meg Jelenség című versem.

Tolnay Klári 
emlékévJELENSÉG

 (Tolnay Klári emlékére)

Rég-magyar nagyasszony
büszkeség és fenség,
pikánsan fellengzős

titokzatos dáma,
kacéran kellető

naiv parasztlányka
cserfes őszinteség

hamvas, üde szende
izgatóan szerény,

fiatal-életdús
avagy

agg-törékeny
esendő szépség,

nem csak imitálás
bizalom, átélés,
alázat, áhítat,

hivatást próbáló
tiszta színművészet

élő hitelesség.
Megértő pályatárs
kellemetes partner

kisugárzó erő
megejtő gyöngédség

örök-megmaradó
fennragyogó csillag

üstökös jelenség.

pető Margit
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városháza Elkezdődött három oktatási intézmény energetikai fejlesztése. December 31-
ig a Mező Ferenc Tagiskola, a Dohány és a Móra Ferenc úti Tagóvoda fűtéskor-
szerűsítése, hőszigetelése, nyílászárócseréje valósul meg. 

Kevesebb energiával
Az iskolával és a két óvodával együtt már 
Mezőkövesd csaknem minden intézmé-
nye korszerűsítve lesz. A Bárdos Lajos 
Tagiskola fejlesztése hiányzik egyedül, 
azonban már erre is beadott pályázata van 
az önkormányzatnak, amelynek eredmé-
nyéről még eddig nem kaptak választ. 

„Mintegy 180 millió forint támoga-
tást nyert önkormányzatunk, amelyet 
saját forrásból 100 millió forinttal egé-
szítünk ki. A munka során a három in-
tézmény nyílászáróinak cseréje, a hom-
lokzat hőszigetelése és a fűtési rendszer 
korszerűsítése valósul meg. A munkate-
rületet már átadtuk a kivitelezést végző 
Szilvási Építő Kft.-nek” – mondta el dr. 
Fekete Zoltán polgármester.

A cég felvonult a három intézmény 
területére. A Mező Ferenc Tagiskolában 
a falak külső szigetelése folyamatosan 
zajlik, a lapostető-szigetelés harmada 
már készen van. Az új radiátorok a he-
lyükön vannak, az összekötő csövek, 
kötések készültsége 60%-os. Az iskola 
Sportcsarnok felőli részének, illetve 
konyhájának nyílászárócseréjét a ter-
vek szerint 2 hét múlva, a nyílászárók 
megérkezése után kezdik el.

A Móra Ferenc úti Tagóvodában az új radi-
átorokat felszerelték, a hozzá tartozó cső-
vezeték 50%-át már beépítették. A kazán-
ház átalakítása megtörtént. Hamarosan 
megérkezik a kazánhoz szükséges felsze-
relés, és kezdhetik annak az  összeépítését. 
Ebben az intézményben a nyílászárók épí-
tése folyamatos, jelenleg már 20 darabot, az 
összes ablak harmadát kicserélték. A hom-
lokzati szigetelést nemsokára kezdik. 

A Dohány úti Tagóvodában a nyí-
lászárók cseréjét már elkezdték. Itt is 
már helyükre kerültek az új radiáto-
rok, az összekötő csövek építése pe-
dig 50%-os. A homlokzat szigetelését 
elkezdték, és a lapostető szigetelése is 
folyamatosan zajlik.

A három pályázat lezárási határideje 
december 31-e, de az építő cég feszített 
tempóban dolgozik annak érdekében, 
hogy még szeptember elejére, a tanév, il-
letve nevelési év kezdetére a benti mun-
kálatokat befejezze, a napközbeni foglal-
kozásokat zavaró feladatokat elvégezzék.

A fűtési rendszer modernizálása, a 
régi nyílászárók műanyagra történő cse-
réje, valamint az épületek hőszigetelése 
révén a szükséges hőmérséklet kevesebb 

energia felhasználásával elérhető. Így az 
intézmények fűtési költségei nagy mér-
tékben csökkennek, kevesebb kiadást je-
lentenek, és az így megtakarított forráso-
kat más célokra tudják majd fordítani. 

N. E.

Új járdát kap a Diófa, Thaly Kálmán és Balogh Ádám 
utca az értékteremtő közmunkaprogram keretében. 

Értékteremtő
közmunkaprogram
Mezőkövesd Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
élt a közmunkaprogram kínálta lehetősséggel. Településünkön a program 
több eleme is működik. Ilyen pillér az értékteremtő közmunkaprogram is, 
amelyben jelenleg városunkban 21 fő dolgozik. 

E projekt keretében a nyár elején több utca járdájának felújítását, 
építését kezdték el a dolgozók. Jelenleg is zajlik a Diófa, a Thaly Kálmán 
és Balogh Ádám utcák járdáinak felújítása. A tervek szerint a Mátyás ki-
rály út és az Egri út által határolt területen új járdát fognak építeni az 
áthelyezett kereszt mellé.

szerződéskötés
kormányzati támogatásból újul meg az ipari terüle-
tet és az autópályát összekötő lövői, illetve széche-
nyi út. Ezen az útszakaszon a legnagyobb a kamion-, 
illetve teherautó-forgalom. a nagy terhelés miatt 
hamarabb kátyúsodik az út felülete, ezért már idő-
szerűvé vált a felújítása.

A Kormány 100 millió forint összeget biztosított Mezőkövesd  ön-
kormányzatának. Ebből a forrásból újítják fel a Lukoil kúttól egé-
szen a Mátyás király útig terjedő útszakaszt, azaz a Lövői és Széche-
nyi utat. A támogatásról szóló tanúsítványt március elején vehette 
át dr. Fekete Zoltán polgármester.

A beruházás kapcsán az önkormányzat önerő biztosításával az 
úthoz kapcsolódó területek rendbetételét vállalta. Az önkormányzat 
ezeket a munkákat már el is végezte. Így a buszmegállókat, a parkoló-
kat, a Kavicsos-tó és a Stadion bejárata közötti parkolókat, valamint az 
iparterületre bevezető Asztalos út Lövői úti csatlakozásának burkola-
tát is felújították, amelyek költsége hozzávetőlegesen 20 millió forint. 

A Lövő úti beruházás jelenleg a szerződéskötés fázisában 
tart, amely Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Magyar Közút 
Nonprofit Kft. és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
között jön létre. A munkálatok a hivatalos okirat aláírását követő-
en kezdődnek majd el. M. zs.

M. Zs.

Korszerű, energiatakarékos 
intézmények

Több utca járdája is megújul a közmunkaprogram keretében
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városházaKivitelező: őszre
A tervek szerint szeptemberben írhatják alá a Zsóry fürdő újabb milliárdos beruházásának ki-
vitelezői szerződését. Jelenleg a munkát végző cég kiválasztásához szükséges közbeszerzési 
dokumentációt készítik elő a szakemberek.

A mintegy 1 milliárd forint összér-
tékű beruházásra európai uniós tu-
risztikai attrakció-fejlesztési pályá-
zat keretében nyert forrást a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő. 

Az irányítóhatóság pozitív döntése 
idén januárban érkezett meg az érin-
tettekhez. Az értesítést követően az 
engedélyek megkérését, a közbeszer-
zési eljárások kiírását, lefolytatását 
végezték már el. A hivatalos szervek 
elfogadták a közbeszerzési dokumen-
tációt, így pár napon belül kiírhatják a 
pályázatot a kivitelező kiválasztására. 
Előreláthatólag szeptemberre megta-
lálhatják a fejlesztést végző céget, így 
az ősz első hónapjára aláírt szerződés-
sel rendelkeznek majd.

A pályázat részeként felújítják a 
kerítést, valamint a járófelületeket. 
Ezen kívül új élményelemekkel bővül 
a kör- és hullámmedence. A projekt 
révén korszerűsítik a C épületet. Ide 
helyezik majd át a szintén új arculatú 
vendéglátó-egységeket is.

A beruházás révén egy színpaddal el-
látott rendezvénytérrel is bővül majd 
a fürdő területe. 

Új attrakcióelemként az uszo-
da mellett egy játszóteret alakíta-
nak ki, új sportpályát hoznak létre, 
valamint felújítják és áthelyezik a 
strandröplabdapályát is. 

Molnár Zsanett

A beruházás keretében fedett élménymedencével, rendezvénytérrel, 
kalandpark jellegű játszótérrel bővül a fürdő, valamint megújul az uszoda is

Díjugrató verseny városunkban

Mezőkövesd adott otthont az idei Díjugrató lovasverseny Megyei Bajnokság II. fordulójának. a 
lovak és lovasok megméretését július 19-én rendezték meg a zsóry Camping melletti területen.

A Lóerő Sportegyesület által szervezett versenyen ez alkalommal 
is szép számban vettek részt lovasok. Volt olyan, aki több lóval, 
több kategóriában is indult.
Délelőtt a kezdő lovasok mérték össze tudásukat B0, B1a, B/2 if-
júsági versenyszámban. Ebben a kategóriában a ló is a kezdő kate-
góriába tartozott. Délután a felnőttek versenyeztek B2, B3 nyitott 
show kategóriában. A versenyzőket három főből álló versenybí-
róság értékelte, pontozta: Lakatos Miklós Lászlóné, Abay Pál és 
Bencsik József. 

ErEDMÉNYEk A B0 számban Fehér Dóra Öcsi nevű lovával, a B1a 
kategóriában Kántor Mercédesz Acorat nevű lovával, B1c kategó-
riában Majláth Csaba Unique liget nevű lovával, B/2 ifjúsági ver-
senyszámban Hajnal Eszter Virág Daru nevű lovával lett az első. 
A felnőttek között a B2 nyitott kategóriában Máté Éva érte el a 
legjobb eredményt Avanti hátán. A B3 számban Zsákai Napsugár-
ral Majláth Csaba lett az első. A Ride and Bike kategóriában pedig 
Dongó Zoltán Junior lovával teljesítette a leggyorsabban a pályát. 

Az érdeklődőket a versenyszámok megtekintése mellett lovaglási 
lehetőséggel, lovas kaszkadőr bemutatóval, ugrálóvárral várták. 
Emellett lovaskocsin is kirándulhattak a Zsóry üdülőterületen.

M. zs.

A B0-ban ugró lovasoknak 80-90 cm, míg a B1-ben 
és a Ride and bike-ban indulóknak 100 cm, a B2 

kategóriában versenyzőknek 110 cm, 
a B3-as számban pedig 

120 cm magas akadályokat kellett teljesíteniük
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a városvédők szakmai konferenciája
Mezőkövesd adott otthont az immár 33. alkalommal megrendezett a Város- és Faluvédők szövetsé-
ge, hungaria Nostra országos találkozójának és szakmai konferenciájának július 10–12. között.

Az ünnepi megnyitón elsőként Tállai And-
rás, a Nemzetgazdasági Minisztérium mi-
niszterhelyettese, parlamenti államtitkár, 
országgyűlési képviselő, a rendezvény fő-
védnöke beszédében kiemelte és méltat-
ta a Város- és Faluvédők Szövetségének 
munkáját. Elmondta, hogy a létrehozott 
értékeket mindenki látja, illetve használja, 
egy-egy megvalósított fejlesztés, építkezés 
a település minden állampolgáráé lesz, 
amelynek megőrzésében a létrehozóknak 
és a civileknek egyaránt felelőssége van.

Majd dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter mutatta be Mezőkövesd értékeit, ki-
emelve az Unesco-listára felkerült matyó 
népművészetet. Az itt élők büszkék őse-
ikre, a rájuk hagyott kultúrára, amelyet 
a város vezetése és a civilek igyekeznek 
átörökíteni az utókornak.

Pető Istvánné, az idén fennállásának 
25. évfordulóját ünneplő, házigazda Me-
zőkövesdi Városszépítő és Városvédő 
Egyesület elnöke elmondta, hogy fontos 
az egyesület munkája, mert a természeti 
és épített környezetünk, megőrzött kul-
túránk nagy mértékben befolyásolja a 
gyermekeink személyiségének, hazasze-
retetének kialakulását.

A megnyitó eseményt Ráday Mihály, 
a Város- és Faluvédők Szövetsége elnö-
kének szavai zárták. „Hazánk értékeinek, 
hagyományainak meg kell maradniuk, 
ezért kell országosan és városi szinten 
dolgoznunk azért, hogy ezek az értékek 
fennmaradjanak. Amíg van miért har-
colni, addig küzdenünk kell érte, hiszen 
így védhetjük meg kultúránkat. Mindig 
szükség lesz a civilek munkájára, össze-
fogására, arra, hogy minden településen 
minden ember hozzájáruljon lehetősége-
ikhez mérten örökségünk megőrzéséhez.”

Az ünnepi műsorban fellépett Indre 
Andrea, Barna György és a Matyó Népi 
Együttes.

ElőaDások Örökségvédelem, a népmű-
vészet mint szellemi örökségünk, valamint 
a gyógy- és egészségturizmus témában 
hangoztak el előadások a konferencián. 

Elsőként Ráday Mihály elnök osztotta 
meg gondolatait az örökségvédelem fon-
tosságáról és a rendszer jelenlegi átala-
kításáról. Majd ugyanebben a témában 
fejtette ki mondanivalóját Nagy Gábor, a 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvé-
delmi Hivatalának vezetője, aki kiemelte, 
hogy akkor lehet jól védeni értékeinket, 
ha a hivatalos szervek és a civil szféra 
együtt, közösen dolgozik. 

Toma Tibor, Mezőkövesd Önkor-
mányzatának főépítésze mutatta be a 
település műemlékeit, kőképeit, az épü-
letek környezetét, majd pedig Vigh Hen-
rik, Mezőkövesd Város Önkormányzatá-
nak Városfejlesztési Irodájának vezetője 
ismertette az elmúlt esztendőkben meg-
valósult, valamint a jelenleg folyamatban 
lévő beruházásokat, pályázatokat.

A második nagy, a „Népművészet 
mint szellemi örökségünk” témakörben  
elsőként Nagy Vera, a hódmezővásárhe-
lyi Tornyai János Múzeum néprajzkutató 
főmuzeológusa beszélt a vásárhelyi kerá-
mia múltjáról és jelenéről. Ezután a me-
zőkövesdi népművészekkel Agócsné Ha-
lász Andrea, a Matyó Múzeum vezetője 
által ismerkedhettek meg a jelenlévők. 

A gyógyvíz, egészségturizmus, épí-
tett örökség témakörben Millisits Máté 
művészettörténész előadásában kiemel-
te a nagy múlttal rendelkező, e területen 
neves helyszíneket, például Pöstyént, 
Szerencset, Ceglédet. 

Ezt követően Vámos Zoltán fürdővezető 
és Herkely György nyugalmazott pol-
gármester, tervező-építész mutatta be a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő történetét, 
jelenét, szolgáltatásait, az eddig megva-
lósult beruházásokat, illetve a nemsoká-
ra elinduló, új bővítést is. 

szEkCIóülÉsEk Péntek délután külön 
szekciókat alkotva üléseket tartottak az 
örökségvédelem, a népművészet, a gyógy- 
és egészségturizmus, valamint ifjúsági 
szekció témákban: a különböző városvé-
dő egyesületek képviselői beszámoltak az 
adott területen szerzett tapasztalatokról, 
sikerekről, lehetséges megoldásokról. 

Zárásként Ráday Mihály oklevéllel is-
merte el a jubiláló egyesületeket, köztük 
a Mezőkövesdi Városszépítő és Városvé-
dő Egyesületet, amely idén ünnepli fenn-
állásának 25. évfordulóját.

pótlás Az 1982-ben megalapított 
Podmaniczky-díjat Lantos Antal helytör-
ténész, Nagy Gábor építész, műemlékvé-
delmi felügyelő, Szmodits Júlia építész, 
Varga Károlyné, a Tapolcai Városszépítő 
Egyesület Ifjúsági tagozatának elnöke, az 
Arrabona Városvédő Egyesület, Perczel 
Anna, Grünberger Tamás csillárkészítő, 
a Larix-Co. Bt., dr. Boda Anikó festő-
művész, dr. Szabó József mezőgazdasá-
gi gépészmérnök, a keszthelyi Balatoni 
Múzeum kapta meg idén. Megosztott 
díjat vehetett át a Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűjteményei és 
Kovács Ágnes, a Sárospataki Református 
Kollégium főépítésze. A háromnapos 
rendezvény zárásaként szombaton a 
környező településekre látogattak el az 
országos találkozón résztvevők.

 „Géniuszok a XX. század hajnalán Klösz Györgytől Lipták Pálig” címmel nyílt kiállítás a Közösségi 
Ház aulájában július 11-én. A tárlatot Millisits Máté művészettörténész nyitotta meg. Az 
anyagot a zuglói Helytörténeti Műhely állította össze, amely Lipták Pál építész, Klösz György 
fotográfus és Wenschloss Kornél építész munkásságát, alkotásait mutatja be.

aktuális

M. zs.

Szakmai előadást tartott többek között Vámos Zoltán (balra). Pető Istvánnét (jobbra), a 25. jubileumát 
ünneplő Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület vezetőjét is köszöntötte Ráday Mihály
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kiválóan szere-
peltek a Matyó 
Néptáncegyüttes 
tagjai a törökországi 
Bursában megren-
dezett Nemzetközi 
Néptáncfesztiválon. 
a városunkat képvi-
selő táncosok látvá-
nyos és színvonalas 
előadását harmadik 
helyezéssel 
jutalmazta 
a szakmai zsűri. 

A nagyszabású eseményen több mint 20 
nemzet képviseltette magát Törökország-
ban július 7-étől 13-áig. A verseny egyik 
érdekessége az volt, hogy a résztvevőknek 
több fellépésen is magas szinten kellett bi-
zonyítaniuk ahhoz, hogy előkelő helyezést 
érjenek el. A táncosok a fő versenyszámo-
kat július 11-én és 12-én adták elő, amikor 
is egy 10 perces, illetve egy 5 perces kore-
ográfiát mutattak be. A kövesdi táncosok 
a hosszú versenyszám keretében a matyó 
mellett kalotaszegi, madocsai, rábaközi, 

valamint vajdaszentiványi néptáncok-
ból álló összeállítást adtak elő. A Matyó 
Néptáncegyüttes kiemelkedő produkció-
ját harmadik helyezéssel jutalmazta a zsű-
ri. A táncosok egy gyönyörűen megmun-
kált bronzszobor és üvegkerámia mellett 
jelentős pénzdíjat vehettek át az ünnepé-
lyes eredményhirdetésen.

„Nagyon hasznos volt a fesztivál, hi-
szen Mezőkövesd mellett a matyó kultú-
rát népszerűsítettük, továbbá örömteli 
számunkra, hogy a tavaly Lengyelország-

ban elért első helyezést követően ezúttal 
is szép sikert könyvelhettünk el egy nem-
zetközi versenyen. Annak ellenére, hogy 
a sok utazás, valamint a késő esti fellé-
pések miatt elfáradtunk, nagyon szép él-
ményekkel és hasznos tapasztalatokkal 
gazdagodtunk” – mondta Nyeste Sándor, 
a Matyó Néptáncegyüttes táncosa.

A Matyó Néptáncegyüttes augusz-
tusban a Matyóföldi Folklórfesztivál 
mellett Mohácson is vesz részt majd egy 
nemzetközi fesztiválon.

nemzetközi siker

Hárman együtt – Matyó lakodalom Szentistvánon
2014. augusztus 23.
Magyarországon a lakodalmak köré nagyon gazdag szokás csoportosul, s ez igaz a matyó 
lakodalmakra is. Igazán példaértékű, hogy mindhárom matyó településen, a mai napig őrzik 
és ápolják a szellemi és tárgyi hagyományokat, s igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni 
annak érdekében, hogy a hagyományok szeretetét átadják a fiatalabb generációnak is.

Szentistván legismertebb rendezvénye a „Háromnapos matyó lakodalom egy napon”, 
melyet 2000 óta közösen szervez az Önkormányzat és a Szkultinfo Nonprofit Kft., a matyó 
hagyományokat szívügyének tekintő helyi lakosok közreműködésével.

Az idei év különlegessége, hogy „Hárman együtt” a matyó településekkel karöltve 
kerüljön megszervezésre a matyó lakodalmas, Koncz József, Szentistván nagyközség 
polgármesterének ötlete, melyhez örömmel és szívesen csatlakozott a másik két település 
vezetősége is. A rendezvény célja, hogy a lakodalmas minden évben másik településen 
kerüljön megrendezésre, ezzel is hozzájárulva, hogy minél több vendég ismerje meg 
Matyóföld kultúráját.

A szentistváni matyó lakodalom a háború előtt 3 napig tartott és a fő lagzi vasárnap volt. 
Első napján volt a lánykérés, legénybúcsú, második napján az esküvő és a lagzi, harmadik 
napján a kislagzi, ekkor vitték az ajándékfát is.

Szentistvánon a régi, háromnapos lagzi legjellemzőbb pillanatait összefoglaló 
programot 2014. augusztus 23-án szombaton lehet megtekinteni. A lányos háztól a 
templomi misén át a fiús házig, a lakodalmas játékokkal színesített ünnepi vacsoráig, és az 
azt kísérő mulatságig kísérhetik végig a lakodalom menetét az érdeklődők.

A részvételi szándékot, asztalfoglalást, célszerű előre jelezni.

A rendezvény belépődíjas (5.000-Ft/fő) gyermekeknek kedvezmény.
Információ-részvételi szándék jelzése:
49/438-104. mobil: 06/30/830-1848,
e-mail: bayjudit@windowslive.com

Alkotónapok 
Varrógép-zakatolás, ollócsattogás, beszélgetés, 
sürgés-forgás fogadta a Bayer Róbert Kollégium 
ebédlőjébe belépőket, ahol július 16–19. között 
rendezték meg az idei Foltvarró Alkotó Napokat.

A Matyóföldi Foltvarró Klub minden nyáron megszervezi ezt a tá-
bort. Idén több mint hatvan foltvarró érkezett Székesfehérvárról, 
és főként a Budapesttől keletre található településekről, például 
Debrecenből. Minden nap megadott technikával készítették el al-
kotásaikat: egyebek mellett szemüvegtokot, táskát, matyó mintát 
feldolgozó, szív formájú asztalterítőt.

Az idei tábor különlegessége, hogy a foltvarró asszonyok 
közösen készítettek egy nagy méretű, piros szívet, amelyet 
majd a Matyóföldi Foltvarró Klub egyik alapító tagjának adnak 
át támogatásuk kifejezéseként, aki egy szívátültetést követően 
felépüléséért vívja harcát.

B. k.

Bay Judit

-os-
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história

lEVElEk 
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBÓL

III/1. JÁRŐRSZOLGÁLAT
Részletek a 10-es honvédek zászlósa, Pongor 
Gábor veszélyes küldetésének küldött beszá-
molójából.

November végén, egy napon – amikor a 
harmadik század tartotta megszállva az előre-
tolt állást – azt a parancsot kaptam, hogy egy 
járőrrel menjek előre és keressen a tábori őrs 
vonala előtt mintegy 800 méternyi távolságban 
patakon átjárót, ahol a járőrök előre tudnának 
menni a csaknem kétméteres hóban.

Elindultam és csendesen baktattam a hó-
ban előre. Mikor már majdnem az árokhoz 
értem, láttam, hogy jobbról-balról négy-négy 
kozák igyekszik felém. A mi járőrünk csak hat 
emberből állott és ez a hat ember is megle-
hetős távolságban volt egymástól úgy, hogy 
egymás védelmére nem igen kelhettünk.

Azt hittem, hogy menten veszve vagyok 
és menthetetlenül a kozákok kezébe jutok. 
Mégis sikerült nekem és az embereknek is 
megmenekülni, megállás nélkül futva, folyto-
nos tüzelés között a tábori őrs vonalába.

Nehéz munka volt. Egészen kimerültem, 
mire visszajutottam, a homlokomról csurgott 
a verejték, de boldog voltam.

Mikor valamennyire kifújtam magam és 
szóhoz jutottam, megjegyezte a századpa-
rancsnoka: „Ez szép tőled Gábor, hogy vissza 
tudtál taposni ebben a rettenetes hóban. Már 
azt hittük, elvittek.”           

 – Százados úr kérem, mikor a kozáko-
kat megpillantottam, legelső gondolat, ami 
átvillant az agyamon, hogy foltos csizma van 
rajtam. És az a gondolat, az a tudat, hogy mit 
szólnának az oroszok, hogy egy honvédtiszt 
foltos csizmában jár, annyira bántott, hogy 
megacélozta, megkétszerezte erőmet és most 
már feltettem magamban, hogy mindent el 
kell követnem a menekülésem érdekében, de 
azt a szégyent, hogy foltos csizmában fog-
janak, el kell kerülnöm. Oly közel álltam az 
elfogáshoz, hogy csak a foltos csizmámnak 
köszönhetem, hogy megmenekültem.
Harctér, 1917. augusztus 24.                                                                                            

Pongor Gábor, zászlós
   

III/2 MATYÓ ASSZONYOK A HARCTÉREN
A matyó nők ügyességét igazolja, hogy a harc-
tér legkülönbözőbb pontjain is megtalálták a 
hozzátartozóikat. A leleményességükkel pedig 
a hadvezetőség rokonszenvét is kiérdemelték.       
Kedves Szüleim! Mindenki tudja Magyar-
országon, hogy a hadba vonult katonák nem 
írhatják bele leveleikbe, annak a helységnek a 

nevét, amelyben, vagy amelynek a közelében 
tartózkodnak. Azonban a szeretet, amely a 
harcban lévő katonák hozzátartozóinak szí-
vében él, felfedezi az ismeretlen tartózkodási 
helyet, nem ismer veszedelmet, elvezeti az 
érdeklődőt még a harcvonalba is. Ez a francia 
asszonyoknál már szokásossá vált dolog any-
nyira alkalmatlanná vált a francia hadvezető-
ségnek, hogy frontban harcoló katona férjeket 
fedték büntetés terhe alatt felességeiknek al-
kalmatlanná vált látogatásaiért.

A mi a hevesvérű franciáknál már megtiltott 
szokás sorába került, azt a magyar katonák hites 
társai és anyái most kezdik gyakorolni. A napok-
ban a mi arcvonalunkhoz beosztott két harcost 
keresett fel az anyja és felesége, egészen kaland-
számba menő előzmények után. A két szóban 
lévő harcostársunk szintén nem értesítette övé-
it tartózkodási helyéről és mégis nemcsak az ő 
meglepetésünkre, hanem az egész századunk 
őszinte csodálkozására a két szerető nő megje-
lent látogatásukra. A viszontlátás örömei után 
nem csekély gondot okozott a két derék katoná-
nak a katonák által túlságosan megszállott falu-
ban a két mezőkövesdi nő – mert azok voltak 
– elszállásolása. Végre vagy nehezen ez a kérdés 
is megoldást nyert, de a két derék mezőkövesdi 
nő elhatározta, hogy mindaddig el nem távozik 
férje, illetve fia mellől, míg az egész század által 
annyira óhajtott fehérneműmosást az egész szá-
zad minden katonája részére be nem fejezte.

Annyira őszinte bámulatot keltett száza-
dunkban a hitvesi és anyai szeretet ilyen önkény-
telen megnyilatkozása, éppen olyan hálaérzést és 
köszönetet váltott ki a két derék magyar asszony-
nak az egész század javát célzó és a fehérneműek 
kimosására vonatkozó nemes elhatározása. En-
nek az esetnek a hatása alatt mindannyiunk szí-
vében megszületett a vágy: bár csak mi hozzánk 
tartozók is követnék a példát. De nem merjük 
őket erre biztatni, nehogy az így keletkezett, be-
vonulás számba menő népvándorlás a mi száza-
dunk vezetőségét is a francia hadvezetőség által 
bevezetett intézkedésre kényszerítse.
Harctér 1915. február 21.

Arnóth  János, gefreiter (őrvezető)

III/3. AKI HÉTSZER SEBESÜLT MEG    
A haza mindenekelőtt – vallotta sokakkal együtt 
hősünk. Példája bizonyítja, hogy történelmi Ma-
gyarország fennmaradásáért – sok honfitársával 
– hajlandó volt az életét is feláldozni.                

Még az ősz elején vonultam ezredemmel 
a harctérre, ahol dicsőséges offenzívánkkal 
Lublin alá is elkerültem, ahol egy őrjáratom 

alkalmával a fejemen kaptam lőtt sebet. Ak-
kor egy lengyelországi kórházban ápoltak, de 
csakhamar kihevertem a „balesetet”, s vissza-
mentem a frontra. Mert a magyar katona, ha 
megszokta a tábori életet, visszavágyik oda, és 
én is szívesen mentem vissza a lovamhoz. Ak-
kor Galíciában csatároztunk, ahol egy heves, 
rettenetes lovas csata közben a bal combomat 
vágta meg egy kozák, és az orvosok azt hitték, 
hogy belehalok, vagy legalább is le kell vágni a 
lábamat. Egyiket se kellett, most is élek.

Amikor kihevertem a vágást, újfent vissza-
mentem a harctérre, s a Kárpátokban teljesítet-
tem szolgálatot. Itt rettenetes hidegben lefagytak 
a lábaim, ezért kellett újra kórházba mennem. 
Két-három hét múlva újra fronton voltam, de 
megint nem kellett sokáig farkasszemet néznem 
a halállal, mert tüdőgyulladásba estem, ezért a 
kórházban kellett feküdnöm hetekig. Ahogy ki-
hevertem a bajt, siettem visszatérni ezredemhez. 
Újra Galíciába kerültem, ahol egy roham alatt 
lelőtték a lovamat és az maga alá temetett. Kifi-
camodott a lábam és hogy újra harcképes legyek, 
megint pihentetni kellett magamat.    

Alig vártam, hogy a muszka komának visz-
szaadjam a kölcsönt, amikor ötödször is kikec-
meregtem az ágyból a legnagyobb veszedelem-
be vetettem bele magam. Bár nem voltam soha 
babonás, már kezdtem elhinni, hogy nem fog 
rajtam a golyó. Ámde a katonasor csupa vesze-
delemből áll, a harctéren újra megsebesültem, 
egy srapnelszilánk megint „megkarcolta” a 
kezem. Könnyű sebemmel az eperjesi kórház-
ban ápoltak, de két hét után megint a tűzben 
voltam. Hetedszer fekszem most a kórházban. 
Sárgaságot kaptam, de bízom a magyar kato-
nák Istenében, hogy mielőbb felgyógyulhatok 
és visszamehetek harcolni a frontra.
Nagyvárad, 1915. június 10.

Tóth Márton, huszárőrmester

III/4. ELŐSZÓ
Bernáth Andor író, aki a 60. gyalogezred ka-
tonájaként részt vett a doberdói harcokban, 
háborús élményeit verseiben örökítette meg. A 
világégés idején írt költeményeit összegyűjtöt-
te és azokat „Ezredkincsek” címmel kiadásra 
készítette elő. A tiszteletdíjat felajánlotta ez-
rede özvegyeinek, árváinak javára. Arra kér-
te parancsnokát, József főherceget, hogy írjon 
Előszót a kötethez. Idézünk az Előszóból.

Sűrű füstgomolyagok átláthatatlan fellegei 
szállnak a Karszt törmelékké vált sziklavilágá-
ra. Zúg-morog a kénköves acélzápor, üvöltve 
jajgatnak az olasz gránátóriások ezrei idegrá-

 (találta, kiegészítette és közzétette: szlovák sándor) II. rész
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zó reccsenéssel a füstös nappal homályában, 
hatalmas lángokat lövellnek mindenfelé. A 
géppuskák ontják a lövedékek millióit és őrül-
ten tombol a pokoli olasz áradatnak minden 
öldöklő eszköze. Kipusztult a védőállások hősi 
csapata, véres rongyok, testrészek a kőtörme-
lékbe keverve az ádáz tusa utolsó és mulandó 
tanúi. Véráztatta kőszikla pozdorjává mor-
zsoltan színig betemeté hősvértől pirosló ár-
kainkat, utolsó nyomait is elsöpörvén. 

Mint a fergeteg a bőszült tenger habjain 
tovaszáguld, úgy törtet előre a 60-sok oszlo-
pa. Borsod és Heves virága, lelkem büszkesé-
ge. Látom, mint arat a halál, mint hányja kö-
zéjük az átkozott árulók ágyúserege a poklok 
lángoló tüzét. Gyérülnek hőseim sorai, de ők 
mint a menynek angyali serege veszélyt és ha-
lált nem ismerve nyomulnak előre.

Elhomályosul tekintetem, az elszökkenő 
könnyű nem engedi látnom szeretet véreink tu-
sáját. Eltűnnek a vastag füstgomolyagokban, már 
csak a pokoli lármát hallom. Elnémul a tomboló 
tüzes vihar, elhalkul a puskatűz. Az augusztusi 
nap lassan közeledik a delelőhöz. Lenge nyári 
szellő tovavonszolja a sötét füstfellegeket. Alóluk 
az elveszett állások újonnan megszületett körvo-
nalai bontakoznak ki. Dobó István lelke jár erre. 
Fiai kiverték ádáz olaszok tízszeres erejét és fel-
építik újból az elsöpört állásokat. 

Dobó István mennybéli nyugvójáról fölkél 
és leborul az egek trónusa előtt: „Köszönöm, 
köszönöm mindenható Atyám, hogy megáldád 
magzatom, a dicső 60-sok hősi seregét, menny-
béli büszkeségem, félve őrzött fiait.
Harctér 1916. november 1.                                                                                                      

József főherceg

IV. „VIDÁM” TÖRTÉNETEK
IV/1.MEGY A BAK
Ez is ugyancsak ott történt, ahol a 60-soktól az 
orosz alig 100 méterre volt beásva. Állásainkat 
erős drótakadályok védték, de hogy még erőseb-
bé tegyük, a drótok elé 15-20 méterre kecskeba-
kokat raktunk, hogy ha netalán éjjel, zivataros 
időben támadna az orosz, felbukna benne.
Egy reggel a drótok elé állított regruta poszt 
beszól a káplárnak a dekungba:
– Káplár úr, megy a bak! 
A káplár magyarosan kiszól, hogy majd kitör-
li az álmot a szeméből, ha rémképeket lát.
A fiú, aki eleven muszkát még nem is látott, 
később újra beszól:
– Káplár úr, megy a bak! 
A káplár dühében, pofonokat helyezett kilá-
tásba, hogyha fel lesz abzévolva a fiú.
De amikor a bak már egészen az oroszok előtt 
volt, bekiált a fiú félénken:
– Káplár úr, tessen csak nézni, a bak elment 
egészen, már a muszkák előtt áll.                                        
A káplár ekkor kinéz, és tényleg látja, hogy 
egy bak ellépett a muszkáékhoz. Később ész-

revették, hogy egy muszka kíváncsiságból, 
hason csúszva, elhúzott egy bakot, mert ők 
ilyet akkor még nem láttak. Azonban nem 
nyerhette meg a tetszésüket, mert másnap 
reggel visszajött a bak, ahogyan elment.

 IV/2. SZALMAHORDÁS
A mocsaras-vidéki Bortniki állásunknál történt. 
Dekungjaink tele voltak vízzel és sárral. Rette-
netes egy állás volt. A két állás között azonban 
volt egy hatalmas szalmakazal, amelyre mind-
ketten sanda szemmel néztünk. Egy szép napon 
a muszka állásból kibújik három orosz és ken-
dőt rázva elindul a szalmakazal felé. Erre a mi 
bakáink is kiruccantak és közösen elhordták a 
szalmát, 3-3 ellenfél, hűen elosztották, nehogy 
magyarok ottan ellenségeskedjenek.

Erre a jelenetre a tisztikar is figyelmes lett és 
látván ezeket, kisétáltak, amit az oroszok annyira 
hoztak, hogy átjöttek egészen a drótok elé, ahol a 
mi tisztjeink fogadták. Az oroszok között volt egy 
vezérkari ezredes is, és addig kedélyesen, feszte-
lenül társalogtak, amíg a legutolsó szál szalmát 
is be nem hordták a bakáink, és ekkor elváltak a 
magyarok is. Szépen helyre mentek az ellenfelek 
és újra kezdetét vette az ellenségeskedés.

IV/3. BARÁTKOZÁS
Húsvét napján történt. Előző napok elég csende-
sen teltek nálunk, már azt hittük, hogy nem fog 
az orosz háborgatni, mint tavaly karácsonykor.  

A 2-ik batallionunk (zászlóaljunk) 9-ik szá-
zada előtt, puskára tűzve, fehér kendő lebeg. 
Percek multán megindul három orosz, és utána 
még egy nagy tányéron kalácsot, csokoládét és 
piros tojást hoznak, majd boldog ünnepeket kí-
vánnak a vitéz magyar ellenségnek.

Erre a nem várt ajándékra, mi is magya-
rosan feleltünk. Szivarral, sonkával és jó egri 
vörös borral viszonoztuk az ajándékot, úgy, 
hogy a muszkák alig bírták a tányéron vissza-
vinni, a kapottakat. 

Egyikük közülük eltévedt és arra az útra 
ment, ahol alá volt aknázna. A szerencsétlen 
muzsik egy kiálló valamibe megbotlik és nagyot 
esik, a kezéből meg szanaszét repül az ajándék. 
A muszka hátra néz, talán azért, hogy látjuk-e 
és felugorva gyorsan visszarakja a tányérra az 
elrepült édességet, visszakiabálva, elkezd futni, 
hogy Sto eto?, Sto eto (Mi ez? , Mi ez ?)
Harctér 1916. november 25.

H. M., káplár            

V. EGY KATONA TANÁCSAI FIÁNAK 
Kedves kis fiam Péter!
Nem mostanra küldöm neked ezt a levelet, 
hanem arra az időre, amikor érett ésszel fel-
éred majd kedves kis fiam.

Mert ki tudja látlak-e viszont, azért hadd 
legyen gondosan eltéve számodra lelkemből 
egy darab, talán éppen a legnemesebb rész, a 

szerető atyának óhaj, kérelme, intelmei gyer-
mekéhez. Ha majd te felserdülsz, én meg vagy 
élek még, vagy nem, tudd meg ebből a köny-
nyemmel áztatott, csókjaimmal ihletett papi-
rosból az 1914. és 1915. esztendő világháború-
jának idején Galícia Tarnov városa közeléből 
mit írt neked a szeretettel rád gondoló apád.

Békességesen ringó bölcsődig nem hallat-
szik el a fegyverzaj, az ágyúdörgés. Nem veszed 
észre, hogy a bölcsődalod megcsuklik néha, 
hogy jó anyád szemében könny csillog, amikor 
vidám arccal igyekszik rád mosolyogni.

Gondtalanul töltsd gyermekségedet, szokj 
hozzá mielőbb, hogy Isten van felettünk, akivel 
naponta állj szóba fiúi bizalommal, a mi Atyánk-
nak szólítva őt. Az Úr félelme nevel erős életreva-
ló férfiakat, e nélkül mihamarabb összeroppanó 
nádszál az ember. Nyugodt, szelíd, vidámkedélyű 
légy, az Istennel való barátság napsugara tündö-
köljön benned, körülötted folyton. A nagyravá-
gyás ne kápráztasson el soha, inkább kisebbnek 
lássanak az emberek, mint amilyen vagy. Ne 
törj előre, Istenre bízd előrehaladásod, becsüld 
a pénzt is, mint munkád gyümölcsét. Különben 
pedig egészséges, edzett ember igyekezzél lenni, 
aki megszokja az időjárás forgandóságát.

Én most fogom a fegyveremet, rohanok 
Isten nevében a harci tűzbe, mindent kockára 
téve a jövendő Magyarországért, annak azért 
a nyugalmas békéjéért, amelyben boldognak, 
hosszúnak kívánom az életed fiam.

Te még most csak pihenj, aludj édes gyer-
mekem bölcsőd párnáján, angyalokkal álmo-
dozzál. Sokán, nagyon soká ébredj arra, hogy 
milyen komoly az élet, de azután a komoly 
élettel férfiasan néz szembe fiam. 

Erre kér, erre int élte fogytáig, forrón sze-
rető édesapád.
Harctér, 1915. II. 7.                                                                                                                           

Koncz Péter

I. világháborús sírok a kövesdi temetőben
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a Mezőkövesdi szent lászló Gimnázium és közgazdasági 
szakközépiskola 11.a osztályának lehetősége nyílt arra, hogy a 
határtalanul program keretében megismerhessük Nagykaposon 
élő magyar diáktársainkat. a két gimnázium tanárai mellett 
szabó Éva néni, a scool-túra kft. vezetője nagyon sokat segített a 
program megvalósulásában. kiutazásunk előtt tanáraink 
segítségével készültük fel.

Határtalanul
Május végén utazott az osztályunk Felvi-
dékre, ahol a pár csodás nap alatt meg-
ismerhettük a kultúrájukat, a nagykaposi 
gimnáziumot környező falvakat és vá-
rosokat és legfőképp a gyerekeket.

Megtekintettük az úri hímzést Tállyán, 
Széphalmon, a Kazinczy Mauzóleumba és 
a Magyar Nyelv múzeumába látogattunk 
el. Nagykaposon találkoztunk és megis-
merkedtünk a felvidéki diákokkal. Elláto-
gattunk Dobóruszkára, Iskén egy kedves 
idős bácsi, Beni bácsi beszélt az alig 100-as 
lélekszámú faluról. Leleszen a falu szélén 
meredek lejtő peremén álló egykori pre-
montrei kolostort látogattuk meg. Voltunk 

Királyhelmecen, Borsiban, Terebesen. 
Nagyon sokat láttunk-hallottunk, műve-
lődtünk, ottani népdalokat tanultunk és 
gondolattérképeket készítettünk a haza-
szeretetről. Rádöbbentünk, milyen sze-
rencsések is vagyunk, hogy hazánkban 
biztonságban élhetünk, nem egy másik 
országhoz tartozunk, holott a szívünk 
Magyarországon van. Június közepén a 
nagykaposi diákokat fogadtuk. 

A Városi Galériában megnéztük a 
Takács István Életműkiállítást, amelyet 
Laczkó Pető Mihály tanár úr színesített 
érdekes előadásával. A „pajtában” a Matyó 
Népművészeti Egyesület elnöke, Berecz 

Lászlóné Zsuzsa néni vezetett be minket 
a matyó kultúra világába, majd Bíró Éva és 
Juhász László tanár úr közreműködésével 
a mezőkövesdi néptánc alaplépéseit ta-
nultuk meg. Bejártuk a Hadas városrészt, 
betértünk a Gépmúzeumba és a Matyó 
Múzeumba is. Ellátogattunk Tardra. Készí-
tettünk térképet a város nevezetességeiről, 
mindenki szorgalmasan dolgozott. Majd 
összeállítottuk közösen kiállítási anyagun-
kat, melyet diáktársaink érdeklődve tekin-
tettek meg. Reméljük, jövőre újra lesz lehe-
tőségünk alaposabban megismerni egymás 
kultúráját és megerősíteni kapcsolatunkat!

szabó Eszter 11.A

áldjon meg Téged 
a jóságos Isten!

Elment a TANÍTÓ NÉNI! Nem véletlenül írtam csupa 
nagybetűvel a ezeket szavakat, sok ember emlékeze-
tében így marad Ő meg, így őrizzük Őt a szívünkben.
Kopacz Gyuláné Gyulai Mária jóságos szíve 2014. júli-
us 16-án megszűnt dobogni. Egy nagyon tiszteletre-
méltó, igazi pedagógus fejezte be földi életét. 

Kedves Marika! 85 esztendőt kaptál, aminek 
minden napja tartalmas, szeretettel teli volt, mind-
annyiunk számára példaértékű. Sokan eljöttek az 
utolsó  búcsúra szebbnél szebb virágaikkal. Ki-ki a 
maga módján köszönte meg azt, hogy Veled jutott 
el Betűországba, hogy mosolyt, kedves szót, bizta-
tást, segítséget kapott Tőled. Ravatalodnál állva arra 
gondoltam: milyen más lenne most otthonodban kö-
szönteni születésnapodon, jó egészséget, sok örömet 
kívánni még, beszélgetni az iskolai élményekről! Ehe-
lyett ezen a születésnapon sírbatételednek lehetünk 
tanúi. Te már egy másik világban jársz!

Halálhírednek hallatán egykori kis elsős tanít-
ványod azt mondta: „Sosem fogom elfelejteni Kopacz 
tanító néni meleg, puha kezét, amivel remegő kezün-
ket irányította a vonalrendszerben, és kócos fejünket 

gyakran megsimogatta a padsorok között járkálva. So-
sem haragudott, sosem veszekedett, mindig kedvesen 
szólt hozzánk. Nagyon szerettem!”

Jó volt Veled együtt dolgozni, együtt munkálkodni 
a szentimrés gyerekekért! Szép, emlékezetes évek vol-
tak azok! Bár igen szerény, mondhatni szegényes körül-
mények között dolgoztunk, mégis gazdagok voltunk, 
mert volt emberség, volt egymásra figyelés, barátság, 
ami gyönyörű sikereket eredményezett! 

A Kopacz házaspár sokat tett a családias légkö-
rért. Gyuszi fáradhatatlan munkabírása, sokoldalúsága, 
örökmozgó természete, és a Te végtelen nyugalmad, 
türelmed jól kiegészítették egymást. Kiegyensúlyozott-
ságod, szerénységed, hivatásszereteted, pontosságod 
tiszteletet ébresztett mindannyiunkban.

Nagyon fontos volt számotokra a család, a házas-
társ, a gyerekek, az unokák. Mindent megtettetek ér-
tük! Tíz évig viselted Párod hiányát. Árva lettél. Hiába 
volt lányaid gondoskodása, nem pótolhatták az igazi, 
hű Társat, akivel szavak nélkül is értettétek egymást.
Sosem unatkoztál nyugdíjas éveidben sem. Kiváló há-
ziasszony voltál, szerettél olvasni, kézimunkázni, a kis 

veteményeskertben dolgozni. Szívesen beszélgettél 
a barátokkal, ismerősökkel, és ünnepnapot jelentett 
számodra, amikor a kis imaközösségbe mehettél.

Július 16-án, 85. születésnapod előtt pár nappal 
befejeződött itt, a Földön. Búcsúzóul A világ legszebb 
imáiból választottam, ami a Te hitvallásod is lehetne.

Fény a sötétben!
Hang az én csöndemben!

Hiszem az örök életet.
Hiszem, hogy ott enyémek lesznek 
azok az értékek,
melyeket most nélkülözök,
és hogy Odaát csodaszép
otthonom lesz, tele színekkel,
zenével, a virágok hajladozásával 
és szeretteim arcával.

Kívánom, hogy legyen nyugodt pihenésed! 
Isten Veled, Marika!

Gánóczy Zoltánné

Kopacz Gyuláné (1929-2014)

olvasóink írták
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sziréna

Hívogató
augusztus 1–3. péntek–vasárnap

Matyóföldi Folklórfesztivál 
a Hadasban és a Kavicsos-tónál

augusztus 2., 9. és 16. szombat 
16 órától Aqua zumba 

a Zsóry fürdőben

augusztus 2., 9. és 16. szombat 
21  órától 1 óráig éjszakai fürdőzés 

a Zsóry fürdőben

augusztus 3., 10., 17.  vasárnap
10 óra 30-tól Nyári Orgonahangver-

seny a Szent László templomban

augusztus 5., 12. és 19. kedd
10 órától Városnéző séta idegen-

vezetéssel, a Matyó Tourist irodától

augusztus 6. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub 

a Városi Könyvtárban. Téma: Múzsák 
szerepe a költészetben

augusztus 7. csütörtök
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 

Véradás a Közösségi Házban

augusztus 7. csütörtök
16 órától Tilless Béla Kozmosz című 

képzőművészeti kiállításának megnyitója 
a Közösségi Házban

augusztus 16. szombat 
19 órától 60 éves Mezőkövesd Város 
Fúvószenekara – ünnepi gálaműsor a 

Városi Sportcsarnokban. 
Vendégegyüttesek: Petriolo város – 

Olaszország, Szihalom község 
és Mezőkövesd város együttesei

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
július 27–augusztus 2-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király út 108.)

augusztus 3–9-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

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

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

augusztus 9.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

augusztus 16. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

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: augusztus 24.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban július 9. és  július 21. között 6 
házasságkötést és 15 halálesetet anyaköny-
veztek. Ezek közül az alábbiak, illetve hozzá-
tartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

házasságkötés:
Marczis Ferenc – Holdonner Szilvia

Dr. Hajdu András – Gácsi Rita
Balog Zoltán – Rácz Erika

Szenptéteri István – Kindornai Rita
haláleset

Kaló Jánosné 87 éves,
Papp István 89 éves,

Biró Lászlóné 87 éves,
Kopacz Gyuláné 84 éves,
Pataki Mihályné 93 éves,
Simonyi Mihály 72 éves

mezőkövesdi lakos.

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg

a Mezőkövesd, Batthyány u. 13. 3/3. szám alatti, 49 m2  alapterületű, 2 szobás komfortos bérlakást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 14. (csütörtök)

helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság
A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató megtekinthető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti hirdetőtábláján, 
a városi honlapon – www.mezokovesd.hu –, illetve átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátyás király út 
112. sz. em. 28. sz. irodahelyiségében ügyfélfogadási időben (tel.: 49/ 511-536). Dr. Fekete Zoltán

polgármester

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő 

bérbeadásra hirdeti meg
a Mezőkövesd, Juharfa u. 3. III/14. szám alatti, 64 m2 

alapterületű összkomfortos bérlakást.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. augusztus 14. (csütörtök)

Pályázat benyújtásának helye: 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság
A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató megtekinthető 
a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal földszinti 
hirdetőtábláján, a városi honlapon – www.mezokovesd.
hu –, illetve átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal, Mátyás király út 112. sz. em. 28. sz. irodahelyiségében 
ügyfélfogadási időben (tel.: 49/ 511-536). Dr. Fekete Zoltán

polgármester
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közhírré tétetik

SZEMTANÚKAT KERES A RENDŐRSÉG
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 
segítségnyújtás elmulasztása bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást, ismeretlen tettes ellen.
2014. május 26-án 15.31 óra körüli időben Mezőkövesd, Mátyás király út és Harsányi 
Kálmán út kereszteződésében lévő útszakaszon ismeretlen személy az általa vezetett 
ismeretlen forgalmi rendszámú, színű és típusú gépkocsival a Mátyás király útról 
hirtelen úgy kanyarodott jobbra kis ívben a Harsányi Kálmán útra, hogy nem biztosított 
elhaladási elsőbbséget az úttest jobb oldalán egyenesen haladó kerékpáros számára. 
A kerékpáros személy a baleset következtében súlyos sérülést szenvedett.

A balesetet okozó jármű vezetője a veszélyhelyzet előidézését követően 
gépjárművével a Harsányi Kálmán utcán lévő lakóházak irányába elhajtott, majd 
ismeretlen helyre távozott.

A rendőrség kéri azon személyeket, akik a fenti időpontban az érintett útszakaszokon 
tartózkodtak és a közlekedési balesetet látták, vagy azzal kapcsolatban érdemi 
információval tudnak szolgálni, jelentkezzenek a rendőrségen!

Az üggyel kapcsolatban jelentkezni lehet, illetve bejelentés tehető:
– személyesen a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon Kovács István r. századosnál,
– e-mailen, a mezokovesdrk@borsod.police.hu címen, vagy
– telefonon a nap 24 órájában hívható 06-46/514-506-os telefonszámon, vagy 
névtelensége megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” 
zöld számán (H–Cs.: 8–16, P.: 8–13), továbbá a 107, vagy 112 központi telefonszámok 
valamelyikén.

A bejelentő, tanúk adatait a Rendőrség bizalmasan kezeli. 
Segítségüket köszönjük!

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
                                                                                                 Közlekedésrendészeti Osztály

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata 

bérbeadásra hirdeti meg
a Mezőkövesd, Illyés Gyula u. 8. szám alatti 5 db garázst

Érdeklődni lehet a  Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátyás király út 
112. sz. em. 28. sz. irodahelyiségében ügyfélfogadási időben (tel.: 49/ 511-536).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

HELYREIGAZíTÁS Lapunk 14. számának 4. oldalán taláható „Összeült a testület” 
című cikkben tévesen jelent meg a Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Csoport 
számára nyújtott támogatás összege. Helyesen: A testület 600 000 forinttal 
támogatja a Mezőkövesdi Fúvós és Mazsorett Csoport Petriolo városba történő 
utazását és fellépését. A tévedésért elnézésüket kérjük! 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődött a Markhot Ferenc Kórházban a mintegy hatmilliárdos nagyberuházás, 
amely jelentős mértékben javítja majd a gyógyító ellátás feltételeit. Számos változás-
sal jár együtt az építkezés, melyekről folyamatosan tájékoztatjuk a betegeket,  hozzá-
tartozókat honlapunkon (www.mfkh.hu), tájékoztató táblákon és egyéb eszközökön 
keresztül. A beruházás elkezdődött, a fekvő és járóbeteg egységek működése folya-
matos. Az építkezés alatt a gyógyító munka zökkenőmentességének biztosításához a 
kórház számít a betegek megértésére, türelmére és együttműködésére.

Fontos információk a kórházba érkező betegek és hozzátartozóik számára:
– Az építkezés megkezdésével az Árva köznél lévő portán csak személyforgalom 

engedélyezett, gépjárművel behajtani tilos. 
– A kórház Knézich utcai, a Minaretnél lévő portája  24 órás szolgálatot teljesít, 

ezen a bejáraton át közelíthető meg  gyalogosan és gépjárművel is a kórház.
– A rendelőintézet főbejáratának működése nem változik.
– Az építkezési területek miatt a kórház területén a parkolásra csak korlátozott 

számban nyílik lehetőség.
– A fizetős parkolási lehetőség megszűnik, de mozgásában korlátozott vagy 

súlyos állapotú betegeink részére rövid parkolási időre,  maximum 1 órára  biztosít-
juk a parkoló helyet.

– Az  építkezés alatt további újabb tájékoztatásig a fekvőbeteg osztályok és 
a Gránátalma Patika a Radiológiai és a Sürgősségi osztályon át közelíthetők meg, az 
útvonalakat tájékoztató táblák segítik.

Tisztelettel kérjük Betegeinket, hogy a látogatási rendet tartsák be, ezzel is segítsék 
az intézmény gyógyító tevékenységét. Köszönjük bizalmukat, türelmüket, együttmű-
ködésüket a kórház minden dolgozója nevében!

Dr. Fűtő László
Főigazgató

MINDEN SquASHOLNI VÁGYÓ
kedves vendéget szeretettel vár

A HADNAGY ÚTI 
SPORTcENTRuM!

A játékhoz szükséges kellékek 
bérlése a helyszínen megoldható:

ütő: 500.- Ft/db•	
labda: 100.- Ft/db/alkalom•	

Bérletáraink (1 alkalom=1 óra)

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 
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

közhírré tétetik
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sportkalauz kÉzIlaBDa Megkezdte a felkészülést a bajnoki szezonra 
a Mezőkövesdi kC NB I-es felnőtt gárdája. skaliczki lászló vezetőedző célja 
egy erős, stabil középcsapat kialakítása lesz a következő szezonra.

Fontos a stabilitás
Július 10-én átmozgató edzésként foci-
zással kezdték el a felkészülést az MKC 
játékosai, délután viszont már komo-
lyabb munka és fizikai felmérések vár-
tak a gárdára. A szakmai stáb tagjai az 
első héten végig az erőnlét javításához 
szükséges tréningeket vezényeltek a já-
tékosoknak. A csapat felkészülése hathe-
tes lesz, melyet két háromhetes blokkra 
osztanak fel. A ráhangolódás első felében 
a fizikai munkán lesz a hangsúly, míg a 
másodikban az edzőmeccsek mellett 
a technikai és taktikai jellegű feladato-
kat gyakorolják majd kézilabdázóink. 

FEJlőDNI kEll Skaliczki Lálszló vezető-
edző szerkezetét tekintve egy stabil csa-
patot szeretne kialakítani, éppen ezért a 
védekezésen lesz a fő hangsúly. Együt-
tesünk több variációt, egyebek mellett a 
nyitottabb védekezést is kipróbálja, ami-
hez elengedhetetlen szükség lesz a jó ka-
pusteljesítményre is. A támadójátékot il-
letően a dinamikus, gyors lerohanásokat, 
továbbá a hatékony visszarendeződést 
kell tökéletesíteni, ugyanis tavaly ezeken 
a területeken mutatkoztak a legnagyobb 
hiányosságok. Ami a játékoskeretet il-
leti, zömében összeállt a gárda, például 
kapusposzton három hálóőr is a csapat 
rendelkezésére áll, ugyanakkor az átlövő 
pozíció még erősítésre szorul. Az ideális 
létszám azért is nagyon fontos, mert de-

cember közepéig 20 fordulót fognak lebo-
nyolítani az alapszakaszból és a bajnok-
ság mellett a Magyar Kupa sorozatban is 
helyt kell állniuk Grünfelderéknek.

„Stabil középcsapatot szeretnék kiala-
kítani a tavalyi bennmaradásért vívott 
harc után. Abban az esetben, ha sikerülne 
a felsőházba jutnunk, a kövesdi kézilab-
dázás történetének egyik legjobb eredmé-
nyét érhetnénk el. Ez mindenképpen jó cél 
számunkra, mert így újra elhozhatnánk 
Mezőkövesdre a Szegedet és a Veszpré-
met. Amennyiben úgy alakul, hogy nem 
sikerül a mezőny első felében végeznünk, 
akkor az alsóház elejéhez szeretnénk tar-
tozni” – beszélt várakozásairól a tréner.

hároM torNa A csapat gyakorlatilag 
végig hazai környezetben készül az őszi 
szezonra. Együttesünk július 31-e és au-
gusztus 2-a között Tordán vesz majd részt 
egy nemzetközi tornán, ahol az MKC 
mellett ott lesz a Székelyudvarhely és a 
Balmazújváros is. Ezt követően itthon 
szintén egy felkészülési torna szerepel a 
csapat programjában augusztus 9-10-én, 
majd 15-én és 16-án Balmazújvárosban 
mérkőznek meg a hazaiakkal, a Tordával 
és egy cseh együttessel. Kézilabdázóink 
a tervek szerint hazai pályán vívják meg 
majd az utolsó edzőmérkőzést az Oros-
háza ellen augusztus 22-én.

Fél pontra a dobogótól
sakk hatodik helyen végzett pap kristóf a sakk diákolimpia orszá-
gos döntőjében. az ifjú mezőkövesdi sportoló teljesítményének 
értékét növeli, hogy mindössze fél ponttal maradt le a dobogóról.

A tehetséges 14 esztendős sportoló a me-
zőkövesdi Szent István Katolikus Általá-
nos Iskolában kezdett el komolyabban 
foglalkozni a sportággal négy évvel ez-
előtt. Kristóf a Mezőkövesd Zsóry sakk-
szakosztályának tagjaként évek óta részt 
vesz az NB II-es bajnokságban, emellett a 
Kis Matyó Open versenyeken is rendsze-
resen kimagasló eredményeket ért el.

A sportoló elindult a közelmúltban 
Miskolcon megrendezett sakk diákolim-
pia döntőjében, ahol a IV. korcsoportban 
vele együtt 38 versenyző ült asztalokhoz. 
Kristóf kitűnően szerepelt a kétnapos, 

összesen kilenc fordulóból álló meg-
méretésen. „Az első napon hat partit 
kellett lejátszani, akkor 50%-os telje-
sítménnyel zártam, viszont a második 
napon mind a három játszmát sikerült 
megnyernem. Külön öröm számomra, 
hogy tőlem magasabb értékszámú ver-
senyzőket tudtam legyőzni” – mondta 
Pap Kristóf, aki hat pontot szorgosko-
dott össze a viadalon és végül a 6. po-
zíciót szerezte meg. A versenyt a mis-
kolci Papp Tamás nyerte meg 9 ponttal, 
viszont a második helyen záró jászberé-
nyi Farkas István Gábor csak fél ponttal 
szerzett többet Kristófnál.

A kövesdi sakkozó szereplésének értékét 
tovább fokozza, hogy Kristóf 1501 élő 
pontszámmal rendelkezett a verseny 
idején, míg az első 25 helyezett közül két 
sakkozó kivételével mindenkit magasabb 
értékszámmal jegyeztek tőle.

zsanett/bokri

Stabil, erős védekezéssel rendelkező csapat a cél

bokri
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Együttesünk a felkészülés má-
sodik hetét a Diósgyőr ven-
dégeként zárta egy edzőmér-
kőzéssel július 12-én. Tóth 
László tanítványai közül Máté 
és Molnár is betalált, míg a 
DVTK részéről Barczi szerzett 
gólt, így csapatunk 2-1-re dia-
dalmaskodott. Labdarúgóink 
az edzőtábor harmadik napján 
a szintén NB II-es Ajka ellen 
léptek pályára július 16-án. A 
29. percben Máté emelése után 
a menteni igyekvő Mogyorósi, 
míg az 56. percben Csirmaz 
talált az Ajka kapujába. Tíz 
perccel később Pákai találatá-
val szépítettek a dunántúliak, 
de egyenlíteniük nem sikerült.

sIkEr a hoNVÉD EllEN Csapa-
tunk ezt követően az NB I-es 
Budapest Honvéd gárdájával 
játszott edzőmérkőzést a Bozsik 
Stadionban július 19-én. Együt-
tesünk kiválóan kezdte az ösz-
szecsapást, hiszen Máté, vala-
mint Balajti góljaival alig félóra 
elteltével kétgólos előnyre tettek 
szert. Fordulás után veszélye-
sebben játszottak a hazaiak és 
Youla fejesével faragtak a hátrá-
nyukból, így a találkozó labda-
rúgóink 2-1-es sikerével zárult.

Tóth László együttese a Ha-
ladás II. gárdájával július 23-án 
játszott Bükön, ahol fölényes 
kövesdi győzelem született. Csa-
patunk Máté révén kezdte meg 

a felkészülés egyik 
legfontosabb részét 
befejezte a Mezőkövesd 
zsóry FC felnőtt csapata: 
véget ért a kéthetes büki 
edzőtáborozás. közben 
elkészült az NB II-es 
pontvadászat 
időbeosztása.

a gólgyártást, majd Balajti dup-
láját követően Kulcsár már az 
első félidő utolsó percében be-
állította a 4-0-ás végeredményt. 
Labdarúgóink az edzőtábor 
zárásaként a szintén harmad-
osztályú Doroggal találkoztak 
július 26-án, ahol együttesünk 
2-3-as győzelmet aratott.

raNGaDóVal kEzDőDIk A Bal-
mazújváros vendégeként kezdi 
meg szereplését városunk fel-
nőtt együttese a Ness Hungary 
NB II 2014–2015-ös idényében. 
Labdarúgóink a sorsolás szerint 
a hajdúsági „kirándulás” után az 
Ajkát látják vendégül. Az előze-
tes várakozások szerint az ősz 
egyik legnagyobb rangadóját a 
zárófordulóban rendezik meg, 
amikor is a Vasas látogat majd 
Mezőkövesdre. Együttesünk a 
pontvadászat rajtját megelőzően 
is játszik egy tétmérkőzést a Ma-
gyar Kupa országos főtábla első 
fordulójában, ahol az ellenfél a 
megyei I. osztályban szereplő 
Mezőkovácsháza lesz. A találko-
zót augusztus 9-én, szombaton 
17 órától rendezik meg a Békés 
megyei településen.

kÉt NB I-Es Az MLSZ Verseny-
bizottsága elkészítette a Liga-
kupa 2014-2015-ös idényének 
csoportbeosztását is. A Me-
zőkövesd Zsóry FC felnőtt 
együttese az NB I-es MTK Bu-
dapest és a Dunaújváros mel-
lett az NB II-es Balmazújváros 
gárdájával játszhat oda-vissza-
vágós formában a továbbjutá-
sért. A sorozat lebonyolítása 
az előző évhez hasonlóan ala-
kul, ami azt jelenti, hogy nyolc 
csoportban az összes első- és 
másodosztályú csapat, azaz 
32 együttes vesz részt. A kvar-
tettekből az első két helye-
zett léphet a legjobb 16 közé, 
ahonnan már egyenes kiesé-
ses rendszerben folytatódik 
tovább a küzdelemsorozat. A 
csoportmérkőzések nyitófor-
dulóját szeptember 2-án ren-
dezik meg, míg a záróforduló 
időpontja november 18-a lesz. 
Az időpontokat illetően érde-
kesség, hogy a csapatok egy 
játéknap kivételével kedden-
ként fogják lejátszani a sorozat 
mérkőzéseit. A Ligakupa pon-
tos menetrendjét a későbbiek-
ben fogják elkészíteni.

Bódi krisztián

Elkészült a menetrend

A Mezőkövesd Zsóry Fc felnőtt csapatának bajnoki menetrendje:

08.17. (vasárnap) 17.30: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Mezőkövesd Zsóry 
08.23. (szombat) 19.00: Mezőkövesd Zsóry– FC Ajka 
08.30. (szombat) 19.00: Kaposvári Rákóczi FC –Mezőkövesd Zsóry 
09.06. (szombat) 19.00: Mezőkövesd Zsóry– Békéscsabai 1912 Előre 
09.13. (szombat) 19.00: Szolnoki MÁV FC – Mezőkövesd Zsóry 
09.20. (szombat) 18.00: Mezőkövesd Zsóry – Szigetszentmiklósi TK 
09.27. (szombat) 16.00: Szeged 2011 – Mezőkövesd Zsóry 
10.04. (szombat) 18.00: Mezőkövesd Zsóry– Soroksár SC 
10.12. (vasárnap) 15.00: Ceglédi VSE – Mezőkövesd Zsóry 
10.18. (szombat) 18.00: Mezőkövesd Zsóry– ZTE FC 
10.24. (péntek) 19.00: FC Csákvár – Mezőkövesd Zsóry 
11.02. (vasárnap) 16.00: Mezőkövesd Zsóry – Soproni VSE 
11.08. (szombat) 13.30: FGSZ Siófok – Mezőkövesd Zsóry 
11.15. (szombat) 16.00: Gyirmót FC – Mezőkövesd Zsóry 
11.22. (szombat) 16.00: Mezőkövesd Zsóry – Vasas FC

ÉJSZAKAI
FÜRDŐZÉS

 a Zsóry Gyógy- és  Strandfürdő szívében,  
AZ IKERMEDENCÉBEN

augusztus 2. szombat – FÜRDŐK ÉJSZAKÁJA
 – DJ Novi

augusztus 9. szombat – DJ Novi

augusztus 16. szombat – Movie Beach Party 
– Manó, Ben Steel, Don Von Style

Fontos tudnivalók: A napközben vásárolt karszalag az éjszakai 
fürdőzésre nem érvényes! Belépés az Olajfa utca (Hotel Ametyst) 
felőli bejáraton 21 órától. Belépő: 1000 Ft

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

AUGUSZTUS 23. szombat 

Terrace
Sunset

G Y ÓG Y-  ÉS S TRANDFÜRDŐ | MEZŐKÖVESD

facebook.com/zsorysunsetfacebook.com/zsoryfurdo

augusztus 24. 
vasárnap

B-Life SummerFit 
Roadshow

Czanik Balázs 
capoiera edző vezetésével

FUNKTASZTIKUS




