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A forradalom 58. évfordulójára meg-
rendezett eseményen elsőként dr. 
Fekete Zoltán polgármester kö-

szöntötte a megjelenteket és gratulált a 
délelőtt megalakult megyei közgyűlésnek. 
„Büszkeség településünknek, hogy a megyei 
önkormányzat közgyűlésével az első meg-
alakuló ülésük után közösen emlékezhetünk 
meg a forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről. Mezőkövesd mindig Borsod megyé-
hez tartozott. Szeretnénk, ha még szorosab-
ban dolgoznánk együtt a jövőben. A megye 
politikai, kulturális és sportéletéből szeret-
nénk minél nagyobb szeletet kihasítani ma-
gunknak, ezáltal természetesen gazdagítva 
a megyét. Ehhez, úgy gondolom, nagyon jó 
kezdet ez az ünnep, ez a közös megemléke-
zés” – mondta el dr. Fekete Zoltán. 

A rendezvény folytatásaként Török 
Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés újonnan megválasztott elnöke 
osztotta meg köszöntő és megemlékező 
gondolatait. Elmondta, hogy október 23-a 
egy átlagos őszi napnak indult, de végül ha-
zánk egyik legmeghatározóbb eseménye lett, 
amelyben a nép lépett fel a szabadságáért. 
„1956. október 23-án a nép kezébe vette a 
hatalmat a pesti utcákon, az országban, és a 
történelem alakítását is. Aki magyar, velünk 
tart! Ebben az egy jelszóban benne volt min-
den sérelem, amely 1945 óta, a szovjetek és 
lakájaik bevonulása óta érte az országot. A 
félelem szele járta körbe hazánkat” – mondta 
el az elnök, majd hozzátette: „Itt, Matyóföl-
dön is megmondhatják az idősebbek, hogy 
micsoda szenvedést jelentett számukra a be-

szolgáltatás, a padlásseprés. Az éhség gyötör-
te őket, azokat, akik megtermelték az ország 
kenyerét. A nép azt mondta, elég volt. A nem-
zetet ért sérelemért, a nemzet vett elégtételt.” 

A megemlékezés ünnepi szónoka 
Tállai András, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium miniszterhelyettese, parla-
menti államtitkár, térségünk ország-
gyűlési képviselője beszédében egyebek 
mellett a megyei közgyűlés tagjainak, 
a megválasztott polgármestereknek, 
képviselőknek gratulált, majd pedig az 
1956-os hősök mai tanítására hívta fel a 
figyelmünket, akik bátorságára, büszke-
ségére, küzdelmére mindig büszkén kell 
emlékezni. (Az ünnepi beszéd szövegét 
lapunk 6-7. oldalán olvashatják.)

Az ünnepi szónok szavai után adták át 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat „Pro Comitatu” Díját. Ebben az év-
ben Rónai Kálmán, a Magyar Birkózó Szö-
vetség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Birkózó Szövetség elnöke, a Magyar Olimpi-
ai Bizottság tagja kapta meg ezt a kitüntetést 
a megye sportéletéért végzett kiemelkedő 
szakmai munkájának elismeréseként. A 
Megyei Önkormányzat Alkotói Díját idén 
dr. Orosz Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 

munkatársa, a II. számú belgyógyászati osz-
tály vezető főorvosa vehette át a belgyógyá-
szat, azon belül a gasztroenterológia terüle-
tén végzett kimagasló szakmai tevékenysége 
elismeréseként. A díjakat Török Dezső, a 
közgyűlés elnöke nyújtotta át. 

Alkotói Díjat ítélt oda a Megyei Köz-
gyűlés Ringer István tárogatóművésznek, 
aki fellépése miatt nem tudott részt venni 
az ünnepségen, így a kitüntetést egy ké-
sőbbi időpontban veheti majd át.

Ezt követően a mezőkövesdi Szent 
László Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola diákjainak ünnepi 
műsorát tekinthették meg a jelenlévők, 
amely keretében egy család életén ke-
resztül ismerhették meg az 1956 októ-
berének eseményeit. A diákok felkészítő 
tanára Gulyásné Papp Márta volt. 

A műsort követően Török Dezső el-
nök emlékplakettet nyújtott át dr. Fekete 
Zoltánnak a közös ünnepség emlékére. 
A megemlékezés folytatásaként Mező-
kövesd Város Önkormányzata, Borsod-
Abaúj-Zemplén Megye Önkormányza-
ta, a mezőkövesdi intézmények, pártok, 
civil szervezetek  képviselői elhelyezték 
a tisztelet virágait, koszorúit az 1956-os 
emlékműnél. 

Az emberi lélek
ereje 

a diktatúrával 
szemben

Hornyák Attila, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság rendőr 
alezredese kapta idén a Mezőkövesd Közbiztonságáért díjat, 
melyet  dr. Fekete Zoltántól, városunk polgármesterétől 
vehetett át. A díjazott 1984. november 1-jétől teljesít 
hivatásos szolgálatot. 1987-ben került a Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányság állományába mint nyomozó, majd 1995-ben 
a Mezőkeresztesi 
Rendőrőrs 
őrsparancsnokává 
nevezték ki. 1999 
óta a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi 
Osztályának vezetője. 

Magas színvonalú munkája mellett ötleteivel – például a 
kerékpáros, illetve gyalogos járőrszolgálat bevezetésével 
– nagy mértékben hozzájárult a bűnmegelőzés erősítésé-
hez, illetve a rendőrség és a városban élők közti tisztelet, 
megbecsülés kialakításához, elmélyítéséhez.

közös ünnepi közgyűlést tartott 
október 22-én városunk önkormányzata 
és a Borsod-abaúj-zemplén 
Megyei Önkormányzat az 1956-os Forra-
dalom és szabadságharc tiszteletére.

Molnár zsanett

Dr. Fekete Zoltán 
és Hornyák Attila



mezőkövesdi újság 2014/22    3

TARTALOM

Kiadó: Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
Felelős kiadó: a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 

mindenkori vezetője

Felelős szerkesztő: Szabó Gergely
Szerkesztő: Szabó-Bodnár Ágota
Újságírók: Molnár Zsanett, Bódi Krisztián
Tördelő-szerkesztő: Tóth Péter
Szerkesztőségi titkárság: Bíró Gáborné
A szerkesztőség címe: 3400 Mezőkövesd, 

Szent László tér 17.
Telefon: 49/500-177, fax: 49/500-176
E-mail: info@kovesdimedia.com
ISSN 0239-0264

Nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Telefon: 49/414-000
Felelős vezető: Pető György

Lapzárta: 2014. november 10.

Kéziratokat, fotókat nem áll módunkban megőrizni, 
visszaküldeni. Olvasói leveleket a lap lehetőségeihez 
igazítva, szerkesztve, rövidítve közlünk. 

IMPRESSZUM

kéthetente 8000 példányban 
megjelenő, ingyenes mezőkövesdi kiadvány 

www.kovesdimedia.com

Az emberi lélek ereje a diktatúrával szemben

Laboda Kálmán: Októberi történet

Megalakult az új képviselő-testület

Megemlékezés a Széchenyiben

Országos polgárőr elismerés

Lakóotthon-látogatás

Példa és tanulság, 1956 – a múlt tisztelete

Gondolatok 1956-ról

A gimnáziumi uszoda múltja, jelene és jövője

Szicíliai élménybeszámoló (1. rész)

Jó minőségű bor várható

Herman Ottó és Mezőkövesd

I. Slam Poetry in Mezőkövesd

Mester és tanítvány

Francia négyes

Közhírré Tétetik

Feljutó helyen labdarúgóink

Egészségnap

Vereség Orosházán

Színes érempaletta

Hirdetés

2
3
4
5

6
7
8
10

11

12
14

15

16

Dübörögve jöttek a tankok
a temető felől. 
Mikor a nagytemplomhoz értek, 
egy fekete szemű, szép arcú lány
a járdáról hirtelen
a vezető tank elé lépett. 
Az, iszonyú csikorgással, 
megállt. 
Akik az utcán arra jártunk, 
mindnyájan megdermedtünk. 
A tank-torony teteje
lassan felemelkedett
és megjelent egy szőke
orosz katona feje. 
Farkasszemet néztek. 
Pár pillanat után 
feloldódott a rémület merevsége, 
s akik közel voltak 
odarohantak és a járdára
cibálták – vonták fel 
a halálsápadt lányt. 
(Mézszínű, szép október volt.) 
A tankok csikorogva-zúgva elmentek. 

Akkor ez a lány volt
a megalázott magyar nép, 
az eltiport Magyarország, 
ahogy ott állt remegő testtel 
a járda szélén…

Laboda Kálmán 

Októberi 
történet 
(1956, Mezőkövesd)

Az emberi lélek
ereje 

a diktatúrával 
szemben
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Megalakult az új képviselő-testület
Megtartotta alakuló ülését városunk képviselő-testülete október 27-én. az esemény keretében 
megválasztották az alpolgármestert, a bizottságok tagjait és elnökeit, illetve a polgármester, az 
alpolgármester, a képviselők, a bizottsági tagok esküt tettek. 

A 2014. október 12-ei választás után 
megalakult képviselő-testület első ülé-
sének elején a nemrégiben elhunyt, egy-
kori önkormányzati képviselőről, Bóta 
Gáspárról emlékeztek meg a városatyák 
egyperces néma felállással. 

Az ülés első napirendi pontjaként dr. 
Pető József, a Helyi Választási Bizottság 
elnökének a 2014. évi önkormányzati vá-
lasztások végleges eredményéről szóló tá-
jékoztatóját hallgathatta meg a grémium, a 
jelenlévő intézményvezetők és vendégek. 
A Választási Bizottság elnöke elmondta, 
hogy Mezőkövesden 13.812 választópol-
gár közül 6.265-en jelentek meg összesen 
a szavazókörökben. Az urnákba került ér-
vényes szavazólapok száma 6.179 volt. 

VálasztásI eredMények Dr. Pető Jó-
zsef ismertette, hogy dr. Fekete Zoltán, a 
Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje 3707, 
Lukács Attila, a Jobbik jelöltje 1369, Nyes-
te László, az MSZP indulója 882, míg dr. 
Bóta Mihály, a Nyugodt Hétköznapokért 
Polgárőr Egyesület jelöltje 221 szavazatot 
kapott. Az eredmény tükrében Mezőkö-
vesd következő öt évre megválasztott pol-
gármestere dr. Fekete Zoltán lett. 

Az elnök emellett ismertette a nyolc 
egyéni választókerület eredményét, az 
ott megválasztott nyolc önkormányzati 
képviselő személyét, valamint a kompen-
zációs listáról bejutó három képviselőt. 

Az eredmények ismertetése után a kép-
viselők és a polgármester is esküt tettek. 

Az ülés folytatásaként a grémium 
meghatározta Mezőkövesd város pol-
gármesterének illetményét a jogszabály 
szerint megállapított havi bruttó 523.510 
Ft/hó összegben, míg költségtérítését 
ennek 15%-ában. 

A következő napirendi pontként vá-
lasztották meg városunk alpolgármesterét. 
A városatyák szavazata alapján a követke-
ző öt esztendőben az alpolgármesteri fel-
adatokat továbbra is Vámos Zoltán látja 
majd el. Az ő illetményét is meghatározta a 
grémium: havonta bruttó 183.230 Ft-ra és 
15% költségtérítésre jogosult. 

Vámos Zoltán alpolgármesteri eskü-
tételét követően Tállai András, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti államtitkár, térségünk 

országgyűlési képviselője gratulált Mező-
kövesd megalakult testületének. Elmond-
ta, hogy 2002 óta immár negyedik ciklus-
ban FIDESZ-KDNP városvezetése van a 
településnek. Megköszönte a választópol-
gároknak, hogy részt vettek a szavazáson, 
és voksukat a folytatás mellett tették le. 
Hozzátette, hogy Mezőkövesd fejlődése, 
folyamatos gyarapodása, épülése példa-
értékű lehet az ország minden kisvárosa 
előtt. Hangsúlyozta, a városvezetés a Kor-
mány, illetve az ő személyének támoga-
tásával, közreműködésével folytathatja 
munkáját. Hozzátette, hogy Mezőkö-
vesdnek kistérségi szinten, a járásban is 
nagyobb szerepet kell vállalnia egyebek 
mellett az oktatás, az egészségügy terén. 

BIzottságok Tállai András szavai után a 
városatyák módosították a képviselő-tes-
tület Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló önkormányzati rendeletet. A 
módosítás keretében az előző ciklusban 
működő négy bizottság helyett két bizott-
ságot hoztak létre. Az egyik az Ügyrendi és 
Társadalmi kapcsolatok Bizottsága, amely 
a korábbi Ügyrendi és Szociális, valamint 
az Oktatási, Egészségügyi és Civil Kapcso-
latok Bizottságának jogköreit és feladat-
köreit kapta meg. A másik létrehozott bi-
zottság a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 
lett, amely a korábbi Pénzügyi és Közbe-
szerzési, valamint a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Bizottság munkáját veszi 
át. Mindkét bizottság 9 fővel működik 
majd, amelyből 5 fő a képviselő-testület-

ből került ki, míg négy fő külső tagként 
végzi majd munkáját. A városatyák az 
SZMSZ elfogadása után a két bizottság 
tagjait, illetve elnökét is megválasztották. 
Az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságának belső tagja lett Bajzát Me-
linda, Csiger Lajos, Jámbor Márk István, 
Malatinszky Károly és Molnár Istvánné. 
A bizottság elnökének Csiger Lajost vá-
lasztották meg. A Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság belső tagja lett Csirmaz József, 
Csirmaz Zsolt, Fügedi Richárd Alex, 
Nyeste László és Takács József. Elnöknek 
Takács Józsefet szavazták meg. A két bi-
zottság külső tagjait zárt ülés keretében 
választották meg. 

A testület módosította a települési 
képviselők juttatásáról és költségtéríté-
séről szóló rendeletet is. A meghozott 
döntés értelmében a képviselő-testületi 
tagságért a képviselők havi tiszteletdíja 
75.000 forint. A képviselőket bizottsági 
tagságért havi 30.000 forint, míg a bi-
zottság elnöki tisztségének ellátásáért 
havi 20.000 forint juttatás illeti meg. 

Az alakuló ülés utolsó napirendi pont-
jaként a laptopok vásárlását tárgyalta 
meg a grémium. A települési képviselők 
juttatásáról, költségtérítéséről szóló ren-
delet lehetővé teszi a képviselő-testület 
tagjai részére a tevékenységüket segítő 
notebook beszerzését. Mezőkövesd Város 
Önkormányzata a rendeletben meghatá-
rozott maximum 192.000 forint bekerülé-
si költség 50%-ával járul hozzá az eszköz 
beszerzéséhez. 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Felső sor: Fügedi Richárd Alex, Csirmaz József, Bajzát Melinda, Csiger Lajos
Középső sor: Jámbor Márk István, Csirmaz Zsolt, Malatinszky Károly, Takács József, Nyeste László
Alsó sor: Vámos Zoltán alpolgármester, dr. Fekete Zoltán polgármester és Molnár Istvánné

Molnár zsanett
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Megemlékezést szerveztek az 1956-os Forradalom és sza-
badságharc tiszteletére a széchenyi István katolikus szak-
képző Iskolában.

Az október 22-én megrendezett eseményen dr. Fekete Zoltán polgármester 
ünnepi beszédét hallgathatták meg az iskola diákjai. Városunk vezetője ki-
emelte, hogy a szabadságharc eseményeit fiatalok indították el, akik a meg-
torlással dacolva küzdöttek az ország függetlenségéért. Dr. Fekete Zoltán a 
szabadságharc üzeneteként azt mondta, hogy szorgalommal, tanulással és 
tisztességes munkával megmutathatjuk a világnak, hogy méltó utódai va-
gyunk a forradalom hőseinek. 

Ezt követően Csirmaz István, a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 
igazgatója osztotta meg ünnepi gondolatait, felhívta a figyelmet a tanulás, a tu-
dás fontosságára. A beszéd után a Széchenyi Napon megrendezett vetélkedők 
első helyezettjei vehettek át ajándékcsomagot és oklevelet dr. Fekete Zoltántól 
és Vadászi László káplántól, az iskola lelkészétől. A megemlékezést az iskola 
tanulóinak prózai, verses, énekes és hangszeres műsora színesítette.

Megemlékezés 
a széchenyiben

Országos polgárőr 
elismerés
Rangos kitüntetést vehetett át Köteles 
János, a Mezőkövesdi Polgárőrség 
Egyesületének elnöke az Országos Polgár-
őr Szövetség Budapesten megrendezett 
ünnepségén.

Az 1956-os Forradalom és Sza-
badságharc tiszteletére meg-
szervezett ünnepséget a Stefánia 
Palotában rendezték meg októ-
ber 17-én. A megemlékezésen 
Tasnádi László, a Belügyminisz-
térium rendészeti államtitkára 
mondott ünnepi beszédet, aki 
kiemelte, a polgárőrök egyre na-

gyobb szakmaisággal, elhivatottsággal, elkötelezettséggel 
végzik a rendőrséget támogató tevékenységüket. Hozzátette, 
az a cél, hogy minden településen legyen polgárőr egyesület. 

Ezt követően kitüntetéseket adtak át a kiemelkedő 
tevékenységet végző polgárőr egyesületeknek, illetve 
tagjainak. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség elnöke „Polgárőr a Labdarúgás Biztonságáért” el-
ismerésben részesítette Köteles Jánost, a Mezőkövesdi 
Polgárőrség Egyesület elnökét, amelyet dr. Vági Márton, 
a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára adott át.

lakóotthon-látogatás
a németországi hilter városából érkezett delegáció az add a kezed lakotthonba október 9-én 
a mezőkövesdi intézmény vezetőinek meghívására. 

A látogatás során találkoztak a lakóott-
honban élő gondozottakkal. Elsőként dr. 
Molnár Károly, a lakóotthont működtető 
Gondoskodás Alapítvány kuratóriumi el-
nöke köszöntötte a delegáció tagjait. Ez-
után Michael Frauenheim, az Osnabrücki 
Körzet Gyógypedagógiai Intézetéhez 
tartozó Hilter-Natruper Hof Lakóotthon 
vezetője bemutatta a német intézményt. 
Az otthonban összesen 22 gondozott la-
kik, akik hétvégente családi körben töltik 
az idejüket. A gondozottak munkanap-
okon az intézet által működtetett üzem-
ben dolgoznak, ahol a fogyatékosságuk-
nak megfelelő tevékenységet végeznek és 
munkájukért fizetést kapnak. 

A német delegációvezető felolvasta 
Wolfgang Adammeknek, az Osnabrücki 
Körzet Gyógypedagógiai Intézet vezető-
jének levelét, melyben a kapcsolatterem-

tés és szakmai tapasztalatcsere fontosságát 
hangsúlyozta. Wolfgang Adam meghívására 
a kövesdi otthon képviselői 2015-ben viszo-
nozhatják majd a látogatást. A köszöntések 
után a német látogatók ajándékokat, egye-
bek között lufit, játékokat és édességeket 
adtak át a kövesdi otthon lakóinak, akik saját 
készítésű ajándéktárgyakkal, hímzett nyak-
kendőkkel viszonozták a gesztust. 

A vendégek dr. Molnár Károly veze-
tésével megtekintették a lakóott-
hont, valamint a Fogyatékkal Élők 
Napköziotthonát. Közösen megnézték 
a Matyó Múzeumot és a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeumot, 
október 11-én pedig Szilvásváradon 
töltöttek el egy felejthetetlen napot.

Bódi k.
B. K.

B. k.
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példa és tanulság
1956 – a múlt tisztelete
Tállai András ünnepi beszéde, mely 2014. október 22-én hangzott el a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Közgyűlés és Mezőkövesd Város Önkormányzata közös megemlékezésén.

Tisztelt Ünneplők! Tisztelt kormány-
megbízott Úr! Tisztelt képviselő 
Hölgyek és urak, Ünneplő közgyűlés!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés alakuló ülése ünnep, hiszen min-
den önkormányzati választás kifejezésre 
juttatja a demokratizmust, amelyben a 
hatalom birtokosa, a nép kinyilvánítja 
akaratát. A demokrácia ölt testet a szu-
verenitást gyakorló népképviseleti köz-
gyűlésben. Engedjék meg, hogy ezúton is 
kifejezzem őszinte gratulációmat a kép-
viselői mandátumok megszerzéséhez, a 
közgyűlés megalakulásához. Az a bizalom 
és az a felhatalmazás, amelyet a munkáját 
most megkezdő közgyűlés a választóktól 
megkapott, sokkal többre kötelez, mint 
ami egy új ciklussal szokásosan együtt jár.

Az önkormányzatiság nemcsak a de-
mokratikus hatalomgyakorlás próbája, 
hanem egy igény, amely szerint az emberi 
civilizáció szerveződik. Magasztos és nehéz 
feladat, amire vállalkoztak. Nincs olyan or-
szággyűlés, olyan kormány és államappará-
tus, amely a feladatokat egyedül megoldhat-
ná. Az egész társadalom együttműködése 
szükséges ahhoz, hogy eredmények szüles-
senek. Akkor felelhetnek meg a választók 
bizalmának, ha döntéseiket a választók mi-
nél szélesebb bevonásával, tudtával hozzák 
meg. Ünnepi érzésünk kifejezi a célba érés, 
a megvalósulás örömét; ünnepi érzésünk a 
demokrácia működése fölötti öröm.

Képviselői feladataik eredményes el-
látásához mindannyiuknak sok erőt és 
egészséget kívánok!

Tisztelt Ünneplő közgyűlés!
Az alakuló ülés ünnepi pillanataiban em-
lékezzünk az 1956-os forradalom és sza-
badságharc hőseire és adózzunk tisztelet-
tel történelmi jelentőségű tetteik előtt!

Október 23. Ez a nap a terror és az elnyo-
más elleni hősi küzdelemre, és a szabad-
ságharcra emlékeztet. 1956 nélkül ma 
Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági 
és politikai közösség, melyben Magyar-
országnak is helye van! Ezt a küzdelmet 
idézik fel Albert Camus híressé vált sorai: 
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és az igazságért, 
mint bármelyik nép a világon az elmúlt 
esztendőkben. Ahhoz, hogy ezt a leckét 
megértse a fülét betömő, a szemét eltakaró 
nyugati társadalom, sok magyar vérnek 
kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most 
már alvad az emlékezetben. 

A magára maradt Európában csak 
úgy maradhatunk hívek Magyarország-
hoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, ami-
ért a magyar harcosok az életüket adták, 
és soha, sehol – még közvetve sem – iga-
zoljuk a gyilkosokat. Nehéz minékünk 
méltónak lenni ennyi áldozatra.”

A hatalmas szovjet túlerő ellen küzdő 
szabadságharcosok hősiessége minden-
ütt, máig tartó megbecsülést szerzett a 
magyar névnek. Ötvennyolc évvel ez-
előtt, október 23-án, mintha a szabadság 
angyala simogatta volna végig hazánk le-
ányainak és fiainak lelkét. 

Nagy, Maléter, Mindszenty, Pongrátz, 
Bibó ugyanazt akarták, és ugyanazért 
hoztak áldozatot. Szabad és független 
Magyarországot, hogy a magyarok végre 
felszabaduljanak az elnyomás és a hazug-
ságok uralma alól. 

Nem akarták, hogy hazájuk kolhozo-
sított országgá korcsosuljon, amelyben 
nemcsak a földek, de az erkölcsök, az 
eszmények és a szokások is a kolhozosí-
tás sorsára jutnak. 

1956-ban csupán a rádió volt az egyet-
len tömegtájékoztatási eszköz, amin ke-
resztül  értesülhettek az emberek a világ 
eseményeiről. Így természetesen a ma-
gyarországiakról is. Érezni lehetett, hogy 
nyikorog Rákosi rendszere. Amikor Gerő 
Ernő beszédét lehetett hallani – sejthető 
volt, hogy semmi jó nem várható. A hírek 
hallatán hamar kiderült, hogy az ún. ellen-
forradalmi elemek diákok, munkások vol-
tak és nem külföldi ügynökök. A rádiókból 
félelmetesen hangzottak az utcai lövöldö-
zések, a felszólítás, hogy rádióját mindenki 
tegye az ablakba, majd Nagy Imre felhívá-
sa hangzott el – hogy a népköztársaság-

ra törők tegyék le a fegyvereket. A népet 
azonban már nem lehetett sem erőszakkal 
fenyegetni, sem nyugalomra inteni. Apáink, 
nagyapáink csordultig voltak majdnem egy 
évtized erőszakhullámával, megaláztatásá-
val és a folyamatos félelmemmel, amit a ter-
rorra épülő rendszer programozott beléjük. 
Változást akartak bármi áron! Az igazság és 
a szabadság iránti vágy olyan elemi erővel 
tört elő a többször sárba tiport nemzetből, 
amelyet már nem állíthattak meg sem az 
ÁVÓ géppisztolyai, sem a szovjet tankok 
halált hozó tüze. Petőfi szavaival élve föltá-
madott a tenger, a népek tengere és ezúttal 
olyan hullámokat vetett szilaj ereje, ami 
rövid úton megtörte mind a belső, mind a 
külső ellenség ellenállását is. 

Bibó István így fogalmazott: „A harc-
ban osztály- és felekezeti különbségek 
nélkül vett részt az egész magyar nép, s 
megrendítő és csodálatos volt a felkelt 
nép emberséges, bölcs és megkülönböz-
tetni kész magatartása, mellyel csupán a 
leigázó idegen hatalom és a honi hóhér-
különítményesek ellen fordult.”

A forradalom sikere, a szovjet hadsereg 
kivonulása valósággal szárnyat adott min-
denkinek. Örömmel lehetett hallani az 
immár magát szabadnak mondó Kossuth 
Rádióból, hogy az egy pártit többpárt-
rendszer váltja fel, hogy máris alakulnak 
a pártok, hogy ismét létrejött a cserkész 
szövetség. A miskolci, a pécsi rádiókból, 
hogy ott is jól halad a forradalom… No-
vember 3-án este, amikor Mindszenty bí-
boros beszédét az erős zavarás miatt már 
alig lehetett hallani, gyanítani lehetett, 
hogy valami nincs rendben. 

Másnap reggel a rádióból a szovjet 
haderő bevonulásáról, és Nagy Imrének 
az ENSZ tagállamaihoz intézett segély-
kiáltását lehetett hallani. Aztán a rádió 
elhallgatott… A világ leghatalmasabb se-
regének a végsőkig küzdő honfitársaink 
sem tudtak többé megálljt parancsolni.

Tisztelt Ünneplő közgyűlés! Ünneplő 
Mezőkövesdiek! kedves Diákok!
Magyarországon azt köszönhetjük a 
hősöknek, hogy a magyar történelem 
legsötétebb korszakában, a szovjet meg-
szállás alatt megőrizhettük a tartásun-
kat és felemelhettük a fejünket, mert ha 
titokban is, de volt mire büszkének len-
nünk. A hősök győztek, ha meghaltak is, 
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mert elérték, hogy utódaikra a diktatúra 
nyomasztó sötétsége helyett a kiállás, a 
bátorság és nagyság dicsőségét hagyták 
örökül. Örökké tartó, soha nyugvópontra 
nem jutó vita, hogy mi mozgatja a törté-
nelmet. 1956 története sem érthető meg 
az ember, az egyéni sorsok, a személyes 
döntések, sorsfordító elhatározások nél-
kül. Azok nélkül a diákok nélkül, akik a 
követeléseiket pontokba szedték, elsőként 
vonultak az utcákra, és az első sortüzek 
áldozatául estek. Azok nélkül a fiatalasz-
szonyok nélkül, akik ételt osztottak, majd 
maguk is fegyverrel szálltak szembe a túl-
erővel, halálra ítélték őket, és a börtönben 
töltött másfél évtized alatt váltak felnőtté. 
És azok nélkül a munkások nélkül, akik az 
igazság eszméjéért fogtak fegyvert és ál-
dozták életüket. Az anyagi érdek hajszolá-
sának, az önzésnek és a hatalomvágynak 
nincsenek vértanúi, mártírokat csak esz-
mék, értékek és közösségek teremtenek. 

1956-ban az igazság képes volt erőt 
venni az apátián, és képes volt túlmutatni 
az emberi életen is. Az emberi lélek ereje 
emelte a nemzetet a realitások kiábrándí-
tó, tétlenségre kárhoztató sivár világa fölé, 
és törte át a diktatúra vasbeton falait. A 
lélek ereje söpörte el egy csapásra a kom-
munizmus hazugságokra épített világát.

Október 23. a törvény szerint ünnep. 
Az ünnep példa és tanulság. Az ünnep 
mérce és igazodási pont. Mérföldkő, ame-
lyet a Nemzet elfogad, s tetteinek kiindu-
lópontja. Az ünnep tartást ad, erkölcsi 
alapul szolgál és kapaszkodó e nehezen 
átlátható, bonyolult, anyagiasodó világ-

ban. Az ünnep a múlt tisztelete. „A múlt 
nem halt meg, hanem hat reánk” – írja 
Babits Mihály – „él testünkben, lelkünk-
ben; egész valónk az egész múlt eredője. 
Minden jelen pillanat magában foglalja 
az egész múltat, és valamit ad hozzá.”

Nemzeti ünnep azonban csak az lehet, 
amelyet a nemzet szívébe fogad, amely 
része a nemzet emlékezetének, amelynek 
eseményei immár változhatatlanul rög-
zültek egy mítosszá vált történetben, s így 
lettek részei a nemzet önazonosságának. 

Régi hibája a fajtánknak, felejtünk, ahol 
emlékezni kellene, és emlékezünk, ahol fe-
lejteni kellene. Ne tegyük! Emlékezzünk a 
nemzet egységére, a hősiességre, a bátor-
ságra, a hűségre, az áldozatkészségre! Em-
lékezzünk saját hazánk nagyszerűségére, 
emlékezzünk azokra az emberekre, akik 
elismerést, megbecsülést és dicsőséget 
szereztek a magyar névnek! Olyan dicsősé-
get, amely nem enyészik el, amíg ember él 
a Földön. Olyan dicsőséget, amely vissza-
adta a magyarok becsületét, amely új kor-
szakot nyitott Európa történetében. 

Olyan dicsőséget, amely nemcsak a 
magyarok, de a szabadságszerető ember 
nagyszerűségének és legyőzhetetlensé-
gének is himnusza.

Minden jeles történelmi évforduló, 
minden ünnep önvizsgálat is egyben. 
1956 tehát arra is kötelez bennünket, 
magyarokat, hogy megmérjük magun-
kat. Ezért minden jeles évforduló méltó 
megünneplésének az a legnagyobb pró-
bája, hogy meg tudunk-e felelni az általa 
felállított mércének.

Mindszenty november 3-i beszédében 
azt mondta: „A szabadságharc azért folyt, 
mert a nemzet szabadon akart dönteni 
arról, hogy miképpen éljen. Szabadon 
akart határozni sorsa, államának igaz-
gatása, munkájának értékesítése felől.” 
Ma ugyanolyan hitre és bátorságra van 
szükségünk ahhoz, hogy Magyarország 
erős, független és szabad ország marad-
hasson, amely biztonságot és megélhe-
tést nyújt az itt élőknek. 

A történelem ismétli önmagát. 
Mindszenty 58 évvel ezelőtt, a forra-
dalom leverése előtti napon elmondott 
beszédének minden szava ma is igaz! 
Üzenete időtálló és időszerű, mondan-
dója szívünkig hat. Hallgassuk még egy-
szer… „A szabadságharc azért folyt, mert 
a nemzet szabadon akart dönteni arról, 
hogy miképpen éljen. Szabadon akart 
határozni sorsa, államának igazgatása, 
munkájának értékesítése felől.”

Tisztelt Ünneplők!
Köszönöm, hogy eljöttek a mai ünnepre, 
hogy együtt emlékezünk a magyarság XX. 
századi legnemesebb harcára. Amikor 
minden esztendőben erre a fényes napra, 
október 23-ára emeljük a tekintetünket, 
azért tesszük, mert tudnunk kell, mert 
éreznünk kell, hogy milyen nagy dolog, 
fenséges örökség is a szabadságunk! Kö-
szönöm megtisztelő figyelmüket!

tállai andrás
miniszterhelyettes, Nemzetgazdasági Minisztérium, 

parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő

Az emberek többsége békességre, 
igazságos rendre, megélhetést 
biztosító munkára vágyik. 
Nyugalomban-szeretetben akar 
élni abban a közösségben, abban a 
világban, amelyben mindennapjait 
éli. Ha esetenként érzi is, hogy 
igazságtalan, terhes a hatalom 
által az élet, hogy alkotó kedvét, 
jobb jövőbe vetett hitét veszély, 
nehézség, kilátástalanság fenyegeti, 
tűr, bizakodik, hogy majd csak 
jobbra fordul körülötte a világ. 

Tűr még akkor is, amikor a 
magas hatalmak megzsarolják, 
elveszik szüleitől öröklött értékeit, 
saját munkája gyümölcseit, mert 
ő csak egy kisember, neki csak 

dolgos két keze, családját, munkáját 
féltő gondolatai, törekvései vannak. 
Tudja, hogy a fölötte uralkodó 
hatalmasoknak kezében fegyver van, 
őt kiszakíthatják otthonából, sötétbe 
zárhatják, sőt, meg is ölhetik. 

Tűr, tűr mindaddig, amíg a békét 
szerető szíve bírja. Azután vége lesz a 
magába fojtott csendes lázadásnak. 
Asztalra csap! Egy életem, egy halálom, 
pusztuljon az önkényuralom, az 
embertelen hatalom és Ő is fegyvert fog. 

Valahogy így volt ez az 1956 őszét 
megelőző időkben és így történt 1956. 
október 23-án is. A zsarnokságot meg 
kell törni, akár az élet árán is. Ekkor 
óriási erővel tört ki az elégedetlen 
elnyomott emberekből a szabadság 

vágya. A hatalmat addig kiszolgáló 
lakájok eltűntek a lelkes, igazságosabb 
életre törekvő emberek szemei elől. 
A fegyvert fogók nem bosszúállásra 
törekedtek, csak elszedni a fegyvert 
a népet elnyomó, idegenhatalmat 
és idegen társadalmi politikát 
kiszolgáló országbitorlók kezéből. 
Egy emberségesebb, igazságosabb 
országvezetést akartak létrehozni. 

A kis Dávid harca volt ez Góliát 
ellen. A kívülről jött idegen fegyverek 
leverték ez a szent lázadást. Új életre 
kelt a bigott hatalom. A megtorlás 
szörnyű volt. Országelhagyás, 
börtön, akasztófa várt a hazáért, a 
szabadságért, a jobb magyar jövőért 
harcolók számára. 

Tiszteletük, emlékük, a történelmi 
idők számára minden magyar és 
szabadságszerető ember szívébe 
örökre bevésődött.

Gondolatok 1956-ról

H. R. J.

Hajdu Ráfis János
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a GIMnáZIuMI usZoDa 
MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

A gimnáziumi uszoda építését – 
több más középiskolai létesít-
ménnyel együtt – Bayer Róbert 

igazgató kezdeményezte. Bayer 1922-
ben azzal a kéréssel fordult a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez, hogy en-
gedélyezze a gimnázium udvarán egy 
kisméretű úszómedence létesítését. Az 
igazgató engedélyt ugyan kapott, de 
pénzt nem, és mivel az uszodára nagy 
szükség volt, ezért Morvay János főjegy-
ző biztatására úgy döntött, hogy a Sze-
gény Tanulókat Segítő Egyesület (továb-
biakban SZTSE) által felajánlott pénzből 
építi meg a létesítményt. (Morvay, aki a 
SZTSE elnöke volt, nemcsak a gimná-
zium létrehozásában vállalt nagy szere-
pet, hanem működtetésében is.) Bayer a 
medence tervének elkészítésére T. Pap 
László építészt kérte fel, a munka elvég-
zésével pedig „Kupak” Lázár János építési 
vállalkozót bízta meg. (T. Pap és Lázár is 
elismert mezőkövesdi szakemberek vol-
tak.) A tanárok, az SZTSE és a tanulók 
példás összefogásának köszönhető, hogy 
1923 tavaszára elkészült az uszoda.  A 
tanárok szervezéssel, az SZTSE pénzzel, 
a tanulók pedig a földmunkák végzésével 
segítették az uszoda építését. 

A létesítménynek a középiskola udva-
rának észak-nyugati sarkában, az igazgató 
veteményes kertje mellett szorítottak he-
lyet. (A veteményes kert helyén ma autó-
parkoló van és a kollégium épülete áll.) Az 
uszoda 11 méter hosszú, 5,5 méter széles, 
0,85-1 méter mély volt és a gimnázium 
udvarán 1922-ben fúrt artézi kút látta el 
21-22 fokos vízzel. A higiéniát a folya-
matos vízcsere és takarítás biztosította, 
melyről a gimnázium testnevelő tanára a 
konviktorok segítségével gondoskodott. 
(1948-ig a kollégistákat konviktoroknak 
nevezték.)  Képzett úszómester állt a ta-
nulók rendelkezésére, aki az első években 
Ficzere László orvostanhallgató volt. 

Nem tudjuk pontosan, hogy mikor 
nyílt meg Mezőkövesd első uszodája. Az 
utalásokból arra lehet követeztetni, hogy 
valamikor 1923. május 1–10. között. 

Mezőkövesd város képviselő-testülete 2014. augusztus 5-én tartott ülésén úgy határozott, hogy 
a Bayer róbert középiskolai kollégium melletti területen a közeljövőben egy óvodások 
és tanulók által használható tanmedencét épít. a tervezett létesítmény helyén 1923-64 között 
már működött egy kisméretű uszoda, amely bár erősen megkopottan, de még ma is látható. 
ezért talán nem lesz érdektelen, ha ismertetjük az uszoda történetét.  

Bayer Róbert a létesítményt a következő 
szavak kíséretében adta át használatra 
az iskola tanulóinak: „Az udvaron a kis 
medence, ahol úszni tanulni lehet, közös 
erőfeszítésünk gyümölcse. Nektek, értetek 
készült. Hogy ne csak szellemben, hanem 
testben is gyarapodjatok.”

Igaz, hogy 1905-től működött Gőz- 
és Kádfürdő Mezőkövesden, de ott csak 
fürödni lehetett. (A Gőz- és Kádfürdő a 
Mátyás király út és a Bogácsi út sarkán 
állt.) Ezért a Zsóry Strand- és Gyógyfür-
dő megnyitásáig úszni tanulni egyedül a 
gimnázium medencéjében lehetett. (A 
Zsóry Strand- és Gyógyfürdő 1940. júli-
us 7-én nyílt meg.)

1948-ig a medencét csak a középiskola 
tanulói használhatták. Lehetőségük erre a 
tanév elején – szeptember elejétől októ-
ber közepéig – és a tanév végén  – május 
elejétől június közepéig – nyílt. Korábbi 
és későbbi időpontban nem, mert az ar-
tézi víznek előbb legalább 23-24 fokra fel 
kellett melegedni. Úszni tanulni a testne-
velési órákon lehetett, fürödni pedig hét-
főtől péntekig a délutáni szabadidőben. 
A nyári szünidőben a medence hétfőn 
és pénteken: 10–16 óra között állt a ta-
nulók rendelkezésére. Tanév közben az 
uszoda rendeltetésszerű használatát dél-
előtt a gimnázium testnevelő tanára és az 
úszómester biztosította, délután a kije-
lölt konviktusi tanár, a szünidőben pedig 
egy önként jelentkező középiskolai tanár. 
(Vállalkozókban nem volt hiány, mert az 
igazgató tisztességes óradíjat fizetett a pi-
henését, illetve a szabadságát megszakító 
munkatársának.) A medencét télen, hogy 
megóvják a fagy és a hó okozta kártól, fá-
ból készült „tetővel” letakarták.                                   

Az uszoda igazolta létjogosultságát. 
Már a megnyitást követő első, 1923/24-
es tanévben 65-70 növendék tanul meg 
úszni, a későbbi években pedig több 
százan. Aki úszni tudását gyors-, mell- 
és hátúszásban bizottság előtt igazolta, 
vízjártassági igazolványt kapott. (A víz-
jártassági igazolványt 1936-tól Schumy 
Géza testnevelő tanár és a mindenkori 

úszómester írta alá.) A legtehetségesebb 
úszok az úszóversenyeken is helyt álltak. 
Például a Zsóryban 1941. augusztus 7-én 
megrendezett első mezőkövesdi úszó-
versenyen az intézet növendékei több 
dobogós helyezést szereztek, közülük 
Tahy István mellúszásban győzött, Patay 
Árpád gyorsúszásban második lett, hát-
úszásban pedig Groholy Tivadar harma-
dikként csapott célba.                                

Így korán kiderült, hogy nagy szükség 
van nagyobb, kiszolgáló létesítmények-
kel is rendelkező uszodára. Ezért Bayer 
már 1926-ban egy 33 1/3 m hosszú, 18 m 
széles, 0,5-1,80 m mély uszodára nyújtott 
be pályázatot. Ígéretnél többet azonban 
nemcsak Bayer, hanem utóda, dr. Újváry 
Lajos igazgató sem kapott. A minisztérium 
pénzhiányra és akadozó vízellátásra hivat-
kozva utasította el a kérést. A vízhiányra 
való utalás nem volt indokolt, mert csupán 
két olyan évről tudunk, amikor az uszoda 
nem kapott elegendő vizet (1929, 1935).

Szerény előrelépés csak vitéz Zatskó 
Gyula igazgatósága alatt, 1939-ben tör-
tént. A „fejlesztésnek” köszönhetően az 
uszoda 1,2 méterrel hosszabb, 1,3 mé-
terrel szélesebb és az északi részén 0,40 
méterrel mélyebb lett. A használatát a to-
vábbiakban megkönnyítette, hogy közvet-
lenül mellette tágas és ízléses diáköltöző 
épült fel. A beruházáshoz szükséges pénz 
nagyobb hányadát azonban ezúttal sem a 
minisztérium biztosította, hanem a gim-
názium gazdálkodta ki. Nem kevés kese-
rűséggel jegyezte meg ezzel kapcsolatban 
Wolfinau Béla középiskolai tanár: „Zatskó 
Gyula a megkurtított összeget is csak ne-
hezen talpalta ki a minisztériumtól.” 

Zatskó igazgató a régi-új uszoda 
fontosságát így méltatta: „Fent a ká-
polna a lelketek megerősítésére, alatta 
a művészetek hajléka a rajzterem szép 
után sóvárgó vágyatok növelésére, itt 
vannak az osztályok a tudomány mű-
helyei és lent az udvaron az uszoda a 
testi kultúra növelésére. Szükség van 
erős lélekre, de ehhez erős testre is, és ez 
az uszoda ezt a célt szolgálja.”
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história

A „nagyobb” 12,20 méter hosszú, 6,80 mé-
ter széles és 0,8-1,4 méter mély medence 
felavatásáról a Mezőkövesdi Újság is hírt 
adott. „Ezt is megértük, van uszodánk. 
Betonöv veszi körül a medencét, körülötte 
puha, sárga homok. Mellette emelkedik az 
ízléses, zöldre festett diáköltöző épülete, 
mögötte kabinsorral. Kéken csillog a víz a 
medencében, valóra vált a merész ábránd” 
– olvasható a hetilapban.                          

A gimnázium 1938/39-es Évköny-
ve pedig a következőképpen összegezte 
a „korszerűbb” medence jelentőségét: 
„1938 őszén úszómedence épült az udva-
runkon. Erős vasbeton építmény, hosszú 
éveken át szolgálja majd fiaink egészségét. 
Nem nagy, de megadja a lehetőséget arra, 
hogy minden növendékünk megtanuljon 
benne úszni, s fáradtságos munka után 
felfrissíti, üdíti őket 22-24 fokos vize, me-
lyet artézi kutunkból állandóan kap. Ez az 
első úszómedence községünkben. Boldogok 
vagyunk, hogy meg tudtuk teremteni ezt 
fiaink számára. Piros tetős, zöldre festett 
öltözőt építettünk melléje, két közös terem-
mel és nyolc külön fülkével.”

A háborús romok eltakarítása után 1948-
ig még folytatódott a szervezett úszóok-
tatás. Az úszómester azonban most már 
az intézet testnevelő tanára volt (Schumy 
Géza) és a tanulók öltözőnek az isko-
la tornatermét használták. A „fordulat 
éve” (1948) után viszont az úszásokta-
tás alkalomszerűvé vált. Az intézmény 
a visszalépésre egyrészt az ugrásszerűen 
megnövekedett tanulói létszám miatt 
kényszerült, másrészt mert nem sike-
rült a medencét nem rendeltetésszerű-
en használókat távol tartani. Dr. Papp 
Zoltán igazgató minden erőfeszítése el-
lenére sem tudta elérni, hogy biztosítsa 
az úszásoktatás legszükségesebb feltét-
eleit (úszómester, felügyelet, diáköltöző). 
Mivel az 1960-as évek elejére a medence 
már a tanítást is zavaró „népfürdővé” 
vált, ezért az igazgató a tanári karral 
egyetértésben 1964-ben úgy határozott, 
hogy „bezárja” a medencét. 

Ezután huszonnyolc évig a medence 
csak nagyobb zivatarok idején látott vizet. 
Legfeljebb az óvodások használták kréta-
rajzok készítésre, a diákok pedig „kispályás” 

labdarúgásra.  1992-ben a kollégium akko-
ri vezetője, Szlovák Sándor kísérletet tett 
a medence hasznosítására. Az intézmény 
szakmunkásaival felújította a medencét 
(falazás, meszelés, csőcsere) és parkosí-
totta szűkebb környezetét. A kollégiumi 
kazánház 26-27 fokos vizével feltöltette a 
létesítményt és a fűtők segítségével bizto-
sította annak rendeltetésszerű használatát 
(vízcsere, takarítás, felügyelet). A tanulók 
szívesen mártóztak meg kellemes vizében, 
és strandoltak a partján. Nagyjából három 
hónapi működtetés után azonban másod-
szor is „lakatot” kellett tenni a medencére, 
mert a környező bérházak lakói nemcsak a 
medencéből, hanem környezetéből is „ki-
szorították” a kollégistákat, gimnazistákat.  
A medence azóta ismét szárazon áll. 

Így az úszásra és fürdésre használt 
medence már kereken ötven éve várja 
sorsának jobbra fordulását. Bízunk ben-
ne, hogy a helyén épülő nagyobb és kor-
szerűbb uszodában legalább annyi gyer-
mek tanul meg úszni és fog fürödni, mint 
gimnáziumi elődjében.

szlovák sándor

1939 2014

Hogy az uszoda „nyomot hagyott” a gimnázium egykori di-
ákjaiban, bizonyítják ezt a következő visszatekintések:

„Mifelénk nemhogy uszoda nem volt, de még fürödni is leg-
feljebb az udvarra kitett teknőben lehetett. Így én a szabad-
időm nagy részét a gimnáziumi uszodában töltöttem. Az 
úszni tudásomnak köszönhetem, hogy a hadifogságban nem 
a Don hullámsírja lett a végső otthonom.”

Aradi Tibor 1930-38

„A medencében tavasztól őszig rendszeresen fürödtünk. Sokan 
közülünk ott tanultak meg úszni. Megismertük és gyakoroltuk a 
vízből való kimentés fogásait. A medence segítette a fejlődésün-
ket, egészségünk karbantartására nevelt. Örülök, hogy a város-
ban ismét megteremtődnek az úszóoktatás feltételei.”

Répászky Zoltán 1941-49

„Nem voltam egyedül, akinek a gimnáziumi uszoda kisebb faj-
ta csodának számított. Nem rekordokat hajszolókat akartak 
faragni belőlünk, hanem az úszás megszerettetésére kívántak 
nevelni. Ott tettem meg az első lépéseket, hogy a mindennapos 
mozgás igénnyé vált. Büszke vagyok arra, hogy vízjártassági 
igazolvánnyal rendelkezem.”

Kasnyik András 1943-51

„A kis fürdőmedence nagyszerű, hűsülési, lubickolási, játszó- és 
úszóterünk volt. Úsztunk, fejeltünk, cápáztunk, vízilabdáztunk 
a saját szabályaink szerint. Mi takarítottuk, meszeltük ki a me-
dencét, cseréltük hetenként a vizet. Néha ránk nézett a pedellus 
(Nagy János bácsi), de minden öntevékenyen történt. A medence 
a szabadidőben és a szünidőben jó szolgálatot tett nemcsak ne-
künk (gimnazistáknak), hanem a környékbeli kortársainknak is.”

Szedresi István 1957-61
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és a lebonyolításban Tállai Andrásné igaz-
gatóhelyettes asszony segítette munkámat. 
Számomra igazán nagy lehetőség és öröm 
ennek az európai uniós pályázatnak a koor-
dinálása, hiszen egy egész életen át elkísérő 
élménysorozatot tudunk biztosítani isko-
lánk diákjainak. Következő év januárjában 
mi fogadjuk a 4 iskola résztvevőit, így nagy 
munka áll előttünk. Bízom benne, hogy 
kiválóan helytállunk majd. Jöjjenek most 
a napokra lebontott élménybeszámolók a 
résztvevők szemszögéből.

1. nap Hétfőn, korán reggel keltünk fel és 
egy finom reggeli mellett tudtuk meg az az-
napi programot. Egy busz jött értünk, ami 
a szálló tengerparti területére vitt minket 
legnagyobb örömünkre. Az előző este meg-
ismert külföldi diákokkal röplabdáztunk a 
parton, ami nagyon jó volt és összehozta a 

csapatot. Egy fél óra szabad foglalkozás volt, 
így mi Korinnát beástuk a homokba és sok-
sok kagylót szedtünk. 11-kor öt csoportba 
osztottak be minket. Mivel mi 5-en voltunk, 
mindannyian külön csapatba kerültünk. 
Homokszobrot kellett építenie minden 
csapatnak a tengerparton. Ezen feladat 
alatt jobban megismertük a többi gyereket, 
akikkel igazán jóban lettünk és barátságokat 
kötöttünk. A tanárok végignézték az összes 
csapat munkáját, de nem zsűrizték őket, mi-
vel nem az volt a lényege, hanem az együtt-
működés. Sok szép és furcsa építmény szü-
letett, ilyen volt például a „Golyó” című mű 
is, ami egy nagy homoklabdára hasonlított. 
Többen az Etnát formázták meg, míg más 
csoportok vízi élőlényeket alkottak. 

Finom svédasztalos ebéd volt. Sok tészta 
és paradicsomos ételből lehetett választani, 
de az olaszok nem esznek semmilyen levest, 
így az nagyon hiányzott nekünk. Ebéd után 
beszélgettünk a többi gyerekkel angolul, 
majd elindultunk egy konferenciaterembe, 
ahol megkaptuk a feladatot és megbeszélést 
tartottunk, hogy mit fogunk mondani. Ta-
náraink hasznos tanácsokkal láttak el min-
ket. Megalakítottuk a divatcégünket.

Ezek után a szálloda medencéjében 
zumba volt és aquafitness, amit a humo-
ros olasz testnevelő tanár vezényelt le. 
Este karaokee volt, jól szórakoztunk, de 
korán visszamentünk a szállásra, mert 
fáradtak voltunk. (A beszámoló folytatá-
sát következő számunkban olvashatják.)
kratochvil andrás, keresztesi korinna 

és Mezei-Belényesi kamilla

szicíliai élménybeszámoló (1. rész)
a Mezőkövesdi Újság XXVI. évfolyam 8. és 9. számaiban már megjelent a Mezőkövesdi szent lászló gim-
názium és közgazdasági szakközépiskola tanulóinak hollandiai élménybeszámolója. a Comenius Iskolák 
közötti együttműködési projekt harmadik állomásához érkezett, amelynek szicília adott otthont.

2014. szeptember 21-e és 25-e között 
zajlott Gela városában a soron következő 
találkozó, melyen 5 kivételes diákunk ve-
hetett részt. Három tanuló – Kratochvil 
András, Keresztesi Korinna és Mezei-
Belényesi Kamilla a 8. b osztályból, míg 
Besenyei István és Gulyás Lili a 10. a osz-
tályból képviselte iskolánkat a kiutazá-
son. A programra már áprilisban elkezd-
tünk készülni, hiszen most is nagyon 
összetett feladatot kellett megoldanunk.

Részben kreativitásukat csillogtatták 
meg a diákok a divattervezés terén, részben 
pedig gazdasággal kapcsolatos kérdésekre 
is választ kellett találniuk. Előzetesen a má-
sik négy iskolának kiküldött kérdőív alap-
ján a gyerekek kiegészítőket terveztek kül-
földi tinédzsereknek. Majd Szicíliában egy 
3 fős zsűri előtt angol nyelven mutatták be 
termékeiket és magyarázták el a leendő cé-
gükben rejlő lehetőségeket. A szervezésben 

pázmándiné Bozsik Beáta

mozaik

A mezőkövesdi gimnázium
kis csapata

Nehéznek ígérkezett a 2014-es év a bortermelők számára, ugyan-
is az esztendő nagy részében szeszélyes, szinte végig csapadékos 
időjárás nehezítette a gazdák dolgát. „Az őszi, nyugodtabb időnek 
köszönhetően viszont a közepesnél jobb terméssel számolhatunk, és 
a szőlő jó borminőséget ígér” – mondta Sebe Imre, a Bükkaljai Hegy-
község mezőkövesdi képviselője. Hozzátette, hogy szépen termett 
a Leányka és a Kékfrankos, ugyanakkor a közepesnél gyengébb 
mennyiséget adott a Chardonnay, valamint a Sauvignon Blanc, 
míg az utolsóként szüretelt Cabernet mennyisége és minősége is 
megfelelő. A szakember elmondta, hogy városunkban jelentősen 
csökkent a szőlőföldek nagysága, így napjainkban mindössze 40 
hektáron foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Hozzátette, a Kormány 
ebben az évben fontos lépést tett a magyar termelők helyzetének 
megkönnyítése és a hazai borpiac védelme érdekében. „A bejövő 
borokat nagyon jó bírálati időre és rendszerre tették, tehát nem olyan 
egyszerű behozni Magyarországra a gyenge minőségű borokat. Ez a 
lépés sokat jelent, amit még tovább kellene fokozni a fejlődés érde-

kében” – emelte ki Sebe Imre. A Kormány egy olyan rendelet 
megalkotását javasolta, melynek értelmében az import borok 
forgalomba hozatali engedélyezési eljárása 15 napról 90 napra 
nő. Ezen felül a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a földrajzi jelzés 
nélküli borok, azaz az asztali borok palackjaira egy tanúsító véd-
jegy feltüntetését javasolta, mellyel nyomon követhetővé válik a 
forgalomba kerülő termék származási helye. „Fontos az is, hogy 
az átvett szőlőfajtát a magyar borászat megfelelően és igényesen 
dolgozza fel. Ez már kezd igazodni és az igényes feldolgozás után a 
piac is ki fog alakulni” – mondta Sebe Imre. A szakember hozzá-
tette, hogy a kövesdi bortermelők helyzete ennél bonyolultabb, 
ugyanis az egri borvidék kapacitásbeli problémái miatt idén 
nem tudtak Egerhez csatlakozni. Hangsúlyozta, ha a helyzetet 
sikerül megoldani, akkor a borvidékhez történő csatlakozás 
mellett újra növekedhetne a termőterület, amit a felújításra, 
illetve a jövőre beinduló telepítési támogatásra kiírt pályázatok 
is elősegíthetnek.

Jó minőségű 
bor várható
A kedvezőtlen időjárás 
ellenére a közepesnél jobb 
minőségű szőlő termett 
ebben az esztendőben a 
városunkhoz tartozó 
területeken.

B. K.
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kultúra100 évvel ezelőtt hunyt el herman ottó. ennek tiszteletére 
és a herman ottó év alkalmából a holocén természetvédelmi 
egyesület kiállítással emlékezik meg a polihisztorról.

A Holocén Természetvédelmi Egyesület 
mezőkövesdi szervezete által berende-
zett kiállítás október 20-án nyitotta meg 
kapuit a Közösségi Ház aulájában. 

Az ünnepségen elsőként Kiss József, 
a Holocén Természetvédelmi Egyesü-
let elnöke mondott beszédet, aki főként 
Herman Ottó Miskolcon, Lillafüreden 
végzett politikai, természetvédelmi, 
kutatási munkáit ismertette és hang-
súlyozta tevékenységének jelentőségét. 
Ez a téma alkotja a kiállítás egyik részét. 
Répászky Zoltán, az egyesület mező-
kövesdi tagja a kiállítás Mezőkövesdet 

és környékét érintő anyagát mutatta 
be. A fotók, dokumentumok például a 
polihisztor által felkutatott, lejegyzett, 
megörökített matyó viseletet, illetve 
akkori matyó házakat ábrázolják, mu-
tatják be. Mindezek mellett a tárlat egy 
szelete azt tárja a közönség elé, hogy 
az egyesület mezőkövesdi csoportja az 
elmúlt 36 évben milyen programokkal, 
rendezvényekkel igyekezett népszerű-
síteni, fenntartani a neves és elismert 
polihisztor életének és munkásságának 
emlékét. A kiállítást november 17-ig 
tekinthető meg. 

Mester és tanítvány
Horváth Éva képzőművésznek és elhunyt 
mesterének, Kastaly Istvánnak nyílt 
kiállítása október 17-én városunkban. A 
portré-, táj- és csendéletképek november 
18-ig tekinthetők meg a Közösségi Ház 
emeleti kiállítótermében.

Az „Ámulni még, ameddig 
még lehet” címmel beren-
dezett kiállítást Horváthné 
Balázs Márta pedagógus 
nyitotta meg, aki méltatta, ki-
emelte a két művész munká-
ját, hangsúlyozva Horváth Éva 
művészet iránti alázatosságát, 
a mestere iránti tiszteletét, 
valamint röviden ismertette 
a két alkotó életútját. 

A festőművész egykori mestere, a 99 éves korában el-
hunyt Kastaly István – a tanítványnak ajándékozott – 
festményeivel is megismerkedhetnek az érdeklődők. 
Kastaly István volt a Heves megyei képzőművész cso-
port megalapítója, sokáig vezetője is. Az 1991-ben 
elhunyt alkotó haláláig festett.

A tárlat különlegessége egy festőállvány, amely báró 
Hatvani Ferenc tulajdona volt. Ő Jendrassik Jenő festőnek 
adományozta, aki Kastaly Istvánra hagyta az értékes kel-
léket. Az Egerben letelepedett művésztől pedig Horváth 
Éva, egykori tanítványa örökölte meg az eszközt. 

mozsár

Herman ottó 
és Mezőkövesd

I. Slam Poetry in Mezőkövesd
I. alkalommal rendeztek városunkban Slam Poetry estet október 17-én. Az 
eseményen tizenketten mérték össze tudásukat. A versenyt követően az 
Akkezdet Phiai adott koncertet.
A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. hagyományteremtő szándékkal szervezte meg a szokatlan mű-
fajnak hódoló estet a Biliárd szalonban. Az 1980-as évek közepén kialakult slam poetry egy előadó költészeti 
verseny, amely csakis szóban és leginkább élőben hatásos. Ez nem versfelolvasást jelent, mert a slammerek 
saját műveiket általában fejből, színpadi elemekkel megtűzdelve adják elő. A rendezvényt Süveg „Saiid” 
Márk, az Akkezdet Phiai frontembere nyitotta meg. A versenyt Barcsai László, a Slam Poetry Miskolc veze-
tőjének irányításával bonyolították le. A megméretésen 12 fő indult, köztük több mezőkövesdi versenyző. 
Fellépett olyan helyi fiatal is, akinek ez volt az első slam versenye. Az est témája az  „Első lépés” volt.  A zsűrit 
Süveg Márk mellett négy, a közönség köréből véletlenszerűen kiválasztott fiatal alkotta, akik Fazekas Viktort 
ítélték a legjobbnak. A megméretés második helyezettje Vicze-Máthé Gyula, a harmadik helyezettje pedig 
Bodroghy-Szabó Dénes lett. 

FRANCIA NÉGyES Camoletti darabját a felnőtt színházbér-
letes előadások keretében október 16-án tekinthették meg 
a kultúrakedvelők. Többek között Németh Kristóf, Gregor 
Bernadett és Harsányi Gábor szórakoztatta a közönséget. 
A Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. által meghir-
detett 2014-2015-ös felnőtt bérletes színházi évadának 
első bemutatójának keretében egy két felvonásos művet, 
a Francia négyes című vígjátékot láthatták az érdeklődők. 
A Gergely Theáter által színpadra vitt darabban az éppen 
válófélben lévő, de közös lakásukat elfelezve, egy tető alatt 
élő ügyvéd és fogorvosnő feszültséggel, de egyben hu-
morral ötvözött történetéről szóló darabot Gergely Róbert 
rendezte. November 25-én Heltai Jenő – A néma levente 
című történelmi darabja elevenedik meg a kövesdi színpa-
don 2 felvonásban az Éless-Szín előadásában.

Bódi k.

Horváth Éva

-os-

M. Zs.
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közhírré tétetikközhírré tétetikmozaiksziréna

Hívogató
november 7. péntek 

17 órától AgnessDesign workshop – 
teásdoboz készítése a Közösségi Házban 

november 10. hétfő 
16 órától A MAME bemutatja a Matyó-
föld kultúrájáról és a Kaptárkövek leg-

újabb kiadványait a Városi Könyvtárban 

november 14. péntek
10.30-tól 17.30-ig 

Véradás a Közösségi Házban 

november 14. péntek 
13–18 óráig Kabócás Bolhapiac 

a Közösségi Házban 

november 19. szerda 
14.30-tól Ludas Matyi zenés mesejáték 

a Szegedi Miniszínház előadásában 
a Közösségi Házban 

november 20. csütörtök 
14–17 óráig Mozgássérültek kulturális 

műsora a Közösségi Házban 

november 22. szombat
9–14 óráig Foltvarrók adventi 

foglalkozása, gyermekeknek süthető 
gyurmából gombok és kitűzők készítése 

a Közösségi Házban

Stopper
november 8. szombat 

18 órától Mezőkövesdi KC – 
Grundfos Tatabánya KC NB I-es 

férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

november 16. vasárnap 
10 órától NBII-es sakk csapatmérkőzés: 

Mezőkövesd Zsóry – Tiszavasvári a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskolában 

november 18. kedd 
18 órától Mezőkövesdi KC – MOL-Pick 

Szeged NBI-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban 

november 18. kedd
15 órától Mezőkövesd Zsóry – 

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő férfi 
Ligakupa-mérkőzés a Városi Stadionban 

 

november 22. szombat 
16 órától Mezőkövesd Zsóry – Vasas FC 

NBII-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
november 2–8-ig

FORRÁS Gyógyszertár 
(Mátyás király u. 75.)
november 9–15-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár 
(Mátyás király út 108.)
november 16–22-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

november 8.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

november 15. 
Dr. Pólik István, 

Deák Ferenc út 20.
november 22. 

Dr. Dabizs János, 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

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: november 23.

Harangszó
sZenT lásZló eGyHáZköZséG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató 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
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

reforMáTus eGyHáZköZséG
Szerdánként 16 órától konfirmációs óra 
18 órától Bibliaóra
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban október 14. és október 
27. között 3 házasságkötést és 21 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Bozsik László – Molnár Andrea

haláleset
Pető Péterné 89 éves,

Ádám Árpádné 77 éves,
Magos József 78 éves,
Nyeste József 51 éves,
Jacsó István 72 éves,

Vámos Józsefné 70 éves,
Márton István 79 éves

mezőkövesdi lakos.

Köszönetnyilvánítások
Köszönjük mindazoknak, akik a 2013. évi SZJA 
1%-át, 135.363 Ft-ot a Bárdos Lajos Általános 
Iskola Gyermekeiért Alapítvány javára 
ajánlottak fel. Az összeget az iskola tanulóinak 
versenyeken való részvételére, fejlesztő és tanulást 
segítő eszközök vásárlására, tanulmányi, sport-
versenyekre, illetve a tanulók év végi jutalmazására 
fordítjuk. Várjuk továbbra is felajánlásaikat.

Adószám:18415636-1-05
Az alapítvány kuratóriuma

A Mező Ferenc Tagiskolában működő Biztatás Gyermek 
és Iskolafejlesztési Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik 2013. rendelkező évre az SZJA 1%-át 
gyermekeinknek ajánlották fel. Az összeg 386.314 Ft volt, 
melyet osztálykirándulások és erdei iskolai programok 
megvalósítására, könyvtárfejlesztésre, egy WI-FI vásárlására, 
valamint tanulók tanulmányi munkájának jutalmazására 
fordítottuk. Kérjük, 2014-ben is támogassák alapítványunkat!

Adószámunk: 1-8405077-1-05
Az alapítvány kuratóriuma
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közhírré tétetikMeghívó
Sok  szeretettel meghívjuk Önt és kedves 

családját a Szent László templomban 
2014. november 16-án (vasárnap) 
15 órakor megrendezésre kerülő 

jótékonysági hangversenyre.

A koncerten közreműködnek:
Mozer János kántor, orgonista-karnagy 
Mozerné Horga Stefánia 
magánénekszakos zenetanár
Nyitrai Péter kántor-karnagy

A koncerten megszólaltatásra 
kerülő darabok:

Koloss István: Szent István Fantázia
G.F.Händel: Ária  
J.S.Bach: g-moll Fantázia
J.S.Bach: Ó, el ne hagyj!
Liszt Ferenc: Evocation 

- Látomások a Sixtusi kápolnában 
Giulio Caccini: Ave Maria
Koloss István: Canticum Carmeli 

A belépés díjtalan!

Adományokat elfogadunk a Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat ellátottai javára! 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó 
Az Alapfokú Művészeti Iskola 2014. 11. 19-én (szerdán) 

17.30 órakor tartja a 2014/2015-ös tanév első növendékhangversenyét. 
A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

MEGHÍVÓ 
A Rimaszombati Vitályos-Méhészet előadása
és mézek, mézborok vására
2014. november 10. 17 óra Mezőkövesd, Közösségi Ház

Szeretettel várunk mindenkit!

Szeretnénk még megköszönni az adójuk 1%-át felajánlóknak a segítségüket.

Köszönettel
Matyó Kertbarát Egyesület nevében Herkely Károly

társ a szórakoztató 
és biztonságosabb netezésben

NetBarát

Európai uniós felmérés szerint Magyarországon a gyermekek mintegy 72 százalé-
ka rendelkezik otthonában interneteléréssel. Ezek a kiskorúak átlagosan 9 évesen 
kezdenek önállóan netezni, és naponta mintegy 84 percet töltenek online.

Tudatosan a weben a NetBaráttal
Az Invitel felelős szolgáltatóként fontosnak tartja, hogy ügyfelei körében 
előmozdítsa a tudatos internethasználatot. A vállalat ezért a közelmúltban 
elindította NetBarát oldalát, amelynek célja, hogy segítse a szülőket és gyer-
mekeiket a világháló minél biztonságosabb használatának elsajátításában. 
A portál hasznos információkkal, tanácsokkal és érdekes hírekkel szolgál a 
világháló lehetőségeinek felfedezésével és az online veszélyek elleni véde-
kezéssel kapcsolatban. Az oldalról ingyenesen 
letölthető egy magyar nyelvű szűrőszoftver is, 
amely további eszközt biztosít a szülők számára, 
hogy megóvják gyermekeiket a károsnak ítélt 
tartalmaktól, valamint figyelemmel kövessék 
online tevékenységüket. 

A Kabócák és Manócskák Családok Egyesülete
a következő programokkal 

várja a családokat a mezőkövesdi Közösségi Házban
Hétfő 16.30 „Cérnára, cinegére”: 

kézműves foglalkozás, népi játékok és néptánc-alapok óvodásoknak (500 Ft/család)

Kedd 16 óra „Mesejóga” Zsóka nénivel
 játékos mozgásfejlesztés óvodásoknak, kisiskolásoknak (500 Ft/család)

Kedd 17 óra „Modern Női Fonó” 
kézműves foglalkozás felnőtteknek (kéthetente)

Szerda 17 óra „Mazsola Muzsika”
ölbéli játékok, mondókák, népdalok, játékok, hangszerek 
és sok-sok móka a legkisebbeknek (500 Ft/család)

Csütörtök 17 óra „Torna Anyukáknak”
Izomerősítő torna gyógytornász vezetésével (500 Ft/fő)

Péntek 10 óra  „Baba-Mama klub”
Beszélgetések, előadások a gyermeknevelésről

+ minden hónapban egyszer az ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások, játékok, 
havonta egyszer Bolhapiac és Baba-Mama Börze, illetve egyéb programok is várnak!

Bővebb 
információ: facebook 

oldalunkon vagy a 49/500-
135-ös telefonszámon 
(Árvai-Simonyi Ágnes) 

(x)
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sportkalauz

aqvital fC Csákvár
– Mezőkövesd Zsóry 0-3 (0-0)
A Merkantil Bank Liga 11. fordulójá-
ban a 13. helyen álló Csákvár fogadta 
Balajtiékat október 24-én. A hazaiak 
már a 2. percben óriási lehetőséghez ju-
tottak, miután Izing szabálytalankodott 
Mihállyal szemben a 16-oson belül, a já-
tékvezető pedig büntetőt ítélt. A 11-est 
Domján végezte el, lövését Kunsági szép 
mozdulattal szögletre ütötte. Ezután 
mindkét oldalon akadt lehetőség a gól-
szerzésre, de a szünetig nem változott 
az eredmény.

Együttesünk az 54. minutumban 
megszerezte a vezetést, miután egy kapu 
előtti kavarodás végén Hegedűs D. he-
lyezett higgadtan a jobb alsó sarokba. 
A gól után a hazaiak nagy erőket moz-
gósítottak a pontszerzés érdekében, de 
labdarúgóink a hajrában eldöntötték a 
meccset. A 83. percben Wild kaszálta 
el Molnárt a 16-oson belül és a megítélt 
büntetőt Máté értékesítette. Öt perccel 
később Menougong cselezte át magát 

a hazai védelmen, majd az alapvonalról 
visszagurított labdáját Máté vágta nagy 
erővel a léc alá félfordulatból, így csapa-
tunk magabiztosan diadalmaskodott.

Mezőkövesd Zsóry 
– soproni Vse-GyseV 2-0 (1-0)
A 12. fordulóban a 7. helyen álló Sop-
ron együttesét látták vendégül Balajtiék 
november 2-án. Együttesünkből külön-
böző okok miatt Balogh, Izing, Takács, 
Baracskai és Kulcsár sem léphetett pá-
lyára a mérkőzésen. 

A gondokat tovább tetézte, hogy egy 
szerencsétlen összefejelés után Mátét már 
a 8. percben le kellett cserélni. A találkozó 
első komoly lehetőségére 15 percet kel-
lett várni, ekkor a soproni Kovács tekert a 
bal felső sarok mellé 14 méterről. Az első 
kövesdi helyzetet a játékrész felénél je-
gyezhettük fel, amikor is Molnár kapott jó 
indítást, majd egy szép szóló végén Halasi 
védte lábbal a próbálkozását. Ezt követő-
en felpörögtek az események és mindkét 
oldalon több lehetőség adódott a gólszer-

zésre. A mérkőzés első gólja a félidő vége 
előtt két perccel született, amikor is Mol-
nár tört kapura, majd Pantoviccsal játszott 
össze, akinek az átadása után Molnár a bal 
felső sarokba varrta a labdát.

VIlláMgyors gól A második játékrész 
kiválóan kezdődött, ugyanis a soproni 
középkezdés után csapatunk gyorsan 
labdát szerzett és Balajti kiugratását kö-
vetően Pantovics közelről a hálóba gurí-
tott, úgy hogy a félidőből mindössze 35 
másodperc telt el. A vendégek a hátrány 
ellenére sem mondtak le a pontszerzés 
lehetőségéről, ennek fényében többször 
is veszélyeztették együttesünk kapuját, 
de labdarúgóink Kunsági vezérletével 
állták a rohamokat a lefújásig.

Tóth László csapata a sikernek kö-
szönhetően őrzi 2., azaz feljutást érő 
helyét a tabellán 25 ponttal és hátránya 
mindössze egy pont a listavezető Gyirmót 
mögött. Az élen álló kettőst az egyaránt 
24 pontos Vasas, Békéscsaba és Szolnok 
alkotta trió követi.

feljutó helyen labdarúgóink

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola nyertes „Isko-
la a közös ügyünk” című pályázata révén valósította meg az egészségnapot. 
Az osztályok évfolyamonként különböző szellemi vetélkedőkön, sportverse-
nyeken és előadásokon vehettek részt. Az elméleti prezentációk között fog-
lalkoztak a káros szenvedélyekkel, azok statisztikáival, a lélekgyógyászattal, 
az ételekkel, valamint Mozdulj! felszólítással Dudás Anikó személyi edző és 
Kovács Csaba fekvenyomó világbajnok tartott előadást. Emellett a diákok az 
Egyszer volt egy élet címet viselő filmet is megtekinthették. 

egészségnap
„egy nap az egészségért” címmel egészségnapot szerve-
zett diákjainak a szent lászló gimnázium és közgazdasá-
gi szakközépiskola. október 18-án előadásokkal, szelle-
mi és fizikai versenyekkel várták a tanulókat. 

M. zs.

két értékes győ-
zelem után ismét 
feljutó helyen áll 
városunk felnőtt 

csapata a másodosz-
tályú bajnokságban. 

labdarúgóink a 
Csákvár és sopron 
ellen 5-0-ás gólkü-

lönbséggel gyűjtöt-
ték be a hat pontot.

Bódi krisztián
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hétgólos vereséget szenvedett 

városunk felnőtt csapata 

a bajnokságban. kézilabdázóink 

a nagy rivális orosháza 

vendégeként maradtak alul.

orosháza fkse-linamar 
– Mezőkövesdi kC 
27-20 (13-10)
Az NB I-es kézilabda-bajnok-
ság 9. fordulójában két hat-
pontos gárda találkozott a Vi-
harsarokban október 24-én.

A mérkőzés elején együtt 
haladtak a felek, majd a 6. 
percben Grünfelder talá-
latával 4-2-re megléptek 
kéziseink. Együttesünk a 
folytatásban is lendület-
ben maradt, így Vasic gólja 
után már 7-4-re vezettek a 
Skaliczki-fiúk. A hazai idő-
kérés után magukra találtak 

a vendéglátók, akik zsinórban négyszer vették be a kövesdi 
kaput. Lókodiék a hullámvölgyet követően újra lendületbe 
jöttek és 8 perccel a játékrész vége előtt 10-8-ra elhúztak. 
Vladan Jordovics legénysége a hajrában „rálépett a gázpe-
dálra” és a szünetig egy 5-0-ás sorozatot vágott ki.

korán eldŐlt A második játékrész elején állandósult a 3-4 
gólos differencia a csapatok között, így a 42. percben 18-15 
állt az eredményjelzőn. Kézilabdázóink a következő tíz perc-
ben elvesztették a fonalat és ezt az orosháziak kíméletlenül 
kihasználták, akik ebben a periódusban egy 7-1-es sorozatot 
építettek fel és el is döntötték a két pont sorsát (25-16). Csa-
patunk a hajrában faragott a hátrányából, de a hazai győze-
lem nem forgott veszélyben. Grünfelderék a 7. helyen állnak 
a tabellán 6 ponttal az egyaránt 8 pontos Gyöngyös és Oros-
háza mögött. A pontvadászatot a MOL-Pick Szeged vezeti 
18 egységgel.

sétagalopp a kupáBan A Ma-
gyar Kupa 3. fordulójában az NB 
II-es Salgótarján vendégeként 
léptek parkettre Szepesiék októ-
ber 22-én. Csapatunk rendkívül 
simán hozta a kötelezőt, miután 
Skaliczki László tanítványai már 
30 perc után 18-9-re vezettek. 
Trivkovicsék fordulás után is 
nagy fölényben játszottak és vé-
gül 37-16-os sikerrel jutottak a 
sorozat következő fordulójába, 
ahol együttesünk ellenfele az 
Orosháza FKSE-Linamar lesz. 
Az oda-visszavágós párharc hi-
vatalos két játéknapja november 
12-e és 26-a.

Vereség 
orosházán

Első alkalommal hívta életre ezen a néven a Mezőkö-
vesd Zsóry SE sakkszakosztálya a 2011-ben elhunyt 
kövesdi játékos és intéző tiszteletére a megmére-

tést. Három csoportban összesen 28 résztvevő mérte 
össze tudását a Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskolában október 25-én. A versenyen zömében fiatalok 
vettek részt, így a viadal kiváló lehetőség volt számukra a 
fejlődés szempontjából.

KÖVESDI ÉRMESEK Az alsósok küzdelmében az 
andornaktályai Kópiás Anna szerezte meg az első helyet, 
méghozzá 100%-os teljesítménnyel. A második és har-
madik pozíciókat egyaránt a kövesdi Szent István Katoli-
kus Általános Iskola tanulói szerezték meg, Sipeki László 
és Megyesi Bálint személyében.

A felsősök között Csontos Dominik, a Szent László Gim-
názium és Közgazdasági Szakközépiskola diákja állhatott fel 
a dobogó tetejére, míg Dózsa Tibor, a Széchenyi István Katoli-
kus Szakképző Iskolából a második, Molnár Viktor gimnazista 
a harmadik pozícióban zárta szereplését a versenyen.

A nyílt csoportban Paál András révén andornaktályai 
győzelem született. A második és harmadik helyen holtver-
seny alakult ki az egyaránt a Mezőkövesd Zsóry SE sakkszak-
osztályát erősítő Éberth Zoltán és Hegedűs Rafael között.

A legeredményesebb női sakkozó a szintén Mező-
kövesd Zsóry csapatában szereplő Gáspár Muriel Aranka 
lett, aki összesítésben a 8. helyen végzett 4 ponttal.

ÉRTÉKES DÍJAK A jó hangulatú régiós verseny végén okle-
veleket, valamint könyvjutalmat vehettek át a legeredmé-
nyesebb sportolók. Emellett Marczis Mihályné különdíjakat 
adott át a sakkozóknak. A Matyó Pékségnek köszönhetően 
a verseny résztvevői rétest kaptak ajándékba.

A kövesdi sakkozók legközelebb november 29-én ül-
nek asztalokhoz régiós versenyen, amikor is a Rozmaring 
Cukrászda Opent rendezik meg.

HÁRMAS KÖVESDI SIKER A szeptemberben megrendezett XVI. 
Party Pizza Opent 17 sakkozó tisztelte meg jelenlétével. A gye-
rekcsoportban (alsósok) Farkas Bence, Bocsi Levente, Farkas 
Máté (füzesabonyi versenyzők, felkészítőjük: Engel Tibor) vég-
zett az első három helyen. A legjobb kövesdi Kriston Kíra lett.

A felsősök között is füzesabonyi siker született, Zug Gábor 
gyűjtötte a legtöbb pontot, holtversenyes társa Csörgő Eszter 
(Szentistván), harmadik Molnár Viktor (Szent László Gimnázi-
um) lett, aki egyben a legjobb mezőkövesdi díjat is elnyerte.

A nyílt csoportban Éberth Zoltán, Bojtár Lajos, Cseh 
Tamás sorrend alakult ki, akik kivétel nélkül a Mezőkö-
vesd Zsóry SE versenyzői.

„A jó hangulatú verseny tetőpontján a verseny név-
adó támogatójának jóvoltából mindannyian elfogyasztot-
tunk egy szelet pizzát. A megméretés további támogatói a 
Pető Ker Bt., (Margaréta Kisáruház, Micimackó Bababolt), 
Kaló Attila (Kerékpárbolt és Szerviz) és Jakab Zsolt voltak. 
A szervezők nevében ezúton is szeretném megköszönni a 
segítségüket” – mondta Éberth Zoltán.

arany-, ezüst- 
és bronzérmet 

is szereztek a 
kövesdi sak-

kozók a XVII. 
Matyó pék-

ség open – I. 
Marczis Mihály 

emlék-
versenyen. Színes érempaletta

bokri

Fotó: ofkse.hu

bokri
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Invilág csomagok 0 Ft havi díjjal, 10 000 Ft erejéig

Jóleső mínuszok

Válassz tévé-, internet- és telefonajánlatainkból legalább kettőt csomagban, kétéves 
szerződéssel, és mi 10 000 Ft-ot elengedünk! Új csomagodért nem kell havi díjat 
�zetned addig, míg a havi díjak összeadva nem haladják meg a 10 000 Ft-ot.  
Ha a 10 000 Ft-os kedvezmény elfogyott, a csomaghoz tartozó havi díj – hó közben 
annak időarányos része – lép életbe.
Részletekről érdeklődj az Invitel Pontokban, a www.invitel.hu oldalon  
vagy a 1288-as telefonszámon.

Invitel Nap: Tiszaújváros, Szent István u. 1/A Tel.: +36 1 801 7940 és Füzesabony, Rákóczi út 50. 
(a városi televízió irodájában), minden hónap első és harmadik keddjén 9.00 és 17.00 óra között
Értékesítőnk: Jakab Judit Tel.: +36 20 220 1184

10 000 Ft
kedvezmény

Az ajánlat 2014. november 3-ától visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó 
Invilág csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az elő�zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő�ze -
tőt az ÁSZF szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A 10 000 Ft havidíj-kedvezmény nem használható fel: opciók, kiegészítő szol-
gáltatások havi díjaira, forgalmi díjakra, kapcsolási díjra, eszközrészletre, egyszeri díjakra. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk 
bővebb felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.


