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17. alkalommal 
szervezték meg 
a szent lászló 
Gimnázium és 
közgazdasági 
szakközépiskola 
jótékonysági bálját, 
november 7-én.

Az estet Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, parlamen-
ti államtitkár, térségünk országgyűlési képvi-
selője, a bál fővédnöke nyitotta meg, aki be-
szédében egyebek közt a bálozás történetéről 
osztotta meg gondolatait. Kiemelte, hogy nap-
jainkban a kikapcsolódáson és a szórakozáson 
túl a legtöbb esetben jótékonysági céllal ren-
deznek bált. Hozzátette, hogy Mezőkövesden 
a Szent László Gimnázium büszkélkedhet a 
legnagyobb hagyományokkal rendelkező bál-
lal. „A mezőkövesdi emberek több mint 100 éve 
döntöttek a középiskola létesítéséről azért, hogy 
a helyi, valamint a környékbeli településeken 
élő fiatalok gyarapíthassák tudásukat. Min-
den tiszteletem azoké az embereké, akik elha-
tározták megalapítását és meg is építették az 
iskolát. Az intézmény túlélte a világháborúkat 
és ma is meghatározó szerepet tölt be a térség 
oktatási életében” – mondta Tállai András.

Dr. Fekete Zoltán polgármester, a bál véd-
nöke kiemelte, az emberek már 100 évvel ez-
előtt is felismerték, hogy tudás nélkül nem 
lehet eredményeket elérni, ennek köszönhe-
tően alapították meg az oktatási intézményt. 
Elmondta, hogy az önkormányzat kiemelt 
figyelmet fordít az oktatási intézményekre. 
A gimnázium esetében az épület energeti-
kai korszerűsítése után az udvar felújítására 
fordítottak jelentős összeget. „Attól függetle-
nül, hogy az intézmény fenntartása már nem 

tartozik az önkormányzat feladatai közé, mi 
továbbra is a magunkénak érezzük az iskolát 
és ha lehetőségünk adódik rá, támogatjuk” – 
emelte ki a városvezető.

tÉrFIGYElŐrENDszEr Juhász Jánosné igazga-
tó kiemelte, a bál kiváló alkalmat teremt arra, 
hogy az iskola dolgozói, egykori diákjai, az is-
kolába járó tanulók szülei, valamint az intéz-
ménnyel kapcsolatba álló személyek kötetlen 
formában találkozhassanak egymással. A bál 
bevételét teljes egészében a tavaly megalapított 
Alma Mater Alapítvány kapja meg, melyből az 
iskola szociálisan rászoruló tanulóit támogat-
ják. Emellett elsősorban tanulmányi versenyek 
megszervezésére, díjazására, kirándulásokra, 
a legjobban teljesítő diákok jutalmazására és 
a nemzetközi kapcsolatok ápolására fordítják 
a bevételt. „Minden évben törekszünk arra is, 
hogy valami olyan elképzelés valósuljon meg 
az intézményben, amit az elkövetkezendő idő-
szakban is tudunk majd hasznosítani. Hosszas 
gondolkodás után úgy döntöttünk, hogy egy bel-
ső térfigyelőrendszer kiépítését kezdeményez-
zük, amely a biztonság szempontjából nagyon 
hasznos lehet. A fejlesztést egyebek mellett a 
támogatók felajánlásaiból szeretnénk finanszí-
rozni” – hangsúlyozta Juhász Jánosné.

Az iskola diákjainak verses, énekes és táncos 
produkciója után az est jó hangulatáról a Rande-
vú Zenekar gondoskodott. 

Bál az iskola 
diákjaiért

lombhullató bütykölde

Bódi k.

Kézműves-foglalkozások, 
tánc és játék 

a Közösségi Házban. 

Sünis tolltartót, csuhébabát, madáretetőt, 
mécsestartót, töklámpást, baglyos ajtódíszt 

és süni-lakot is készítettek a gyerekek az 
őszi szünetben, október 27–31. között. A 

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft. és a Kabócák és Manócskák a Családok 
Egyesülete által szervezett egyhetes progra-

mot jelmezes bulival zárták.
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szeretnék-e újra 14 éves lenni? Nehéz kérdés. 
Felidézni sem  könnyű, milyen

 is volt nyolcadikos diáknak lenni.

Emlékszem, összetartó, sokszínű egyéniségekből álló osztályunk volt. Elsőként ballagá-
sunk után egy évvel, majd a 20 éves jubileum alkalmával szerveztünk találkozót. Pár órára 
ismét általános iskolásokká válhattunk, kiléptünk a mindennapokból. Ha nem is ugyan-
azok az arcok, de a régi tekintetek, hangok és jellemek köszöntek vissza ránk húsz év után 
is. És hogy milyenek voltunk tizennégy évesen? Fiatalok, vidámak, könnyedek. Gondtalan 
gyerekek, meglepően sok tennivalóval, kihívással és akadállyal. Persze saját életünket 
is nehezítettük képzelt, illetve kreált problémákkal... de voltak komoly és meghatározó 
feladataink. A jelenben való önfeledt elmerülés után, a napi és heti feladatellátás időszakát 
követően elérkeztünk ahhoz a helyzethez, amikor jóval távolabb kellett néznünk, a jö-
vőnkről kellett döntenünk. Eltelt majdnem nyolc iskolai év, és fel kellett tennünk magunk-
nak a kérdést: mivel szeretnék foglalkozni, milyen munkát, pályát válasszak?

Dönteni kisebb ügyekben is nagy feladat, de arról, hogy milyen 
úton indulunk el, komoly felelősség. Meghallgathatjuk szüleinket, 
tanárainkat, barátainkat, de legfőképpen magunkba kell néznünk: 
mit is akarok a jövőmmel, mi az, ami iránt elhivatottságot érzek... 
és persze, meg is élek belőle. Meghatározó, súlyos kérdések, 
melyekre minden 8. osztályosnak válaszolnia kell. Dönteni, 
melyik középiskolába adja be jelentkezését. A mezőkövesdi Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a 
Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola számos lehetőség-
gel várja a helyi és környékbeli diákokat. A továbbtanulásról, a 
felvételi rendszerről, az intézmények működéséről nyílt napo-
kon tájékoztatták a tanulókat és szüleiket. Lapunk 6-7. oldalán 
olvashatják, mit érdemes tudni az iskolákról – Juhász Jánosné és 
Csirmaz István igazgatókkal beszélgettünk.

És... visszatérve saját kérdésemre, arra jutottam, 
ugyanazon az úton haladnék. Jól döntöttem, mert 
tanultam, több képesítést is szereztem. Számos 
munkakörben kipróbálhattam magam, és végül 
olyan szakmában helyezkedtem el, ami nap mint 
nap kihívást jelent, nehézségei ellenére sok sikerrel 
és eredménnyel jár. Minden tizennégy évesnek azt 
kívánom, találja meg azt az iskolát, azokat a képzése-
ket, melyek érdeklik, és olyan foglalkozást válasszon, 
melyben kiteljesedhet!

14tizennégy

zalvil
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városháza

szabadtéri fitnesz, fallabda, tenisz, kosárlabda és 
egyéb labdajátékok. Már ezen új sportolási formákat 
is kipróbálhatjuk városunkban. Új ötletek, amelyek 
ösztönözhetnek, hogy felálljunk kényelmes karosszé-
keinkből, és megmozduljunk egészségünk érdekében.

Mezőkövesd Város Önkormányzata az 
elmúlt időszakban több sportfejlesztést 
is megvalósított a településen. A beru-
házások a Szent László Gimnáziumot, a 
Mező Ferenc Tagiskolát, a Hadnagy úti 
Sportcentrumot, valamint a Kavicsos-tó 
és Szabadidőparkot érintették. „Ezek a 
beruházások mintegy 75 millió forint ér-
tékűek, melyeket önkormányzatunk saját 
forrásból finanszírozott. Ez jelentős össze-
get jelent költségvetésünkben. A munkák 
szinte már teljes mértékben elkészültek. A 
Kavicsos-tó és Szabadidőparkban elhe-
lyezett szabadtéri fitneszpark majdnem 2 
millió forintba került. Jelenleg hat erősítő 
eszközt helyeztünk el benne, de tavasszal 
még több elemmel bővítjük. A gimnázium 
udvarán elkészült a multifunkcionális 
– kosárlabdára, kézilabdára, labdarú-

gásra és egyéb sportokra alkalmas – pá-
lya, amelynek költsége mintegy 30 millió 
forint volt. A Hadnagy úti Sportcentrum 
továbbfejlesztése és a teniszpálya létesíté-
se is lassan elkészül, hiszen már csak a vi-
lágítás kiépítése hiányzik. A gimnázium 
és a Mező Ferenc Tagiskola futópályái 
is megépültek. Ezek a fejlesztések kifeje-
zetten a mozgást, az egészséges életmód 
kialakítását szolgálják. A létesítmények 
minden mozogni vágyó előtt nyitva áll-
nak. Azt is mondhatjuk, hogy aki Mező-
kövesden sportolni szeretne, megtalálja 
az igényeinek megfelelő lehetőségeket. 
Úgy gondolom, örülhetünk, büszkék le-
hetünk ezekre a fejlesztésekre, melyeket 
nagy szeretettel adunk át minden me-
zőkövesdinek” – foglalta össze dr. Fekete 
Zoltán polgármester. 

toVáBBI tErVEk A kollégium mellett a 
tanuszoda tervezési szakaszban van, a 
dokumentáció néhány héten belül el-
készül. A fejlesztés megvalósításához 
vezető út következő lépése, hogy a vá-
rosvezetés kidolgozza az anyagi háttér 
biztosítását. A Szomolyai út végén, a 
Kőkép mellett a kerékpárosok számá-
ra úgynevezett skate pálya is épül a 
közeljövőben. Ezen túlmenően a Had-
nagy úti Sportcentrumot még tovább 
bővítik futó-, kosárlabda-, egyéb kis-
méretű pályákkal. 

Az önkormányzat a jövőben a meg-
lévő tereit, parkjait szeretné tovább 
fejleszteni, hogy azokkal minél igénye-
sebb, szebb környezetet, pihenési, ki-
kapcsolódási lehetőséget biztosítsanak 
az itt élők számára. 

Megválasztották az elnököt
Paczók Ernő lett a Roma Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Helyettesének Horváth Dezsőt választották meg a négy fős, 
Lungo Drom képviselőiből összeállt testület október 22-ei alakuló ülésén.

Mezőkövesden a roma kisebbségi önkormányzati szavazáson a névjegyzékben 
szereplő 288 fő közül 194 állampolgár jelent meg a szavazókörökben. A voksolás 
során az érvényesen leadott voksok száma 194 volt. A részvételi arány a szavazáson 
67,36% volt. A szavazás eredményeként 130 szavazattal Lázók György, 78 szava-
zattal Paczók Ernő, 70 vokssal Horváth Dezső, 65 szavazattal Lakatos István lett a 
Roma Kisebbségi Önkormányzat tagja.

„Az a célunk, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatával együtt tudjunk dol-
gozni a város továbbfejlődésért, az itt élők életkörülményeinek javításáért. Ez évi 
terveink között szerepel, hogy az iskolás korú gyermekek tanulását füzetcsomagok, 
íróeszközök vásárlásával támogassuk, kirándulást, hagyományőrző kulturális napot 
szervezzünk, illetve év végén egy mikuláscsomaggal ajándékozzuk meg a gyermeke-
ket” – mondta el Paczók Ernő. 

A testület november 6-án megtartotta második ülését, 
amely sorána Szervezési és Működési Szabályzat tartalmát, illetve 

a Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Roma Kisebbségi 
Önkormányzat között kötendő megállapodást is elfogadták. 

sportra 
fel! 

Új futó- és multifunkcionális pályák 
az oktatási intézményekben

Kültéri fitneszelemek a Kavicsos-tó
és Szabadidőparkban

M. zsanett

M. Zs.
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Új aszfaltréteg 
a város legforgalmasabb útján

átadták a kormány által 
biztosított 100 millió 
forint egyedi 
támogatásból felújított 
széchenyi-lövői utat 
városunkban 
november 14-én.

Az eseményen elsőként dr. Fekete Zoltán 
polgármester megköszönte a Kormány 
támogatását, amely révén mintegy két ki-
lométer hosszan aszfaltozták le az autópá-
lyát és a Mátyás király utat összekötő sza-
kaszt. „Önkormányzatunk majdnem 20 
millió forinttal egészítette ki a Kormány-
tól kapott forrást, amely révén az érintett 
út környezete, a stadion melletti parkoló, 
autóbuszöblök, padkák is korszerűsödtek” 
– mondta el a városvezető. 

Tállai András, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium miniszterhelyettese, parlamenti 
államtitkár, országgyűlési képviselő be-
szédében kiemelte, hogy a Kormányzat az 

elmúlt négy évben egyedi támogatásokkal 
is hozzájárult a települések problémáinak 
megoldásához. „A térségben található 10 
település útfejlesztésére 1,5 milliárd forin-
tot tudtak fordítani. Mezőkövesd 100 millió 
forintot kapott erre a célra. A város jó hely-
zetben van, hiszen teljes aszfaltos útrend-
szerrel rendelkezik, amelynek nagy hányada 
a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése után 
új aszfaltréteget kapott. Nagy eredménynek 
tartom, hogy ez alkalommal a város legna-
gyobb forgalmát lebonyolító Széchenyi-Lövői 
út is megújult” – emelte ki a politikus. 

Szilvai József Attila, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyei igazgatója a beruházás paramé-
tereit ismertette: „Az úttest két kilométer 
hosszan kapott új aszfaltréteget. Elkészültek 
a szegélysüllyesztések és a megfelelő vízelve-
zetéshez szükséges lépéseket is megtették a 
szakemberek. 1,9 km hosszan felújítottuk a 
földárkot, valamint a padkát is. A szüksé-
ges útjelek felfestésén túl a kivitelezők egy 
4,5 cm kopóréteggel is ellátták az úttestet.”

Dr. Berkes László plébános megál-
dotta az elkészült beruházást, amelyet 
ünnepélyes szalagátvágással Tállai And-
rás miniszterhelyettes, dr. Fekete Zoltán 
polgármester és Szilvai József Attila igaz-
gató adott át. 

Kitüntették Kovács Istvánt

Az esemény keretében az államigazgatásban kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó szakembereknek, valamint a gazdasági élet 
kiválóságainak Varga Mihály, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
minisztere nyújtott át elismeréseket. Az átadón Magyar Gazda-
ságért Díjat kilencen, Lónyai-díjat tizenegyen, míg Miniszteri 
Elismerő Oklevelet ötvenheten kaptak.

SIKERES VÁLLALKOZÁS A cég elődje az 1970-es évek közepétől 
dinamikusan fejlődött, ennek eredményeként egy kisebb csa-
ládi vállalkozásból indulva a 90-es években modern nagyválla-
lattá alakult. A céget Kovács Kft. néven 1993-ban alapították, 
ekkor 1000 négyzetméteren 80 alkalmazottat foglalkoztatott.

A vállalat vezetői 
tervszerű és tu-
datos munkával 
további fejlesz-
téseket hajtottak 
végre, így napja-
inkban mintegy 16 
ezer m2-en folyik a 
termelés. A Kovács 
Kft. esztergált, 
mart és kovácsolt 
termékeket állít 
elő elsősorban az 
autóipar számára. 

A cég munkatársai kiváló körülmények között és magas 
színvonalon végzik a munkájukat, amit jól tükröz, hogy 
a hazai mellett külföldi cégek is szép számmal vannak a 
megrendelőik között.

Az elismerésre Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője terjesztette fel. „Kovács István egy 
esztergapados, kisebb családi vállalkozásból – a több évtizedes, 
folyamatos fejlesztéseknek és a kitartó munkának köszönhetően 
– egy nemzetközi szinten is elismert, a térség egyik legmeghatá-
rozóbb vállalkozását hozta létre. Nagy hangsúlyt fektet a legmo-
dernebb technológiák alkalmazására, ügyfeleinek magas szintű 
kiszolgálására. Életét a munkának és a vállalkozásának szentelte, 
szenteli” – indokolta javaslatát a politikus. 

A Magyar Gazdaságért Díjat egyébként évente két alkalom-
mal, március 15-én és október 23-án adományozzák összesen 
20 személynek, a gazdaság érdekében végzett kimagasló, példa-
mutató tevékenység vagy életmű elismeréseként. Borsod-Abaúj-
Zemplén megyéből idén két személy kapta meg a kitüntetést: 
Prof. Dr. Fábry György, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és In-
formatikai Karának nyugalmazott egyetemi tanár március 15-én, 
Kovács István, a mezőkövesdi Kovács Kft. vezetője pedig október 
23-án. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen rangos díjat 
vehettem át Varga Mihály miniszter úrtól. A kitüntetés arra sarkall, 
hogy a továbbiakban is nagy szorgalommal és precízen végezzem a 
munkámat”– hangsúlyozta Kovács István.

Magyar Gazdaságért Díjjal tüntették ki Kovács Istvánt, a Nemzetgazdasági Minisztériumban. A 
Kovács Kft. ügyvezetője az 1956-os forradalom kitörésének ötvennyolcadik évfordulója alkalmá-
ból megrendezett ünnepségen vehette át az országos elismerést október 21-én.

Kovács 
István

Csendes megemlékezést 
szerveztek városunkban 
az Áldozatok és Hősök 
Emlékművénél október 
31-én. A Mezőkövesdi 
Városszépítő és Város-
védő Egyesület és az 
Öregdiákok Baráti Köre 
szervezésében immár 10. 
alkalommal emlékeztek 
az I. és II. világháborúban 
elhunyt mezőkövesdi 
áldozatokra. A jelenlévők 
közös imádkozás után 
virágokat, koszorúkat, 
valamint gyertyákat és 
mécseseket helyeztek el 
az emlékműnél.

Molnár zs.

Bódi K.

HősöK
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két napon keresztül várták a mezőkövesdi és környező települések nyolcadikos diákjait a szé-
chenyi István katolikus szakképző Iskolában október 5-én és 6-án. a nyílt napokon több mint 250 
gyerek, szülő ismerhette meg az intézmény oktatási, képzési kínálatát.

szaktudás, lelkiség, szolgálat 

A tanulóknak, osztályfőnököknek, szülők-
nek szervezett fórumon Csirmaz István, az 
iskola igazgatója köszöntötte a megjelente-
ket, bemutatta az intézményt, a szakközép-
iskolai és szakképzős osztályokban tanított 
szakmacsoportokat, szakmákat, valamint 
a képzési- és ösztöndíj-rendszert. 

A tájékoztató után a végzős nyolcadi-
kosok a középfokú intézmény diákjainak 
bemutatóit is megtekinthették. Egyebek 
mellett láthatták az iskola növendékei ál-
tal elkészített faipari, ruhaipari, fémipari 
és egyéb termékeket, tárgyakat. Az aulá-
ban berendezett kiállításon az intézmény-
nyel szoros együttműködést ápoló Bakai 
Kft.-t is megismerhették, amely cég külső 
gyakorlati helyszíne is az iskolának. Mind-
emellett az érdeklődők körbejárták a tan-
termeket, tanműhelyeket. 

Az intézmény vezetőjének tájékoz-
tatójából kiderült, hogy a tanulólétszám 
csökkenése megfigyelhető a környező te-
lepüléseken működő középiskolákban is. 
A Széchenyi István Katolikus Szakképző 
Iskolában bár csökkent, de csak kis mér-
tékben a létszám, így idén is több mint 
nyolcszázan járnak az intézménybe. Eb-
ben a tanévben hét osztályt indítottak. Az 
elmúlt esztendők tükrében évente 180 el-
sős kezdi meg tanulmányait az iskolában. 

A nyolcadikosok 5., 6., 7. osztály évvégi, 
és a 8. osztály félévi tanulmányi eredmé-
nyeinek átlaga alapján döntenek arról, kit 
vesznek fel az intézménybe. A felvett diák-
nak meg kell majd jelenni az iskolaorvos-
nál adott szakmacsoporthoz elengedhetet-
len, a gyakorlati képzésen való részvételhez 
szükséges alkalmassági vizsgálaton. 

A Széchenyi István Katolikus Szakkép-
ző Iskolában a szakközépiskolai, illetve a 
szakiskolai képzésekre jelentkezhetnek a 
nyolcadikosok. 

A szakközépiskolán belül három szak-
macsoport közül választhatnak a fiatalok, 
amelyet fel kell tüntetniük már a jelentke-
zési lapjukon is. Ezen szakmacsoport az 
informatika, a gépészet és a kereskedelem-
marketing. A négy év elvégzése után szak-
mai érettségit kapnak. Az érettségi meg-
szerzését követően még egy év technikumi 
képzésen is részt vehetnek ezek a diákok, 
melyen az informatikai szakmacsoportban 
tanulók műszaki informatikus technikus-
ként, a gépészek gépgyártás technológiai 
technikusként, a kereskedelmi marketing 
szakmacsoportban érettségizők pedig ke-
reskedő technikusként végezhetnek. Ezt 
követően még mindig lehetőségük van fő-
iskolai képzésre jelentkezni.

A szakközépiskolai képzések mellett 
hároméves szakképző osztályok indul-
nak még a Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskolában. 

Az oktatási intézmény a 2015-2016-os 
tanévben elindítja a női szabó, az asztalos, a 
villanyszerelő, a gépi forgácsoló, a mezőgaz-
dasági gépész, a géplakatos szakma utódja-
ként az ipari gépész, illetve a forgácsoló osz-
tályt. Emellett a diákok választhatják még a 
központi fűtés, gázhálózat-rendszer szerelő, 
illetve az eladó szakmát. Az eladó szakma 
esetében a hároméves képzés elvégzése 
után ötféle területen, akár élelmiszer, vegyi 
áru, méteráru, iparcikk vagy bútorüzletben 
is elhelyezkedhetnek a fiatalok. 

A kilencedik évfolyamos tanulók szá-
mára a gyakorlati képzést az iskola saját 
– például rövidáru, élelmiszerbolt, for-
gácsoló műhely, tanvarroda – tanműhe-
lyeiben biztosítja. 

A szakképzés 9. évfolyama után az 
egy év alatt elsajátított alapismeretekből 
egy tudáspróba keretében számot kell 
adniuk a fiataloknak. A vizsga sikeres-

ségétől függ, hogy 10. évfolyamtól ki-
mehet-e az adott tanuló külső céghez a 
gyakorlati képzés letöltésére. A szakkép-
zésben tanulók a 10. és 11. évfolyamon a 
vállalatoknál, cégeknél eltöltött gyakorlat 
ideje alatt, a megkötött tanulószerződés 
alapján havi mintegy 20 ezer forint ösz-
töndíjban részesülnek. 

kIEGÉszítŐ ÖsztÖNDíj „A szakember-
hiány sok településen, sok megyében érzé-
kelhető, amely akár gátja is lehet a cégek, 
vállalatok, gyárak továbbfejlődésének. A 
helyzet javításáért a Kormány megyénként 
megállapítja a hiány-, illetve keresett szak-
mákat. Ezen keresett szakmákban a szak-
képzési törvény lehetőséget biztosít arra, 
hogy a tanulók már 9. évfolyamtól három 
éven keresztül külön hiányszakma-ösztön-
díjat kaphassanak. Iskolánkban a nyolc 
hiányszakmából hármat oktatunk. Ez a női 
szabó, a villanyszerelő és a gépi forgácsoló. 
Ezekben a hiányszakmákban tanulók már 
a 9. évfolyam első félévétől 10.000 Ft/hó 
kezdő ösztöndíjat, azt követően a tanulmá-
nyi átlag alapján akár 25.000–30.000 Ft/
hó ösztöndíjat kaphatnak. A hiányszakmát 
választók ezen kiegészítő támogatás mellett 
a 10. és 11. osztályban a tanulószerződés 
alapján a 20.000 forintos ösztöndíjra is jogo-
sultak. Ez azt jelentheti, hogy egy jeles tanu-
ló, ha nem hiányzik az órákról, akkor a két 
forrásból akár havi 50.000 forintot is kaphat 
folyószámlájára” – mondta el részletesen 
Csirmaz István igazgató. 

Az intézmény helyi cégekkel ápolt együtt-
működéséről, az iskolában induló, a diákok 
által is igénybe vehető felnőttképzésekről, 
valamint a délutáni, szabadidős elfoglaltsá-
gokról lapunk következő számában olvas-
hatnak majd bővebben. Molnár zsanett
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nyílt nap a továbbtanulás jegyében

Nyílt napot szerveztek a szent lászló Gimnázium és közgazdasági szakközépiskolában november 
10-én és 11-én. az eseményen a pályaválasztás előtt álló általános iskolás diákok ismerkedhettek 
meg az intézménnyel.

A rendezvény nyitányaként Juhász 
Jánosné igazgató tájékoztatta az érdek-
lődőket az iskola képzési rendszeréről és 
lehetőségeiről. A hagyományokhoz hűen 
jövőre is el szeretnék indítani a gimnáziu-
mi és a szakközépiskolai osztályokat, így a 
diákok három gimnáziumi és két szakkö-
zépiskolai osztályban tanulhatnak.

Új NYElV A gimnáziumi képzés eseté-
ben a nyolcadikos diákok nyelvi elő-
készítő osztályban, vagy 4 évfolyamos 
képzésre jelentkezhetnek. „A nyelvi 
előkészítő osztályba újdonság, hogy et-
től az évtől spanyolul is tanulhatnak a 
gyerekek, amit az angolhoz hasonlóan 
emelt óraszámban tartunk. A négy év-
folyamos képzésben résztvevők számá-
ra is kibővítettük a második választ-
ható nyelv körét, ugyanis az angol és a 
német mellett az orosz, vagy a spanyol 
nyelvet is felvehetik. Természetesen jövő 
szeptembertől azokat a nyelvi képzé-
seket fogjuk majd beindítani, melyekre 
nagyobb igény mutatkozik” – emelte ki 
Juhász Jánosné. 

A négy évfolyamos gimnázium 9. és 
10. osztályos tanulói a Nemzeti Alap-
tanterv (NAT) előírásánál magasabb 
óraszámban tanulják a humán tárgya-
kat, és az általános tantárgyak közül az 
informatika és a matematika óraszáma 
magasabb a kötelezően előírttól. Ennek 
köszönhetően a diákok bővebb ismere-
teket szerezhetnek az adott tárgyakból, 
ami a továbbtanulás szempontjából is 
könnyebbséget jelenthet.

A hatosztályos gimnáziumi képzést 
is elindítják, melynek hatékonyságáról 
az elmúlt évek tapasztalatait összegezve 
pozitív visszajelzéseket kaptak.

szakMát szErEzhEtNEk A középisko-
lai képzésben változatlanul a rendészeti 
mellett egy vegyes osztály indul, ahol köz-
gazdaságot, vagy ügyvitelt tanulhatnak a 
fiatalok. „A középiskolai képzések révén 
olyan ismereteket és képesítést szerezhet-
nek a diákok, melyekkel jó esélyük lehet 
az elhelyezkedésre. Az ügyvitel elvégzése 
után például adminisztrációs területek-
re jelentkezhetnek, ahová folyamatosan 
keresnek munkatársakat. A szakképzés 
átalakítása miatt a tanulóknak 5. tárgy-
ként kötelezően szakmai ismeretekből kell 
érettségizniük és a sikeres vizsga után már 
bizonyos munkaköröket betölthetnek”– 
emelte ki az iskola vezetője.

A középiskolás tanulók az érettségit 
követően ötödéves képzésen vehetnek 
részt. A diákok logisztikai, ügyviteli, 
valamint pénzügyi és számviteli ismere-
tekből OKJ-s szakképesítést szerezhet-
nek, mellyel tovább javíthatják az elhe-
lyezkedési esélyeiket. 

FElsŐFokoN taNulNak Az elmúlt 
évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 
tanulók többségében felsőfokú intéz-
ményekben folytatják tanulmányaikat. 
A statisztikák szerint nagy érdeklődés 
mutatkozik a műszaki, az egészségügyi, 
ezen belül az orvosi képzésekre, de nö-
vekedik a pedagógiai pályát választók 
száma is. Közgazdasági és pénzügyi te-
rületen nincs jelentősebb változás, míg 
a jogi pályák népszerűsége csökkenő 
tendenciát mutat. 

A gimnáziumi képzésekben résztve-
vők átlagát nézve 64%-os a felvételi arány 
a felsőfokú intézményekbe, míg a közép-
iskolai képzésben résztvevők hozzáve-
tőleg 40%-os arányban nyernek felvételt 
felsőfokú intézményekbe. Természete-

sen vannak olyan diákok is, akik az iskola 
befejezése után nem folytatják tanulmá-
nyaikat, de közülük sokan levelezős, vagy 
esti oktatásban szereznek képesítést.

jElENtkEzÉsI határIDŐ Nagyon fontos 
információ az iskolába történő jelentke-
zéssel kapcsolatban, hogy a nyelvi előké-
szítő és a hatosztályos gimnáziumot vá-
lasztó diákoknak központi írásbeli vizsgát 
kell tenniük, amire legkésőbb december 
9-éig jelentkezhetnek. Az írásbeli vizsga 
a pályaválasztást illetően nem jelent kö-
telezettséget a tanulók számára, viszont 
az iskolába történő felvételhez elenged-
hetetlenül szükséges. Az írásbelit január 
17-én fogják megírni a jelentkezők.

„A nyelvi előkészítő osztályt választók 
az írásbeli után még egy szóbeli, kommu-
nikációs készséget felmérő beszélgetésen 
is részt fognak venni és természetesen az 
általános iskolai eredményeik is bele-
kerülnek a pontszámításba. A négyéves 
gimnáziumi és a szakközépiskolai kép-
zésben résztvevőknek kizárólag az általá-
nos iskolai eredményeit vesszük figyelem-
be, míg a hatosztályos gimnázium iránt 
érdeklődőknek a központi írásbeli mellett 
az 5. és 6. évfolyamos eredményeit érté-
keljük” – mondta az intézményvezető.

A köznevelési törvény értelmében 
egy osztály maximum 32 fővel indulhat. 
Mindez azt jelenti, hogyha az osztályo-
kat sikerül feltölteni, akkor a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskolában összesen 160 diák kezdheti meg 
tanulmányait a 2015/2016-os tanévben. 
Lapunk következő számában a délutáni 
fakultatív és szabadidős programlehető-
ségekről, valamint az intézmény rendez-
vényeiről, nemzetközi pályázatairól olvas-
hatnak részletesebben. Bódi krisztián
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A poéta és a művész: 
a két pázmándi

Filter című új 
rovatunkban a matyó 

kultúra gyöngyszemei-
nek bemutatását Csirmazné 

Cservenyák Ilona válogatásá-
ban tárjuk Önök elé: grafikák, 
versek, kerámiák... a helytör-

téneti kutató szűrőjén 
keresztül.Dr. Pázmándy Lászlót 

azt hiszem, sokan 
ismerik Mezőköves-

den, vagy a rendőrnyomozói 
munkájából adódóan, vagy 
egyre érettebb versei révén. 
Az itt közölt verssel külön-
díjat nyert. A keramikus mű-
vész bátyját viszont keveseb-
ben. Nem csoda, hiszen korán 
elkerült szülővárosából, és 
alkotói munkássága Budapes-
ten teljesedett ki.

Tehetségét már az álta-
lános iskolában felfedezték, 
és azt befejezve, a budapes-
ti Képző- és Iparművészeti 
Gimnáziumba ke-
rült, ahol 1961-
ben érettsé-
gizett. Ezt 

követte a Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia szaka. Itt 
a szakma kiváló mestere, Csekovszky Árpád tanítványaként 
1967-ben Gorka-díjjal diplomázott. 

Később ugyanitt a 80-as években plasztikai szakon, már ő 
oktatja az ifjú tanuló nemzedéket. Emellett, és munkája mellett 
mesterképzőkön mint vendégtanár is tanított. Pázmándi Antal 
hatalmas munkabírású, tevékeny művész. Fáradtságot nem is-
merve, éjt nappallá téve hozta létre műhelyében a magas szín-
vonalú, lakásokat, tereket díszítő szoborkompozícióit. 

Munkái között az elvont geometrikus alkotások, a pop-art 
művészet darabjai, az élénk színvilágú épületdíszítő kerámi-
ák egyaránt megtalálhatók. Több mint 100 kiállításon, illetve 
szimpóziumokon láthatta az érdeklődő közönség a munkáit. 
Mezőkövesd lakossága 1986-ban csodálhatta meg alkotásait. 

Köztéri szobrait sok városban láthatjuk. Budapest több 
kerületében, Szekszárdon, Kecskeméten, Gödöllőn, Barcson, 
Parádfürdőn, Békésen, Debrecenben, Egerben és Beer-Sheva 
izraeli városban.

A mintegy 40 éves munkásságát több ösztöndíjjal és kitünte-
téssel jutalmazták. Egy pár ezek közül: 1992 – Ferenczy Noémi 

díj, 1994 – Pécs XIII. Országos Kerámia Biennálé I. díj, 1997 

A vesztett tegnapokból nem lehet jövő,
De azt reméld mégis.
A járhatatlan út, nem álmokat törő,
Semmi el nem térít.

Ha nem lesz majd társad, soha a félelem,
A jelen átölel.
Úgy élj minden percet, mint aki élni mer,
A lángokhoz közel.

A sötétbe ugrás, elkerülhetetlen,
Keresd a titkokat,
Az utolsó fátyol, már letéphetetlen,
De te is juss oda.

Nézz körül, mindenütt rejtőznek kártevők,
Kuszálni szálakat.
A megszenvedett sorsok vámszedői ők,
Mosollyal ártanak.

Sosem feledd, mindig lesznek Júdás fülek,
S csörög harminc ezüst.
És keresztre feszülnek igaz ügyek,
És a tömeg örül.

Kerüld az asztalt, hol dőzsölnek győztesek,
Hiába hívnak ők.
Mert a jog sokszor győz az igazság helyett,
De nem a Trón előtt.

Az Úr Trónjánál reszketnek a cselszövők,
Az árnyék elvonul.
A győztesek szeméből eltűnik a gőg,
Minden világosul.

– a Magyar Kultúra Napján 
a MAOE-díj, 1997 – Magyar 
Resident-díj. Kerámiái közgyűj-
teményekben, az Iparművészeti 
Múzeumban, a pécsi Janus Pan-
nonius Múzeumban és a kecs-
keméti Nemzetközi Kerámia 
Stúdióban  tekinthetők meg.

További sikeres alkotó-
munkát kívánunk a művész-
nek. Bővebb információ: a 
művész 70. születésnapjára 
megjelent Pázmándi művé-
szeti albumban. A két alkotó 
édesapjáról szóló verset az ez 
évi Matyóföld Periodikában 
olvashatják.

Gyűlnek majd az elhallgatott történetek, 
Mit idő nem temet.
És maradnak, a be nem gyógyuló sebek, 
Attól is, ki szeret.

Utadon könyv legyen erős kapaszkodó, 
Járj a betűk között.
Magasan vonul az írt és kimondott szó, 
Hétköznapok fölött.

Barátod asztalánál, lesz egy régi szék,
A lángokhoz közel.
Ha hozzá érkezel, és megfogod kezét,
A békesség jön el.

Szeresd a szépet, mert nagyon törékeny,
A magány járja át.
És fénylik a rút világ gyűlöletében,
Bontja az éjszakát.

Ha a tények elfogynak, semmi sem marad,
Kijutni mi segít?
A sorsod sűrűjében találod magad
Rád talál majd a hit.

És keressen meg utadon a szerelem,
A lángokhoz közel,
Ne menjen szótlan el, egy csendes reggelen
Mielőtt átölel.

Nagyapám szavait hallom odaátról,
Gyakran mesélt nekem.
Most értem meg évtizedek távolából,
Ez volt az életem.
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Pázmándi Antal: 
Magasles 
(2003. redukciós, 
mázas samott)

Cs. Cs. I.
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Ha létezik kortárs szerző, 
akit senkinek sem kell bemu-
tatni, az Ken Follett. A brit 
(walesi) író műveit világszer-
te több mint 150 millió pél-
dányban adták el. 1974-ben 
jelent meg első könyve, és 
már 4 évvel később megírta 
azt a regényt, amely világ-
szerte hatalmas elismerést 
hozott neki. Ez volt a Tű a 
szénakazalban, amiből nagy 
sikerű filmet is készítettek 
Donald Sutherland főszerep-
lésével. Aztán sorra kerültek 
ki a mesterművek dolgozó-
szobájából: a Könyörtelenül, 
a Kaland Afganisztánban, A 
katedrális (melyből 8 részes 
tévésorozat készült), szemé-
lyes kedvencem, a Veszélyes 
gazdagság, A harmadik iker, 
Az idők végezetéig (A kated-
rális folytatása), hogy csak a 
legfontosabbakat említsem.

Az Évszázad-trilógiában 
Follett nem kevesebbre vállal-
kozik, minthogy bemutassa a 
teljes XX. század történelmét. 
Teszi ezt a tőle megszokott 
módon: a szereplők a hosszú 
évek alatt folyamatos jellem-
fejlődésen mennek keresztül, 
szeretnek, gyűlölnek és sor-
suk a legváratlanabb pillana-
tokban keresztezi egymást. A 
fantasztikusan eleven törté-
nelmi háttér előtt a szereplők 
rengeteg izgalmas világese-
mény résztvevői, az író több 
éves kutatómunkát végzett, 
hogy minél hitelesebben tudja 
ezeket bemutatni.

Az első kötetben (A titánok 
bukása, 2010) megismerke-
dünk az öt családdal – egy 
amerikai, egy angol, egy wale-
si, egy német és egy orosz –, 
akiken keresztül majd megele-
venedik a véres és gyönyörű 
XX. század. Ezeknek, a világ 
különböző részein élő csalá-
doknak a sorsa a nagy törté-
nelmi események, elsősorban 
a világháború során egymásba 
kapcsolódik. A cselekmény a 
XX. század első éveitől az első 
világháború végéig, a Párizs 
környéki békekötésekig terje-
dő időszakban játszódik.

A második kötet (A meg-
fagyott világ, 2012) ott veszi fel 
a történet fonalát, ahol az első 
kötet abbamaradt. Az öt csa-
lád immár egymásba fonódott 
életét ismerhetjük meg a Har-
madik Birodalom felemelkedé-
sével kezdődő, majd a spanyol 
polgárháborúval és a második 
világháborúval nagyszabású 
drámáival folytatódó, az ame-
rikai és az orosz atombombák 
felrobbantásáig tartó időszak-
ban. A történet a gazdagok dol-
gozószobájától a vérzivataros, 
füst borította csataterekig min-
denütt egymásba gabalyodik, 
és az olvasó egyre bonyolultabb 
drámák tanúja lesz.

A várva várt harmadik kö-
tet (Az örökkévalóság küszö-
bén, 2014) a hidegháború, az 
1960-as és 1980-as évek kö-
zötti időszak hatalmas szociá-
lis, politikai és gazdasági válto-
zásait mutatja be. A polgárjogi 

Milyen könyvet kölcsö-
nözzünk ezen a héten? 
Érkezett esetleg újdon-
ság, ritkaság a Városi 
Könyvtárba? E kérdé-
sekre ad választ Paletta 
című rovatunk, melynek 
hasábjain Kinczel 
Brigitta, a Mezőkövesdi 
Közkincs-Tár Nonprofit 
Kft. igazgatója, könyv-
tárvezető vállalta a 
kalauz szerepét. Olva-
sóink figyelmébe olyan 
regényeket, köteteket 
vagy folyóiratokat ajánl, 
melyek a Városi Könyv-
tár felnőtt részlegében 
kikölcsönözhetők.

mozgalmakat az USA-ban, a 
politikai gyilkosságokat, a vi-
etnámi háború elleni tiltako-
zásokat, a berlini fal felhúzását 
és lebontását, az atomcsend-
egyezményt, a gorbacsovi pe-
resztrojkát és természetesen 
a rock and roll és a beat nem-
zedékét. Érdekesség, hogy a 
kelet-európai rendszerváltás 
magyarországi szálai is szere-
pet kaptak a regényben.

A kötet magyarországi 
szerkesztője, Rózsa Judit sze-
rint a trilógia erőssége az író 
saját nézőpontja: „A trilógia 
első kötetének elején a feketéket 
még negatív megkülönböztetés 
éri Amerikában, a harmadik 
rész végén Barack Obamát 
megválasztják elnöknek. Follett 
végigkíséri a Szovjetunió és az 
NDK történetét, a kommuniz-
mus bukását is. Az író mindkét 
vonalat végigviszi, és mindkét 
esetben hirtelen következnek 
be a változások.”

A trilógia mint forma 
továbbra is foglalkoztatja 
Follettet, a hírek szerint legkö-
zelebb a 25 évvel ezelőtt meg-
jelent A katedrálist zárja le egy 
harmadik kötettel.

Az Évszázad-trilógia kö-
tetei kölcsönözhetők a Városi 
Könyvtárban.

Ken Follett: 
Évszázad-trilógia

Vasas Ádám a Szent Imre Tagiskola 
második osztályos tanulója szép si-
kereket ért már el mesemondásból, 
nemcsak a városban, hanem országos 
versenyen is. A mesék közül a humo-
ros áll hozzá legközelebb. Nem csak 
elmondja, de elő is adja azt. Helyben 
a MASZK Egyesület által szervezett 
mesemondó versenyen tavaly II., 
ebben az évben a Magyar Kultúra 
Napjára szervezett népmesemondó 
versenyen I. helyezést ért el. Országos 
megmérettetésen, a „VII. Táltos Világ” 
Népmese- és Népballada előadói ta-
lálkozón kiemelkedő teljesítményével, 
alsó tagozatos kategóriában – ahol 
idősebbek is voltak – EZÜST minősí-
tést ért el. Teljesítményéhez szívből 
gratulálunk Neki, szüleinek, felkészí-
tő tanárának, és további sok sikert 
kívánunk!  Aki szeretné meghallgatni 
a tehetséges kisfiút, a „Matyóföld 
periodika” bemutatásán a Közösségi 
Házban lesz rá lehetősége.

Vasas Ádika eredményei: 
1. A Maszk egyesület által szervezett 
IV. mese- és prózamondó versenyen 
II. helyezés. Ugyanezen versenyen 
a legfiatalabb tehetség (2013. 
szeptember 30.)
2. A Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból szervezett népmesemondó-ver-
senyen I. helyezés (2014. január 22.)
3. VII. „TÁLTOS VILÁG” Népmese- és 
Népballada Előadói találkozón nyúj-
tott kiemelkedő teljesítményével alsó 
tagozatos kategóriában EZÜST minő-
sítést ért el. (2014. október 4.)

Mindig nagyon örülünk, 
ha fiatalok sikeréről hal-
lunk. Különösen akkor, 
ha mezőkövesdi és a 
város hírnevét öregbíti.

A jövő 
színésze?

Cs. Cs. I.

kinczel Brigitta
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olasz fagylaltot ettünk. Nagyon fáradtak 
voltunk, amikor visszatértünk a szállásra, 
ezért mindenki hamar elment pihenni.

Besenyei István

3. Nap Gulyás Lili vagyok, a mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola 10. a osztályos tanuló-
ja. Köszönettel tartozom az iskolának és 
az igazgatóságnak azért, hogy lehetőséget 
kaptam ennek a pályázatnak a keretében 
Szicíliába utazni, és ott 5 napot eltölteni 
más nemzetiségű emberekkel együtt. Ez 
nagyon hasznos volt számomra, hiszen a 
nyelv mindennapos használata sokat ja-
vított az angol kommunikációmon. Sok 
emberrel megismerkedtem, és vannak, 
akikkel még most is tartom a kapcsolatot.

Most arról a napról fogok részlete-
sebben beszélni, amelyiken mindenki 
bemutatta a saját prezentációját. Reggel 
korábban keltünk, fél 8-kor megregge-
liztünk, és utána buszra ültünk, hogy el-
látogassunk Taorminába. A város maga 
gyönyörű volt, magas fekvése miatt kitű-
nő volt a kilátás a tengerpartra és a város 
utcáira, házaira. Először egy ókori szín-
ház romjait néztük meg, majd szabad-
időnkben körüljártuk a környező terüle-

teket. Este miután hazaértünk, mindenki 
visszament a szállására lezuhanyozni, 
majd kezdődhettek a prezentációk. 

Először a németek, majd mi, aztán a 
hollandok, angolok és végül az olaszok 
szerepeltek. Mindenkié nagyon szép és jól 
megszervezett volt. A feladat lényegében 
annyi volt, hogy volt három befektető, aki-
nek el kellett adnunk a tervezett ruhák ter-
veit, meg kellett győznünk őket arról, hogy 
megérné nekik gyártani a mi kiegészítőin-
ket. A nevünk LAKKI volt, ami a kereszt-
neveink kezdő betűiből tevődött össze (Lili, 
András, Korinna, Kamilla, István). Bemu-
tattam magunkat, majd a saját tervezett ru-
ha-összeállításaimat, aztán mindenki sorjá-
ban mondott pár mondatot a sajátjáról. A 
végén válaszoltunk a feltett kérdésre, aztán 
leültünk a helyünkre miután lefotózták a 
munkáinkat, és megnéztük a többiek elő-
adását. Utána mindenkitől elbúcsúztunk, 
megadtuk az elérhetőségeinket és vissza-
mentünk a szobáinkba összepakolni, hiszen 
másnap utaztunk haza. Azóta is sokszor 
meséljük élményeinket mindenkinek.

Gulyás lili
Az iskola honlapján további információ-
kat és képeket találhatnak az érdeklődők.
http://www.szlgimi.hu/

szicíliai élménybeszámoló (2. rész)
2. Nap Kora reggel indultunk Gelába, ami 
az iskola székhelye. Ott először a helyi mű-
vészeti tanár vezetésével a városi múzeu-
mot tekintettük meg. Ezután a középisko-
lába mentünk, ami a miénkhez képest kissé 
szegényes kinézetű volt. Mivel az iskolának 
zeneakadémiai részlege is van, a különböző 
hangszereken játszó zenetanárok koncer-
tet adtak nekünk. Ott volt az egész iskola, 
és minden nemzetet külön bemutattak. 
Elénekeltük a himnuszunkat, és a többi 
ország is. Igazán érdekes volt az is, amikor 
az összes résztvevő énekelte a Queen híres 
számát a We are the Championst.

Már a buszon nem is magyar társaim 
mellé ültem, hanem az olaszok körében 
foglaltam helyet, jókat beszélgetve velük. 
Igazán új élmény volt ennyi új diákkal 
megismerkedni. Pázmándiné tanárnő a 
gördülékeny kommunikáció érdekében 
adott nekünk 5 kérdést, amit a másik négy 
nemzet tanulóinak kellett feltennünk. Így 
még többet tudhattunk meg róluk. Ebből 
most itthon bemutatót készítünk.

Délután Agrigentóba utaztunk, ahol 
egy idegenvezető segítségével régi görög 
templomokat tekintettünk meg. Fantasz-
tikus látvány volt. Úton visszafelé megáll-
tunk egy cukrászda előtt, ahol különleges 

olvasóink írták

Verébavató 
a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában
A kilencedikesek bemutatkozó műsorát és játékos vetélkedőjét tartalmazó programot idén 
október 16-án rendezte meg iskolánk diákönkormányzata. Lázas készülődés és sok próba 
előzte meg a sikeres programot, ahol hét osztály mérte össze tudását, leleményességét. 
Bemutatkozó műsorokkal indult a délután, melyek nagyon színvonalasak és szórakoztatóak 
voltak. Tanárokból és diákokból álló zsűri értékelte a produkciókat. Ezután játékos vetélkedő 
következett, mely fejtörőt, táncversenyt, ügyességi versenyszámot, és karaoke-t tartalmazott. 
A szoros küzdelemben a következő osztályok végeztek a dobogón:
1. helyezett: 9. A osztályfőnök: Juhász Éva
2. helyezett: 9. F osztályfőnök: Papp Tamás
3. helyezett: 9. E osztályfőnök: Sallai Zsuzsanna
Eskütétellel és ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a vidám délután. Gratulálunk 
minden induló osztálynak és osztályfőnökeiknek, és reméljük, a készülődés során si-
került igazi közösséggé összekovácsolódni. 

 

A győztes csapat

2. nap: Agrigento. Az összes résztvevő Prezentáció

Dr. Radványiné Fodor Valéria
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kultúra

a századforduló költői
A 19. és a 20. század fordulójának költészetéről beszélgettek az Irodalmi Kávéház Klub 
legutóbbi összejövetelén november 5-én.

A Városi Könyvtárban meg-
rendezett eseményen elsősor-
ban Reviczky Gyula, valamint 
Komjáthy Jenő életével és 
munkásságával foglalkoztak a 
klub tagjai. A 19. század má-
sodik felében a népnemzeti 
irányzat uralkodott a magyar 
irodalomban, melynek képvi-
selői Arany Jánost követték, 
viszont a fiatalokhoz Revicz-
ky költészete állt közelebb. 
Reviczky Gyula a tragikus 

sorsú költők közé tartozott, 
hiszen egész életében sok ne-
hézséggel kellett megküzde-
nie, ráadásul nagyon korán, 
mindössze 34 éves korában 
hunyt el 1889-ben.

Reviczky fiatalon felköl-
tözött Pestre, de kortársai 
hosszú ideig nem ismerték el 
a költészetét. A versek mellett 
regényírással is próbálkozott, 
azonban alkotásait sokáig kö-
zönnyel fogadták. Munkássá-

gát csak pályájának végefelé 
értékelték, viszont betegsége 
miatt nem élvezhette sokáig 
a sikert. Reviczkynek mind-
össze két kötete jelent meg, 
Ifjúságom, valamint Magány 
címmel. „Úgy gondolom, hogy 
személyében egy méltatlanul 
elfeledett költőről beszélhe-
tünk, hiszen lényegében ő 
tette le a 20. század költésze-
tének alapjait. Ady Endrére 
például nagy hatással volt a 
munkássága és Ady versei-
ben is felfedezhetőek Reviczky 
stílusjegyei”– mondta Török 
Ferenc, az Irodalmi Kávéház 
Klub vezetője.

koMjáthY jENŐ A korszak 
másik kiemelkedő költője 
Komjáthy Jenő volt, akinek 
az életpályája nagyon hason-
lóan alakult Reviczky Gyulá-
éhoz. Eegyetlen kötete jelent 
meg „A homályból” címmel, 
viszont a megjelenését már 
nem érhette meg, ugyanis 36 

évesen, 1895-ben meghalt. 
Költészetét a gnoszticizmus 
határozta meg, éppen ezért 
élesen elhatárolta a földi és 
a földöntúli élet szerepét, 
illetve jelentőségét. „Komjá-
thy vallotta, hogy nem a földi 
élettel kell foglalkozni, hanem 
a földöntúli lényeget kell vala-
milyen módon megragadni és 
a középpontba helyezni. Re-
viczkyhez hasonlóan lázadó 
típus volt, hiszen ő is valami 
újat szeretett volna alkotni, 
lényegében a szimbolizmus 
előfutárának tekinthetjük” 
– emelte ki Török Ferenc.

A klubdélután keretében 
Reviczky és Komjáthy mun-
kásságán kívül szó esett többek 
között Ábrányi Emil, Endrődi 
Sándor, Pósa Lajos, Kiss József 
és Szabolcska Mihály költésze-
téről is, akik kivétel nélkül meg-
határozó szerepet töltöttek be 
hazánk irodalmi életében a 19. 
és a 20. század fordulóján.

B. krisztián

két káplán érkezett
Vadászi László és Szabó Attila személyében két új káplán teljesít papi szolgálatot Mezőkövesden augusztus 1-jétől.

Vadászi László 55 esztendős és a fővárosban szüle-
tett. A középiskolai tanulmányai után a Budapesti 
Műszaki Egyetemre járt, majd villamosmérnökként 
dolgozott. Feleségével tizenkilenc évig éltek boldog 
házasságban, miközben elmélyültek a római katoli-
kus vallásban. Vadászi László tagja lett a budapesti 
Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia első közösségének 

és hitvesének el-
vesztése után a kö-
zösség személyére 
gyakorolt hatására 
választotta a papi 
hivatást. 2007-ben 
a Londoni Szemi-
náriumra került, 
ahol 2008-tól két 
évig tanult. Ha-
zatérése után az 
Egri Egyházmegye 
Szemináriumán, 

majd a Redemptoris Mater Missziós Szemináriumán 
végezte tanulmányait. Dr. Ternyák Csaba egri érsek idén 
júniusban szentelte pappá és augusztus 1-jétől a Szent 
László Plébánián látja el hivatását. „Én azt láttam és 
tapasztaltam az életemben, hogy mindig érdemes oda-
figyelni Istenre. Úgy érezzük, hogy szabadok vagyunk és 
ez valamilyen formában igaz is, de jó tisztában lennünk 
azzal, hogy az életünk kereteit Isten adja. Ez segít nekem 
abban, hogy folyamatosan Istenre figyeljek” – mondta 
Vadászi László káplán.

SZABó ATTILA 1984-ben a szlovákiai Királyhelmecen szü-
letett. Gyermekkorát Dobóruszkán töltötte, míg az általá-
nos és középiskolai tanulmányait a felvidéki Nagykapos 
városában végezte el. Szabó Attila gyermekkorától kezd-
ve vallási neveltetésben részesült, és ez meghatározta az 
egész életét. Teológiai tanulmányait 2004-ben kezdte el 
az Egri Egyházmegye Szemináriumán, majd dr. Ternyák 
Csaba egri érsek 2011-ben pappá szentelte. Ezután két 
évig Sárospatakon, újabb egy évig pedig Sirokon szol-

gált káplánként. 
Szabó Attilát idén 
helyezték át a me-
zőkövesdi Jézus 
Szíve Plébániára 
augusztus 1-jén.

Kiemelt fel-
adatának tartja, 
hogy megismer-
tesse az emberek-
kel Jézus életét, 
illetve tanításait, 
továbbá hangsú-
lyozza a szeretet 
erejét és fontosságát. „Nagyon fontos Krisztus szere-
tete, Isten szeretete, ugyanis a szeretetből fakad min-
den jó cselekedet. Erre tanít bennünket Krisztus, hogy 
szeressük Istent, valamint embertársainkat és ennek 
megfelelően éljünk” – emelte ki Szabó Attila, a Jézus 
Szíve Plébánia káplánja.

Prezentáció

Reviczky Gyula Komjáthy Jenő

Vadászi László

Szabó Attila

B. Krisztián
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közhírré tétetikközhírré tétetikmozaiksziréna

Hívogató

November 22. szombat
9–14 óráig Foltvarrók adventi 

foglalkozása és gyermekeknek süthető 
gyurmából gombok és kitűzők készítése 

a Közösségi Házban

November 25. kedd 
18 órától Heltai Jenő: A néma levente – 
történelmi darab 2 részben az Éless-Szín 

előadásában a Közösségi Házban

November 27. csütörtök
15 óra 30-tól Mezőkövesdi Fotóklub 

a Közösségi Ház klubtermében

November 28. péntek
16 órától Adventi készülődés 

a Kabócákkal a Közösségi Házban

November 29. szombat
9 órától XVIII. Rozmaring Cukrászda 

Open sakkverseny

November 29. szombat
9–18 óráig II. Esküvő kiállítás, szakmai 

nyílt nap a Közösségi Házban

December 3. szerda
16 órától Téravató ünnepség

a Jezsuiták terén és 
a Jézus Szíve templomban

December 3. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub – 
Tóth Árpád élete és munkássága 

a Városi Könyvtárban

December 4. csütörtök
15 órától Papczun Ernő falvédő 

kiállításának megnyitója a Közösségi Házban

December 4. csütörtök
17 órától Dr. Kádár Annamária Útrava-
ló kényes nevelési helyzetekhez című 

előadása és a Mesepszichológia 2. című 
könyv bemutatója a Közösségi Házban

December 5. péntek
17 órától Szent László Gimnázium és 

Közgazdasági Szakközépiskola 
szalagavató ünnepsége a Közösségi Házban

December 6. szombat
9–12 óráig Adventi kuckó, 

10 órától találkozás a Mikulással 
a Gyermekkönyvtárban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
november 16–22-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 
(Szent László tér 2.)

november 23–29-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

november 30 – december 6-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

november 22. 
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

november 29.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a

december 6.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

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: „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
Az adventi időszakban a reggeli misék 6 és 6 óra 
45 perckor kezdődnek a vasárnapok kivételével
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 28. és november 
10. között 3 házasságkötést és 15 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Bóta József – Krekács Ágnes,

Oláh Gerzson – Balog Brigitta,
Farkas Richárd – Báder Evelin.

haláleset
Marczis Lászlóné 89 éves,

Kaló Józsefné 92 éves,
Dr. Zsemlye László 72 éves

mezőkövesdi lakos.

Stopper
November 22. szombat 

16 órától Mezőkövesd Zsóry – 
Vasas FC NBII-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

December 6. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC 
– Ceglédi KKSE NB I-es férfi 

kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

A nagy sikerre és érdeklődésre való 
tekintettel ismét Simon & Garfunkel estet 
rendezünk a mezőkövesdi Zeneiskolában.
Időpont: 2014. december 1. (hétfő) 18 óra

Az est fellépői: Jobbágy Bence és Méhes Adrián

A belépés díjtalan, de köszönettel 
fogadjuk a felajánlásokat
 a Művészeti Iskola Alapítványára.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó
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Vámos Zoltán alpolgármester ügyfélfogadási rendje:
– minden hónap első csütörtökén 15–18 óráig 
– szükség esetén az alpolgármester által külön megjelölt időpontban
Telefon: (49) 511-540 | Fax: (49) 511-561 | E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.hu

meghíVó
Szeretettel várjuk Önt és kedves ismerőseit

a MÉRTÉK KÖR következő összejövetelére
2014. november 27-én, csütörtökön 16.30 órára 

a Népi Művészetek Háza nagytermébe
Program:

„Mezőkövesd újabb öt évre szóló tervei a matyó népművészet tükrében”
Vendégünk: Dr. Fekete Zoltán polgármester

„Mit jelent számomra a matyó kultúra öröksége?”
Megszólalnak a nemrégiben 

alakult Hagyományőrző együttes tagjai

„Hírek, érdekességek Matyóföld vonatkozásában”
Berecz Lászlóné összefoglalója a közelmúlt eseményeiről

„Advent Budapesten” 
Kirándulás szervezése a Néprajzi Múzeumba és a Vörösmarty téri karácsonyi vásárra

Szívélyes üdvözlettel:
Berecz Lászlóné egyesületi elnök

Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola

OM azonosító: 029292
Telephely kód: 001

Intézmény telefonszáma: 49/500-033
E-mail címe: szlgimi@t-online.hu

Honlap: www.szlgimi.hu

Pót nyíltnap: 2014. december 9. 10 óra
A központi írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17.
A központi írásbeli vizsga jelentkezési határideje: 2014. december 9.
Szóbeli meghallgatás ideje: 2015. február 19-20-21.

KÉPZÉSEINK:
Nyelvi előkészítő

01 – angol,
 02 – spanyol

Emelt óraszámban 
tanulják 

az idegen nyelvet.

Humán irányultság
03

Magasabb óraszám 
magyar és 

történelem tantárgyakból 

Általános tagozat
04

Magasabb óraszám 
matematika és 

informatika 
tantárgyakból 

6 osztályos gimnázium
05

A természettudományos tárgyak és az idegen nyelv 
magasabb óraszámú oktatása a jellemző.

Közgazdasági
07

Elméleti és gyakorlati 
közgazdaság szakma-

csoportos oktatás
Magasabb óraszám 
idegen nyelvből és 

matematikából

Rendészeti
08

Elméleti és gyakorlati 
közszolgálat szakmacso-

portos oktatás
Magasabb óraszám 

idegen nyelvből

Ügyviteli
09

Ügyviteli szakma-
csoportos oktatás

Magasabb óraszám 
idegen 

nyelvből

Mezőkövesd Város Önkormányzata  és a Jézus Szíve Plébánia

TÉRAVATó ÜNNEPSÉGET
rendez 2014. december 3-án, szerdán, a Jezsuiták terén 

(Mátyás király út és Egri út kereszteződése), 
és a téren található Jézus Szíve templomban.

Az ünnepség rendje:

16.00 – A jezsuiták működése Mezőkövesden – mezőkövesdi szemszögből 
Előadó: VARGA LÁSZLÓ (helyszín: a templom)

16.30 – A jezsuita misszió Mezőkövesden - jezsuita rendtörténeti szemszögből 
Előadó: P. BARTÓK TIBOR S. J. jezsuita szerzetes 

(helyszín: a templom)

17.00 – A tér megnyitása és megáldása a helyszínen 
Ünnepi beszédet mond: DR. FEKETE ZOLTÁN 

Mezőkövesd város Polgármestere
17.30 – szünet

18.00 – ÜNNEPI SZENTMISE 
Főcelebráns: DR. TERNYÁK CSABA egri érsek

Szentbeszédet mond: P. FORRAI TAMÁS S.J. jezsuita tartományfőnök

Az ünnepségen közreműködnek a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 
és Kollégium növendékei, valamint 

a mezőkövesdi Szent István Katolikus Általános Iskola tanulói.

Meghívó

közhírré tétetik

A mezőkövesdi múzeumok téli nyitva tartása

TÁNCRA PERDÜLSZ VELÜNK?
A Matyó Népművészeti Egyesület folklór csoportjai szívesen látják a csatlakozni 
vágyó jelentkezőket (kezdőket és újrakezdőket egyaránt) az alábbiak szerint:
Matyó Néptáncegyüttes (minden pénteken 18–21 óra között és szombaton 10–13 óra között)

Matyó Népi Együttes (minden csütörtökön 18–20 óra között)

Hagyományőrző Együttes (minden vasárnap 16–18 óra között)

Kujtorgó Néptáncegyüttes (minden szombaton 15–18 óra között)

A Borsóka Hímzőkör az igényes kézimunka kedvelőit várja 
minden páros csütörtökön 15–18 óra között.

Jelentkezés, bővebb információ: 
Népi Művészetek Háza Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.
Tel: 49/411-686, 30/228-7119, e-mail: info@matyofolk.hu

MATYó MÚZEUM: 
Keddtől vasárnapig: 9–15 óráig

HAJDU RÁFIS JÁNOS 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPMÚZEUM: 
Keddtől vasárnapig: 9–16 óráig

KISJANKó BORI EMLÉKHÁZ: 
November-december hónapban: 
keddtől szombatig 10–14 óráig,  
Január-március hónapban: péntektől vasárnapig: 
10–14 óráig

TAKÁCS ISTVÁN
 GYŰJTEMÉNY 
- VÁROSI GALÉRIA: 
Keddtől szombatig: 9–15 óráig

A HADAS városrész kéz-
műves alkotóházai csak 
előzetes bejelentkezéssel 
látogathatók, kivéve a 
Fazekasház, ami egész 
évben nyitva tart.
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sportkalauz

Jubiláló verseny

laBDarÚGás az első helyen áll városunk felnőtt csapata az őszi szezon 
utolsó fordulója előtt. tóth lászló tanítványai a siófoki siker után Gyirmóton 
sem maradtak pont nélkül.

fgsz siófok 
– mezőkövesd zsóry 1-2 (1-2)
A Merkantil Bank Liga 13. játéknap-
ján a 15., azaz kieső helyen álló Siófok 
vendégeként léptek pályára labdarú-
góink november 8-án. 

Csapatunk óriási elánnal kezdte a 
mérkőzést és Balajti már az első perc-
ben eltalálta a kapufát. A 6. percben 
Daru robogott végig a térfélen, majd 15 
méterről a bal alsó sarokba lőtt, így a 
hazaiak szereztek vezetést. Tíz perccel 
később Takács kapott jó indítást, majd a 
16-os vonaláról a siófoki kapu bal olda-
lába lőtt. A 32. percben Hegedűs Csaba 
egy igazítás után 20 méterről a bal alsó 
sarokba bombázott, így labdarúgóink 
megfordították az eredményt.

A második játékrész 47. percében 
Kulcsár lekönyökölte a vele szemben sza-
bálytalankodó Peszmeget, amiért a játék-
vezető kiállította. A létszámfölény után 
vérszemet kaptak a Balaton-partiak, akik 
többször is közel jártak a gólszerzéshez, 
de egyenlíteniük nem sikerült.

gyirmót fC győr 
– mezőkövesd zsóry 2-2 (0-0)
A Merkantil Bank Liga 14. fordulójában a 
sokáig élen álló Győr-Sopron megyei gárda 
fogadta Tóth László tanítványait november 
15-én. Sisa Tibor csapata a kezdő sípszó 
után azonnal nekirontott Balajtiéknak. A 
vendéglátók több ígéretes lehetőséget is 
kialakítottak, de nem tudtak gólt szerez-
ni. A viharos hazai kezdés után jobbára 
a mezőnyben pattogott a labda, mindkét 
oldalon sok technikai hiba jellemezte a 
játékot és a kapuk néhány távoli lövést 
leszámítva nem forogtak veszélyben.

IzGalMas hajrá Fordulás után rákap-
csoltak a felek és lényegesen több veszélyes 
szituáció alakult ki a kapuk előtt. A 64. mi-
nutumban egy szép kövesdi akció végén 
Balajti kapott remek indítást a leshatáron és 
a labdaátvétel után a kifutó Somogyi mellett 
éles szögből okosan a hálóba emelt. Csapa-
tunk a gól után is lendületben maradt, de a 
kimaradt lehetőségeket követően Magas-
földi beadása után Papp bólintott közelről a 

hálóba a 85. percben. A válasz gyorsan érke-
zett, mivel a találkozó utolsó előtti percében 
Molnár kiváló jobb oldali beadását követően 
Máté továbbított közelről a gólvonal mögé. 
A kövesdi siker így is elmaradt, miután a 
hazaiak Beliczky szerencsés körülmények 
között esett találatával egy pontot otthon 
tartottak. Csapatunk 14 mérkőzésen 29 
pontot szerzett, míg a 2. helyezett Gyirmót 
28 egységgel áll a tabellán.

KIESÉS Labdarúgóink a Ligakupa C csoportjának 5. 
fordulójában az MTK Budapest együtteséhez látogat-
tak november 12-én. Az összecsapás elején a hazaiak 
kezdtek jobban, akik Vass találatával a 22. percben 
előnyhöz jutottak. Tíz perccel később egy formás akció 
végén Kulcsár kapott jó indítást és 13 méterről hig-
gadtan a hálóba helyezett. Az egyenlítés után csapa-
tunk átvette a játék irányítását, de a fölény meddőnek 
bizonyult. Fordulás után ismét Garami József együtte-
se játszott jobban és Csíki 12 méterről szerzett bomba-
góljával 2-1-re megnyerte a mérkőzést. A kvartettet a 
Dunaújváros vezeti 13 ponttal, az MTK 12, a Mezőkö-
vesd Zsóry 3, míg a Balmazújváros 1 pontos.

KÉZILABDA óriási küzdelemben értékes pontokat szerzett városunk felnőtt együttese a Gyöngyös ellen megrendezett szom-
szédvári rangadón. Kézilabdázóink emellett  Orosházán nagy lépést tettek a továbbjutás felé a Magyar Kupában.

Mezőkövesdi KC 
– B. Braun Gyöngyös 26-25 (12-16)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság alapszakaszának 
10. fordulójában a felsőházba jutásért harcoló Heves 
megyei alakulat látogatott Mezőkövesdre november 
5-én.  A presztízsmeccs nagy küzdelmet ígért, hiszen 
a két együttest mindössze két pont választotta el a 
tabellán a forduló előtt. 

A találkozó eleje drámaian alakult, mivel csapatunk 
kapusa, Liszkai már az első percben megsérült. A rangadó 
első gólját a vendégek szerezték, amire az MKC egy 3-0-ás 
rohammal válaszolt. A jó iramú, igazi rangadó hangulat-
ban zajló összecsapás hullámzóan alakult, hol az MKC, hol 
a Gyöngyös állt jobban. Csapatunk a félidő hajrájában el-
bizonytalanodott, így Szalafaiék az utolsó 8 percet 4-0-val 
hozták le és 4 gólos fórral vonulhattak a szünetre.

FORDULAT A VÉGÉN A szünet után gyökeres fordula-
tot vett az összecsapás, ugyanis együttesünk össze-
szedett, lendületes és pontos játékkal rukkolt elő. Az 
MKC védekezése hatékonyan működött, Volarevics 
pedig bravúrt bravúrra halmozott a gólvonal előtt. A 

kiváló védekezés mellett elől Vasics parádézott, akit képte-
lenek voltak féken tartani a gyöngyösiek. A rendkívül izgal-
mas hajrát az MKC bírta jobban, így csapatunk 2010. május 
22-e után újra győzött a szomszédvári együttes ellen.

Mezőkövesdi KC 
– Grundfos Tatabánya KC 24-26 (10-10)
A 11. fordulóban az évek óta élmezőnyhöz tartozó, je-
lenleg 4. helyen álló dunántúli gárdát fogadták kézilab-
dázóink november 8-án.

A mérkőzés Radnic találatával kezdődött, melyre nem 
sokkal később Bodó válaszolt. Ezután hosszú időn keresz-
tül felváltva potyogtak a gólok. A mérkőzésen először a 21. 
percben 8-6-nál alakult ki kétgólos különbség, ekkor Törő és 
Boskovic volt eredményes. Ezt követően percekre befagyott 
az eredményjelző, majd csapatunk a hajrában támadásban is 
elkapta a fonalat. Sorrendben Cuzic, Vasic és Lókodi is bevette 
a dunántúliak hálóját, amire a játékrész lezárásaként Bodó 
válaszolt, így 30 perc után döntetlenre álltak a felek.

NYÍLT TALÁLKOZó Fordulás után Radnic szerezte az első gólt, 
melyre a látogatók hárommal válaszoltak. Skaliczki László 
tanítványai sem adták alább és postafordultával „hintet-
tek” egy hármast, így az MKC a 36. minutumban 14-13-ra 

vezetett. A hullámzó játék ezután is folytatódott, hiszen 
Mazákék újra kivágtak egy válasz nélküli triplát. A záró 
10 perc 22-19-es tatabányai vezetésről kezdődött meg, 
de az MKC folyamatosan felzárkózott, viszont Bodó az 
utolsó percben eldöntötte a két pont sorsát. Trivkovicsék 
8 ponttal a 7. helyen állnak a tabellán, az egyaránt 10 
pontos Gyöngyös és Orosháza mögött.

FÖLÉNYES SIKER Csuzicsék a Magyar Kupa 
nyolcaddöntőjének első találkozóján Orosházára 
látogattak november 12-én. Az összecsapás rajtját 
Vladan Jordovics csapata kapta el jobban, de 4-2-es 
hazai előny után az MKC 6-5-re fordított. Trivkovicsék 
a záró periódusban is kitűnően látták el a feladatukat 
védekezésben, melyhez hatékony támadójáték páro-
sult, ennek köszönhetően magabiztos fórral zárták a 
félidőt. Fordulás után 14-11-re feljöttek Milovicsék, de 
csapatunk rövid idő alatt 19-13-ra ellépett és nem is 
engedte ki kezéből az előnyt. Az eredmény: Orosháza 
FKSE-Linamar – Mezőkövesdi KC 21-29 (8-13).

A visszavágót a tervek szerint december 3-án 
rendezik meg Mezőkövesden, azonban az egyezteté-
sek még zajlanak, így elképzelhető, hogy a csapatok 
csak januárban csapnak össze városunkban.

Kövesdi siker a presztízsmeccsen

a dobogó tetején

bokri

Bódi krisztián
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A Mezőkövesd Zsóry úszószakosztályának 
szervezésében megrendezett eseményen 
15 egyesületből összesen 175 sportoló vett 
részt. A régióból érkezett csapatok mellett 
az elmúlt évek hagyományait követve a ro-
mániai Marosvásárhely úszói képviseltették 
magukat. A kiírás értelmében a gyerekek 
négy versenyszámban mérték össze tudá-
sukat. A 2005-ös születésűek, illetve attól 
fiatalabbak 33 métert, míg az idősebbek 66 
métert teljesítettek. A gyerekek korosztá-
lyonkénti eloszlását tekintve elmondható, 
hogy a 9 évesnél fiatalabbak között erős és 
népes mezőny gyűlt össze, míg az időseb-
bek közül kevesen álltak rajtkőre.

MEGNYItó A rangos versenyt Molnár 
Istvánné települési képviselő nyitotta 
meg, aki kiemelte, a kormány, illetve a 
város vezetése is kiemelten támogatja a 
sportfejlesztéseket azért, hogy az egyesü-
letek minél jobb feltételek között készül-
hessenek és versenyezhessenek. Ezt kö-
vetően megkezdődött a viadal, melynek 
keretében összesen 128 futamot bonyolí-
tottak le az uszodában.

A házigazda Mezőkövesd Zsóry csa-
patából 38 sportoló indult a versenyen és 
kivétel nélkül jó eredményeket értek el: az 
erős mezőnyben 16 aranyérmet, 11 ezüs-

töt és 8 bronzérmet szereztek. Ezen felül 
5 futamban 4. helyezést értek el, 9 alka-
lommal végeztek az 5., míg 6 esetben a 6. 
pozícióban. „Nagy büszkeséggel és túlzás 
nélkül mondhatom, hogy várakozásokon 
felül szerepeltek a versenyzőink. Külön 
szeretném kiemelni Pap Sárát és Szlatki 
Tímeát, akik idén nyáron tanultak meg 
úszni, ennek ellenére nagyon szépen sze-
repeltek és kellemes meglepetést okoztak a 
teljesítményükkel” – hangsúlyozta Polgár 
Sipeki Éva, a Mezőkövesd Zsóry úszó-
szakosztályának vezetője.

Az eseményen természetesen részt 
vettek az UMEI Teknőcök sportolói, 
akik közül tizenhatan álltak a rajtkőre. 
Az egyesület versenyzői 20 arany-, és 11 
ezüstérmet vehettek át, emellett két alka-
lommal állhattak fel a dobogó legalsó fo-
kára az eredményhirdetésen.

NEMEs GEsztus A hagyományoknak 
megfelelően Schumy Géza és Zsóry Lajos 
tiszteletére két emlékfutamot rendeztek. 
A verseny keretében 133 m-es vegyes 
úszásban hirdettek versenyt az úszóknak. 
A tavaly megalapított Zsóry Lajos Kupát 
a házigazda MSE-Zsóry legeredménye-
sebben szereplő sportolói kapták meg. A 
vándorserleget idén a fiúk közül Besenyei 

István, míg a lányok közül Kis-Csabai 
Nóra vehette át Ördög Rebeka nemes 
felajánlásának köszönhetően. Rebeka ösz-
szesítésben egy ponttal megelőzte Nórát, 
azonban a tavalyi győzelme után idén „át-
engedte a helyét”.

„Szeretném megköszönni Kis-Csabai 
János, Polgár Péter, Seres András, Fügedi 
József, Kaló László, Gyenge Csaba, Árvai 
Tibor, a szikszói Gregó Adrienn és Berentés 
Viktória, továbbá Köteles Zoltán, Guba 
Nikolett, Marczis Réka, Gregó Karolina, 
Ududné Kiss Tünde, Szlatkiné Tímea és 
Farkasné Lívia munkáját. Külön köszönöm 
a Kiss és Társa Kft., a Jacsó Kft. és a Ko-
vács Kft. támogatását, továbbá ifj. Kovács 
István segítségét, aki jelentős mértékben 
hozzájárult a verseny zavartalan lebonyo-
lításához” – mondta el Polgár Sipeki Éva.

Emellett köszönetet mondott a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Város-
gazdálkodási Zrt. vezetőinek és munka-
társainak a helyszín biztosításáért, illetve 
az anyagi támogatásért.

Az MSE-Zsóry úszói legközelebb 
november 22-én Göncön, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Amatőr Úszó-
versenyen vesznek részt, míg egy nap-
pal később Salgótarjánban, a Kiss Géza 
emlékversenyen.

Jubiláló verseny

Történelmi bokszsikerek Egerben rendezték meg az országos megmére-
tést október 28-a és 31-e között, ahol összesen 
40 egyesület 140 bokszolója lépett szorítóba. A 
Mezőkövesd Zsóry ökölvívó szakosztályát junior 
korcsoportban az 52 kg-ban induló Horváth Vik-
tória, valamint az 57 kg-osok között versenyző 
Balogh Aranka képviselte. A szakosztály spor-
tolói kitűnő teljesítményt nyújtottak, ugyanis 
Viktória bronzérmet szerzett, míg Aranka 2. he-
lyezést ért el. „A szakosztály több mint 40 éves 
történetében ez volt az első alkalom, hogy női ver-
senyzőket indítottunk az OB-n. A viadal elején 
túlságosan izgultak, ennek ellenére nagyszerűen 
helytálltak. Úgy gondolom, hogy egy kis szeren-
csével, akár fényesebb érmeket is szerezhettek vol-
na” – értékelte a hölgyek nagyszerű teljesítmé-
nyét Tóth József edző.

Városunk történetében 

először képviselték női 

versenyzők Mezőkövesdet 

az országos Ökölvívó 

Bajnokságon. horváth 

Viktória, valamint 

Balogh aranka egyaránt 

dobogós helyen végzett 

a rangos sporteseményen.

tizenötödik 
alkalommal rendez-

ték meg a zsóry kupa 
úszóversenyt 

a zsóry Gyógy-
és strandfürdőben 

november 7-én.

bokri

bokri

„A legfontosabb, amit 
a győzelemből megtanulhatunk, 

hogy képesek vagyunk rá.”

Dave Weinbaum



„Én mindig is jó szándékú gyerek voltam, csak 
mire a szándékom végére értem, rossz lett.”

Bendegúz

Sok szeretettel meghívjuk
a MASZK Egyesület nevében az

Indul a bakterház
című vígjáték bemutató előadására

2014. november 23-án (vasárnap) 18 órára
a közösségi ház színháztermébe

Rendező: Budai károly 
a MASZK alapítója

jegyek a közösségi házban kaphatók, 
500 ft-os és 800 ft-os áron!

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
és a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 

tisztelettel meghívja 

a Matyóföld című időszaki kiadvány 
2013-2014-es évek 

irodalmi-helytörténeti terméséből 
összeállított, soron következő 

kötetének bemutatójára.
Időpont: 2014. november 28.

(péntek) 15 óra
Helyszín: a mezőkövesdi Városi Galéria 

Házasságkötő terme  
(Mezőkövesd, Szent László tér 23.)

A megjelenteket köszönti és a kötetet  
az Olvasóközönség figyelmébe ajánlja: 

Dr. Fekete Zoltán, 
Mezőkövesd Város Polgármestere

A kötetet bemutatja: 
Dr. Hajdu András, a szerkesztőbizottság elnöke

Közreműködik:
Bán Ottilia, Bíró József , dr. Szedresi István, 

Takács Norbert, Vasas Ádám

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A kötet  a helyszínen 

2000 Ft-os áron megvásárolható!


