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A Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. ál-
tal működtetett gyermekkönyvtár folyamatosan 
bővíti a kicsiknek, iskolásoknak szóló könyv-
gyűjteményét. Emellett egész évben számos 
érdekes, az évszakokhoz, ünnepekhez kötődő 
kézműves-foglalkozásokkal is csalogatják a 
gyerekeket. Most egy újabb kezdeményezésnek 
köszönhetően mintegy 100 ezer forint érték-
ben színes és vonzó bútorokkal gazdagodott 
a mese- és ifjúsági könyvek tárháza. „Néhány 
évvel ezelőtt új helyiséget biztosított a gyermek-
könyvtár számára az önkormányzat. Már régóta 
szerettünk volna olyan berendezési tárgyakat 
vásárolni, amelyek megfelelnek a gyermek 
olvasóink életkori sajátosságainak, igényeinek. 
Most lehetőségünk nyílt arra, hogy új bútorokat 
vásároljunk. Ennek köszönhetően egy gyermek-
kuckót alakítottunk ki sátorral, színes székek-
kel, asztalokkal, kúszófolyosóval” – mondta el 
Juhász Mónika, a könyvtár szakmai vezetője. 

Az adventi időszakban a nyitva tartási 
időben programokat, kézműves-foglalkozásokat 
szerveznek az óvodásoknak, kisiskolásoknak. 
December 6-án, szombaton pedig a Mikulás is 
megérkezik a könyvtár kis látogatóihoz. 

Elindult
a bakterház

Új, színes 
bútorokkal 

várják a kicsiket 
a Városi Könyvtár 

gyermek-
részlegében. 

 

Olvasás 
 

környezetben

A Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület két felvonásban vitte 
színpadra a magyar filmművészet egyik legismertebb és legsikeresebb 
alkotását november 23-án. Regős Bendegúz történetét szinte mind-
enki ismeri. A nehéz sorsú, szegény családból származó pajkos legé-
nyt az édesanyja elszegődteti a lókupechez. Az ifjú innen a bakterhez 
keveredik, aki tehénpásztorkodással bízza meg. Szabó bakter, valamint 
a zsugori anyja, a Banya erőteljesen sanyargatja a fiút, aki elhatározza, 
hogy alaposan megleckézteti őket. Az ifjú számos kalandba keveredik, 
valóssággal forr körülötte a levegő. Bármerre jár, megjelenésével állandó 
kalamajkát és zűrzavart okoz. Csínytevései, gyermeki csibészsége, a Bak-
terrel és a Banyával folytatott örökös, szűnni nem akaró harca, egész 
estére garantálja a jó szórakozást és önfeledt nevetést. A darab végén a 
bakterház összedől, Bendegúz pedig elegánsan továbbáll.

A Budai Károly, a MASZK alapítója által rendezett 
darabban a társulat színészei egytől egyig kiváló teljesítményt nyújtot-
tak, ami azért is nagy szó, mert a klasszikus darabot nemhogy überelni, 
megközelíteni is roppant nehéz. A Bendegúzt alakító Molnár Károly 
Gábor zseniálisan „adta el” színpadi önmagát a közönségnek, ugyanis 
elragadó lendülettel, bájjal és hitelességgel játszotta el a minden ízében 
csibész, rosszcsont kisfiút. A Bakter (Takács Norbert), a Banya (Kürtösi 
Zsuzsanna), illetve a darab többi szereplője a szerepét egytől egyig mé-
lyen átélve tették hitelessé a remekművet, amely a MASZK Egyesület 
előadásában régi fényé- ben pompázott.

Nagy sikerrel mutatta be 
a MaszK Egyesület az Indul a 

bakterház című vígjátékot 
a Közösségi házban.

MaszK-MEstErMŰ

színes-játékos

jó hír azoknak, akik nem látták a 
színdarabot, hogy januárban ismét 

elindul majd a bakterházi őrület 
a közösségi Házban. aki látta, 

azért, aki nem látta, azért érdemes 
megnéznie a vígjátékot. a közönség 

soraiban ülők garantáltan fele-
jthetetlen estével gazdagodnak a 
„kövesdi Bendegúz” és társainak 

fergeteges produkciója jóvoltából.

14. alkalommal szervezett régiós összejövetelt 
a Matyóföldi Foltvarró Klub november 22-én. 
Budapesttől Debrecenig számos településről 
érkeztek foltvarrók a Közösségi Házba. A találkozón 
kézműves technikával készített karácsonyi 
kiegészítők, fára akasztható, ablak- és ajtódíszek 
mellett gyertyatartókat, adventi koszorúkat, 
párnahuzatokat, ágyterítőket is meg lehetett 
tekinteni. A gyermekek mézeskalácsot sütöttek, 
valamint süthető gyurmából gombokat, kitűzőket 
és karácsonyi díszeket készítettek.

Ün
ne

p-

várásvarrás
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lt-

M. zs.

Bódi K.

B. K.
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A CD-t tüzetesen szemrevételezve, örömöm egyre fokozódott, hiszen a CD alkotója a komolyze-
ne hírének egyik nagyszerű, világhírű magyar reklámozója, a Benkó Dixieland Band, melynek élő 
hangversenyét többször volt módom élvezni Budapesten, Kecskeméten, és lemezről otthonomban 
is – most pedig itt van az a CD, amiről nem tudtam, s melynek segítségével egy karácsonyi mise 
teljes áhítattal, zavartalanul hallgatható, átélhető otthonomban, ráadásul bármikor, csak kellő lelki 
ráhangoltság szükséges! Ráhangoltság a karácsony, a Megváltó születésének nagyszerű hírére, a 
szeretet hirdetésére, gyakorlására – és ráhangoltság a szívet-lelket finomító, melengető zenére!

A Benkó Dixieland Band a világon először vállalkozott arra, hogy karácsonyi liturgiára New 
Orleans-i zeneművet komponáljon, s ezt klasszikus kórussal színesítve mutassa be a közönségnek. 
Ez a mű 1991. szeptember-októberben készült, s került a hanglemezpiacra. A mű eredeti, amerikai 
hangzását a két sztárvendég hitelesíti – ez még csak fokozta boldogságomat, hiszen egyikük a Pap 
Pál által Mezőkövesden „Nagy fehér ember” címen a Matyóföld periodika 2007-2008. évi, valamint 
az ötvenedik évi jubileumi Matyóföldben ismertté tett – a kivándorolt matyó szülők gyermekeként 
1928-ban már Amerikában született – Joe Murányi, aki kiváló képességei révén nem kisebb együt-
tesben klarinétozott hosszú évekig, mint Louis Armstrong zenekarában, s aki mindig nagy szeretet-
tel beszélt szülei földjéről, Mezőkövesdről. 

Dicsőséget szerzett Mezőkövesdnek világhírű 
klarinétjátékával és Matyóföldhöz való ragasz-
kodásával, ezért 2009-ben a város díszpolgárává 
fogadta távolra szakadt hazánkfiát. Ő maga az 
Amerikai Egyesült Államokban alussza örök ál-
mát 2012-ben bekövetkezett halála óta.

A másik művész, a trombitás, szárnykürtös 
Mike Vax, aki Stan Kenton nagyzenekarának 
első trombitásaként szerzett hírnevet magá-
nak, majd az egyik legjobbnak tartott ameri-
kai Dukes of Dixieland együttes vezetője lett.

Az Ószövetség tanulmányozásakor kiderül, 
milyen komoly szerepe volt a zenének már 
akkor is, elég csak a zsidók második, pásztor-
fiúból lett királyára, Dávidra gondolnunk, aki 
csodálatos hárfajátékával megnyugtatta, sőt 
meggyógyította uralkodóját, Sault, ezzel meg-
nyerte rokonszenvét, sőt feleségül kapta leá-
nyát, Mikált is. De a lélekfinomító zene csak 
igyekszik felnőni ahhoz a csodasorozathoz, 
mely a mise alatt az igehirdetésben elhangzik.
Bozorády Zoltán evangélikus esperes (kinek 
szaktanácsadója a felvételhez dr. Várady József 
római katolikus főesperes) szavai mindenki 

számára közérthetőek, felölelik a teljes miszté-
riumot a fogantatástól a Messiás megszületésén 
keresztül egészen a világ bűneinek megváltását 
jelentő kereszthaláláig és azt követően az örök 
élet bizonyosságát jelentő feltámadásig.

Az igehirdetés minden mondata mélyen el-
gondolkodtató, de én csupán egyet szeretnék 
kiemelni: „Úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök üdvösséget szerezzen!” A 
jazz-mise hallgatása közben – a zenei élményen 
túl – örökké szemeink előtt kell lebegnie, tuda-
tunkat átjárnia, cselekedeteinket irányítania, hogy 
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a 
Földön a jóakaratú embernek!”

Kedves isme-
rősöm lemezei között 

tallózva, egyszerre egy 
kincsre akadtam: ChrIstMas 

Mass című CD, alcíme: 
„Karácsonyi Mise – Igelitur-

gia”. soha jobbkor, mint 
a karácsonyi készülő-

dés idején!

Karácsonyi igehirdetés 
joe Murányi, jazz és mise

Dr. szedresi István

Elindult
a bakterház
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városháza

Ülésezett a Mezőkövesdi többcélú Kistérségi társulás a polgár-
mesteri hivatalban november 21-én. az eseményen egyebek 
mellett a települések feladatairól, a gazdaság és a közbiztonság 
javításáról esett szó.

a térség fejlesztéséről 
tanácskoztak

Az összejövetelen részt vett Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, a tér-
ség országgyűlési képviselője, aki kiemelte 
egyebek mellett a települések összefogásá-
nak és szoros együttműködésének fontos-
ságát. Ennek jelentős szerepe lesz, hiszen a 
jövőben megváltozik a pályázati rendszer 
és elsősorban azok a települések fognak 
eredményeket elérni, akik régiós szintű fej-
lesztések megvalósítását helyezik előtérbe. 
Hozzátette, előnyben lesznek azok a tele-
pülések, akik a gazdasági szféra szereplőivel 
közösen gondolkodnak a foglalkoztatottság 
javításán, emellett a közbiztonság megte-
remtése is a kiemelt feladatok között szere-
pel. A közfoglalkoztatás folytatása szintén 
hangsúlyos lesz az elkövetezendő időszak-
ban is. Beszédének végén a Nagy Önkor-
mányzat című könyvet adta át a polgár-
mestereknek, melyben az önkormányzati 
rendszerrel kapcsolatos fontos ismereteket 
tanulmányozhatják a településvezetők.

Az összejövetelen módosították a társu-
lás megállapodási-, valamint szervezeti és 
működési szabályzatát, egyebek mellett 
azért, mert a korábban 21 tagú testület-
hez új tagként Tiszavalk és Tiszabábolna 
is csatlakozott január 1-jén. A szervezet 
vezetője továbbra is dr. Fekete Zoltán pol-
gármester, míg a helyettesi pozíciót a jö-
vőben egy alelnök, Csendesné Farkas Edit, 
Bogács polgármestere fogja ellátni. Az ön-
kormányzati törvény módosítása miatt az 
eddigi néggyel szemben évente hat ülést 
szerveznek. Megválasztották továbbá a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjait, így a 
jövőben Fekete Jánosné, Sály polgármeste-
re, Gál János, Tard polgármestere és Guczi 
István, Szomolya első embere (a bizottság 
elnöke) látja el a feladatot. Ezen felül be-
mutatkoztak azok az új polgármesterek, 
akiket első alkalommal választottak meg 
vezetőnek a társuláshoz tartozó települé-
seken. A társulás legközelebb december-
ben ülésezik.

polgármesteri 
köszöntés
90. születésnapját ünnepelte 
Barczi Józsefné póta Kata-
lin, akit a jeles évforduló 
alkalmából dr. Fekete zoltán 
polgármester is felköszön-
tött november 25-én.

Mezőkövesd vezetője elsőként Or-
bán Viktor miniszterelnök oklevelét 
olvasta fel az ünnepeltnek, majd vi-
rágcsokorral, tortával és városi em-
léklappal ajándékozta meg. 

Barczi Józsefné gyermekkorá-
ban summásként, majd háztartás-
beliként dolgozott. Ezt követően 
majdnem két évtizeden keresztül 
a Termelőszövetkezet munkatár-
saként tevékenykedett. Nyugdíjas 
éveit is aktívan tölti; kisebb háztar-
tási munkák mellett nagyon szeret 
kertészkedni, míg esténként szíve-
sen hallgat rádiót és olvas. Három 
gyermeke, négy unkája és egy déd-
unokája született. 

Soron kívül üléseztek
Letették az esküt az önkormányzati bizottságok külső tagjai 

a képviselő-testület november 13-ai rendkívüli ülésén. 

A városatyák az október 27-ei ülésükön döntöttek az önkormányzati bizottságok munkájáról, feladatai-
ról, azok képviselői tagjairól. November 13-án a két bizottság külső tagjai tették le az esküt. Az Ügyrendi 
és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának külső tagjaként segíti a városvezetés munkáját Kaczvinszki 
Ferenc, Pap Szabolcs, Tóthné Márton Gabriella és dr. Tóth József. A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság kül-
ső tagja lett Vámos István, Dombrádi Erika, Moroncsik József és Csirmaz István.

ÜNNEpi FéNyEK Karácsony közeledtével újra ünnepi díszbe öltözik városunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
ebben az esztendőben is díszvilágítás hirdeti az év legszebb, legmeghittebb ünnepének érkezését. Az önkor-
mányzat által beszerzett látványos világítótesteket a Mátyás király úton, illetve a Kavicsos-tó és Szabadidőparkot 
övező utcákban, továbbá a Szent László téren szerelik fel. Az ünnep közeledtével településünk karácsonyfáját is 
felállítják és feldíszítik majd a főtéren. A világítás advent első napjától január 6-áig lesz látható.

Bódi K.

B. K.

Bódi K.

Barczi Józsefné

-os-



mezőkövesdi újság 2014/24    5

aktuális

szeretettel, reménnyel, hittel 
és türelemmel az idős emberekért 
„Mindig szerettem emberekkel foglalkozni; az motivál, hogy örö-
met szerezzek, át tudjam adni számukra a bennem lévő szeretetet. 
Ezért is választottam ezt a munkát” – így hangzik az Idősek ottho-
nában ápolóként dolgozó Nagy Gyöngyvér mottója. Ő kapta meg 
november 19-én, árpádházi szent Erzsébet ünnepén a szolgáló 
szeretet védőszentjéről elnevezett díjat. 

Árpádházi Szent Erzsébet előtt tiszte-
legve a Mezőkövesdi Kistérségi Szociá-
lis és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt 
esztendőkhöz hűen idén is megtartotta 
a szociális területen dolgozók napját. A 
rendezvény elején Zsák Terézia intéz-
ményvezető mondott köszöntőt.

Az eseményen átadták a 2010-ben 
megalapított Szent Erzsébet-díjat, ame-
lyet minden évben a szolgálat egy megha-
tározott – idén az idősellátás – területén 
dolgozó munkatársának ítélnek oda, akit 
a kérdőíves és személyes felmérés alapján 
a gondozottak, ellátottak, a hozzátarto-
zók arra méltónak találtak. Ebben az év-
ben Nagy Gyöngyvér, az Idősek Ottho-
nának ápolója, munkatársa vehette át ezt 
az elismerést. „1993-ban a Mezőkövesdi 
Családsegítő Központ Idősek Klubjában 
kezdte meg munkáját, először mint gon-
dozónő, majd a későbbiekben az Idősek 
Klubjának vezetője lett. 1995 júliusától 
anyai örömök elé nézett, majd 2002-től 
a Szociális és Gondozási Központ Idősek 
Otthonában lát el ápolónői feladatokat. 
2003-ban mentálhigiénés szakképesí-
tést szerzett, mert fontosnak tartotta és 
tartja az idős emberek lelki támogatását 
is a fizikai ápolás és gondozás mellett. 
Segítőkész személyiség, saját szerzemé-
nyű verseivel, jókedvével, énekével derűt, 
mosolyt csal az idős emberek szürke hét-
köznapjaiba. Empatikus a lakók, hozzá-

tartozók iránt. Sokat mosolyog, jókat 
tud nevetni, amire nagyon nagy szükség 
van ebben a szakmában” – hangzott el 
méltatásában, amelyet Mártonné Holló 
Emese megbízott idősellátás-vezető ol-
vasott fel az ünnepségen.

Az elismeréssel járó virágcsokrot, ke-
rámiát és díszoklevelet dr. Fekete Zoltán 
polgármester, Medvegy János plébános 
és Zsák Terézia intézményvezető nyúj-
totta át a díjazottnak. „A megtisztelő 
díj átvételekor a vadlibák példája jutott 
eszembe, hiszen ez az elismerés nem csak 
engem, hanem az otthon minden dolgo-
zóját megilleti. Ahogy a vadlibák egymást 
segítve repülnek, a mi munkánk is együtt 
lehet sikeres. Az én tevékenységem sem 
lenne eredményes azon emberek nélkül, 
akik velem együtt dolgoznak, hiszen az 
egyik nap munkája ráépül a másikra, a 
kolléganőm sikere ráépül az én munkám 
eredményességére és fordítva. Egymást 
tudjuk támogatni abban, hogy az idősek 
minél jobb gondozást kapjanak, minél 
szebb legyen számukra a nálunk töltött 
idő” – emelte ki a díjazott.

A program keretében az 1927-ben el-
indult és országszerte átvett egri normá-
ról tartott tartalmas előadást az Eszter-
gomból érkezett Mária Klarissza nővér. 
Az Egri Norma Rendszer elsőként azért 
jött létre, hogy Heves megye székhelyén 
az 1920-as évek elején megszüntesse az 

utcán koldulást, segítsen a rászorulók-
nak, amely kezdeményezés az ország 
egész területén elterjedt. A lényege, 
hogy az állam, a társadalom és az egyház 
közösen felkarolja a szegényeket, sze-
mélyre szabott gondoskodást nyújtsanak 
számukra. Az 1927 és 1950 között fény-
korát élő szolgálatot 1990-ben a ferences 
szegénygondozó nővérek újraélesztet-
ték. A nővérek családok és idős emberek 
gondozását, hitnevelést, lelki gondozást 
látnak el tevékenységük során. Ennek a 
munkának aktív résztvevője a téma elő-
adója, Mária Klarissza nővér is.

Az eseményen Benke Ádám, Nyikes 
Nikoletta és Indre Andrea énekes, zenés, 
verses kulturális műsorát is megtekinthet-
ték, meghallgathatták a jelenlévők. 

Jótékonyság és harmónia 
A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat ellátottainak megsegítésére 
szerveztek jótékonysági hangversenyt november 16-án a Szent László templomban. 

Zsák Terézia, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, a jótékony-
sági hangverseny bevételét az intézmény ellátottjaira fordítják majd. A bevezető gondolatok után Mozer János 
kántor, orgonista-karnagy, Mozerné Horga Stefánia magánének szakos zenetanár, valamint Nyitrai Péter, kántor-
karnagy előadásában csendültek fel például Kolozs István, Händel, Bach, Liszt Ferenc művei. Az esemény végén 
Medvegy János plébános köszönte meg a közreműködő művészek előadását, akik játékukkal a harmóniát, az angyali 
békét, nyugalmat hozták el egy órára a templomba, a közönség szívébe, lelkébe. N. E.

M. zs.

Nagy Gyöngyvér, az idősek Otthonának ápolója
kapta idén a Szent Erzsébet-díjat

Mozerné Horga Stefánia
a jótékonysági hangversenyen
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aktuális

lapunk előző számában bemutattuk városunk két középfokú oktatási intézményének kínálatát. 
Ebben a cikkünkben a szent lászló Gimnázium és Közgazdasági szakközépiskola szakköreivel, 
iskolák közötti kapcsolataival, valamint a széchenyi István Katolikus szakképző Iskola lelki nevelé-
sével, délutáni foglalkozásaival, illetve helyi cégekkel való együttműködésével foglalkozunk.

A Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola ve-
zetői a színvonalas képzés részeként az érettségire történő felké-
szítés mellett a diákok továbbtanulását is igyekeznek elősegíteni. 
„Arra ösztönözzük a diákokat, hogy már a középiskolában tegye-
nek nyelvvizsgát, ezért a délutáni programok között hangsúlyos 
szerepet kap a nyelvoktatás. A műszaki érdeklődésű tanulóknak 
minden évfolyamon matekszakkört indítunk, míg a természettu-
dományok kedvelői olyan szakkör munkájában vehetnek részt, 
amelyben a fizika, a kémia, valamint a biológia oktatásának 
gyakorlati része kerül középpontba” – mondta  el Juhász Jánosné 
igazgató. A hagyományos foglalkozások közül kiemelkedik a 
művészeti oktatás, melyben szintén hasznos ismereteket sajátít-
hatnak el, egyebek között az ábrázolások területén.

sport És tEstMozGás Az iskolában heti öt testnevelés órán 
vesznek részt a fiatalok, emellett a szaktanárok délutánonként 
röplabda- és kézilabdaedzéseket tartanak. Az intézmény tö-
megsport-rendezvényei között egyebek mellett házi bajnoksá-
gokat és atlétikaversenyeket szerveznek. Ezen felül kirándulási 
és túrázási lehetőségek is rendelkezésre állnak.

A fiataloknak minden évfolyamon csapatépítő programo-
kat biztosítanak. A 9.-esek részére atlétikaversenyeket rendez-
nek, míg a 10. évfolyamos tanulók egy-egy kiválasztott ország 
kultúráját, gasztronómiáját dolgozzák fel. A diáknapok szerve-
zését minden esztendőben a 11. évfolyamosokra bízzák, míg a 
végzősök szalagavató műsort és ünnepséget szerveznek.

KapCsolatÉpÍtÉs „Folytatódik a Határtalanul pályázat, 
melynek köszönhetően 33 diákunk Kézdivásárhelyen tölti majd 
a március 15-ei ünnepséget, ezen felül megismerhetik a város 
és térségének főbb nevezetességeit. A program folytatásaként a 
kézdivásárhelyi tanulók látogatnak el hozzánk, melynek idő-
pontja egybeesik majd a Hancsók Kálmán Megyei Matematika 
Versennyel” – tájékoztatott az intézményvezető.

A Szent László Gimnázium részt vesz a Comenius iskolai 
együttműködések projektben. A program keretében az iskola 
delegációja szeptemberben Szicíliába látogatott, míg január-
ban Mezőkövesdre érkeznek a résztvevők. Utolsó állomásként 
Angliába fognak utazni a projektben érdekelt intézmények 
képviselői. A kövesdi iskola ezen felül a neuerburgi és a Bad 
Salzungen-i gimnáziumokkal is szoros kapcsolatot ápol.

A Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola szoros kapcso-
latot ápol mintegy 50, főként mezőkövesdi vállalattal, ahol a 
diákok letölthetik a 9. évfolyamot követően a tanévközi, nyári 
140 órás gyakorlatokat, illetve a 10. évfolyamtól kötelező kül-
ső gyakorlatukat. A fiatalok például a Matyó Agrártermelő 
Zrt.-nél, a Jacsó Kft.-nél, a Leax-nál, a Kovács Kft.-nél, vagy 
a Modine Hungary Kft.-nél is szerezhetnek szakmai tapaszta-
latot. A Jacsó Kft., illetve a Bakai Kft. akkreditált tanműhellyel 
rendelkezik, ezért ennél a két cégnél a külső műhelyekben már 
a 9. évfolyamtól szakoktatóval, csoportos képzések keretében 
tanulhatnak a jobb képességű diákok. A hiányszakmában a 
három év, a többi szakmában a 10. és a 11. év, vagyis a válla-
latoknál tanulószerződéssel eltöltött idő már biztosított évnek 
minősül, amely későbbiekben a nyugdíjba is beszámít.

EGyÉB KÉpzÉsEK Az iskola folyamatosan felnőttképzési tanfo-
lyamokat hirdet, amelyekre saját tanulók is beiratkozhatnak még 
a tanulmányi idő alatt is. Ilyen a különböző hegesztői, a vezető-
üléses vagy gyalogkísérős targoncavezetői, a motorfűrész-kezelő 
és fakitermelő, illetve a traktorvezetői tanfolyam. A traktorve-
zetői jogosítványt a mezőgazdasági gépész szakmában kötelező 
megszerezni. „Iskolánk ingyen biztosítja bármely jogosítványhoz 
az elsősegélynyújtó tanfolyam elméleti oktatását, valamint a kor-
határt elérő tanulóknak a B kategóriás személygépkocsi jogosít-
vány megszerzéséhez szükséges KRESZ, műszaki ismeretek, első-
segélynyújtás elméleti tanfolyamait. A traktorvezetői jogosítvány 
esetében a biztonsági ellenőrzés, üzemeltetés-képzés is ingyenes 
tanulóinknak” – tette hozzá Csirmaz István. 

Az intézményben a tanórákon kívül, délutáni elfoglaltság-
ként különböző szakkörök közül választhatnak a diákok. Van-
nak sportfoglalkozások, így kézilabda, labdarúgás, úszás, sakk. 
Emellett egyéb szakkör keretében a fiatalok a számítástechniká-
val, műszaki-gépészeti ismeretekkel is foglalkozhatnak. 

lElKIsÉG A Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola immár 
harmadik éve az Egri Egyházmegye fenntartásában működik. 
„Bibliaismereti- és hittanórák formájában van jelen a minden-
napokban a vallás az iskolában. A szakmai tudás, a testi épség 
mellett a lelki egészségre is odafigyelünk. Egy évben négyszer, a 
tanévnyitó, a ballagás, karácsony és húsvét alkalmából szentmi-
séken vesznek részt a diákjaink” – mondta el az igazgató. 

széleskörű lehetőségek kiegészítő képzések

-os-

B. K. M. zs.

Új sportpályák, sokrétű oktatás, 
közösségi programok a gimnáziumban

Korszerű szakmai képzés, speciális tanfolyamok,
modern tanműhelyek a szakképzőben
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mozaik

12 általános és középiskolás diák vesz részt az Őrizzük meg 
Matyóföld kincseit! című pályázat videoszakkörén. 

Mezőkövesd 
kamerán keresztül

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
nyertes pályázata révén hímző-, fotó-, 
video- és néptáncszakkör működik vá-
rosunkban. Az Őrizzük meg Matyóföld 
kincseit! című európai uniós támoga-
tásból megvalósuló projekt egyik pillére 
a videokészítés. A Korpás Károly által 
vezetett foglalkozáson hetente egy alka-
lommal a gyerekek a filmezés, a video-
kamera-kezelés elméleti ismereteinek 
megszerzését követően a település neve-
zetességeit, látványosságait örökítik meg 
mozgóképen. 

A tanév első 
bemutatkozása

Megtartották az idei tanév első növendékhang-
versenyét a városi zeneiskolában november 19-
én. A hangversenyen több Bartók Béla-, Mozart-, 
Chopin-szerzeményt és más szerzők darabjait 
adták elő a növendékek kürtön, szintetizátoron, 
hegedűn, fuvolán, zongorán, trombitán vagy épp 
énekszóval. 23 műsorszámot hallgathatott meg 
a közönség, felcsendült egyebek mellett Bartók 
Béla Párnatánc, Ellerton Tarantella című műve, 
Schubert Szerelmi dala és Johann Sebastian Bach 
G-dúr menüettje. 

Okuláré projekt
Mezőkövesd is csatlakozott az országos Okuláré 
Projekt, avagy Színpadra Magyar! elnevezésű 
felolvasóest-sorozathoz a MASZK egyesület szer-
vezésében. Hazánkban, illetve határainkon túl no-
vember 10-én tartották meg az idei év negyedik 
programját. A szerelemtelenségről kortárs szerzők 
által írt drámák felolvasását követően a közönség 
elmondhatta a szövegekkel kapcsolatos vélemé-
nyét, gondolatait. 

Idősek Napja alkalmából kulturális délutánt szer-
vezett a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 
Közösségi Házban november 20-án. Bukta László, a 
Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének elnöké-
nek köszöntője után a Dohány úti Tagóvodába járó 
gyermekek, a Napsugár Anna Zenei Jeltánc Társulat, a 
Füredi Jóbarátok Egyesület, a Mozgássérültek Mező-
kövesdi Egyesülete, valamint a mezőcsáti Dél-borsodi 
LEADER Egyesület és a Mezőcsáti Református Énekkar 
műsora színesítette a rendezvényt.

Kulturális köszöntés

Láthatósági kampányt hirdetett a rendőrség a közlekedésbiztonság érdekében, 
melyhez csatlakozott a mezőkövesdi szerv is.

Az utóbbi években a személygépkocsi-vezetők után 
a kerékpárosok okozzák a legtöbb balesetet, illetve 
válnak ezek elszenvedőivé. „A Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányság illetékességi területén az év első 10 
hónapjában 43 személyi sérüléssel járó közlekedési 
baleset történt. Ebből három halálos, 10 súlyos és 30 
könnyű sérüléssel járó baleset volt. Az esetek 13%-
ában ittas volt a jármű vezetője. A területünkön a 
közlekedési balesetek terén a kerékpáros balesetek is 
jelentős helyet foglalnak el. Ennek megelőzése érdeké-
ben indítottuk idén is útjára november 12-én a Látni 
és látszani elnevezésű láthatósági kampányt, amely 
keretében fokozottan ellenőrizzük a kerékpárok, va-
lamint a gépjárművek világításai szabályainak betar-
tását is. A megfelelően kivilágított kétkerekű járművek 
szürkületben már 130-150 méterről észlelhetőek, így 
csökken a baleseti kockázat” – hangsúlyozta Varga 
János alezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Közlekedésbiztonsági Osztályának vezetője. 
Mezőkövesd több pontján ellenőrizték a kerékpáro-
sokat, akiknek fényvisszaverő eszközöket nyújtottak 
át. A kampány első öt napjának zárásaként egy 50 
gyermekből álló, megfelelő felszereltséggel ellátott 

kerékpáros csapat vonult fel a városban, amellyel 
a világítási szabályok betartására és a megfelelő 
lámpák használatára hívták fel a figyelmet. A kez-
deményezés keretében egészen december 12-ig fo-
lyamatosan ellenőrzik a kerékpárok felszereltségét, 
az első-, hátsó lámpák, a prizmák, szükség esetén a 
láthatósági mellény meglétét, valamint a gépjármű-
vek világítási eszközeit. 

Látszódj az utakon! 

N. E.

-os-

B. K.

-os-

M. Zs.

Fényvisszaverő eszközöket osztottak a 
rendőrök a kerékpárosoknak
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filter

Városunk szülöttei 
a „bíró” és a „takács”

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.Biró József 1932-ben született 

Mezőkövesden. Gyermekkorát itt, 
ifjúkorát Solymáron töltötte. Az 
50-es években summás szülei, Biró 
András és Takács Mária 52 kövesdi 
családdal együtt áttelepültek.

Az általános iskolai tanulmá-
nyi éveket a Színművészeti Főis-
kola követte, amely meghatározta 
életpályáját. Tanárai többek között 
a Nemzeti Színház tagjai, Olthy 
Magda, Balázs Samu, Gellért End-
re, Gosztonyi János voltak. Domján 
Edittel, Avar Istvánnal, Kaló Flóri-
ánnal, Szabó Gyulával, Gellei Kor-
néllal és másokkal koptatták a „vi-
lágrengető deszkák” lépcsőfokait. 

A gyermekek szórakoztatása 
állt hozzá legközelebb. 1971–
1992. között a Budapesti Gyer-
mekszínház tagjaként játszott az 
érdeklődő kicsiknek. Emellett az 
írás sem állt tőle távol. 1959-ben 
a „Nem hétköznapi szerelem”  ze-
nés vígjátéka, 2007-ben a „Maszk 
nélkül álarcban” című verseskö-
tete jelent meg.

Takács Erzsébet Munkácsi-díjas szobrászművész 1928. 
április 5-én született Mezőkövesden kilencgyermekes sum-
más családból. Idén 15 éve, hogy nincs köztünk. Édesapja a II. vi-
lágháború áldozata lett. Édesanyja nehéz munkával kereste a betevő falatot a nagy család-
nak. Hamar megismerte a munka nehéz oldalát, de soha nem hátrált meg előle. Tanulásra 
nem is gondolhatott. Testvérei közül ő volt a legidősebb, rá hárult a gyermekek ellátása, 
nevelése, melyet szeretettel, odaadással végzett. Ez köszön vissza szobrain, kisplasztikáin, 
bronzban, fában, kőben, terrakottában. Alkotásainak vissza-visszatérő témája az anyaság, 
az anya-gyermek kapcsolat.

Budapestre kerülve a Láng Gépgyárban kezdett dolgozni. Itt közelről ismerhette meg 
a munkások életét, melyet később hűen ábrázolt alkotásaiban. Munkája mellett a gyár 
Képzőművész Körében autodidakta módon tanulta a szobrászat mesterfogásait. Közben 
évekig eljárt a Képzőművészeti Alap kollektív műhelyébe, ahol a művészek „mindenese” 
lett. Festéket hordott, szobrot cipelt, kiállítási polcot készített. Mindent megcsinált, hogy 
„elleshesse” a szoborkészítés csínját-bínját. 

Szapudi András cikkében lánya csodálattal beszél édesanyjáról. „Iszo-
nyú gondokkal gyürkőzött egész életében, és mindig a munka nehe-
zebbje jutott neki, de panaszkodni senki sem hallotta. Mosolygósnak, 

vidámnak ismerték az emberek. Sokat mesélt gyermekkoráról, 
Mezőkövesdről, ahol egy kis nádfedeles házban laktak. Mesélt 
Kisjankó Bori néniről, aki megdicsérte iskolai rajzait, aztán 
megtanította hímezni. Én soha sem láttam Bori nénit, de úgy 
gondolok rá, mint a mesebeli jóságos anyókára.” Brestyánszky 
Ilona cikkében így ír erről: „A művésznő félig autodidakta. 
Kis Jankó Bori csepegtette lelkébe a művészet, a szépség életet 
megnemesítő hatalmát. A népi hímzések motívumkincse volt 
útravalója a felemelkedéshez.” Cs. Cs. I.

Kiállítottak, hogy lássák az Asszonyt
foszló hal-ruhában,
maga-festett hajjal,
gyűrött golyókkal szem-arcában,
ahogy még most is simogatja
kemény kézzel a lágy agyag-reményt –

Mennyien elmennek melletted most is,
jaj mennyien...
de én megálltam, mert szükségem volt a 
Szépre,
megálltam, hogy lássam Benned 
summás-kövesd álom-színeit,
megálltam, hogy halljam az egyszerű
kavics-szavakat a Csendben,
megálltam, hogy azt is lássam:
a kíváncsi-irigylő zsongás
hogyan csal arcodra
örök matyó rózsát...

Hát akard mindig, hogy szép maradjon
a világ,
hogy az ítélő földi-bizottság is
majd levegye kalapját
Embert-formázó ujjaid előtt!

Takács Erzsébet 
köztéri szobrait 
Budapest több terén, 
vidéken, Kislétán, 
Jármin, Esztergomban 
és Hajdúszoboszlón 
láthatjuk. Munkásságát 
1986-ban Munkácsi-
díjjal jutalmazták.
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Takács Erzsébet 
ANyA GyErMEKEivEL

(köztéri szobor, Budapest)
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palettaahogy rövidülnek a nappalok, és elérkeznek a hosszú, hideg esték, úgy 
lesz egyre nagyobb kedvem az olvasáshoz. hogy „megismerjek” új embe-
reket, „elutazzak” más országokba vagy történelmi korokba... az utóbbinál 
mindig nagy segítségemre vannak Fábián Janka könyvei, akinek regényei 
a magyar történelem egy-egy érdekes helyszínére vezetik az olvasót.

Angol-történelem szakon végzett az írónő, jelenleg nyelvtanárként dolgozik. Ahogy 
mezőkövesdi látogatása alkalmával is elmondta, írói munkásságának elején saját ki-
adásban jelentette meg könyveit, így figyelt fel rá az egyik legjelentősebb hazai könyv-

kiadó. Könyvei ma már hatalmas népszerűségnek örvendenek. A legújabb regényének törté-
nete 1867-ben veszi kezdetét és harminc évet ölel át. A két főhősnőnk a Lotti története című 
könyv főszereplőjének dédunokái, az ő életüket ismerhetjük meg. Zemplén vármegyében, 
Ágfán indul a mese, itt él Lotti és Móric már idősödő lánya, Tinka mama. Erős egyéniségével 
és rátermettségével a család biztos támasza és segítsége. 

Fábián Janka: 
koszorúfonat

Az ő sorsa szinte ismétlődik 
az idősebb lány, Ella életében. 
Rá különösen erős hatással 
van Tinka mama, nagyon jól 
megértik egymást. Nem csak a 
külső adottságaik miatt van ez 
így. Sűrű fekete hajuk és hajvi-
seletük visszatérő téma a re-
gény során. A cím is erre utal: 
mindketten koszorúfonatba 
fésülve viselik frizurájukat. A 
külső és nem túl szerencsés 
adottságokon túl Tinka mama 
vitte tovább Lotti örökségét, a 
gyógyítás tudományát is. Ő a 
környékbeli betegek gondozó-
ja, a gyógyfüvek ismerője. 

Ella mellett a másik fősze-
replő hölgy születése a törté-
nések kezdetére esik. Blanka 
ugyan csak féltestvére Ellának, 
mégis erős kötődés alakul ki a 
két lány között. A kezdeti el-
lenérzések később igazi testvéri 
szeretetté alakulnak át. Ella az 
apai részre hasonlít markáns 
vonásaival, míg Blanka édes-
anyja szépségét, nyúlánk alakját 
és fehér bőrét örökli. Szükségük 
is lesz egymás támogatására, 
hiszen a történet során jönnek 
a család életére erős hatással 
lévő tragédiák, majd később a 
szerelem is okoz gondokat...

Ahogy már megszokhat-
tuk, ezúttal is rengeteg törté-
nelmi helyszínre, eseményre 
látogathatunk el. Ott lehetünk 
Ferenc József királlyá koro-
názásán, vagy a bécsi világ-
kiállításon. A szereplőkkel 
együtt örülhetünk Pest, Buda 
és Óbuda egyesülésének, és 

láthatjuk, hogyan bolygatja 
fel Bécset Rudolf trónörökös 
halála. Követhetjük a fővá-
ros szimbólumának tekint-
hető Országház építésének 
munkálatait is. Mindezek a 
jelentős események azonban 
– ahogy az Fábián Jankánál 
lenni szokott –, csak háttér-
ként szolgálnak a szereplők 
sorsának, emberi kapcsolata-
inak, valamint a mindennapi 
életük gondjainak és örömei-
nek bemutatásához.

Kinczel Brigitta

A Matyóföldi Alkotók és Művészet-
pártolók Egyesülete gondozásá-
ban az elmúlt esztendőkben már 
öt kötete jelent meg a Matyóföld 
kultúrájáról című helytörténeti 
kiadványnak, amely Mezőkövesd, 
Tard, Szentistván életével, kultú-
rájával foglalkozik. 

A bemutató során Pap Pál, a 
MAME elnöke felvázolta az első öt 
könyv tartalmát, illetve elmondta, 
hogy a 2014 nyarán megjelent, a 
Matyóföld kultúrájáról VI. köteté-
ben a 150 éve született Istvánffy 
Gyuláról, az élő népművészetről, a 
második világháborúról, a matyók 
életét feldolgozó filmekről, Kovács 
Szabolcsról, Jéger Károly pápai 
prelátus életéről írt tanulmány je-
lent meg. A könyv egyik kuriózuma 
az Isten tenyerén című, matyók 
életét feldolgozó film forgatóköny-
ve.  A kötet szerzői között szerepel 
Szlovák Sándor, Zsóry Lajos unoká-
ja – Bernát István, K. Dudás Mária, 
Huzly Imre, Pető Margit, Hajdu 
Ráfis János, Pap Pál. 

Az esemény második felé-
ben a negyedévente megjelenő 
Kaptárkövek folyóirat legújabb 
számáról beszélgettek. A Civil 
Szövetség Egyesület kiadásá-
ban megjelenő lap szeptemberi 
témái között szerepel például a 
szomolyai nótás-dalos találkozó, 
Holló József költő élete. 

Mindkét kiadvány elérhe-
tő és megvásárolható a Városi 
Könyvtárban. 

Bemutatták a Matyóföld 
kultúrájáról című 

könyv újabb kötetét. 

Hatodik

N. E.

Városunk szülöttei 
a „bíró” és a „takács”
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Több mint tíz éve járok már Dólyára. Ami-
kor először ellátogattam, 2003-ban, nem 
gondoltam volna, hogy ennyire a szívem-
hez fog nőni ez a kis matyó település. Ez idő 
alatt sok minden történt a faluban. Láttam 
gyerekeket, akik ma már felnőttek, láttam 
és ismertem idős embereket, akik ma már 
nincsenek közöttünk, megismerkedtem a 
berettyószéplaki magyarokkal, akik között 
sok olyan van, akiknek ősei Mezőkövesdről 
költöztek át. Mintegy 20 települést tudok 
Dólya környékén, ahol matyó származású 
emberek élnek, sokakat ismerek közülük.

Több mint 50 alkalommal jártam Dólyán, 
illetve Berettyószéplakon, mivel a falu köz-
igazgatásilag ide tartozik. Minden alkalom-
mal konkrét célom volt. Elsősorban e matyó 
emberek életére voltam kíváncsi, mi történt 
velük 100 év alatt, hogyan tudtak életben ma-
radni a letelepedés után egy olyan környéken, 
ahol nagyon nehéz a megélhetés. Már az első 
alkalommal éreztem azt a szeretetet, amely 
belőlük fakad. Sok estét töltöttem családok-
nál beszélgetéssel, hisz jóleső érzéssel tölti el 
az embert, ha érdeklődnek felőle, érdeklőd-
nek élete, gyökerei után.

Az eltelt tíz év alatt pozitív irányba válto-
zott meg a falu élete, melyből saját magam is 
próbáltam kivenni a részem. Első alkalommal 
2004 nyarán egy matyó kaput ajándékoztam 
a településen lakóknak az éppen akkor épü-
lő kultúrház kerítéséhez. Több szakrális kis-
emléket (keresztet) újítottunk fel együtt és 
új kereszt faragására is sor került. Időközben 
Berettyószéplakról felvezették a vizet, amely 
addig nem volt. Megújult az iskola és a kul-
túrház. Műfüves sportpálya is épült. 

2008-ban mintegy kétmillió forint értékű 
emlékművet készítettünk, melynek alépít-
ményét a berettyószéplaki önkormányzat 
vállalta, az általam megalkotott felépítményt 
és a díszítést a MAME segítségével Mezőkö-
vesdről szállítottuk ki. Az emlékmű a 100 éve 
levándorolt matyó ősök tiszteletére készült. A 
következő évben ugyanide az I. és II. világhá-
borús hősöknek-halottaknak állítottunk em-
léket. A későbbiekben emléktáblát avattak a 
lakosok Horváth Géza tanító tiszteletére, aki 

sokáig tanított Dólyán, és nagyon szerették a 
dólyai gyermekek. Ugyancsak 2008-ban több 
mint 55 fő dólyai matyó jött el Mezőkövesdre, 
ahol egy sikeres kiállítást rendeztünk az ősök 
által levitt tárgyakból. Különleges és megható 
érzés volt látni azt, hogy a levándorolt ősök 
gyermekei, unokái végre visszalátogathattak 
ősi földjükre. Film is készült róluk.

2008 után végre járda is épült és az utak 
is le lettek aszfaltozva. Néhány évvel ezelőtt 
született meg a gondolat, hogy szükséges 
lenne ravatalozó-kápolnát is építeni, hiszen 
a faluban még háztól történt a temetés. A 
helybéli képviselőkkel abban állapodtam 
meg, hogyha elkészítik a kápolnát, akkor én 
vállalom a feldíszítését. 

A kápolna elkészült, melynek átadásá-
ra 2014. november 15-én 11 órakor került 
sor, felszentelését Böcskei László megyés-
püspök végezte. Természetesen jelen volt 
Berettyószéplak-Dólya plébánosa, Maskara 
Jan atya is, valamint néhány pap. A mezőkö-
vesdi küldöttség pontosan a szentmise kez-
detére érkezett meg, melynek végén áldásban 
részesültünk. A kápolna díszítése azért is volt 
fontos számomra, hogy hosszú időre meg-
maradjon a dólyaiak által is képviselt matyó 
fakultúra. Amikor az ősök leköltöztek Dólya-
pusztára, elvitték azt a fakultúrát is, amely ab-
ban az időben Mezőkövesden volt. Bizonyos 
Hajnall Páll (régen így írták a nevüket) nevű 
személy, aki ügyes kezű embernek számított, 
tudta ezeket a díszítéseket elkészíteni. 

Kutatásaim során több oromfalat is 
találtam, amelyek azóta sajnos már nin-
csenek meg. A begyűjtött minták alapján 
a kápolnára került egy vértelek, mintegy 
emléket állítva ennek a szép fakultúrának. 
A vértelek felső részén egy ún. halál-jelkép 
van, mintegy bizonyítva azt, hogy akit a ra-
vatalozóba bevisznek, az már nem az élők 
sorába tartozik. 

Az oromfal középső osztásán egy ma-
gyar címer található, mellette két galambbal, 
a megbékélés jelképével. Mellettük mindkét 
oldalon szőlőlevelek találhatóak, utalva arra, 
hogy hatféle direkt-termő fajtát vittek le Me-
zőkövesdről Dólyára. A vértelek alsó részén a 
kereszténység jele, a kereszt látható, mellette 

két szív mint a szeretet jelképei. A kápolna 
megépítésével megmarad a régi hagyomány, 
mivel az épület úgy lett kialakítva, mintha az 
egyik helyisége ún. tisztaszoba lenne. Ebben  
helyiségben kezdődik a temetési szertartás, ide 
csak a legközelebbi hozzátartozók – szülők, 
gyermekek – jönnek be a halotthoz, továbbá 
a temetést végző pap és még két személy, akik 
a rövid búcsúztatás után Szent Mihály lován 
kihozzák a halottat az előtérbe. Itt folytatódik 
a szertartás és a halott búcsúztatása. Az előtér 
oszlopai között egyszerű balkonelemek kerül-
tek elhelyezésre, hagyományos mezőköves-
di díszítéssel. A balkonelemek közé egy-egy 
szélesebb deszkát is beépítettem, melyekre 
jelképeket helyeztem el, mint pl. kígyó, alma, 
továbbá az anyaság jelképe, a pax jele, a Szűz-
anya jelképe, az angyal, a fohászkodás jelképe, 
valamint a keresztség jelképe. 

A ravatalozó-kápolna felszentelése 
mellett szüreti bálra is hivatalosak voltunk. 
A felszentelés után a Matyó Népművé-
szeti Egyesület táncosait ebédre invitálták 
Berettyószéplakra, ahol a már többször 
megtapasztalt finomságokkal várták a me-
zőkövesdieket. Ebéd után a település be-
mutatása következett, majd megnéztük a 
berettyószéplaki, majdnem 2 km hosszú 
hidat is, amelyet a Berettyó tavára építettek. 
A probléma itt az, hogy évekkel ezelőtt el-
fogyott a pénz az autópálya-építésre és je-
lenleg csak a műtárgyak találhatók Dólyán, 
illetőleg Berettyószéplakon, az autópálya 
további építésére még várni kell.

A település bemutatása után a Matyó 
Együttes, a Matyó Népi Együttes, valamint 
a Hagyományőrzők valamennyien matyó 
ruhába öltöztek és a helyi hagyományőr-
zőkkel együtt a városban az esti bálra invi-
tálták a város lakóit. 

Különleges látványt nyújtott Berettyószép-
lakon a sok matyó ruha, amelyet megcsodál-
tak a lakók. Hívogatás után este 8 órakor kez-
dődött a Matyó Együttes műsora, melyet telt 
házas közönség várt. A sikeres fellépés után 
Pataki Attila műsora következett, majd bál a 
reggeli órákig. A bál után kellően kifáradva in-
dultunk vissza Mezőkövesdre.

Újra Dólyáról

hogy újra 
Dólyáról írok, 
az az oka, 
hogy a köz-
elmúltban a 
településen 
egy ravatalo-
zó-kápolnát 
avattunk.

Kiss Mátyás 
népi iparművész
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olvasóink írták

Témahét a gimnáziumban
a Mezőkövesdi szent lászló Gimnázium és Közgazdasági szakközépiskolában ebben a tanévben is 
megvalósult a táMop 3.1.4. pályázatban felvállalt témahét. Ez azt jelentette, hogy a hagyományostól 
eltérő módon a tanulók kaptak egy meghatározott témát, amit az egyes tanítási órákon a szaktanár-
ok segítségével, illetve team-munkában otthon ki kellett dolgozniuk, így lehetőségük nyílt azt alapo-
san megismerni a különböző tantárgyak által. 

Az idei témahét közreműkö-
dője a 10. A, azaz a mi osztá-
lyunk volt és a Globál menü 
című témával foglalkoztunk 
november 10. és 14. között.

Földrajzórára két osztály-
társunk egy növénytermesz-
téssel és egy állattenyésztéssel 
foglalkozó gazdálkodóval ké-
szített riportot, melyből meg-
tudhattuk, hogyan változott 
meg a termelés az eltelt kb. 
10-15 év alatt, milyen új kihí-
vásoknak kell megfelelniük, 
illetve ők hogyan értékelik a 
globalizáció hatását munká-
jukra. Ez utóbbi kapcsán kifej-
tették véleményüket, miért is 
éri meg/kell magyar terméket 
venni-enni. Biológiaórán meg-
néztük a Novák Tamás által 
rendezett Globál menü című 
magyar ismeretterjesztő filmet, 
mely sok rendkívül érdekes és 
számunkra új dolgot (pl.: GMO 
termékek, mesterségesen elő-

állított hús) mutatott be. Kémiaórára bemutatókat 
készítettünk. Több téma közül lehetett választani, 
mint például az élelmiszerek tartósítása, a termés-
mennyiség növelését elősegítő tényezők vagy a 
mezőgazdasági hulladékok feldolgozása.

Matematikaórán táplálkozásunkhoz kap-
csolódóan különböző ételek kalóriatartalmával 
kapcsolatos feladatokat oldottunk meg. Infor-
matikaórán színes-képes prezentációkat készí-
tettünk, melyben a nomád pásztorkodást és a 
nagyüzemi állattenyésztést mutattuk be.

Az idegen nyelvi órák is természetesen a Globál 
menüről szóltak. Németórán a különböző orszá-
gok étkezési szokásairól beszélgettünk. Angolórán 
a génkezelt ételek kerültek előtérbe, természetesen 
angol nyelvű bemutatók segítségével. Rajzórán 
tanulmányoztuk hogyan történt az ételek fizikai 
ábrázolása a különböző művészeti ágakban, illet-
ve néhány fontosabb étel (kenyér, bor, gránátalma 
stb.) szimbolikus jelentéséről beszélgettünk. Ének-
órán olyan dalokat énekeltünk, melyek valamilyen 
ételről, fűszerről szóltak, illetve azzal foglalkoz-
tunk, milyen szerepük volt ezeknek a népi életben. 
Igen élvezetesen telt el ez a hét, amit köszönünk Pál 
Ilona tanárnőnek!

nyugdíjas találkozó
2014. október 17-én immár harmadjára rendeztük 
meg az egészségügyben hosszú évtizedeket dolgozó, 
ma már nyugdíjasok találkozóját, a TURUL vendéglő-
ben, ahol nagy szeretettel fogadtak ismét bennünket.

A találkozó hangulatát növelte a közalkalmazotti 
nyugdíjas klub tagjainak a Ludas Matyi színdarabból 
előadott részlete. Vendég előadóként meghívtuk Ka-
sza Lajosnét, a közalkalmazotti nyugdíjas klub veze-
tőjét, aki ismertette a klub programját, működését. 
Megemlékeztünk azon volt munkatársainkról, akik 
sajnos már nem lehetnek köztünk. Megemlítettük 
azokat is, akik egészségügyi állapotuk miatt nem 
lehetnek köztünk, de szeretettel gondolnak vissza 
az együtt eltöltött évekre. Köszöntöttük sorainkban 
azokat a fiatal nyugdíjasokat is, akik az elmúlt évben 
lettek nyugdíjasok és nagy örömmel fogadták a meg-
hívásunkat. A jó hangulatú találkozót azzal zártuk, 
hogy jövőre ismét találkozunk.

Barna Dalma és Király Eszter
 (10. A osztály)

A Globál menü témakörét dolgozták fel egy héten 
keresztül a gimnázium 10. osztályos tanulói

Gulyás Györgyné
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közhírré tétetikközhírré tétetikmozaiksziréna

Hívogató

December 6. szombat
9–12 óráig Adventi kuckó, 

10 órától találkozás a Mikulással 
a Gyermekkönyvtárban

December 7. vasárnap
16 órától Adventi gyertyagyújtás 

a Szent László templom előtt

December 9. kedd
17 órától Modern Női Fonó – karácsonyi 

ajtódísz készítése a Közösségi Házban

December 10. szerda
15 órától „Szeretet a gyermekek 
szemével” kistérségi rajzpályázat 

eredményhirdetése és kiállításának 
megnyitója a Közösségi Ház aulájában

December 12. péntek
13–18 óráig Véradás a volt

 gyermekkönyvtár épületében

December 12. péntek
17 órától Széchenyi István Katolikus 

Szakképző Iskola szalagavató 
ünnepsége a Közösségi Házban

December 13. szombat
9–12 óráig Adventi kuckó 

a Gyermekkönyvtárban 

December 13. szombat
16 órától Csézy Adventi koncert 

a Jézus Szíve templomban

December 14. vasárnap
16 órától Adventi gyertyagyújtás 

a Jézus Szíve templom előtt

December 17. szerda
10 órától INGYENES Kiss Kata 

koncert Karácsonyra 
a gyerekeknek a Közösségi Házban

December 19. péntek
16 órától Kabócás karácsony 

a Közösségi Házban

December 20. szombat
9–12 óráig Adventi kuckó 

a Gyermekkönyvtárban 

December 20. szombat
10 órától Óperenciás Bábszínház 

Betlehemes műsora 
a Közösségi Házban

December 21. vasárnap
16 órától Adventi gyertyagyújtás 

a Jézus Szíve templom előtt

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
november 30–december 6-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

december 7–13-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)
december 14–20-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

december 13. MUNKANAP
december 20. 

Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

jézus szíVE EgyHázközség
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és 
negyedik csütörtökén, 15 óra 30: 
Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára
Adventi lelkigyakorlat lesz a Jézus Szíve temp-
lomban december 8-9-10-én (hétfő-kedd-szerda), 
az esti, 18 órakor kezdődő szentmisén. A lelkigya-
korlatot Szabó József teológiai tanár, az egri szemi-
nárium spirituálisa tartja.

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: december 28.

Harangszó
szEnT lászló EgyHázközség
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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
A Szent Család ifjúsági gitáros énekkar minden 
pénteken 18-20 óráig próbát tart a Szent László 
plébánia hittantermében. Minden hónap utolsó 
vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít a  Szent 
László templomban a 9 órakor kezdődő szentmisén.
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  november 11. és 24. kö-
zött 22 halálesetet anyakönyveztek. 
Ezek közül az alábbiak hozzátartozói 
járultak hozzá a nevek közléséhez.

haláleset
Ali Mihály 52 éves,

Dr. Nagy Pál Mária 81 éves,
Abuczki János 90 éves,
Beller Józsefné 82 éves

mezőkövesdi lakos.

Stopper
December 6. szombat

18 órától Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

December 17. szerda
18 órától Mezőkövesdi KC – Balatonfüredi KSE NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 

a Városi Sportcsarnokban
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közhírré tétetik

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

karáCsonyi HáziMuzsika
A Zeneiskola hagyományos karácsonyi hangversenyét december 19-én 
(pénteken) 17 órakor rendezi meg az iskola hangversenytermében. 

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

TiSZTELT ÜGyFELÜNK!
A kéményseprő-ipari közszolgáltatást érintő jogszabályok a közelmúltban je-
lentősen megváltoztak, és 2015-től számos új feladatot írnak elő a kémény-
seprők számára. Ezek a változások Önt is érintik. Annak érdekében, 
hogy az új feladatokat zökkenőmentesen elvégezhessük, ezúton szeretnénk 
tájékoztatást adni az Önt érintő változásokról, szükséges teendőkről.

2015. január 1-jétől a következő új elemekkel bővül 
a kéményseprők által kötelezően elvégzendő feladatok köre:

Gáztüzelés esetén ellenőrizni kell a tüzelőberendezés és a kapcsolódó vezetékekre •	
vonatkozó műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétét.
Gáztüzelés esetén ellenőrizni kell a használat során keletkező •	 égéstermék szén-mo-
noxid tartalmát. Ez segíti a szén-monoxid mérgezés okozta balesetek elkerülését, az 
energiatakarékos üzemeltetést, és hozzájárul a környezet védelméhez.
Ellenőrizni kell a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges•	  levegő-utánpótlás 
meglétét, amelynek kiemelt szerepe van a szén-monoxid mérgezések megelőzésében.
Ellenőrizni és szükség szerint tisztítani kell az ún. •	 összekötő elemet, azaz a tüze-
lőberendezést és a kéményt összekötő füstcsövet.

Melyek azok a lépések, amelyeket Ön megtehet? A munkatársaink által feltárt hibákat és hi-
ányosságokat szakszerviz, szakképzett kivitelezők bevonásával javítani, illetve pótolni kell. Társasá-
gunk ehhez a különféle szakvélemények, vizsgálatok gyors biztosításával tud segítséget nyújtani.
Feltétlenül szükség van az Ön felelősségteljes hozzáállására:

A gáztüzelő berendezések üzemeltetése esetén szakemberek bevonásával el kell •	
végeztetni a rendszeres időközönként kötelező műszaki felülvizsgálatot.
Ha nyílt égésterű tüzelőberendezésekkel egy légtérkapcsolatban van mesterséges •	
elszívást okozó háztartási eszköz, (páraelszívó, szagelszívó stb.) gondoskodni kell a 
megfelelő levegő-utánpótlást biztosító megoldások alkalmazásáról, vagy arról, hogy 
ilyen berendezések a tüzelőberendezéssel egyidejűleg ne működhessenek.
A nyílt égésterű tüzelőberendezéssel közös légtér határoló falazatába nem szabad •	
teljes vagy részleges légzárású nyílászárókat építeni, csak abban az esetben, ha a 
levegő bevezetésről más, szabványos műszaki megoldással gondoskodnak. A szel-
lőzést, levegő-utánpótlást biztosító nyílások eltömését, lefedését, lezárását vagy 
bármilyen mesterséges akadályoztatását meg kell szüntetni.
Amennyiben a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető közötti összekötő elem (füstcső) •	
rossz állapotú, nem megfelelően rögzített, vagy nem rendelkezik tisztítónyílással, égéstermék- 
elemzésre alkalmas mérőcsonkkal, akkor azt javítani, korszerűsíteni, cserélni, illetve pótolni kell.

Mezőkövesdi VG Zrt.

Felhívás Az advent vasárnapi városi gyertyagyújtások során az 
„Egymillió csillag a szegényekért” akció keretében a Karitász Csoport 
gyűjtést szervez. Pénzadományaikat a helyszínen található gyűjtő-
gömbbe kérjük elhelyezni!

Nagylelkű adományaikat előre is köszönjük!

A mezőkövesdi Karitász Csoport vezetősége
2014.10.01.
LEAX HUNGARY ZRT.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
SIKERESEN LEZÁRULT A LEAX HUNGARY ZRT. 
MUNKAHELYI KÉPZÉSEK PROJEKTJE

A Leax Hungary Zrt. befejezte azt a több mint 15,43 millió 
Ft-os komplex humán fejlesztési projektjét, melynek kere-
tében a cég dolgozói részére a versenyképesebb működés 
és technológiai fejlődéshez történő alkalmazkodás érdeké-
ben különböző képzések kerültek lebonyolításra.

a leax hungary zrt. nagy hangsúlyt fektet dolgozói szakmai kép-
zésére, tudásuk fejlesztésére annak érdekében, hogy folyamato-
san biztosítani tudja a termékforgalmazás és a cégműködés min-
den területén a legmagasabb minőséget. ennek érdekében az 
elmúlt egy év folyamán több mint 70 fő részvételével informatikai, 
idegen nyelvi, környezeti fenntarthatósági, CaD/Cam és lean 
képzéseket bonyolítottak le a cég mezőkövesdi telephelyén.

A megítélt támogatás: 15,43 millió ft
További információ kérhető: leaX hunGarY zrt.

3400 mezőkövesd, szihalmi út 7.
www.leax.com

Projekt azonosítója: támop-2.1.3.C-12/1-2012-0513

Az Országos Rendőr-főkapitányság
,,A szülők és a családok a rendőrség kiemelt partnerei 

a kábítószer-bűnözés megelőzésében”
elnevezésű programterv:

A program célja, hogy minden 12–18 éves gyermeket nevelő szülő lehetősé-
get kapjon arra, hogy évente legalább egy alkalommal közvetlen, személyes és 
interaktív tájékoztatásban részesüljön a kábítószer-fogyasztás büntető igazság-
szolgáltatást érintő kockázataival kapcsolatban.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon, ezen feladatok ellátására kijelölt személy 
elérhetőségei az alábbiak:
e-mail: drogprevencio.mezokovesdrk@borsod.police.hu
telefon: 06 49/505-440/58-33 minden hónap második és negyedik keddjén

14 és 15 óra közötti időben
személyesen: A Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon minden hónap első keddjén

14 és 15 óra közötti időben.

A programmal kapcsolatban érdeklődhet valamennyi oktatási intézményben is!
A rendőrségi programterv lehetőségével élve a szülők hamarabb felismerhetik 
a családjukat fenyegető kábítószer elsődleges jeleit, s megismerve e szereket, 
elejét vehetik egy-egy esetleges tragédia bekövetkezésének.

Meghívó
December 20-án (szombaton) 9–11 óráig karácsonyi játszóház 
gyermekeknek a református Egyházközség parókiáján.

A mezőkövesdi múzeumok téli nyitva tartása
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: 
9–16 óráig

A HADAS városrész kézmű-
ves alkotóházai csak előzetes 
bejelentkezéssel látogatha-
tók, kivéve a Fazekasház, ami 
egész évben nyitva tart.

(x)
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sportkalauz

KÉzIlaBDa Nagyszerű teljesítményt nyújtott városunk felnőtt csapata a világsztárokkal teletűzdelt 
tisza-parti együttes ellen. lókodiék a szeged ellen lejátszott szoros mérkőzés után Komlón értékes 
pontot hullajtottak el. 

Megráncigálták az oroszlán bajszát
Mezőkövesdi kC 
– Mol-pick szeged 26-32 (13-14)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság 13. for-
dulójában a listavezető csongrádi gárda 
tette tiszteletét városunkban november 
18-án. Az EHF Kupa-győztes, Bajno-
kok Ligájában is kiemelkedően szerep-
lő Ancsinék szeptemberben 33-21-es 
győzelmet arattak Csuzicsék ellen és 11 
mérkőzés után 100%-os teljesítménnyel 
vezették a bajnokságot. 

BraVÚros FÉlIDŐ Az MKC az előzmé-
nyek ellenére már a mérkőzés elején tu-
datosította a bajnoki címre esélyes gárdá-
val, hogy nem elégszik meg a szimpatikus 
vesztes szerepével, ennek fényében Dzono 
és Szepesi az első percben letette névjegyét 
(2-0). Csapatunk megilletődöttség nélkül, 
koncentráltan és lendületesen kézilabdá-
zott, és Dzono bombagóljával 8 perc után 
6-3-as kövesdi vezetést nyugtázhattak a 
szurkolók. Az MKC feszes védekezése 
mellett támadásban kreatívan játszott és 
hullámvölgyek nélkül, nagy fordulaton 
pörgött. Az első negyedórát Vasics remek-
be szabott találata zárta, 15 perc után 10-7-
re vezettek a mieink. Ezt követően a vendé-
gek védekezése feljavult, az MKC ziccerei 
kimaradtak, így Ilyés 10-10-re módosította 
az eredményt, de a szegediek csak 40 má-
sodperccel a játékrész zárása előtt tudták 
először átvenni a vezetést.

hŐsIEs KÜzDElEM Fordulás után sem 
változott jelentősen a helyzet. Zubaiék 
az utolsó 15 percet 21-19-es vezetésnél 
kezdték meg, majd Parrondo vezérletével 
24-19-re alakult az állás az 50. percben. A 
két pont sorsa 8 perccel a meccs vége előtt 
dőlt el, amikor is együttesünk kettős em-
berhátrányba került. A rutinos vendégek 

kihasználták a létszámfölényt és 27-20-ra 
megléptek. Kézilabdázóink a hajrában is 
jól tartották magukat, így végül mindössze 
hatgólos vereséget szenvedtek. Az MKC 
teljesítményéről sokat elárul, hogy Zubaiék 
a Skaliczki-fiúk ellen nyertek eddig a leg-
kisebb különbséggel, pedig a Balatonfüred, 
a Csurgó és a Tatabánya mellett, a Gyön-
gyössel, valamint az Orosházával is talál-
koztak már a bajnokságban.

sport 36-komló 
– Mezőkövesdi kC 24-24 (13-15)
A pontvadászat 14. fordulójában a sereg-
hajtó Baranya megyei alakulat látta ven-
dégül Skaliczki László csapatát november 
29-én. Az összecsapás elején együttesünk 
játszott jobban, a hazaiak hosszú ideig 
nem tudtak kibújni az üldöző szerepéből. 
A dunántúliak először a 12. percben ve-
zettek, amikor is 6-5-ös hazai előnyt mu-
tatott az eredményjelző. Ezt követően egy 
ideig felváltva potyogtak a gólok, viszont a 
hajrában ismét az MKC kapta el a fonalat, 
így Lókodiék 30 perc alatt kétgólos fórt 
harcoltak ki a szívósan és harcosan játszó 
Selymesékkel szemben.

hEGyEK-VÖlGyEK A második játékrész ott 
folytatódott, ahol az első véget ért. Kézi-
labdázóink védekezése hiba nélkül műkö-
dött, míg elöl Vasics zsinórban négyszer 

talált a kapuba, így az utolsó 20 perc kez-
detén 19-13-as fórt szorgoskodtak össze 
Grünfelderék. A magabiztos kövesdi előny 
ellenére azonban nem tört meg a hazai ala-
kulat és Szöllősi, Semikov, valamint Szögi 
vezérletével megkezdte a felzárkózást. Az 
MKC támadásban jelentősen visszaesett, 
így 12 perccel a lefújás előtt 20-18-ra mó-
dosult az állás. A komlói lendület a foly-
tatásban is kitartott és a hazaiak előbb le-
dolgozták a hátrányukat, majd két perccel 
a meccs vége előtt Semikov büntetőjével 
átvették a vezetést. A rendkívül izgalmas 
végjátékban egyetlen gól született; Csuzics 
3 másodperccel a dudaszó megszólalása 
előtt vette be a Komló kapuját, ennek kö-
szönhetően az MKC egy pontot megmen-
tett a fordulatos összecsapás végén.

Együttesünk a pontszerzésnek kö-
szönhetően a 7. helyen áll a tabellán 9 
ponttal, az egyaránt 12 pontos Orosháza 
és Gyöngyös mögött.

KupaMECCs JaNuárBaN Megszületett a 
döntés a Mezőkövesd-Orosháza Magyar 
Kupa nyolcaddöntő visszavágójával kap-
csolatban, így a csapatok január 21-én, 
szerdán 18 órakor csapnak össze a Városi 
Sportcsarnokban. Ahogy előző számunk-
ban beszámoltunk róla, Skaliczki László 
csapata 29-21-es előnyről várhatja majd a 
kövesdi találkozót.

Szerényen azt is mondhatnánk, hogy kijött a lépés a Tiszavasvári SE elleni alsóházi rangadón a bajnokság 4. fordulójában, de valójában az tör-
tént, hogy végre tudásához mérten játszott a csapat a jó erőkből álló ellenféllel szemben. Régen aratott együttesünk ilyen fényes győzelmet: 
6 táblán megszerezte a teljes pontot, 5 táblán partiban volt, és csak egy táblán kényszerült a játszma feladására, ezáltal 8,5 – 3,5 arányban 
diadalmaskodott a csoportbeli szomszédvár felett. Együttesünk az eddig gyűjtött 22 pontjával feltört a 7. helyre a 12 csapatos mezőnyben.
Győzött: Sallai János, Zelei Zoltán, Hegedűs Rafael, Kántor József, Simon Attila és Pap Kristóf
Döntetlen: Éberth Zoltán, Barabás Tibor, Hunkó György, Hajdú Sándor és Csontos Dominik
Játszott még: Póta Lajos
Az ezt követő fordulóban (lapzárta után) a Debreceni Sakkbarátok volt az ellenfél, Debrecenben.

Kijött a (sakk)lépés...
bokri

Dr. T. B.

Alaposan megszorongatta együttesünk a Tisza-parti alakulatot
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Egy pontra 
az éllovastól

A Vasas csapata nyerte 

a záró forduló felsőházi 

rangadóját Mezőkövesden. 

Tóth László együttese 

a 3. helyről várhatja 

a tavaszi folytatást.

Mezőkövesd zsóry 
– Vasas fC 1-2 (1-0)
A Merkantil Bank Liga 15. 
fordulójában csúcsrang-
adót játszottak az első helyen 
álló labdarúgóink, ugyanis a 
bronzérmes pozíciót birtokló 
és feljutásra ácsingózó angyal-
földi egylet érkezett városunk-
ba november 22-én.

oKos GÓl A találkozó kiválóan 
kezdődött kövesdi szempont-
ból, hiszen együttesünk Mol-
nár buktatása miatt már a 2. 
percben büntetőhöz jutott. A 
11-est Takács végezte el, azon-
ban Hermány nagy bravúrral 
kiütötte a kapu jobb oldalába 
tartó labdát. A kihagyott bün-
tető nem vetette vissza csapa-
tunkat és a 9. percben Máté 
váratlan, higgadt lövésével si-
került megszerezni a vezetést. 
A nagy iramú, kiváló hangula-
tú összecsapás folytatásában 
Szanyó Károly gárdája átvette 
az irányítást, de a kövesdi vé-
dőfalat nem tudták átjátszani, 
így Remiliék jobbára távolról 
próbálkoztak. Az első félóra 

végén Máté lapos lövését véd-
te Hermány, míg a 38. percben 
nagy tűzijáték végén ismét 
Máté bombáját fogta meg ha-
talmas bravúrral a fővárosiak 
hálóőre. 

Gyors ForDÍtás Fordulás után 
is hatalmas iram és nagy küzde-
lem jellemezte a mérkőzést. Az 
57. percben komoly hazai lehe-
tőség maradt kihasználatlanul, 
miután Búrány tökéletes beadá-
sát Pantovic vette át rosszul nagy 
helyzetben az ötösön. Balajti rö-
vid átadására Remili csapott le, 
aki az akció végén kiegyenlített 
a 67. percben. Öt minutummal 
később Remili beadását a jó 
ütemben érkező Ferenczi jut-
tatta a gólvonal mögé. Együtte-
sünk a hátralévő időben min-
dent megtett az egyenlítésért, 
de előbb Menougong hibázott 
nagy helyzetben, majd Molnár 
kapáslövése jött ki a kapufa bel-
ső éléről, így az eredmény nem 
változott. Hegedűsék a bajnok-
ságban legközelebb a Balmaz-
újvárost látják majd vendégül 
február 21-én.

sIKErEs BÚCsÚ A Ligakupa C csoportjának 6. fordulójában a Bal-
mazújváros érkezett városunkba november 18-án. Labdarúgóink a 
25. percben Kulcsár szabadrúgásával szereztek vezetést, míg 5 perc-
cel később Pantovics bombázott a kapuba. Az utolsó 20 perc Antal 
találatával kezdődött, melyre Máté válaszolt a 78. percben. Két perc-
cel a rendes játékidő vége előtt Németh szépített, míg a ráadásban 
Máté biztosította be a kövesdi sikert. Mezőkövesd Zsóry – Balmaz 
Kamilla Gyógyfürdő 4-2 (2-0). Csapatunk a C csoport 3. helyén zárt 6 
ponttal, míg a Balmazújváros 1 ponttal fejezte be szereplését. A kvar-
tett élén az MTK végzett 15 egységgel a 13 pontos Dunaújváros előtt, 
így a két élvonalbeli gárda jutott a legjobb 16 közé.

Hely
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Csapatok

Vasas FC
Békéscsaba 1912 Előre
Mezőkövesd-Zsóry FC
Gyirmót FC Győr
Szolnoki MÁV FC
Szeged 2011 Grosics Akadémia
Soroksár SC
ZTE FC
Soproni VSE-GYSEV
SZTK-Erima
FC Ajka
Kaposvári Rákóczi FC
Ceglédi VSE
Aqvital FC Csákvár
FGSZ Siófok
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő
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15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Gy

10
10
8
8
8
7
6
5
5
5
4
4
2
2
1
2

D

0
0
5
5
4
2
2
5
5
5
4
4
8
5
8
4

V

5
5
2
2
3
6
7
5
5
5
7
7
5
8
6
9

GK

15
5

14
12
6
1
-2
-1
-2
-2
-1
-2
-6
-8

-10
-19

Pont

30
30
29
29
28
23
20
20
20
20
16
16
14
11
11
10

Tállai András maradt az elnök

Tisztújító küldöttgyűlést szervezett 
a Mezőkövesd Zsóry SE november 27-

én. Az egyesület elnökségében és a 
felügyelőbizottságban is történtek személyi 

változások.

Az ülés egyik kiemelt napirendi pontjaként a küldöttek módosították az egyesület alapszabályát, amit a Civil 
Törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően alakították át. Megszűnt a társadalmi elnöki, 
illetve az ügyvezető elnöki tisztség, ehelyett elnököt és alelnököt választottak. A klub héttagú elnökségében 
is változás történt, ugyanis Farkas István és Bóta Gáspár elhunyt, így két új tagot választottak meg. A döntés 
értelmében Tállai András, Hagyacki József, Szilvási András, Vámos Zoltán és Derda Lajos folytathatja munkáját, 
míg új tagként Szép László, a Delco Remy korábbi vezetője és Szobonya Sándor, a Városgazdálkodási Zrt. vezér-
igazgatója került az irányító testületbe. 

A klub vezetői a küldöttgyűlést követő elnökségi ülésen úgy határoztak, hogy a jövőben is Tállai András látja el az 
elnöki teendőket, míg alelnöknek Hagyacki Józsefet választották meg. A szervezet ügyvezetői feladatait továbbra is Bocsi 
Anna fogja elvégezni. A felügyelő-bizottság tagjait szintén megválasztották a küldöttek. A döntés szerint Birinyi István 
elnök mellett Polgár Sipeki Éva lesz tagja a testületnek. Az elnökség és a felügyelőbizottság megbizatása 5 évre szól.

A küldöttgyűlés meghallgatta Tállai András elnök beszámolóját, valamint a szakosztályvezetők ismertették 
az elmúlt két évben elért eredményeket. Dr. Fekete Zoltán polgármester a sport városi szerepével kapcsolatos 
gondolatait osztotta meg. 

Bódi Krisztián

Bódi Krisztián
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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.


