
mezőkövesdi újság 2015/2   1

2015. január 29.
XXVII. évf. 2. szám
Városunk lapja

Városháza átköltöztek a szakrendelések
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Új ruhában énekelhetnek
harmincöt új hímzett pelerint vehettek át 

a szent lászló kamarakórus tagjai dr. Fekete zoltán polgármestertől  
január 16-án a szent lászló templomban. 

A Szent László Kamarakórus 
az öltözet beszerzésére nettó 
250 ezer Ft támogatást nyert a 
Nemzeti Együttműködési Alap 
pályázatán, melyhez 30 ezer 
Ft-ot biztosítottak önerőként. A 
fennállásának 20. évfordulóját 
ünneplő szervezetet az önkor-
mányzat a ruhák díszítésével 
segítette, amely a Start Közmun-
kaprogram keretében valósult 
meg. „Nagy öröm számomra, 
hogy a fúvószenekar után egy 
újabb szervezetnek adhattunk át 
matyó motívumokkal díszített 
öltözéket, amely 11 közfoglal-
koztatásban dolgozó szakember 
munkáját dicséri. Kívánom, hogy 
a kórus tagjai viseljék büszkén, 
illetve használják egészséggel a 
ruhákat, továbbá vigyék el minél 
több helyre a város, a matyó 
kultúra és népművészet hírét” – 
fejezte ki jó kívánságait dr. Fekete 
Zoltán polgármester.

Felbecsülhetetlen érték Mozerné Horga Stefánia, 
a Szent László Kamarakórus vezetője elmondta, hogy 
a pályázat összegéből a pelerin alapanyagai mellett az 
elkészítés költségeit tudták fedezni. A kapucnis, téli 
öltözet a kórus vezetőjének elképzelései alapján készült. 
„A gyönyörű hímzés felbecsülhetetlen érték a számunk-
ra, melyhez ezúton is szeretném megköszönni dr. Fekete 
Zoltán polgármester támogatását. A pelerin elkészítésé-
nek köszönhetően téli és nyári ünnepi öltözete is van a 
kórusnak” – mondta el a kórusvezető.

JubIleumI programsorozat A Szent László Ka-
marakórus jubileumi éve a 20. Karácsonyi koncerttel 
kezdődött decemberben. Az évforduló alkalmából több 
rangos hangversenyt is szerveznek majd ebben az évben. 
A tervek között szerepel egy Város Napjához, illetve a 
Szent László búcsúhoz kapcsolódó koncert, továbbá egy 
alkalommal a kórus tagjainak szóló előadását is meghall-
gathatják majd a zeneszeretők. Megrendezik a „Dicsér-
jétek az Urat” kórustalálkozót, illetve a közelmúltban 
megalakult Szent László Babakórus is fel fog lépni. A 
jubileum év zárását novemberben szintén egy színvona-
las hangversennyel szeretnék megünnepelni. Ezen felül 
a kórus tervei között további ünnepi rendezvények és 
fellépések is szerepelnek.

Kérjük mindazokat, aki Mezőkövesd közterületén készült archív 
fotóval rendelkeznek, juttassák el alábbi elérhetőségeinkre, lehe-
tőség szerint a helyszínen készített, jelenlegi állapotot megörökítő 
fényképpel együtt! A legérdekesebbeket a június 15–21. között 
megrendezendő Matyó Világtalálkozón mutatjuk be.

A régi fotókat bevihetik személyesen a Mezőkövesdi Média 
Nonprofit Kft. szerkesztőségébe (Szent László tér 17.), elküld-
hetik e-mailen a fotokiallitas@kovesdimedia.com címre, vagy 
feltölthetik a facebookon a Matyó Világtalálkozó eseményoldalra. 
Kérjük, hogy a fénykép beküldőjének nevét és elérhetőségét is 
tüntessék fel! mezőkövesd Város Önkormányzata

Fotókiállítást ter-
vez mezőkövesd 
Város Önkormány-
zata, melyben 
korabeli képeket a 
helyszínen készült 
mai fotóval együtt 
mutatnak be, az 
első alkalommal 
megrendezendő 
matyó Világtalál-
kozó egyik prog-
ramjaként.

Digit-
álmok 

Megjelent Jacsó Balázs Digitálmok című könyvé-
nek harmadik kötete. A 60 oldalas kiadványban a 
mezőkövesdi gimnázium rajztanárának digitális 
grafikái, munkái tekinthetőek meg.

Jacsó Balázs grafikus harmadik albumában a számítógépes 
programmal készült grafikák kaptak hangsúlyos szerepet. 
Több magyar, illetve külföldi rock- és metál zenekarnak készült 
CD-, pólóterv, grafika mellett a saját kedvtelésére készített 
digitális képek is megtalálhatóak a kiadványban. Az alkotó arra 
törekszik, hogy bár digitális módszerrel, kollázs technikával,  a 
saját fényképeinek felhasználásával készülnek a munkái, de a 
végleges mű mégis analóg kép hatását keltse. 

b. krisztián

-os-
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A ciberét korpából csinálták. Egy nagy fazékba beletették, vízzel 
elkeverve, a fazekat a sutba: ott pöfögött, érlelődött. Mielőtt 
ettük, behabartuk tejjel. Akkor ettük, mikor nagyböjt következett. 

Először ciberét, utána koncot – húst – ettünk. A konc az mindenféle hús, 
csülök, oldalas, miegymás. No, azt mondja édesapám:
– A kőképhe' menjetek ki hajnalba’ karddarabokat szedni, mert a Cibere 
vajda meg a Konc vajda összeveszett, ott viaskodnak.
Hej, nem aludtunk egész éjszaka! Felkeltünk reggel korán, rohantunk ki a 
kőképhez, de csak nem találtunk senkit.
– Ugye, mert elkéstetek! – Így édesapám.
Hamvazószerdán Cibere vajda győzött: egész nagyböjt alatt nem lehetett húst 
fogyasztani. Nagyszombaton győzött Konc vajda: innen újból fogyaszthat-
tunk. (Pető Margit: Kedves vendég, tiszteltessél, nálunk megvendégeltessél)

és hogy ki is volt konc és cibere vajda? megtudhatjuk kis Jankó 
nagy István (szűcs, népművész mester, kisjankó bori unokatest-
vére) visszaemlékezéséből, mely kiss József szerkesztésében je-
lent meg az „Így volt ez régente, aki ott volt írja...” című kötetében:

Mondták az öregebbek a gyerekeknek: „Vótatok-e má az 
este verekedést néznyi? Ha nem tunnátok, most ve-
rekedett Konc vajda Cibere vajdával. Legyőzte Cibere 

vajda Konc vajdát. Mennyetek csak, a templomtéren karddarabo-
kat lehet szedni.

Mink kételkedve, szájtátva hallgattuk a legendákat az istál-
lóban tartózkodó emberektől. Mentünk is, mink kis gyerekek a 
templomtér felé, de nem volt ott semmiféle kard darab.

Odahaza elmondtam az apámnak, hogy mit beszéltek az ól-
ban az emberek „Mónár” bácsiéknál. Kérdezgettem apámat, hogy 
ki volt az a Cibere vajda, meg a Konc vajda? Miért veszekedtek: ő 
megmagyarázta nekem, hogy az, amit ott beszéltek az istállóban, 
csak hiedelem, babonaság. Azt csak onnan veszik, hogy mivel el-
múlik a farsang három napja, akkor van a dínom-dánom, húsevés, 
disznóölés, disznótor, lagzik, bálok, hurka, kolbász lakmározás. 
Utána a farsangnak jön egy csütörtök, azt úgy mondják, „Kövér-
csütörtök.” Akkor sütöttek reggelre kóbászt, szalonnát ódalassal 
a kemencébe kormos tepsibe. Majd kivették onnét, tettek hozzá 
hordós káposztát, így össze sütték.” Ezt falatozták aznap reggel, 
„pályinkázva”, előtte, utána vörös bort ittak, aki tehette. Ezt nevez-
ték Konc vajda időnek. Sok húskoncot ettek a farsangi időben.

Majd utána jött a Nagyböjt hat hétig. Akkor a vallásos nép kop-
lalt. Olajos kenyeret, sült krumplit, tököt ettek, délre pedig cibere-
levest főztek. Az pedig búzakorpából volt vörös liszttel savanyítva. 
Ezért mondták az öregek, hogy Cibere vajda legyőzte Konc vajdát.

Ezzel bejött a Nagyböjt 6 hétig és csak húsvétkor volt szabad ismét 
húsfélét, zsírosat enni. Akkor megint mondták: Most megint vereked-
tek Ciberéék, meg Konc vajdáék, de most a Konc vajda lett a győztes.

Húsvét első nap vittek a templomba örömünnep lévén kalá-
csot, sonkát, kolbászt, tojást, kocsonyát megszentelés céljából. 
Nagycsütörtöktől péntekig a gyerekek kolompokkal járták az 
utcákat, rázogattak csengőket, rossz bödönöket döngettek, rossz 
kaszákat pengettek, csörömpölve, rikoltozva várták már a hús-
véti feltámadást. Erről a Biblia talán többet tudna.
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 ingyenes mezőkövesdi kiadvány 
www.kovesdimedia.com

facebook.com/mezokovesdonline
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A település közvilágítását folyamatosan javították, újították, 
azonban teljes körű felújítására még nem volt példa. Tavaly 
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
teljes hálózat felújítására. A projekt sikerességéről december-
ben kapott értesítést a városvezetés. „Ez a beruházás a város 
teljes közvilágítási hálózatának felújítását, azaz egy LED-es 
rendszer kiépítését jelenti. 285 millió forint forrást nyertünk 
ennek megvalósítására, amely a fejlesztés költségeinek 100%-
át fedezi, így önkormányzati önerőre nincs szükség. A mai kor 
színvonalának megfelelő világítási hálózata lesz a település-
nek, amelynek üzemeltetési költsége is jelentős mértékben 
kevesebb lesz a jelenleginél” – mondta el dr. Fekete Zoltán 
polgármester. A támogatási szerződés megkötését követően 
kiválasztják majd a kivitelezőt. A tervek szerintem a LED-es 
világítótestek felszerelését már tavasszal elkezdik. 

Megújul a város teljes közvilágítási rend-
szere. A beruházás 285 millió forintból 
valósul meg. 

Modern, olcsóbb 
világítás az utcákon

Átköltöztek a szakrendelések
Január 12-től már a rendelőintézet udvarán lévő épületben érhető el a betegek számára 
a labor, az urológia, a szemészet, a foglalkozás-egészségügy, a reumatológia, 
az ortopédia és a nőgyógyászat. A kivitelező már az új magas tető építésének munkálatait végzi. 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának nyertes pályázata révén mintegy 700 
millió forintból újulhat meg a Városi Rendelőintézet. A kivitelezést végző cég, 
a Szilvási Építő Kft. december 8-án vette át a munkaterületet és elsőként az 
egészségügyi intézmény udvarán található lapos tetős épület átalakítását, át-
építését végezte el. A felújítással január elejére elkészültek. „A következő he-
tekben elsőként a magas tető acélszerkezetét, illetve a tető héjazatát készítjük 
el. Jelenleg ezen munkák előkészítése zajlik. Az acélszerkezet és tetőhéjazat 
megépítése után a tetőtér épületgépészeti munkálataival, majd pedig az intéz-
mény második emeletének átalakításával folytatjuk a felújítást” – mondta el 
Szilvási András, a kivitelező cég ügyvezetője. 

Január közepére a rendelőintézet második emeletén működő szakrende-
léseknek  az udvari felújított épületbe történő átköltöztetése befejeződött. „A 
betegeknek elsőként ugyanúgy, mint eddig, a kartonozóban kell bejelentkezniük, 
sorszámot kérniük a rendelésekre. Majd a táblák és iránymutatások mentén ha-
ladva, a rendelőintézet és a tüdőgondozó közötti, úgynevezett nyaktagon keresz-
tül, az udvaron át lehet megközelíteni a lapos tetős épületet” – mondta el dr. Tóth 
József, a Városi Rendelőintézet orvos-igazgatója.  A vérvételre érkező páciensek 
az udvari épületben, a labor előtti váróteremben kihelyezett dobozból húzhatnak 

sorszámot. A vért továbbra is 7 és 9 óra kö-
zött vesznek, azonban leletkiadás minden 
nap csak 14 és 14 óra 15 perc között van. 
Az önkormányzat a felújítás ideje alatt a 
rendelőintézet környékén található fizetős 
parkolók használatát ingyenessé tette, így 
díjfizetés nélkül lehet parkolni az intéz-
mény környékén. 

Korszerűbb energiaellátás

Mintegy 45 millió Ft értékű napelemes energetikai 
fejlesztés valósulhat meg a Szent László Gimnáziumban 
és a Bayer Róbert Kollégiumban.

A fotovoltaikus, azaz napelemes rendszerek egyre nagyobb teret hódítanak az ener-
giaellátásban, ugyanis a legtisztább és leginkább környezetbarát energia előállítási 
formának tekinthetőek. Nagy előnyük, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentős 
mértékben csökkenthető a napenergia intenzívebb felhasználásával. A fotovoltaikus 
rendszerek széles körben alkalmazhatóak, ráadásul Magyarország természeti adottságai 
rendkívül kedvezőek a telepítésükhöz. Hazánkban a napsütéses órák száma nagyon magas, 
éves szinten akár 2000-2200 óra is lehet, ezzel a világ élvonalába tartozunk. Hosszútávon 
minden valószínűség szerint a napenergia lesz az egyik legfontosabb energiaforrás, éppen 
ezért a napelemes rendszerek egyre nagyobb jelentőségűek.

Városunk önkormányzata tavaly nyújtotta be a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a 
Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában és a Bayer Róbert Kollégium-
ban” című KEOP-os pályázatot. A sikeres elbírálásnak köszönhetően hamarosan megkezdőd-
het a 100%-os támogatottságú projekt kivitelezése, amely az intézmények energiaellátását 
fogja hatékonyan elősegíteni. „A rendszer segítségével megtermelt villamosenergiát a 
gimnázium és a kollégium mellett a későbbiekben megépülő Városi Uszoda energiaellátá-
sához fogjuk felhasználni. Ennek köszönhetően az intézmények rezsiköltségei lényegesen 
alacsonyabbak lesznek”– hangsúlyozta dr. Fekete Zoltán polgármester. A napelemes 
rendszer kiépítése a tervek szerint ebben az évben elkészül a két intézményben. Bódi K.

n. e.

n. e.
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Január 15-én ünne-
pélyes keretek között 
aláírták a kivitelezői 
szerződést, így meg-
kezdődhet a Zsóry 
Gyógy- és Strandfür-
dő fejlesztése. 
A munkaterületet 
január 22-én adták át.

Az előzményeket illetően a fürdőfejlesz-
tés újabb ütemének előkészületei 2011-
ben kezdődtek el. Egy évvel később, 2012 
októberében nyílt lehetőség „A Zsóry-
fürdő komplex fejlesztése, gyógyászati és 
új élményelemekkel való bővítése című 
ÉMOP 2.1.1-es pályázat benyújtására. A 
korábbiakhoz képest újdonság volt, hogy 
nem önkormányzatok, hanem gazdasági 
társaságok részére írták ki, így az ön-
kormányzat tulajdonában lévő Város-
gazdálkodási Zrt. adta be a pályázatot. A 
támogatásról szóló döntést 2013. január 
15-én kapta meg a gazdasági társaság, míg 
a közbeszerzési eljárás 2013 őszén kezdő-
dött és több mint egy évig zajlott. Város-
unk képviselő-testülete a 2014. december 
17-ei ülésén hatalmazta fel Szobonya 
Sándort, a VG Zrt. vezérigazgatóját a 
kivitelezői szerződés megkötésére.

MilliÁrdoS feJleSZtéS A projekt 
összköltsége mintegy bruttó 1,4 milliárd Ft. 
A kivitelezés összege nettó 921 millió Ft, 
amiből 499 millió Ft-ot nyert el támogatás-
ként városunk, míg a fennmaradó összeget 
az önkormányzat önerőből finanszírozza. 
A fejlesztés nagyon komplex, hiszen több 
területet is érinteni fog. A beruházás egyik 
legfontosabb eleme az uszoda teljes fel-
újítása, valamint egy új fedett élménypark 
építése lesz, amely élményelemek mellett 
egy várhatóan négy csúszdából álló, úgyne-
vezett csúszdaparkot is magában foglal.

Ezen felül felújítják az uszoda teljes 
vízgépészeti rendszerét és gyakorlatilag a 
medencetest kivételével teljesen átala-
kul az épület, ahol új pihenőhelyeket és 
szociális helyiségeket alakítanak ki. A 
fürdő kerítését szintén korszerűsítik. Új 
beléptető kapu épül, melyet az Olajfa úton 
alakítanak ki, így tehermentesíteni tudják 
majd a főbejáratot. Januártól bevezették az 
új online pénztárgépes rendszert, továbbá 
a zárt térben egy új belső karórás rendszert 
vezetnek be, míg a fürdőben valószínűleg 
marad a karszalagos beléptetés. A C épü-
letet szintén felújítják, ahová ezt követően 
beköltöznek a vendéglátóegységek, így a 
faházas vendéglátóhelyek megszűnnek. 
„Nagyon fontos és súlyponti eleme lesz 
a beruházásnak egy új kút fúrása, amit a 
II-es kút mellett, úgynevezett melléfúrá-
sos technológiával alakítunk ki. A fürdő 
vízellátását jelenleg két kútról biztosítjuk, 

de az új kút a megépítés után átveszi majd 
a II-es kút szerepét, amit a felújítást köve-
tően tartalékkútként fogunk használni” – 
emelte ki Vámos Zoltán, a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő fürdővezetője.

A rendezvénypark területén átalakít-
ják a villamossági rendszert és egy szín-
pad fog megépülni, amely várhatóan már 
a Zsóry Fesztiválra elkészül. A Napfürdő 
és az Olajfa út felőli részen világítással 
ellátott röplabda- és focipálya létesül. A 
sportpályákat nyitva tartási időn túl is 
szeretnék üzemeltetni, ennek köszön-
hetően új szabadidős program lehető-
ségével is várják majd a látogatókat. A 
fürdő zöldterületei is megújulnak. Tervek 
között szerepel a teljes faállomány átvizs-
gálása és a jelenlegi rendszer átalakítása, 
továbbá a terület virágosítását is elvégzik. 
Ehhez kapcsolódóan a fürdő egy részén 
öntözőrendszer épül.

Épülhet, szépülhet a Zsóry

lÁtoGAtóbArÁt üteMterv A beruházás kivitelezése az uszoda kivételével nem fogja 
érinteni a vendégeket, így a munkálatok ideje alatt is igénybe tudják venni a fürdő szol-
gáltatásait. Az uszodát a tervek szerint márciusig lehet majd használni, viszont az épít-
kezés megkezdésekor bezárják. A projektben szereplő feladatokat – kivéve az uszoda 
építése – párhuzamosan végzik majd a kivitelező cég szakemberei. A fejlesztés állásáról 
és a látogatókat érintő közérdekű információkról egyebek mellett a Mezőkövesdi Tele-
vízióban és a Mezőkövesdi Újságban és a fürdő honlapján is folyamatosan tájékozód-
hatnak majd.  A kivitelezői szerződést dr. Fekete Zoltán polgármester, Szobonya Sándor, 
a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója, valamint Körmendy Richárd, a kivitelező cég, 
a Reenergy Holding Zrt. vezérigazgatója írta alá a Polgármesteri Hivatalban. „Nagyon 
bízom benne, hogy augusztus végére, vagy legkésőbb szeptember első felében át tudjuk 
adni a beruházást” – emelte ki Körmendy Richárd. bódi k.

Megújul a fürdő zöldövezete is, emellett csúszda- és rendezvényparkot építenek 
és új helyre költöznek a vendéglátóhelyek 
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rács mögött a tettes
azonosították a tavaly 
februárban mezőkövesden 
elkövetett, halált okozó testi 
sértés elkövetőjét. az ered-
ményes nyomozás részleteiről 
sajtótájékoztató keretében 
számoltak be január 15-én a 
Városi rendőrkapitányságon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság halált okozó testi 
sértés miatt indított eljárást ismeretlen 
tettes ellen 2014 márciusában, miután 
az elkövető behatolt egy kövesdi családi 
házba, ahol pénzt követelt és bántal-
mazta a ház idős tulajdonosát. A 2014. 
február 20-án történt súlyos tett követ-
keztében városunk 88 éves lakosa olyan 
súlyos fejsérüléseket szenvedett, hogy 
március 6-án életét vesztette.

alapos, kItartó nyomozás Szerencsi 
Árpád rendőr alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság vezetője a sajtótájé-
koztatón elmondta, a helyszíni vizsgála-
toknak köszönhetően fény derült arra, 
hogy több ingatlanba is behatoltak a 
környéken. Az alapos, minden részletre 
kiterjedő nyomozás során összegyűj-
tött bizonyítékok mellett kihallgatták a 
feltételezett elkövetőket, és pénzjutal-
mat is felajánlottak a megtalálónak, de 
mindezek ellenére nem sikerült a tettes 
nyomára bukkanni.

az ÖsszeFogás sIkere Az ügy további részleteiről dr. Mecser Tamás rendőr ezre-
des, a B-A-Z. Megyei Rendőrfőkapitányság kapitányhelyettese beszélt, aki elmond-
ta, hogy a nyomozásba több megyét is bevontak, és a szálak végül V. Róbert 38 éves 
tiszalöki lakoshoz vezettek. Hozzátette, a felderítést jelentősen nehezítette, hogy a 
gyanúsított egy másik ügy miatt a Mezőkövesden elkövetett bűncselekmény után 
két hónappal börtönbe került. A kövesdi esettel kapcsolatban 2015. január 14-én 
hallgatták ki V. Róbertet, aki tagadta a vele szemben felhozott vádakat, viszont a 
nyomozás adatai egyértelműen bizonyítják a bűnösségét. Dr. Mecser Tamás a be-
számoló végén megköszönte a felderítésben közreműködők munkáját és segítségét, 
melynek tíz hónap elteltével meglett az eredménye.

eredményesen dolgoznak Dr. Fekete Zoltán polgármester Mezőkövesd önkormány-
zatának a Városi Rendőrkapitánysággal való együttműködését méltatta. Elmondta, hogy 
napi kapcsolatban vannak és az eredményesség érdekében mindenben segítik egymás 
munkáját. A mezőkövesdi rendőrökről elismerően beszélt, mint mondta, a szervezet 
munkatársai mindent megtesznek a közbiztonság megteremtéséért és ezt az eredmé-
nyek is alátámasztják. A bűncselekményről is megosztotta gondolatait a városvezető, 
aki reményét fejezte ki, hogy a későbbiekben nem fog a tavaly februárihoz hasonló eset 
történni településünkön. Kiemelte, az ügy eredményes felgöngyölítése minden elkövető 
számára figyelmeztető jel, hiszen a bűnösök hónapokkal a cselekmény után sem érez-
hetik biztonságban magukat, az igazságszolgáltatás bármikor utolérheti őket. Dr. Fekete 
Zoltán végezetül köszönetet mondott a rendőrség szakembereinek a kitartó és áldozatos 
munkájukért. A sajtótájékoztató végén dr. Mecser Tamás megköszönte a kövesdi önkor-
mányzat és a város lakóinak példás hozzáállását, illetve türelmét, így a szakemberek végig 
a bűncselekmény megoldására koncentrálhattak, és ennek meg is lett az eredménye.

Őrizetben a mezőkeresztesi emberölés gyanúsítottjai

A mezőkövesdi rendőrkapitányság járőrei a bejelentést követően haladéktalanul a helyszínre 
mentek, ahol a ház 66 éves tulajdonosának holttestére bukkantak. Az ügyben elvégzett szemle 
adatai alapján a férfi bűncselekmény áldozata lett, akit támadói olyan súlyosan bántalmaztak, 
hogy a helyszínen elhalálozott.

A bevezetett forrónyomos intézkedések eredményeként a rendőrök a bejelentéstől számított 
két órán belül mindkét feltételezett elkövetőt elfogták, előállították, majd bűnügyi őrizetbe vették.

A mezőkeresztesi  36 éves F. Józseffel és 15 éves, még fiatalkorú társával szemben a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.

A nyomozóhatóság előterjesztéssel él az illetékes megyei főügyészségen a terheltek 
előzetes letartóztatásának indítványozására.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába  2015. január 12-én  19 óra 10 perckor 
érkezett telefonos bejelentés, miszerint egy mezőkeresztesi családi házban  idegen, „gyanús külsejű” személyeket láttak mozogni.

A rendőrök két órán belül elfogták, 
majd őrizetbe vették a két támadót

Szerencsi Árpád, dr. Mecser Tamás és dr. Fekete Zoltán

b. k.

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
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In Memoriam
Dr. Zsemlye László Igazgató Főorvos

Orvosi diplomáját 1966-ban a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen szerezte meg. Reumatológiai, belgyógyászati és 
rehabilitációs szakképesítésekkel rendelkezett. 

Pályafutása során sok előadást tartott, kongresszusokat 
szervezett. A Magyar Balneológiai Társaság és a Reumatológiai 
Társaság Észak-Kelet Magyarországi Szekciójának vezetőségi tag-
ja volt. A Megyei Reuma Kórház Betegeiért létrehozott alapítvány 
kuratóriumi elnöki funkcióját látta el éveken keresztül. 

Több évtizedes munkája során a betegek és kollégái 
nagy tiszteletét vívta ki. Számos pályakezdő orvos az Ő 
szárnyai alatt sajátította el a reumatológiai szakma szép-

ségeit, közülük jelenleg többen vezető beosztásban dol-
goznak. Gyógyító munkáját tudása legmagasabb szintjén 
végezte. Azon orvosok egyike volt, aki nemcsak gyógyító 
erejét hozta el Mezőkövesdre, hanem otthonának is a 
várost választotta. 2004 áprilisában Mezőkövesd városától 
elismerésül a legmagasabb egészségügyi kitüntetést, a „Dr. 
Szűcs Géza emlékdíjat” kapta meg.

Emberi magatartása mindannyiunk számára példamu-
tatást jelent. 2014. november 5-én türelemmel viselt, súlyos 
betegség következtében 73 éves korában távozott közülünk. 
Emlékét megőrizzük. 

szeretett Főorvos urunk 1989 márciusától dolgozott Intézményünkben 
Igazgató, Intézetvezető Főorvos és osztályvezető Főorvosként.

dr. kovács lajos

HIsTÓrIa 
70 éve történt

a szovjetunió Vörös hadserege 1944. november 11-
én, pár napos hősi ellenállás után szállta meg mező-
kövesdet. ezen fájdalmas időkre emlékezve ápold 
és erősítsd a népek közötti barátságot, törekedj a 
nemzetek közötti békére, hogy soha többé ne lehes-
sen e tájon háború! (Fotó: Matyóföld Kultúrájáról III.)

1955 őszén a temetőnk közepe táján az északi kerítés men-
tén, 42 felirat nélküli, nagyobbrészt besüppedt, gondozat-
lan sírhelyet számoltam meg. Ide temették a Mezőkövesdet 
védő magyar katonákat. Ekkor csak az alábbi két sírfeliratot 
találtam: Itt nyugszik Czente Gyula honvéd, és Itt nyugszik 
Füzy János szakaszvezető és három ismeretlen társa.
 
a szent lászló plébánia anyakönyvi bejegyzésében az 
alábbi magyar katonák haltak meg Mezőkövesd 
védelmében, akiket egyházi áldással temettek el:
Nagy János – Mezőkövesd, Dohány u. okt. 15. (22 éves)
Magyar János – Kutas Szőrés-puszta, Somogy megye 
okt. 26. (34 éves) 
László János – Iregszemcse Sári Puszta, Somogy megye 
okt. 27. (33 éves)
Paray József tizedes – Nagyszalonta, okt. 27. (47 éves)
Élő Imre – Fertőszéplak, okt. 29. (30 éves)
Mohos István – Budapest, okt. 31. (30 éves)
Blénesi Balázs őrvezető – Gyergyóalfalu, nov. 7. (23 éves)
Orgoványi József – Balassagyarmat Bajtner-puszta, 
nov. 9. (32 éves)
Semetke József szakaszvezető – Ipolyhidvég, nov. 10. (30 éves)
Füzy János szakaszvezető – Gutorfölde Zalatárnok, 
nov. 11. (31 éves)
Bíró József –  Mezőkövesd, Tisza István u. nov. 11. (30 éves)

Oláh Lajos –  Eperjeske, nov. 11. (22 éves)
Gulyás Sándor – Jászárokszállás, nov. 11. (31 éves)
Reinhardt Mihály – Békésgyula, nov. 11. (38 éves)
Szörényi Aurél zászlós – Újpest, nov. 11. (24 éves)
Gránicz János – Pereg, Pest megye nov. 11. (23 éves)
Gáspár Mihály – Mezőkövesd, Lövői u. nov. 15. (21 éves)

1945 tavaszán Mezőkövesden háborús lőszerektől 
felrobbant és meghalt:

A II. világháború után Magyarország területén, a háborús 
robbanóeszközök mentesítése során, 1945-től napjainkig több 
mint 350 aknakutató tűzszerész katona vesztette életét. 

A fentiekben felsorolt személyek többségükben 
kényszerített vagy ártatlan áldozatok voltak, az emberi go-
noszság okozta II. világháború által.

Tari István
Zelei István
Bán István
Barzsó István
Pázmándi István
Kovács Gáspár
Török István (cipész fia)
Bán József mezőőr

Ibolya u. 5.
Rózsa u.13.
Vilma u. 40.
Vilma u. 36.
Egri u. 4.
Egri u. 6.
Egri u. 8.
Gr. Apponyi u. 54.

12 éves
14 éves
16 éves
14 éves
12 éves
10 éves
9 éves
78 éves

április 10.
április 10.
május 24.
május 24.
május 24.
május 24.
május 24.
július 20.

hajdu ráfis János 
egykori aknakutató tűzszerész katona
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Máramaros megyé-
ben, Nyágován 
1914-ben született. 

Mezőkövesden 1932-ben 
Csernay László osztályában 
érettségizett. 1932-34-ben 
a Debreceni Orvostudomá-
nyi Egyetem hallgatója volt, 
majd 1934-ben a Budapesti 
Orvostudományi Egyetemre 
(BOTE) került, ahol orvos-
doktori diplomáját 1938 
szeptemberében vette át.

Már orvostanhallgató, 
amikor a BOTE Anatómi-
ai Intézetében megbízott, 
majd kinevezett díjtalan 
(!) gyakornok. A BOTE II. 
számú klinikájára 1939 végén 
került, ahol Bakay Ádám, 
majd Sebestyén professzo-
rok vezetése alatt működött. 
Ezt követően 1945-től már 
tanársegéd és az akkori III. 
számú sebészeti klinika 
ideiglenesen megbízott ve-
zetője. Ezt követően Kudász 
Ferenc professzor mellett a 
III. számú sebészeti klinika 
adjunktusa. Érdekesség, hogy 
úgy Stefanics, mint Kudász 
professzorok a Szent László-
ban ugyanabba az osztályba 
jártak. Mosonmagyaróváron 
a sebészeti osztály főorvosa, 
innen került ismét vissza a 
BOTE II. számú sebészeti 
klinikájára. Klimkó pro-
fesszor nyugdíjazása után 
1961-ig a II. számú sebészeti 
klinika megbízott vezetője és 
tanszékvezető docense.

Egyetemi tanári kinevezést 
1964-ben kapott. A III. számú 
sebészeti klinikát 1974-ig 
vezette, majd az egyetem 
vezetőségének felkérésére 
– Mester professzor nyugdí-

jazása után – a II. számú sebé-
szeti klinika professzori székét 
foglalta el, amelyet az 1982 
novemberében bekövetkezett 
haláláig vezetett.

Stefanics professzor 
működését az alkotó tevé-
kenység, a sokoldalúság és a 
széleskörű érdeklődés jelle-
mezte. A sebészeti szakma 
számos ágával foglalkozott 
és mindegyikben példamu-
tatóan elmélyült. Rendkívül 
jelentős szerepet töltött be 
a hazai érsebészet megte-
remtésében, és miközben 
iskolát teremtően vett részt 
fejlesztésében, a sebészetnek 
eme nehéz ágát élete végéig 
tevőlegesen művelte.

Tudományos dolgoza-
tainak száma megközelíti a 
százat, és majd ugyanennyi 
alkalommal tartott – különbö-
ző fórumokon – tudományos 
előadást. Elnöke volt a Magyar 
Sebész Társaságnak, külföldi 
tudományos egyesületek sora 
választotta tagjának.

Dr. Stefanics Jánosról, az 
Emberről beszéljen néhány 
dokumentum, illetve visz-
szaemlékezés. Az első levelet 
egy Amerikába, New Yorkba 
elszármazott zsidó betege 
írta 1963-ban: „Felhasz-
nálva az alkalmat, most is 
kifejezem hálámat az Ön 
emberszerető cselekedeteiért, 
mert azt soha nem tudom 
elfelejteni, amit Ön akkor, 
nehéz időkben és politi-
kai hangulatban egy zsidó 
munkaszolgálatosért megtett. 
Nem csupán arra gondolok, 
hogy kiváló módon végezte 
gyógyításomat, de jól em-
lékszem, hogy a karácsonyi 

csomagból is hozott nekem 
ajándékot, és mindig volt 
egy kedves mosolya, biztató 
szava számomra. A legtelje-
sebb hálával gondolok Önre, 
Professzor úr mint emberre 
és orvosra…Örökké hálás 
tisztelője: Andor Cukor”.

A második levelet V. R. 
prépost 1980 karácsonyán 
Zuglóból írta. A levél így kez-
dődik: „Glória in Excelsis Deo! 
Dicsőség a magasságos Isten-
nek! Drága méltóságos uram. 
20 éve a Baross Klinikán szent 
karácsony este a nagy kórte-
remben feküdtem, már túl a 
krízisen. Este az ágyam mellé 
odagurítottak egy pótágyat. …
Este tíz óra felé halkan belé-
pett Ön és ráhevert, láthatóan 
kifárasztotta a napi gondja. 
Megfogta a pulzusomat, s 
rám mosolygott. Prépos bácsi, 
azért jöttem, hogy felvált-
sam az éjszakás nővért, hadd 
ünnepeljen ő otthon. Ennél 
szebb karácsonyi dalt még 
soha nem hallottam. Égi zene 
volt meleg, halk hangja.” A 
levél így fejeződik be: „Kis 
Oltáromnál ma is megem-
lékezem minden nap, név 
szerinti drága Életmentőmről, 
professzor uramról! Áldja 
meg a jó Isten.”

Harmadiknak egy újság-
cikkből idézünk, amely az Új 
Kelet című újságban 1975-ben 
jelent meg. Írója Rodán István 
festőművész Tel Avivból. 
Címe: Ceruzarajz egy kiváló 
orvosról.  „1944 szilveszter 
éjszakáján történt. Munkaszol-
gálatos voltam. Január elsejére 
Hegyeshalomba érkeztünk. 
Közben trombózist kaptam. 
Egy másik munkaszolgála-

tossal a közeli Mosonmagya-
róvárra szállítottak át, ahol 
a katonai kórház kapujában 
letettek minket a hóba és 
sorsunkra hagytak. A kórház 
személyzete rendesen viselke-
dett, minden bizonnyal rájuk is 
pozitív hatással volt a főorvos 
embersége, akit dr. Stefanics 
Jánosnak hívtak. Megszüntette 
a fertőzést, majd megoperált. 
A műtét után néhány nappal – 
vasárnap volt – nyilas különít-
mény jelent meg a kórházban. 
Le akartak velünk számolni. 
Dr. Stefanics kijelentette, 
vegyék tudomásul, hogy én 
orvos vagyok, és arra esküd-
tem fel, hogy megmentem az 
emberek életét. Utasítására 
az egyik honvéd fondorlattal 
»beutaló papírt« szerzett. 
Sajnos, néhány nappal később 
a főorvos urat leváltották. 
Akkor már valamivel jobban 
voltunk – utódja kitett min-
ket a kórházból –, de életben 
maradtunk. Dr. Stefanics 
János egyetemi tanárra 
életem végső napjáig hálával 
és megbecsüléssel gondolok, 
erre a kiváló emberre.”

Végezetül dr. Jámbor 
Gyula egyetemi docens a 
SOTE I. számú sebészeti 
klinika sebész- és érsebész 
szakorvosa, kandidátus mél-
tatása: „Én is, de valameny-
nyi tanítványa állítjuk, hogy 
Stefanics János professzor 
gondolkodását a mélységes 
humanizmus hatotta át… 
Életével megtanított bennün-
ket az ember szeretetére és 
tiszteletére, a tudományos 
igazság fáradhatatlan keresé-
sére, a becsületes munkára.”

széplaki kálmán

„A legnagyobb hiba, amit az orvosok elkövetnek,
hogy a testet anélkül próbálják meggyógyítani, 

hogy az elmét is gyógyítani próbálnák. 
Pedig az elme és a test egy, és nem szabadna külön kezelni.”

(Platon)

százegy éve született 
dr. stefanics jános professzor

A Szent László Gimnázium diákja volt



mezőkövesdi újság 2015/2   9

paletta

könyvajánló
az olvasóknak márai sándorról általában két 
legismertebb műve jut eszébe: a gyertyák 
csonkig égnek és az egy polgár vallomásai. 
kevesen tudják azonban, hogy ez utóbbi műve 
ma már 3 kötetesnek tekinthető.

Irodalmi érdekesség, hogy Magyar-
országon először a trilógia 3. része 
jelent meg Föld! föld! címmel, azon-

ban az irodalmi szakemberek érezték, 
hogy ez a mű hiányos. 1997-ben egy, a 
Petőfi Irodalmi Múzeumba érkezett do-
bozból előkerült egy kézirat, ami a Föld! 
föld! címmel megjelent vallomáskötet 
első két fejezetének tekinthető. Mindez 
a szerző Naplójából derül ki.

Hosszas vizsgálódások, tanulmányozások után végül 2013-ban, hatalmas irodal-
mi szenzációként megjelent a mintegy 180 oldalas Hallgatni akartam, mely Márai 
első emigrációban írt – befejezett – műve. Az író maga választotta kezdődátuma az 
Anschluss, Ausztria 1938-ban történt hitleri megszállása, mely történelmi esemény-
nyel Márai szerint elveszett a klasszikus Európa. A kötet vallomás egy értékvesztett 
időszakról, egyben pontos rajza a polgári Európának és Magyarországnak, egyszer-
smind hiánypótló olvasmány.

A könyvből Márai Sándor életrajzához is kapunk kiegészítő adatokat olvasás köz-
ben. Hogyan és miért magyarosította eredeti nevét, ír gyermeke haláláról, valamint 
arról, miként tért vissza Kassára. Az önvallomáson kívül megrajzolja a kortárs politiku-
sok „arcképét”, Bárdossy László, Bethlen István és Teleki Pál miniszterelnökökét, így a 
kötet a történelemszerető olvasók számára is érdekes lehet.

Kovács Attila Zoltán, a Helikon kiadó főszerkesztője a megjelenéskor 
elmondta, hogy a kötet az eredeti szöveghez hűen a szerzői kihúzásokat, javí-
tásokat is tartalmazza, emellett a könyvet jegyzetekkel látták el. A Hallgatni 
akartamot Mészáros Tibor, a Márai-hagyaték gondozójának utószava zárja.
Forrás: www.helikon.hu, www.bumm.sk

kinczel brigitta

VIlágTalálkoZÓ 

fergeteges 
szabadtéri 
Matyó Gála egyedülálló 

régészeti 
és néprajzi 
kiállítás

matyó származású 
művészek
 és zenészek 
bemutatkozása

Sasvári 
Sándor lovas 
színházi 
produkciója

Csík 
zenekar

Nagy Matyó 
Cuháré és csárdás 
Guinnes-
rekordkísérlet

szabadtéri szent-
mise mezőkövesdi 
születésű és itt 
szolgált papokkal

nagysza-
bású lovagi 
torna, korhű 
öltözetben

summás és 
matyó telek 
főzőversenye

a dólyaiak 
jelképes 
hazatérése 
szekerekkel

rendkívüli 
történelmi 
előadás

MatyóMatyó

jú
ni

us
 1

5–
21

. 
M

ez
ők

öv
es

d

Vetélkedők, interaktív játékok, 
utcai forgatag, ismeretterjesztő 
előadások és kötetlen 
beszélgetések, családi 
programok, játszóházak, 
filmvetítések, kirakodóvásár, 
könnyű- és komolyzenei 
koncertek, szabadtéri főzés 
– csak néhány a Matyó 
Világtalálkozó programjaiból, 
melyen egy hétig kulturális 
és szórakoztató műsorok 
kavalkádja vár minden matyó 
származású, illetve 
Mezőkövesdet kedvelő 
érdeklődőt.

sz
aV

azás

Voksolj te is 
az esemény 

facebookoldalán! 
Melyik együttes 
esti koncertjére 

mennél el szívesen 
a Matyó Világtalál-

kozó hétvégéjén? 
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filter

Tűzzománcba, 
versbe 
örökített álmok

Filter című 
rovatunkban a matyó 

kultúra gyöngyszemei-
nek bemutatását Csirmazné 

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

téneti kutató szűrőjén 
keresztül.pÓTánÉ BarTÓk annaMárIa 3 gyermekes családanya, 

1984-től él Mezőkövesden. Több művészeti ágban is kipróbálta 
tehetségét, mire megtalálta azt a kifejezésmódot, melyben leg-
jobban tudja adni önmagát. Köszönheti ezt szüleinek, tanárainak, 
barátainak, akik nem megváltoztatni akarták, hanem egyengették 
az útját, hogy megtalálja azt a kifejezésmódot, mely legközelebb 
áll lelkiségéhez. Készít tűzzománc, pasztell-, akrilképeket, grafi-
kákat és ír hozzájuk verseket, melyet férje zenésít meg. Ő magát 
rekeszes tűzzománc készítőnek tartja. Munkáiban a belső 

lelkivilágát próbálja kifejezni, 
mellyel a jó utat szeretné megmu-
tatni az embereknek. 

Erről így vall: „Tanultam iskolában s kaptam eszközöket a 
megnyilvánulásra, tanított az élet s kaptam hitet és küldetés-
tudatot, mellyel tartalommal tölthetem meg mindezeket.”

Munkáit időszaki kiállításokon és a Rozmaring Cuk-
rászdában, nyáron pedig a Hadas városrészben lévő 
tűzzománcházban láthatja az érdeklődő. cs. cs. I.

Cs
ill

ag
tá

nc

Álmomban az Égbe szálltam,
Csillagok táncát csodáltam, 
Fényükkel eggyé váltam,
Vissza én már nem is vágytam.

Mégis újra ember lettem, 
Csillagfényem elfeledtem.

Aztán egy Holdas éjjel,
Táncoltam a messzeséggel.
Napfényes másnap reggel
Tiszta szemmel 
ébredtem fel. 

Csillaglelkem bőrbe bújva,
Felragyogott fénye újra!

Azóta, ha Utamat járom,
Dalolok, mint csíz a fákon,
Fényem többé nem felejtem, 
Eggyé leszünk Csillagkertben.

E félelmektől zajos világban kérlek!
Maradj egy pillanatra csendben
Hátha meghallod a szeretet szavát.

Mindenkit fenntartás nélkül, 
és egyformán szeretek,
Csak néha elfelejtem!

Eg
y c

se
pp

Am
né

zia Istenem, vedd el tőlem
a gondok terhét,
a magány félelmét,
az elesettség keservét...
Rendben, gyermekem,
Csak ereszd már el!Ró

ka
 fo

gt
a c

su
ka

PóTÁNé BARTóK ANNAMÁRIA:
Mária (rekeszes tűzzománc)
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16 órától Németh József Pál képző-
művészeti kiállításának megnyitója a 
Közösségi Házban

A mezőkövesdi születésű alkotó Takács 
István festőművész unokaöccse, akinek 
gyakran járt műtermében. Városunk-
ban immár 2. alkalommal nyílik tárlata, 
ezúttal az utóbbi évek legszebb műveit 
mutatja be, köztük több mezőkövesdi 
festményt. Magáról így ír: „Igazán 
otthonosan csak a képeimen belüli 
hangulatok, megsejtések ambivalens 
világában érezhetem magamat, mely 
alkalmat ad egyfajta számvetésre, rend-
szerezésre, megújulásra. A festészet ta-
nított meg az élet fontos igazságaira...”

Programajánló

Grúzia, látkép a Narikala erődből(Korpás Károly fotója)

16 órától 
Irodalmi 
Kávéház Klub. 
Téma: Ady 
a Közösségi Ház 
C épületében

18 órától Az ördög nem alszik – zenés 
vígjáték 2 részben a Fogi Bulvárszínház 
előadásában a Közösségi Házban

Hogy a kötelező csók, az együttélés 
kényszere, vagy a remélt örökség 
képes-e összekovácsolni két fiatalt? 
A feszültség, humor és katarzis 
hogyan eredményezi a szerelmet? 
Érdekes kérdések, melyekre választ 
kaphatunk egy remek színházi 
kikapcsolódás keretében, parádés 
szereposztással (többek között 
Oszter Alexandrával, Straub Dezső-
vel, Beleznay Endrével, Straub Péterrel 
és Fogarassy Andrással).

16 órától Korpás Károly: Cso-
dálatos Európa című könyvének 
bemutatója a Városi Könyvtárban

A 2015 februárjától kapható 
könyv jó tanácsokkal lát el min-
ket, hogy az utazás milyen mó-
don kivitelezhető minél kevesebb 
pénzből, minél több élménnyel. 
Az utazásokon szerzett tapasz-
talatok leírásán túl ötleteket 
és javaslatokat ad kedvező árú 
kiruccanások, túrák megszerve-
zésére. A szerző egyébként eddig 
44 országot járt be, köztük a teljes 
Európai Unió 28 tagállamát.

Február 13. péntek
13–18 óráig 
Véradás 
a Közösségi Házban

január 31. szombat
9 órától XX. Matyó 
Pékség Open 
az Abkarovits
tér 1-ben

Február 1. vasárnap
Dr. Borosi László 
teremlabdarúgó emlék-
torna selejtezője a Városi 
Sportcsarnokban

Február 5. csütörtök
18 órától Mezőkövesdi KC – 
Orosháza FKSE-Linamar NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Február 21. szombat
16 órától Mezőkövesd-Zsóry – 
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 
NB II-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Sport
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14 óra 30-tól Az aranyhajú 
leány – zenés mesejáték a Sze-
gedi Miniszínház előadásában 
a Közösségi Házban

Raponcot, az 
aranyhajú leányt egy 
magas toronyba zárja 
mostohája, ahová 
csak a leány hosszú 
hajfonatán felmászva 
lehet feljutni. Egy nap 
a szépséges hangú 
fiatal leányt meglá-
togatja a herceg és 
egymásba szeretnek. 
A gonosz Ördöngös 
asszony azonban 
túljár a fiatal szerel-
mesek eszén és sok 
szenvedést kell kibír-
niuk, mire végül újra 
egymáséi lehetnek.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
január 25–31-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

február 1–7-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc út 1/a.)

február 8–14-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

január 31.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

február 7.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

február 14.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban 2015. január 6. és 19. között 
2 házasságkötést és 13 haláleset anya-
könyveztek. Ezek közül az alábbiak, illet-
ve hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez.

házasságkötés
Sorger Sándor József – Kuba Ilona,

Murányi Marcell – 
Polgári Nikoletta Vivien.

haláleset
Tordai Józsefné 79 éves,

Lázár János 65 éves
mezőkövesdi lakos.

jÉZus sZíVe egyHáZköZsÉg
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 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: február 22.

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: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek 
foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
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.
Jegyeskurzus indul február 21-én 
(szombaton) 11 órakor a Szent László Plébánián.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

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

Tisztelt Lakosság!
Az utóbbi időben több bejelentés érkezett becsapott, 
megkárosított internetes vásárlótól a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányságra. Hogy ne váljon korunk vívmá-
nyának áldozatává, kérjük, fogadja meg az alábbiakat!

Sokan használják az adásvételek bonyolításá-
ban az online apróhirdető oldalakat, ahol olyan 
veszélyek rejtőznek, melyekkel az emberek sokszor 
nincsenek tisztában. 

Az internetes oldalak csalói, mint mindenki 
más, ingyen és regisztráció nélkül megjelentetnek 
hirdetést, de azok általában áron alul kínálnak ke-
lendő terméket. A jelentkező vevőtől azt kérik, hogy 
előre utalja a vételárat, és azt követően postázzák 
részükre az árut. A pénz megérkezése után eltűnnek, 
elérhetetlenné válnak, a vevő pedig hiába várja az 
árut, az nem érkezik meg. Egyszerűen fogalmazva 
„se pénz, se posztó”, a károsult futhat a pénze után. 
A csaló más adatokkal újra megjelenhet és bedobva 
a következő csalit várja, hogy egy vevő ráharapjon, 
hogy őt ugyanilyen módon csaphassa be. 

Mire figyeljen internetes vásárláskor? 
– Jellemzően a csalók alku során el akarják kerülni, 
hogy személyes átvételre kerüljön sor, úgy alakítják a 
dolgot, hogy a vevő a postázást válassza. Ily módon 
nem tudja előre megtekinteni az árut, azt képen 
láthatja, sok esetben valamely online katalógusból 
kimásolva.
– Az „eladó” ragaszkodik a vételár előre történő 
átutalásához.
– Az utalást követően a hirdető az oldalról eltűnik, 
megadott elérhetőségein nem lehet elérni. 
– Az áru túlzottan olcsó, és erre nem tud valós 
magyarázatot adni.
– Amennyiben webáruházból vásárol, keresse azon 
weboldalakat, amelyek https://-sel kezdődnek (az „s” 
jelentése secure vagyis biztonságos) és amelyek címe 
után egy „lakat” ábráról ikon is található. 

Mit tehet a saját védelme érdekében?
– Lehetősége szerint soha ne utaljon előre pénzt 
idegennek!

– Figyeljen a gyanús jelekre, főként a fenti felsorolásban 
szereplő körülményekre, és jelentősebb összegű vásárlás 
esetén mindenképp ragaszkodjon a személyes átvételhez!
– Lehetőség szerint válasszon lakóhelyéhez közeli eladót!
Átvételkor ellenőrizze a terméket, figyeljen a rejtett 
hibákra, és csak ezután fizessen!
– Amennyiben mégis becsapták, tegyen feljelentést 
csekély kár esetén is, ugyanis az ilyen csalásokat 
általában sorozatban követik el, és ez minden esetben 
bűncselekményt képez!
– Érdemes a feljelentéshez csatolni az ügylet során 
keletkezett összes digitális lenyomatot: chatelés, 
levelek a képernyőképek (print screen) kinyomtatá-
sával, valamint az utalás bizonylatát, és a csaló által 
megadott bankszámlaszámot. 

FIGYELEM! INTERNETES VÁSÁRLÁSKOR SOHA NE 
ADJA MEG BANKÁRTYÁJA PIN KóDJÁT!

SAJÁT éRDEKéBEN LEGYEN
 KÜRÖLTEKINTŐ, éS KELLŐEN óVATOS!

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Lakossági felhívás az internetes vásárlással kapcsolatban

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

KIEGéSZíTéS a Mezőkövesdi Újság legutóbbi számban 
megjelent cikkéhez. A szeretet a gyermekek nyelvén pályá-
zat térségi/mezőkövesdi első helyezettje alsós kategóriában 
Galgóczi Gabriella, a Forrás Keresztény Általános Iskola 2. 
osztályos tanulója. Felkészítő tanár: Juhász Tiborné.
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Tisztelt Társasházi és Lakásszövetkezeti Tulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés és Klímapo-
litikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárság által kiírásra 
került az „Otthon Melege Program” megnevezéssel ellátott társasházak energia- 
megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának alapprogramja.

A várható felhasználható teljes keretösszeg 10 milliárd forint, a pályázattal elnyerhető 
támogatás maximum mértéke nem haladhatja meg a költségek 50%-át. Pályázó szerveze-
tek köre: gazdálkodó formakóddal rendelkező Társasházak és Lakásszövetkezetek. A pályá-
zat keretében minimum 4, maximum 60 albetétet 8 lakást tartalmazó épület vehet részt. 
A pályázati kiírás csak a komplex felújítást célzó beruházásokat támogatja. A pályázati úton 
elnyerhető támogatás vonatkozik az épület homlokzati hőszigetelésére, a lapos tetők víz- és 
hőszigetelésére, homlokzati nyílászárók cseréjére, fűtési rendszer korszerűsítésére, valamint 
megújuló energia alapú melegvízellátás megvalósítására. A pályázati feltételrendszert, a 
kiírás részletes feltételeit bővebben a kormany.hu oldalon olvashatják. Azoknak a Tisztelt 
Tulajdonosoknak, akik nem rendelkeznek internet-hozzáférési lehetőséggel, a Lakásszö-
vetkezet írásos anyagot biztosít igény esetén. A pályázaton való részvétel, valamint a tá-
mogatási szerződés megkötésének feltétele az összes tulajdoni hányad több mint 51%-kal 
rendelkező tulajdonostársak támogatása. A pályázathoz csatolni szükséges: épület energia 
tanúsítványát, műszaki leírást, tulajdoni lapot, közgyűlési határozatot, amely az 51% feletti 
szavazati arányt tartalmazza, egyedi korszerűsítés esetén egyedi szándéknyilatkozatokat, a 
felújítási munkák költségtervezetét, a hitelintézet által kiadott kötelező érvényű finanszíro-
zási ajánlatot a saját forrás biztosítására (hitelígérvényt), statikai nyilatkozatot, alaprajzot, 
valamint térképet. A pályázatot benyújtani 2015. március 9-től lehet. Tájékoztatom Önöket, 
hogy három lakótömb: Madách u. 6., Szent László tér 11. valamint Vajda János út 8. már 
érdeklődést tanúsított a pályázat iránt és az épületek megkezdték az elvi előkészítő munká-
latokat. Kérem Önöket, hogy a pályázattal kapcsolatos szándékukat mielőbb jelezzék, hogy 
időben el tudjuk kezdeni a közgyűlések szervezését, valamint a pályázathoz szükséges be-
nyújtandó mellékletek előkészítését, a pályázat megírását.
Együttműködésüket megköszönve:     

Általános iskolások sikere 
a gimnázium szavalóversenyén

5–6. osztályos kategória:
I. helyezett: Szabó Viktor – felkészítő tanár: Kovácsné Együd Ilona 
(Szent István Katolikus Általános Iskola)
II. Titkó Flóra – felkészítő tanár: Kovácsné Együd Ilona 
(Szent István Katolikus Általános Iskola)
III. Sebők-Darmos Hanna – felkészítő tanár: Kispál Pálné (Szent Imre Tagiskola)
Különdíjas: Boldizsár Lilla – felkészítő tanár: Kovácsné Együd Ilona 
(Szent István Katolikus Általános Iskola)

7–8. osztályos kategória:
I. helyezett:  Tóth Vanessza – felkészítő tanár: Koncz Istvánné 
(Szentistváni István Király Általános Iskola)
II. helyezett: Bonta Norbert – felkészítő tanár: Kalina Zoltánné 
( Tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)
III. helyezett: Korpás Zoltán – felkészítő tanár: Boda Zsuzsanna 
(Szederkényi Anna Tagiskola -Mezőnyárád)
Különdíjas:  Antal Domonkos – felkészítő tanár: Koncz Istvánné 
(Szentistváni István Király Általános Iskola)

Gratulálunk mindenkinek! Köszönjük a versenyen induló diákok és a felkészítő 
tanárok munkáját!

2014. november 14-én zajlott a Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában az általános iskolások 
számára kiírt szavalóverseny, melynek témája: Az évszakok ihlette élmények, érzelmek, hangulatok. A megmérettetésen indulók 
ebben a témában kaptak kötelező verset, illetve választhattak lírai alkotást. Az eredmény a következőképpen alakult: 

Humán-művészeti munkaközösség 

Közérdekű telefonszámok 
Az alábbi telefonszámok Miskolcon, egy központi diszpécser-központban 
csörögnek, ezért az ott dolgozók arra kérnek mindenkit, hogy telefonálás 
esetén elsőként azt közöljék, honnan, melyik településről telefonálnak. 

Orvosi ügyelet: 06-46/477-104 
(Mezőkövesd, József Attila út 2.)

Mentő: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105 

Póta László, elnök

(x)

7–8. osztályosok

5–6. osztályosok
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sportkalauz

Új játékosok érkeztek
hat játékost igazolt az nb II-es mezőkövesd zsóry Fc felnőtt csapata a közelmúltban. 
labdarúgóink intenzíven készülnek a február 21-én induló tavaszi szezonra.

A Szombathelyről szerződtetett 
Dvorschák Gábor – részletek az előző 
lapszámunkban – után öt új labdarú-
góval erősödött együttesünk. Az egyik 
legismertebb érkező a 33 esztendős 
Bajzát Péter. A gólerős támadó koráb-
ban játszott Egerben, Debrecenben, a 
német másodosztályú Oberhausenben, 
Győrben, Pécsett, Diósgyőrben, míg 
legutóbb Nyíregyházán szerepelt. 
Pályafutása során kétszer, a 2006/07-es 
szezonban és a 2008/09-es évben az NB I 
gólkirálya lett. 2013/14-ben Nyíregyházán 
26 NB II-es mérkőzésen 25 gólt lőtt és az 
NB II leggólerősebb játékosaként zárt. 
Ősszel sérüléssel bajlódott, ennek elle-
nére 11 találkozón 4 gólt szerzett. „Nem 
érzem visszalépésnek, hogy ismét az 
NB II-ben kell játszanom, mert legalább 
annyira motivál a feljutás lehetősége, 
mint az NB I-es bennmaradás elérése. 
Legfontosabb cél, hogy visszajussunk az 
első osztályba, ebben szeretnék a lehető 
legtöbbet segíteni”– emelte ki a támadó.

A 21 esztendős Gengeliczki Gergő a 
Budapest Honvéd labdarúgó akadémiáján 
nevelkedett és főként a hátsó alakzatot 
erősítheti. A sportoló négy évet töltött a 
Magyar Futball Akadémián, majd két évig 
a fővárosiak második csapatában szere-
pelt. A védő ezt követően Nyíregyházára 
igazolt, ahol alapembernek számított az 
NB II-es bajnokcsapatban. Ősszel az OTP 
Bank Ligában 11 találkozón jutott szóhoz. 
„Nem ismeretlen számomra a közeg, 
hiszen több játékost ismerek, pl. Máté 
Janival Nyíregyházán együtt játszottunk. 
Fiatal vagyok, ezért fontos számomra, 
hogy folyamatosan játékban legyek. Az 
edzéseken szeretnék olyan teljesítményt 
nyújtani, amivel be tudom bizonyítani, 
hogy helyem van a csapatban és igyek-
szem jó játékkal segíteni a feljutásban” 
– mondta a védő. Bajzát és Gengeliczki 
félévre kölcsönbe érkezett Nyíregyházáról.

A 21 esztendős hálóőr, Dombó Dá-
vid Pápán kezdte a pályafutását, majd a 
Szombathelyi Haladás kötelékébe került 
és az Illés Akadémián pallérozódott. A 
dunántúli együttes korosztályos csapatai 
mellett félévig az NB II-es Vác gárdá-
ját, míg legutóbb az osztrák Regional 
Ligában szereplő SV Lafnitz csapatát 
erősítette kölcsönben. A kapus a kor-
osztályos válogatottakban is szerepelt, 
ahol az U18-as, az U19-es és az U21-es 

nemzeti csapatban összesen 14-szer 
lépett pályára. A hálóőr fél évre, köl-
csönben érkezett a Haladástól. „Örülök, 
hogy Mezőkövesdre igazolhattam, mert 
itt sokat fejlődhetek.A keretünk nagyon 
erős, ezért teljesen reális célkitűzés a 
feljutás kiharcolása, melyben a Szolnok, 
a Békéscsaba, a Vasas és a Gyirmót lesz 
a legnagyobb ellenfelünk. Bízom benne, 
hogy sikeresen teljesítjük a szezont és 
nyártól az NB I-ben szerepelhetünk” – 
mondta Dombó Dávid.

Mezőkövesdre igazolt Lukács 
Raymond, aki az FC Bihor csapatának 
tagjaként kétszer is gólkirály lett a román 
másodosztályban. A román-magyar 
kettős állampolgárságú 26 esztendős 
csatár tavaly 15 találattal végzett az élen 
és korábban az élvonalban szereplő Astra 
Ploiesti gárdájában is futballozott. „Leg-
szívesebben a 2009/10-es bajnokságra 
emlékszem vissza, amikor 21 góllal let-
tem gólkirály, de a tavalyi év is nagyon jól 
sikerült. Bízom benne, hogy Mezőköves-
den is sok gólt szerzek és ezzel bajnoki 
címhez, illetve feljutáshoz tudom segíteni 
a csapatomat” – mondta el várakozásait a 
csatár, aki fél + 1 éves szerződést kötött.

Szintén városunkba érkezett ifj. Nyilas 
Elek. A 22 esztendős középpályás a Puskás 
Akadémián nevelkedett, majd a dunán-
túliak tartalékcsapata után sérülés miatt 
hosszabb kihagyás várt rá. Ezt követően a 
Ferencvároshoz szerződött, ahonnan ősz-

szel Soroksárra került kölcsönbe. A fiatal 
focista az újonc gárda alapemberévé nőtte 
ki magát és a jó játék mellett négy góllal is 
segítette a Pest megyeieket. „A támadó-
focit szeretem, mindig igyekszem lendü-
letesen és hasznosan játszani. Elsősorban 
a gólok előkészítésében jeleskedem, úgy 
érzem, ebben tudom leginkább segíteni a 
társaimat”– emelte ki a középpályás.

Tóth László vezetőedző elmondta, 
a játékosok számára ez az időszak volt 
a legintenzívebb, hiszen zömében napi 
két edzés és edzőmeccsek szerepeltek 
a programban. A szakember hozzátet-
te, az edzések mellett az étkezést is a 
terhelésnek megfelelően állították össze: 
„Az előttünk álló időszak feladatai közé 
tartozik az új labdarúgók, valamint a 
korábban kevesebbet játszók beépíté-
se, emellett nagy hangsúlyt fektetünk a 
játékunk csiszolására, a taktikai elemek 
begyakorlására is.”

Labdarúgóink január 22-én, Diós-
győrben játszották le az első felkészülési 
találkozójukat, amely 1-1-es döntetlennel 
zárult. Együttesünk részt vesz a XXX. Dr. 
Borosi László Teremlabdarúgó Emlék-
tornán. A kövesdi selejtezőt február 1-jén 
rendezik meg a Városi Sportcsarnokban, 
ahol Kulcsárék mellett a Mezőcsát, a 
Vatta, a Cserépfalu és a Tiszabábolna 
vesz részt. Február 5-én 14 órakor a Vác 
érkezik Mezőkövesdre, míg két nappal 
később a Budapest Honvéd vendégeként 
lépnek pályára. Az első bajnoki mérkőzést 
február 21-én játsszák majd le labdarú-
góink Mezőkövesden, a Balmaz Kamilla 
Gyógyfürdő ellen.

Csapatunk január 5-én 
kezdte a felkészülést és 
január 19-étől kezdve két 
hétig a Zsóry üdülőterületen 
edzőtáborozott

bódi krisztián
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továbbjutott a mezőkövesdi kc 

felnőtt csapata a magyar 

kupában. kézilabdázóink 

a szintén első osztályú orosháza 

együttesét búcsúztatták és 

a balatonfüreddel találkoznak 

a sorozat következő körében.

Mezőkövesdi kC 
– orosháza Fkse–linamar 27-27 (10-15)
Skaliczki László gárdája január 7-én kezd-
te meg a felkészülést és az első tréning 
után két héttel már élesben tesztelhet-
ték, hogy hol tartanak a felkészülésben. 
Csapatunk kedvező helyzetből várhatta a 
január 21-én megrendezett Magyar Kupa 
nyolcaddöntő visszavágót, mivel a két 
gárda első meccsén 29-21-es kövesdi siker 
született novemberben Orosházán. 

A találkozó elején érződött az MKC 
játékán, hogy a csapat több mint egy 
hónap szünet után játszott újra mecs-
cset. Pavlovicsék több gyermeteg hibát 
is elkövettek és Budayék kíméletlenül 
kihasználták a megingásokat, így a 13. 
percben 8-1-re vezettek a vendégek. 
A félidő felénél az orosházi Milovicsot 
szándékos ütésért a „lelátóra száműzték” 
a játékvezetők, majd Grünfelderék egyre 
jobban magukra találtak és a záró 10 
percet 6-4-re meg is nyerték.

JaVuló Játék A második játékrész jól 
kezdődött, Trivkovicsék öt perc alatt 
17-15-re felzárkóztak. Ezután Benisék 
egy 3-0-ás rohamot vezettek, melyre 
válaszul csapatunk egy 4-0-ás soroza-
tot „vágott ki” és 20-19-re feljött a 40. 
percben. A folytatásban jobbára felvált-
va potyogtak a gólok, majd csapatunk 
több sikertelen próbálkozást követően 
az 57. percben Lókodi közeli góljával 
ledolgozta hátrányát és összesítésben 
56-48-ra megnyerte a párharcot.

Skaliczki László csapatára komoly 
feladat vár a következő körben, ugyanis 
Csuzicsék a Balatonfüreddel találkoznak. 
A felek először Mezőkövesden „randevúz-
nak” január 31-én, szombaton 18 órától. 
A párharc visszavágóját február 17-én 
rendezik meg a dunántúli településen.

hamarabb kezdenek Együttesünk a 
felkészülés részeként január 24-én és 
25-én részt vesz a miskolci Avas Kupán. 

Szepesiék a torna után a másodosztályú 
Nyíregyházát fogadták január 28-án. A 
csapattal kapcsolatos fontos információ, 
hogy az MKC–Orosháza NB I-es felnőtt 
bajnoki mérkőzést két nappal korábban, 
azaz február 5-én, csütörtökön 18 órától 
rendezik meg a Városi Sportcsarnokban.

dIsznótoros Felkészülés Az elmúlt 
évekhez hasonlóan disznóvágáson 
vettek részt a Mezőkövesdi KC felnőtt 
csapatának játékosai és vezetői január 
9-én. A csapat tagjai a hagyományok-
hoz hűen reggel 7 órakor fogtak hozzá 
a munkához. A játékosok ezúttal is 
kivették részüket a feladatokból, ugyanis 
a disznó lefogása és perzselése után a 
hús feldolgozásában is közreműködtek. 
Trivkovicsék a jó és hatékony csapat-
munka „gyümölcseként” ízletes disznó-
toros ételeket fogyasztottak, ezen felül 
egyebek mellett izgalmas kártyacsatákat 
is játszottak.

Bemasíroztak a döntőbe
Bejutott a diákolimpia országos döntőjébe a Szent László Gimnázium 

és Közgazdasági Szakközépiskola VI. korcsoportos fiú kézilabdacsapata.
Mezőkövesden rendezték meg a kategória 
egyik országos elődöntőjét január 7-én. A 
megméretésen a Szent László Gimnázium 
mellett a Mezőtúri Református Kollégium, 
Gimnázium, Szakközépiskola, Általános 
Iskola és Óvoda, a szegedi Dugonics 
András Piarista Gimnázium, valamint a 
nyíregyházi Arany János Gimnázium és 
Általános Iskola csapata vett részt. 

Az első elődöntőben a mezőtúri és a 
nyíregyházi fiatalok küzdöttek a fináléba 
jutásért. Az izgalmas találkozó második 
félidejében a mezőtúriak ragadták 
magukhoz az irányítást és sikerükkel 
bejutottak a döntőbe. A második 
elődöntőben remekül rajtoltak a kövesdi 
gimisek a szegediek ellen. A Tisza-parti 
egylet a gyenge kezdés után felzárkózott, 

de Sallaiék a hajrában ismét nagy fölényben kézilabdáztak és 13-7-es vezetéssel 
vonulhattak pihenőre. Panyi Lóránd gárdája fordulás után megtartotta előnyét és 
végül 22-19-re diadalmaskodott.

FÖLéNYES SIKER A kövesdi kézisek imponáló fölényben játszottak a fináléban is, 
a mezőtúri diákok csak rövid ideig tudtak lépést tartani a lendületesen, ötletesen 
és pontosan játszó Kissékkel. Csapatunk fokozatosan növelte előnyét és a találkozó 
végére 10 gólos különbség alakult ki, így Tordaiék 33-23-as sikerükkel bejutottak az 
országos döntőbe. A háromnapos megméretést január 23-a és 25-e között Győrben 
rendezték meg, melyről lapunk következő számában olvashatnak.

A következő körben

A TTF Sportegyesület ismét megrende-
zi a nagy hagyományokra visszatekintő 
Bo-Cse-Bükk Latyakfutást február 
28-án (szombat).

Az indulóknak a korábbiakhoz hasonlóan 
a Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc útvonalon, 2 
óra alatt összesen 14 km-t kell teljesíteniük. A 
mezőny 11 órakor fog elrajtolni a Cserépi úti 
pincesor elől, a települést jelző táblától.

A versenyre a bogácsi Jurta Üdülőközpont 
éttermében lehet nevezni a futás napján 9.30-
tól. A részvétel mindenki számára ingyenes!

A szervezők a verseny után zsíros 
kenyérrel, hagymával és meleg teával várják 
a sportolókat. A résztvevők -igény szerint- a 
futás végén a Bogácsi Thermálfürdőben 
lazíthatnak, melyet a nevezéskor kell jelez-
niük. Az indulóknak váltócipő használata 
kötelező! A szervezők minden résztvevőt 
szeretettel várnak! A verseny részletes 
ismertetőjét a latyakfutas.atw.hu honlapon 
olvashatják.

Futásra föl!
bokri

bokri

bokri



Virágzik
a

matyó rózsa

A matyó népművészet 
három évvel ezelőtt, 
2012-ben került fel 

az UNESCO szellemi örökség 
reprezentatív listájára. A rangos 
nemzetközi elismerés tiszteletére 
immár harmadik alkalommal 
rendezték meg a Matyó Rózsa 
Ünnepét Mezőkövesden, melynek 
keretében idén is magas színvo-
nalú kulturális műsorral várták az 
érdeklődőket január 17-én, ezúttal 
a Városi Sportcsarnokban. 

Az eseményen elsőként 
Pelczné dr. Gáll Ildikó, az Európai 
Parlament alelnöke és képviselő 
asszonya köszöntötte a jelenlé-
vőket. Kiemelte, nagyon büszke 
a matyó népművészetre, amit 
erősít, hogy már gyermekként 
megismerte az egyedi és különle-
ges mintavilágot. Elmondta, hogy 
2013-ban Brüsszelben is ízelítőt 
adtak a matyó kultúrából és 
népművészetből, ennek köszön-
hetően összesen 28 ország képvi-
selői ismerhették meg városunk 
hagyományait. Hangsúlyozta, 
az itt élők büszkén mutathatják 

be a világnak színes és rendkívül 
gazdag néphagyományaikat. 
Hozzátette, az elődeink által ránk 
hagyott örökség kötelezettséget 
is jelent egyben, hiszen nagyon 
fontos feladat, hogy ezt a hatal-
mas kincset továbbörökítsük és 
utódaink is megismerhessék.

gálaműsor A matyó kultúra 
egyik jeles hagyományőrző ese-
ményén „Az idő kereke” címmel 
Zelei Ferenc koreográfus- ren-
dező összeállítását nézhették 
meg az érdeklődők.

A műsor gyakorlatilag az em-
ber életútját mutatta be, a szüle-
téstől kezdve egészen a fájdalmas 
elmúlásig, mindezt nagyszerűen 
beágyazva a néphagyomány, 
illetve a néptánc különleges 
világába. A produkción keresztül 
megláthattuk, átélhettük életünk 
nagy sorsfordulóit, a gondtalan 
gyermek- és ifjú éveket, a katona-
élet mellett a házasság ünnepét, 
továbbá a dolgos hétköznapokat. 
A gálaesten fellépett többek 
között Varró Petra vezetésével a 

mezőkövesdi Művészeti Tagiskola 
Eszterlánc Gyermek Néptánccso-
portja, Nyíri Gábor vezetésével a 
Matyó Néptáncegyüttes, valamint 
a Matyó Népi Együttes Kovács 
László vezetésével. Színpadra 
léptek a Hagyományőrzők (veze-
tők: Bíró Éva és Nyíri Gábor), a 
Matyó Nagymama Klub Pávakö-
rének énekesei (karvezető: Varga 
Józsefné) és a műsorra ismét ösz-
szeállt Kujtorgó Néptáncegyüttes 
(csoportvezető: Juhász László).

Részt vett ezen kívül a tardi 
Cseppecske és Gyöngykaláris 
Néptáncegyüttes (vezető: Zelei 
Ferenc), a szentistváni Karító 
Néptáncegyüttes (vezető: Zelei 
Ferenc), továbbá a Szentistváni 
énekkara (karvezető: Bartha 
Istvánné) és a Tardi Pávakör 
tagjai (vezető: Szikszai Imre). A 
gálán szerepelt a Pro Urbe-díjas 
Mezőkövesd Város Fúvószene-
kara Panyi Zoltán vezetésével, 
illetve az egri Gajdos Zenekar 
hagyományőrző műsorát is meg-

hallgathatták a résztvevők. Ezen 
felül Tóth Endre bácsi, illetve 
Indre Andrea, a Mezőkövesdi 
Hang-Stúdió népdalénekesének 
előadása színesítette a gálát. 
A produkcióban látott táncok 
koreográfiáját Zelei Ferenc mel-
lett Varró Petra, Kovács László, 
Juhász László, Ágfalvi György 
és Tímár Sándor készítette, míg 
a díszletmunka Kiss Mátyás 
nevéhez fűződik. A Mezőkö-
vesd Város Önkormányzata és 
a Mezőkövesdi Köz-Kincstár 
Nonprofit Kft. nagy sikerű közös 
rendezvényét a tervek szerint 
egy év múlva ismét megrendezik 
városunkban.
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