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5. Városunkban március 13-án emlékeztek meg 
az 1848-49-es Forradalom és szabadságharcról.

„Csendes kivűl a nagyvilág,
Csendes belűl a kis szoba,
Csak néha sóhajt kinn az őszi szél,
Csak néha sóhajt ott benn az anya.”

(Petőfi Sándor: Az apostol – részlet)

A megemlékezés a település főterén, az 
1848-49-es Hősök Emlékművénél kezdő-
dött, ahol a Himnusz eléneklése után az 
önkormányzat által kiírt szónokverseny 
győztese, Bak Pál, a Szent László Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközépiskola 
végzős tanulója mondhatta el ünnepi 
gondolatait. A szónoklat után a város ve-
zetése, a pártok, az intézmények, 
a civil szervezetek képviselői 
helyezték el a megemléke-
zés koszorúit, virágait.

Az ünnepség a Kö-
zösségi Házban folyta-
tódott, ahol dr. Fekete 
Zoltán polgármester 
mondott beszédet. „Mi, 
magyarok együtt tudunk, 
és együtt akarunk lenni, 
mert így kívánjuk átélni a nagy 
család örömteli és felszabadító 
élményét. Hiszem, hogy összeköt minket a 
nyelv, a kultúra, a vérség, a közös törté-
nelem, egy ünnep. De összeköt minket a 
felfelé tekintő hit, amely összekötő ka-
pocs ég és föld között, melynek megélése 
közösségünk előtt mérhetetlen távlatokat 
és lehetőségeket nyit meg. Ünnepet és 
megemlékezéseket tartunk a mai napon. 
Ünnepet, mert 1848. március 15-én tört 
ki a magyar forradalom és szabadságharc, 
amely a magyar nép szabadságáról és az 
idegen járom felszámolásáról szólt. Meg-
emlékezünk mindazokról, akik részt vettek 
ebben a harcban, akik életüket és vérüket 

adták a magyar szabadságért. Azokról az 
ismeretlenekről is, akik épp Mezőkövesdről 
kerültek a honvédek, vagy huszárok közé, 
és hősies haláluk egy nemesebb ügyet 
szolgált, a szabadságot. Nemzeti ünnepünk 
alkalmából szerte a nagyvilágban egy-
máshoz igazodik a magyar szívdobbanás, 
emlékezünk a múltra, álmodjuk a jövőt, 

de fel kell tennünk a kérdést: mit 
tettünk együtt és külön-külön 

azért, hogy a ránk bízott 
örökséget, magyarságun-
kat megőrizzük, hogy 
azután tovább adhassuk 
az utánunk jövőknek?” 
–  mondta el beszédében 

dr. Fekete Zoltán. 
A polgármester ki-

emelte annak a 200 székely 
katonának a hősiességét, akik 

Nyerges-tetőn halált megvető bá-
torsággal szembeszálltak az orosz túlerővel, 
akik 1848 augusztusában az utolsó katonáig 
harcoltak. A felemelő gondolatok után a 
Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola növendékei Petőfi Sándor 
Apostol című művének átdolgozott for-
máját vitték színpadra. A diákok felkészítő 
tanára Sándor Dalma volt. A megemléke-
zéshez méltó, magas színvonalon bemuta-
tott előadás révén a közönség előtt megele-
venedhetett az a hangulat, az a lelkekben 
dúló tűz, viaskodás, amely a forradalom és 
szabadságharc évében, időszakában jelle-
mezte hazánkat. 

„...összeköt 
minket a nyelv, 

a kultúra, 
a vérség, 

a közös történelem, 
egy ünnep.”

Az önkormányzat mellett a pártok,
 intézmények és civil szervezetek 
is elhelyezték a megemlékezés koszorúit

Molnár zs.
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A gyerekek húsvétra kapják a keresztanyjuktól a korozsmát (keresztruhát), melyet a feltámadási 
körmenetben vesznek fel először. A körmenetben megszabott rendben, külön csoportban mennek 
a gyerekek, férfiak, lányok, menyecskék, öregasszonyok. A hosszú böjt után már nagyon jól esett 

volna a húsétel, de azt csak vasárnap lehetett fogyasztani. Hiába főtt meg a kocsonya, parancsolni kellett 
a hasnak, mert csak akkor lehetett belőle enni, amikor húsvét napján megszentelték.  Gari Takács Margit 
így emlékszik vissza gyermekkora húsvétjára: „Összeszedtük a kocsonyát, sonkát, nagykalácsot egy kosárba, azt 
bekötöttük, magunk szőtte szép kendőbe és vittük a templomba. A templom földjén szétterítettük. Két-három sorba 
is volt lerakva, annyian voltunk. Kijött a lelki atya, elmondta az imát, végig szentelte az ételeket, csak utána vihettük 
haza. Akkor mondta édesanyám: No most már mondhatjátok, hogy »Mi kell hasam?« Mert akkor már megszűnt a 
böjt, most már hála a jó Istennek, ehet a nép.” A délután karulással telt. A karulás vasárnap és ünnepnap délutáni 
elfoglaltság volt a fiataloknak. Öt vagy hat lány karjuknál vagy kisujjuknál összefogózkodva sétált a főutcán.

Ez egy ismerkedési formát is jelentett. Ahol a lányok „karultak”, az utca másik oldalán a legények 
csoportosultak. Sokszor innen mentek a „cuháréba”. A „cuháré” egy-egy háznál rendezett rögtönzött bál, 
ahol a fiatalok szórakoztak táncoltak. A mai házibulihoz hasonlítható. Húsvét második napja a locsolkodás 
jegyében telt. A legények hajnalban összeölelkezve, dalolva csapatostul mentek a lányos házhoz. A lány 
felöltözve várta az öntözködő csapatot, hiszen a legények kivitték a kúthoz és a kútból frissen húzott vö-
dör, hideg vízzel öntözték meg, hogy friss legyen. Később ezt a szokást, a kölnivízzel való locsolás váltotta 
fel, mert sokan megfáztak és volt olyan, aki bele is halt. Az öntözködő csapatot bent étellel terített asztal 
és bor várta. Később ezt is mérsékelték, mert mire a férfiak miséje kezdődött, amelyre a legények jártak, 
az italtól elaludtak, vagy kissé „pityókásan”, vagy el se tudtak menni templomba. A gyermekek is jártak 
locsolkodni, de ők a rokon kislányokat, meg a keresztanyjukat. Ezért piros tojást és pipícset (kalácstésztá-
ból készült madár formájú kis figura) kaptak. Ezeket kendőbe kötve gyűjtötték.

A tavasz legnagyobb ünnepe. 
A második világháború előtt hagyo-

mányos keretek között zajlott az 
előkészület. Erre készülnek télen és a 
böjti időszakban. A gazdasszonyok a 
ház körüli apróságok, tej, túró, tojás 

eladásából gyűjtött pénzből a lá-
nyoknak új ruhát varratnak. Aki csak 
teheti, a szombat húsvéti körmenet-
re új ruhában, vagy a régiek közül a 

legszebbe megy a templomba.

Húsvéti népszokások 
Matyóföldön

Összeállította: Csirmazné Cservenyák Ilona Gari Takács Margit, Herkely Károly, Kiss József és Pető Margit könyveiből
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Költözhetnek a szakrendelések
Március utolsó hetére elkészülhet a Városi Rendelő-
intézet második emeletének felújítása. A kivitelező 
munkatársai a burkolási és szerelvényezési munkák 
mellett párhuzamosan építik a tetőteret is.

A mintegy 700 millió forintból, európai 
uniós támogatás révén megújuló Városi 
Rendelőintézet átalakítása jó ütemben 
halad. Az elmúlt hetekben az új tető-
tér alapjainak, szerkezeti elemeinek 
lefektetését, a második emelet átalakí-
tási, felújítási munkálatait végezte el a 
kivitelező Szilvási Építő Kft.

„Jelenleg a rendelőintézet második 
szintjének burkolási és szerelvényezési 
munkálatait végezzük. Ennek befejezése 
után adjuk át a felújított részleget. Ezzel 
párhuzamosan építjük a tetőteret, annak 
szerkezetét, valamint az épület külső 
bontási munkálatai is zajlanak. Előrelát-

hatólag március utolsó hetében sikerül elké-
szülnünk a második emelettel, így a szakrende-
lések visszaköltözhetnek majd a már megújult 
épületrészbe” – mondta el Szilvási András, a 
kivitelező cég ügyvezetője. Ezt követően az első 
emeleti rendelések költöznek át az udvari lapos 
tetős épületbe. Ezzel párhuzamosan folytatják 
majd a tetőszerkezet építését, valamint elkezdik 
a középső szint rekonstrukcióját. 

90. születésnapját ünnepelte a mezőkövesdi 
Nagy József március 12-én. az ország legidő-
sebb polgárőrét dr. Fekete zoltán polgármester 
is felköszöntötte.
Józsi bácsi cukrászként végzett 
és hosszú ideig a Mezőkövesdi 
Cukrászüzem vezetője volt, 
emellett színjátszással foglalko-
zott. Életében fontos szerepet 
tölt be a közösség szolgálata, a 
város lakosságának segítése és 
a közbiztonság megteremtése. 
Józsi bácsi önkéntes rendőrként 
dolgozott, majd aktív szerepet 
vállalt a Mezőkövesdi Polgárőr 
Egyesület megalapításában 
és még egy hónappal ezelőtt 
is teljesített szolgálatot, így ő 
hazánk legidősebb polgárőre. 
Tevékeny részt vállalt az úgy-
nevezett „Hatházi” játszótér 
területének rendezésében, 

ahol bajnokságokat szervezett. 
Feleségével 64 évig éltek bol-
dog házasságban. Kapcsolatuk 
gyümölcseként két gyermek, 
négy unoka született és két 
dédunoka van „érkezőben”.

Nagy Józsefet dr. Feke-
te Zoltán polgármester is 
felköszöntötte, aki felolvasta 
Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntő gondolatait, majd 
a város oklevelével együtt 
átnyújtotta az ünnepeltnek. 
Ezen felül egy szép virágcso-
korral és tortával kedveske-
dett, aki a köszöntés után 
felelevenítette életének fonto-
sabb eseményeit.

a közösségért él

Bővülő 
közfoglalkoztatás
százharmincöt közfoglalkoztatott vesz részt jelen-
leg a start munkaprogramban Mezőkövesden.

A közmunkaprogram idén is több területet érint városunkban. 
A Táncsics Mihály úton zajlik, illetve folytatódik a csapadékvíz-
elvezető-rendszer rekonstrukciója, melynek keretében az árok 
tisztítása mellett betonozást és burkolást végeznek a résztvevők. 
A kellemes tavaszi időjárásnak köszönhetően a mezőgazdasági 
munkálatok is megkezdődtek a Bogácsi úton. A talaj előkészí-
tésével párhuzamosan vöröshagymát ültetnek a területen. A 
növények mennyiségét az Élelmezési Központtal egyeztetve 
választották ki, így a megtermelt zöldségeket 100%-ban fel fog-
ják majd használni a konyhán. A város központjában található 
önkormányzati telken egy betonelemgyártó üzemet létesítenek. 
Jelenleg a terület lezárása, a kerítés kiépítése zajlik. A gyártás-
hoz szükséges gépek beszerzése folyamatban van, így a tervek 
szerint a tavasz folyamán megkezdődhet egyebek mellett a 
járdalapok, valamint a csapadékvíz-elvezető elemek készítése.

tÉrkŐ És VIráGok Szintén a közmunkaprogramnak köszön-
hetően a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő Olajfa út felőli hátsó 
bejáratánál térkövezési munkálatok zajlanak. A program 
résztvevői jelenleg a bejáratot az uszoda épületével összekötő 
szakasz építésén dolgoznak. A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
szomszédságában található virágkertészetben felállítottak egy 
újabb fóliasátrat, így a fűtött melegház mellett immár három 
sátorban nevelik a virág- és gyógynövény-palántákat. A tervek 
szerint idén további két sátorral bővül majd a kertészet. Az itt 
nevelt virágok várhatóan májustól fogják díszíteni városunk 
közterületeit. A közmunkaprogramban résztvevők létszáma 
áprilistól jelentősen emelkedni fog.

Március utolsó 
hetében várhatóan 

elkészül az épület 
második emelete

N. E.

B. k. Bódi krisztián
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Forradalom a diákok szemével
Bak pál, a szent lászló Gimnázium és közgazdasági szakközépiskola diákja nyerte meg az idei 
szónokversenyt, így ő mondhatta el ünnepi beszédét az 1848-49-es Forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett városi megemlékezésen.

Az elmúlt esztendők ha-
gyománya szerint városunk 
önkormányzata idén is 
szónokversenyt hirdetett 
helyi középiskolások számára, 
amelyet idén március 3-án 
tartottak a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskolá-
ban. A megméretésen 10 fiatal 
vett részt, akik közül 5 tanuló 

a versenynek otthont adó 
intézményt, míg 5 fő a gimná-
ziumot képviselte. Az öttagú 
zsűri elnöke, dr. Fekete Zoltán 
polgármester volt. A szakmai 
bizottság döntése értelmében 
a verseny harmadik helyezettje 
Varga Izolda lett, a második 
helyen Gonda Milán végzett. 
Mindketten a Széchenyi István 

Katolikus Szakképző Iskola 
tanulói. A legjobb szónokla-
tért járó első helyet Bak Pál, a 
Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
végzős tanulója érte el. A 10 
versenyzőt március 11-én dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
vendégül látta, ahol átadták 
a résztvevőknek, valamint 

az első három helyezettnek 
járó ajándékokat. Az első 
három helyen végzett tanu-
ló oklevelet, pendrive-ot és 
könyvjutalmat vehetett át, de a 
városvezetés egy oklevéllel és 
egy adathordozóval köszönte 
meg a másik 7 diák szónokla-
tát, virággal pedig a felkészítő 
tanárok munkáját. 

Gonda Milán: „Mit jelent számomra március 15-e? Számomra azt jelenti, hogy 
büszke lehetek magyarságomra és nemzetemre, mert egy kicsi, de gyönyörű 
országban élhetek; büszke lehetek arra, hogy voltak olyan emberek, akiknek 
számított a jövő, számított a haza.”
Varga Izolda: „Együtt képesek vagyunk jobbá tenni a világot, s akkor végre 
tiszta szívvel kimondhatjuk: Magyar vagyok!”
Fodor Zsolt: „Nemzetünk életében az olyan történelmi sorsfordulók egyike ez 
a nap, amely által többnek és igazabbnak tudjuk magunkat.”
Rajna Viktor: „Mi az, amit a ’48-as hősöktől tanulhatunk? A hazaszeretet, a 
tenni akarás, a küzdelem a szebb, jobb világért.”
Borza Dániel: „Fiatal, lelkes, művelt fiatalok voltak ők, akik példát adhattak a 
mai fiataloknak.”
Tóth Viktor: „De van valami, ami az idők múlásával sem fog megváltozni. Ez 
pedig a büszkeség és a tisztelet. Mert akármennyire is globalizálódik a társada-
lom, akkor is fel fogja kapni mindenki a fejét, és a szívében büszkeséggel fogja 
végighallgatni a történelemtanárát, amint arról mesél, hogy hogyan vették át az 
irányítást a nyomdában, vagy hogyan szavalták a Nemzeti dalt a Nemzeti Múzeum 
előtt. Büszkék leszünk arra, hogy elődeink a vérüket adták a haza szabadságáért!”                                                                
Mezei-Belényesi Kamilla: „Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. Úgy 
gondolom, hogy ennek a napnak az emléke nagyon fontos tanulságokkal töltheti 
el ünneplésünket. Szerintem ez az ünnep az emberek számára nagyon fontos. 
Ilyenkor felöltözünk ünneplő ruhába, és feltűzzük a kokárdát. Én nagyon sokat 
szerepeltem az ünnepi műsorokban. Sok verset és éneket tanultunk. Sokat készül-
tünk erre a napra: próbáltunk, sokat nevettünk, tanárnő pedig egyre idegesebb 
lett, hogy fog sikerülni a műsor. Végül minden jól sikerült. A nagyszülők, dédszülők 
örömmel tapsoltak nekünk. Egyelőre ezt jelenti számomra ez az ünnep.”
Keresztesi Korinna: „Nekem személy szerint március 15-e azt jelenti, hogy itt 
a tavasz, nyiladoznak a virágok, és mindjárt jön a jó idő. Kiskorom óta mindig 
kimegyek a családommal a városi ünnepségre, és együtt ünnepelek a többiek-
kel. Szeretem, ha süt a nap, és boldogok az emberek.” 
Besenyei István:  „Isten, áldd meg a magyart” – „Magyarnak lenni hit. Hit a 
magyarság hivatásában. Hit abban, hogy az Isten akar velünk valamit, és hogy 
a magyarság képes megvalósítani ezt az isteni feladatot. Magyarnak lenni: 
szeretet, együttérzés, átfogása, átölelése mindannak, ami magyar: a magyar 
földnek, utolsó talpalatnyi rögének, a magyar történelem minden mozzanatá-
val a magyar embernek, s koldusnak és az emberhez nem méltó életet élőnek 
is. És cselekvés, levonni a konzekvenciáját ennek a hitnek és ennek a szeretet-
nek: tenni tunyaság, kényelem, önérdek ellenére, amit erkölcs, amit lelkiisme-
ret, amit Isten megkíván. Ezt jelenti magyarnak lenni.”

Diákszónoklat-részletek Részlet Bak Pál 
ünnepi 
szónoklatából

„…Bár mi kokárdával a mellünkön szavaljuk a Nemzeti Dalt, a ’48-as 
hősöket mégsem csak ez kötötte össze. Nem a földrajzi elhelyezkedés, 
nem a hovatartozás. Nem az életük. Nem a vér és a régi kard hordozta 
magában a kapcsot az emberek között, és nem a lánc leverése oldozta 
fel. A magyar szív fonta őket eggyé. A magyarságtudat, a magyar szív, 
mely egyszerre dobbant, valahányszor a Tizenkét pontot felolvasták, 
éppúgy, mikor Táncsics börtöne felé tartottak, félelem nélkül az 
országért, egymásért és értünk, a jövőért. Ez a szív köti össze Árpád fiait 
egészen korunkig.

És ha ma megkérdezek bárkit, hogy mi jut eszébe a márciusi forrada-
lomról, a válasz egy szó: A Szabadság! Még százhatvanhét év eltelte után 
is emlékszünk arra, amiért akkor harcoltak, és nem csak megemlékszünk 
erről az eszményről, hanem magunkénak tekintjük. Mert már a miénk.

Ránk hagyták a szabadságharc összes jelképét, a verseket, és 
Petőfi intelmét: »Ha múlt s jelen nem a tiétek is, Tiétek lesz a végtelen 
jövő.« Ezek alapján is joggal tartjuk március 15-ét a legnagyobb 
nemzeti ünnepnek.

Számomra mély jelentést hordoz magában. Nem csak arra buzdít, 
hogy tiszteljem magyarságomat, amiért az elődjeim az életükkel 
szolgáltak. Ez a nemzeti ünnep mutatja be leginkább, hogy a magyar szív 
bárkiben doboghat, aki tesz ezért az országért.”

M. zs.
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Kútfúrás és 
uszodafelújítás

Megkezdődött az uszoda épületének rekonstrukciója a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőben. A kivitelező cég szakemberei a tető-
szerkezet és a belső tér bontását párhuzamosan végzik.

Az elmúlt időszakhoz hasonlóan több 
munkaterületen dolgoznak egyidejűleg. 
A fürdő március 16-ától egy hétig zárva 
tartott, így a szakemberek az eddigiek-
től is hatékonyabban tudták végezni a 
feladatokat. Jó ütemben halad a körme-
dencét szegélyező útszakasz felújítása, 
az új díszburkolat már félkész állapot-
ban is szép látványt nyújt. Emellett az 
optikai kábelek lefektetéséhez szükséges 
munkaárkokat is kialakították. A C épület 
felújítása és átalakítása ugyancsak jó 
ütemben halad. A kiszolgáló egységek 
falazása lényegében befejeződött, így kö-
vetkező lépésben a falak burkolását fogják 
elvégezni. Az élményfürdő-részlegben a 
földmunkák és az alapozás mellett rövi-
desen a falak építése is elkezdődhet. 

A kivitelező cég legkésőbb március 
30-ig elszállítja a kivágott fák csonkjait 
és az eltávolított faágakat. A látogatók 
számára ki fognak jelölni egy pihenőhe-
lyet az átalakított ikermedence mellett, 
ahol az építkezéstől függetlenül bizton-
ságosan tartózkodhatnak.

BONTJÁK AZ USZODÁT A beruházás 
egyik leglátványosabb elemét az uszoda 
épületének rekonstrukciója képezi. „Az 
uszodát a megbeszéltek szerint március 
15-én átadtuk és a szakemberek már 
el is kezdték a tető bontását. Az épület 
belterületén a burkolat bontása mellett 
a medencetest felújításának előkészí-
tése zajlik jelenleg” – emelte ki Vámos 
Zoltán, a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
fürdővezetője. A fürdőzők a felújítás 
miatt értelemszerűen az uszoda épüle-
tében lévő szaunaegységet sem tudják 

igénybe venni. Ezzel együtt nem kell 
lemondaniuk a szolgáltatásról, hiszen 
a wellnessrészlegben több szauna is a 
rendelkezésükre áll.

ÚJ KUTAT FÚRNAK A projekt keretében 
egy új kút is épül, amely nagy mértékben 
segíti majd a fürdő folyamatos gyógyvíz-
ellátását. A kivitelező cég szakemberei 
március végén vonulnak fel a területre és 
a kút helyének kijelölése után megkezdik 
a fúrást. „A műveletet két hónaposra 
tervezik. Ez azt jelenti, hogy naponta 
hozzávetőleg 11 métert fognak haladni, 
hiszen az új kút talapzata mintegy 600-
650 méter mélyen lesz majd a felszín 
alatt”  – hangsúlyozta Vámos Zoltán.

A fürdő március 22-én, vasárnap 7.30-
kor nyitja meg kapuit ismét a látogatók 
előtt. A létesítmény és a kivitelező cég 
szakemberei ezután is fokozott figyelmet 
kérnek minden vendégtől. A fürdőzők 
továbbra is kizárólag a szalaggal kijelölt 
útvonalon közlekedhetnek a létesítmény 
területén. A beruházás „A Zsóry-fürdő 
komplex fejlesztése, gyógyászati és új 
élményelemekkel való bővítése” című 
ÉMOP 2.1.1-es pályázat keretében valósul 
meg a létesítményben.

1. A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állat-
nál egyaránt halálos kimenetelű betegség.
2. A betegség legfőbb terjesztője a RÓKA.
3. A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb 
módszerét – a rókák veszettség elleni vakcinázását 
– Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 
októberében hazánkban is megkezdődött a rókák 
vakcinázása. Első alkalommal a nyugati határöve-
zetben, az osztrák határtól számított kb. 25-30 km-
es sávban került kihelyezésre a csalétek-vakcina.
4. A vakcinát tartalmazó fóliakapszulát az ember 
számára bűzös, de a rókák által kedvelt ízű és 
szagú csalétekbe rejtik, amely kb. 4 cm átmérőjű, 
kb. 1,5 cm magas, szürkésbarna színű. A róka, mi-
közben megeszi a csalétket, szétrágja a kapszulát 
is, így a vakcina bejut a szervezetébe.
5. A csalétek kihelyezése kis magasságból, 
repülőgépről történik.
6. A csalétekbe helyezett vakcina emberre, állatra 
ártalmatlan, VESZÉLYT NEM JELENT. A kihelye-
zett csalétekhez ennek ellenére NEM SZABAD 
HOZZÁNYÚLNI! Semmi esetre sem szabad 
felvágni vagy széttörni, mert a vakcina vírus a 
bőrbe, szájba, szembe, orrba, sebbe kerülhet. 
Amennyiben ez mégis megtörténik, az alábbi 
biztonsági előírásokat kell alkalmazni: 
a) Ha a vakcina ép bőrfelületre kerül, elegendő a 
jódtartalmú fertőtlenítőszerrel vagy ennek hiányá-
ban 70%-os alkohollal történő lemosás. Mindkettő 
beszerezhető a gyógyszertárakban. A jódtartalmú 
fertőtlenítőszer használata során keletkezett barnás 
folt szappanos lemosással eltávolítható. Ilyen jellegű 
érintkezés esetén védőoltásra nincs szükség. 
b) Ha az oltóanyag friss sebbe vagy nyálkahár-
tyára kerül, haladéktalanul ORVOSHOZ KELL 
FORDULNI!
7. A helyi vakcinázási kampány megkezdé-
sétől számított tizennégy napig az ebeket 
megkötve, vagy zárva kell tartani (ebzárlat), és 
csak pórázon szabad közterületre vinni. A jelzett 
időszak alatt a kezelt területen TILOS A LEGEL-
TETÉS! Ezek a korlátozó intézkedések elsősorban 
a vakcinázás hatékonyságát segítik azzal, hogy a 
kóborló ebek vagy legelő állatok ne vehessék fel 
a róka számára kihelyezett csalétkeket.
8. Aki vakcinázott területen elhullott vadon élő, 
vagy háziállatot talál, a tetemet hagyja érintetle-
nül, és haladéktalanul ÉRTESÍTSE A LEGKÖZE-
LEBBI ÁLLATORVOST, A HELYI ÖNKORMÁNY-
ZATOT VAGY VADÁSZTÁRSASÁGOT!
9. Kérjük, a fentiekről gyermekét is tájékoztassa!
10. További felvilágosítással az Önök körzetében 
élő állatorvosok és orvosok szolgálnak.

A HELYI VAKCINÁZÁSI KAMPÁNY IDŐPONTJA:
2015. április 2–7-ig.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

FELHÍVÁS!
VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS

B. K.
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kulisszatitkok a filmekben

A Duna Televízió munkatársa a film-
készítés és a forgatókönyvírás mellett a 
filmrendezés háttérmunkálatairól osztotta 
meg gondolatait, szakmai tapasztalatait. 
A jelenlévők nagyon sok érdekes informá-
ciót hallhattak az összejövetelen egyebek 
mellett a forgatókönyvírás menetéről, 
felépítéséről, jellemzőiről, továbbá Jancsó 
Miklós és Franco Coppolla munkássá-
gáról. A szakember emellett a szereplő-
válogatás jelentőségéről, a maszkmes-
terek munkájáról, a filmekben szereplő 

mentorok és a helyükre lépő főszereplők 
kapcsolatáról is érdekes ismereteket 
mondott el. Szekeres Csaba a filmekben 
szereplő konfliktustípusokról és több 
rendezői, illetve operatőri bravúrról tett 
említést. A hallgatók azt is megtudhatták, 
hogy a filmjelenetek forgatása rendkívüli 
alaposságot, precizitást és minden részlet-
re kiterjedő figyelmet igényel. Az elhang-
zott ismereteket filmjelenetek vetítésével 
és elemzésével fűszerezte, amely még 
látványosabbá tette a beszámolót.

„a rendező korlátai és szabadsága, avagy a néző uralma a mozi 
felett” címmel érdekes szakmai előadást tartott szekeres Csaba 
rendező-operatőr a közösségi házban március 6-án.

A gyümölcsfákat megtámadó kártevőkkel 
és kórokozókkal, az ellenük való védeke-
zéssel ismerkedhettek meg az érdeklődők 
március 9-én a Matyó Kertbarát Egyesület 
e havi összejövetelén. 

Kór- és károkozók

Az esemény elején Professzor dr. Vasas Joachin főis-
kolai és címzetes egyetemi tanár a nemzeti vidékfej-
lesztési stratégia aktuális kérdéseiről, lehetőségeiről 
beszélt. Előadásában egyebek mellett azt is elmondta, 
hogy nincs annál egészségesebb, amit az ember saját 
magának megtermel otthon, a kertjében, hiszen 
tudja, milyen vetőmagot használt, milyen szerekkel 
kezelte a növényeket. Emellett részletesen kitért arra a 
kérdésre is, hogy milyen megoldások, teendők vannak 
a vidékfejlesztés területén. 

Az összejövetel második előadója Kisvarga Szilvia 
kertész-mérnök mérnök tanár volt, aki a növényeket, a 
gyümölcsfákat megtámadó kártevőkről és kórokozókról 
beszélt. Az előadó elmondta, hogy ezek ellen számos módon 
lehet védekezni. Az egyik lehetőség a vegyszeres, biológiai 
és kémiai védekezés, a másik az agrotechnikai megelőzés, a 
harmadik pedig az integrált védekezési forma.  A kórokozók 
közé a vírusok, baktériumok tartoznak, amelyek 
szabad szemmel nem láthatóak, csak a növényben 
okozott tüneteket, betegségeket észleljük. Károkozók 
közé pedig a csigák, férgek, bogarak tartoznak.

Februárban Ady Endre fiatalkori költészetét tanul-
mányozták. Török Ferenc klubvezető két kiemelkedő 
alkotást, „Az ős kaján”, és a „Harc a nagyúrral” című 
verseket elemezte. A március 11-ei találkozón két 
kortárs költővel foglalkoztak a klubtagok, akik Bella 
István születésének 75., míg Utassy József halálának 
5. évfordulójáról emlékeztek meg. Érdekesség, hogy a 
Kossuth-díjas művészeket Török Ferenc személyesen 
ismerte. A költők életében több párhuzamot is fel lehet 
fedezni. Mindketten vidékről kerültek fel a fővárosba, 
így számukra komoly próbatételt jelentett a nagyvárosi 
életbe való beilleszkedés. „A szülőföld, illetve a szülőföld 
szeretete jelentette költészetük egyik fő ihletőforrását. 
Az életükben szintén közös pont volt, hogy Bella és 
Utassy is a 2. világháborúban veszítette el édesapját.” – 
mondta el a  klubvezető.

A költők a 60-as években alakult írótársaságokhoz 
tartoztak. Bella a „Hetek”, míg Utassy a „Kilencek” 
elnevezésű csoport tagja lett és mindketten tevékeny 
részt vállaltak a Tiszta szívvel című antológia kiadásában. 
A klubvezető a lírikus költők munkásságát az életükben 
történt események mentén, kötetről kötetre mutatta be. 
A klub következő, április 1-jei összejövetelén Csehov és 
Ibsen munkásságát tanulmányozzák majd.

Ady Endre, Utassy József és Bella István 
életét, munkásságát vették górcső alá az 
Irodalmi Kávéház Klub tagjai.

Adytól BelláigEskütétel

Az eseményen dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere köszöntötte a három 
esküt tevőt, a Lengyelországból származó Bíró Aneta Elzbieta-t, valamint egy Uk-
rajnából érkező házaspárt, Paládi Istvánt és Paládi Ellát. A bevezető gondolatok után 
a három leendő magyar állampolgár dr. Fekete Zoltán után ismételve elmondta az 
eskü szövegét, közösen elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt és átvették az 
állampolgársági okmányokat, valamint a város ajándékát. 

B. k.

hárman tettek magyar állampolgársági 
fogadalmat március 11-én városunkban. 

M. Zs.

Bódi K.

M. zs.
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A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
sí- és szánkóversenyen a Hargitán
a Charpatia sportegyesület először rendezte meg a kárpát-medencei magyar iskolák sportolimpiá-
ját. helyszínül hargitafürdő sí- és szánkópályái szolgáltak. 

A meghívottak között volt Kárpátalja 
(Beregszász), a Vajdaság (Ada), Erdély 
(Csíkszereda) és Magyarország (Mező-
kövesd) csapata. 

A hazai színeket a Mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola 34 tanulója és 3 
tanár képviselte. Nagy örömmel fogad-
tuk a felkérést a versenyre, és felfokozott 
izgalommal vágtunk neki a hosszú útnak 
március 6-án éjfélkor. Az erdélyi tél már 
a Királyhágónál megmutatta az erejét, 
mert onnantól egészen a célállomásig 
folyamatosan havazott.

Másnap délben megérkeztünk Csíksze-
redára, ahol a szálláshelyünk a Hunguest 
Hotel Fenyő volt. Az ebéd és egy rövid 
pihenő után megnéztük a várost, majd a 
lányok és a fiúk izgalmas hócsatát vívtak a 
hotel előtti parkban. Vacsora után megis-
merkedtünk a többi csapat tagjaival és a 
ránk váró versenyek menetével. Szomba-
ton reggeli után indultunk el a versenyek 
színhelyére Hargitafürdőre. Azonnal 
megragadott bennünket a táj szépsége, 
a hatalmas hó, az égig érő fenyőfák és a 
magas hegyek látványa.

A síelők alig tudták kivárni, hogy a 
lécre álljanak és kipróbálhassák a ver-
senypályát is. A bemelegítő síelés után 
következett a szlalom-verseny. A legjobb 
idővel iskolánk 8. B osztályos tanulója, 
Thomán Marcell siklott át a célvonalon, és 
így ő nyerte a versenyt, értékes pontokat 

szerezve az összetett versenyhez. Nem 
sikerült mindenkinek ilyen jól, akadt ka-
pukihagyás és esés is, de mindenki baleset 
nélkül úszta meg a versenyt. 

Ebéd után szabad síelés következett, 
ahol a kezdők is megragadták a lehető-
séget és elsajátíthatták a síelés alapjait. 
Ebben nagyon sokat segítettek a jól síelő 
diákok is. A síverseny után egy másik 
helyszínen került megrendezésre a szán-
kóverseny. Sok induló volt itt is, a remek 
hangulatban zajló küzdelmet iskolánk 
10. A osztályos tanulója Besenyei István 
nyerte a legjobb idővel.

A nap végén fáradtan, de élményekkel 
telve búcsúztunk a Hargita csodálatos 
látványától. Mindenki izgatottan várta 
az estét, mert vacsora után került sor 
az ünnepélyes eredményhirdetésre és 
díjkiosztásra. Nagy örömünkre a legtöbb 
jó helyezést mi értük el a két versenyszám-
ban, így megnyertük a csapatversenyt és 
az egyéni érmek mellé a csapatgyőzelmet 
szimbolizáló kupát is magasba emelhettük. 
Büszkén őrizzük majd a legkedvesebb 
díjaink között, hiszen téli sportokban ez az 
első. Ez a pár nap felejthetetlen élmény volt 
mindannyiunk számára. Tanulóink jelesre 
vizsgáztak küzdeni tudásból, akaraterőből 
és sportszerűségből is. Jó érzés volt látni 
barátkozási szándékukat a többi csoport 
tagjaival. Vasárnap délelőtt elérkezett 
a hazaindulás pillanata. Útközben még 
megtekintettünk pár nevezetes helyet, pl. 

Szejkén az Orbán Balázs emlékművét és 
a faragott székelykapukat, Farkaslakán 
Tamási Áron sírhelyét, majd Korondon 
megállva vásároltunk pár erdélyi emléket, 
ajándéktárgyat is. 

Nagyon szép, élményekkel teli 
utazás és verseny volt, amiért köszö-
netet szeretnénk mondani a Charpatia 
Sportegyesületnek, Gál Attila Zsoltnak, 
Szabó Zsoltnak és az erdélyi helyi szer-
vezőknek, hogy biztosították számunkra 
az utazás lehetőségét, minden költséget 
magukra vállalva. Nekünk csak annyi 
feladatunk volt, hogy jól szerepeljünk, hi-
szen diákjaink nem csak a Mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskolát, hanem Mezőkövesd 
városát és Magyarországot is képviselték.

Leírhatatlan érzés volt több mint 800 
km-re a lakóhelyünktől otthon lenni, 
magyarul, magyar emberekkel, gyere-
kekkel találkozni, sportolni, versenyezni. 

Kívánjuk, hogy a Kárpát-medence 
magyar diákjai számára létrehozott 
versenysorozat sikeres legyen, és még 
mi is sokszor lehessünk részesei ilyen 
felemelő sporttalálkozónak!

Nagyon várjuk a folytatást, találko-
zunk Mezőkövesden, az asztalitenisz 
versenyek helyszínén! 

A 34 diákból álló csapat  
és a testnevelő tanárok

Varga Ivánné, 
Derdáné Póta Henrietta, Juhász László
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olvasóink írták

a mezőkövesdi szent 
lászló Gimnázium sporto-
lói bizonyultak a legjob-
baknak hargitafürdőn a 
kárpát-medencei Magyar 
Iskolák sportolimpiája nyi-
tórendezvényének számító 
alpesisí-versenyén.

Remek hóviszonyok, jó síző-
idő, egy nagyívű terv indu-
lásához dukáló lelkesedés: 
ezek szolgálták a diákolimpia 
bemutatkozó rendezvényének 
szánt alpesisí-viadalt. Mi-
közben a Magyarországról, 
Délvidékről, Kárpátaljáról és 
Erdélyből érkezett versenyzők 
melegítettek, a Miklós-pálya 
ingyenes használatának en-
gedélyezésével a viadal egyik 
legfontosabb támogatójává 
előlépő Csíkcsicsói Közbirto-
kosság elnöke, Kósa Imre a jó 
gazda büszkeségével ismerteti 
a fejlesztéseket. Mert bizony 
Hargitafürdő immár több 
mint hét kilométeres pálya- és 
átjárószakaszt, egységes kár-

tyarendszert kínál az odaláto-
gatóknak, ami a közeljövőben 
10 kilométerre bővül.

A diáksportolók azon-
ban egyelőre csak a remekül 
előkészített Miklós-pályát 
vették használatba, itt rajtolt 
el a diákolimpia történelmi-
nek tekinthető, első versenye. 
Amelyen nemcsak azért 
tekinthető nyertesnek vala-
mennyi induló, mert emlék-
medállal a nyakában térhetett 
haza, hanem mivel egy soha 
nem volt méretű esemény 
kezdetének cselekvő részesei 
lehettek. A Charpatia Egye-
sület által rendezett viadal 
ugyanis előhírnöke volt annak 
a kezdeményezésnek, amely a 

következő tanévtől a Kár-
pát-medence mintegy 8000 
iskolájának 5–12. osztályos 
diákjait igyekszik megmozgat-
ni a legnépszerűbb olimpiai és 
nem olimpiai sportágakban.

A meghívásos hargita-
fürdői versenyen egyelőre 
hullámzó sítudású gyerekeket 
láthattunk, akik közül első-
sorban a mezőkövesdi Szent 
László Gimnázium diákja, 
Thomán Marcell, illetve a 
csíkcsói Szász Dávid tűnt ki, 
de beírta nevét a sportolim-
pia kezdődő történetébe a 
délvidéki Ada Cseh Károly Ál-
talános Iskolájának tanulója, 
Balla Vivien és a beregszászi 
Muska Miklós is. Szánkóban 

is egy mezőkövesdi, Besenyei 
István bizonyult a leggyor-
sabbnak, de összességében is 
a Szent László Gimnázium 
küldöttsége volt a legaktívabb 
és sokoldalúbb.

A hargitafürdői alpesisí-
versenyt áprilisban a jégko-
rongozók miskolci tornája, 
majd májusban a mezőköves-
di asztaliteniszdöntő követi. 
A tervek szerint a 2015/2016-
os tanévben helyi szinten 
kezdődő, majd regionális 
dimenzióban folytatódó 
versenyek döntőit a magyar 
nyelvterület különböző 
városaiban rendezik 2016. 
január-június periódusban.

Charpatia Egyesület

Mezőkövesdiek 
a sportolimpia első hősei

Történelemírás Hargitafürdőn 

JANUÁR-FEBRUÁR Mint minden évben, most is az 
év a diákolimpia megyei és országos versenyeivel 
kezdődött, már a megyei döntőn is jól szerepeltek 
úszóim. Nagyon nagy örömömre szolgált, hogy 
most is, mint eddig minden évben, mióta edző 
vagyok, sikerült bejutni az országos döntőbe egy 
úszómnak, Kecskemét 100 m mellúszás „B” kategó-
ria, Tóth Evelin, aki ott is bizonyította, hogy helye 
van az ország legjobbjai között! Köszönöm, Evelin!
MÁRCIUS 8. NŐNAP, XIV. KOCSONYA FESZTIVÁL 
BÉKA ÚSZÓVERSENY, SZIKSZÓ 5 gyerekkel vettünk 
részt a vidám, jó hangulatú versenyen, ahol nagyon 
szép eredményeket értek el, ez megmutatkozott 
érmekben, helyezésekben! Külön nem fogom név 
szerint említeni az érmeseket és a helyezetteket, az 
éves éremtáblázatban minden benne van!
MÁJUS 17. IX. SZERENCS KUPA ÚSZÓVERSENY Mint 
minden alkalommal, most is nagy örömmel utaztunk 
„haza” és ez a gyerekeim versenyteljesítményén is 
megmutatkozott! Sok érem,  jó hangulat, vidámság!
MÁJUS 23. XIV. MATYÓ PüNKÖSD KUPA, 
MEZŐKÖVESD Tavaszi hazai versenyünkről már 
olvashattak ezen újságban, a versenyünk után, 
újságíró „tollából”!

MÁJUS 31. VII. HAGYOMÁNYŐRZŐ ÚSZÓ EMLÉKVERSENY, 
ÓZD Ezen a versenyen is igen szépen kitettek lurkóim 
magukért, az én nagy örömömre! Egy fotó erejéig sikerült 
megnyernünk Mutina Ágnes ózdi születésű úszót, aki 
2006-ban magyar bajnoki címet szerzett, a többi országos, 
európai, világ és olimpiai eredménye mellé!
JÚNIUS 13. II. SZABOLCS TOUR 8. FORDULÓ, NYÍREGY-
HÁZA A nyírbátori csapat meghívására vettünk részt 
ezen a nagyon színvonalas versenyen, ezzel viszonoz-
ták a mi meghívásunkat, ami az első, de remélhetőleg 
nem az utolsó, hanem egy hosszú, gyümölcsöző 
sportbaráti kapcsolattá növi ki magát! Eredményes és 
szép teljesítményekben bővelkedő verseny volt, ahol 
mindenki jól érezte magát és jól is teljesített, az 50 

m-es nyitott medencében! Ez a verseny volt a nyári 
szünet előtti utolsó! Utána egy bő hónap vakáció 
következett a gyerekeimnek!
AUGUSZTUS 2. TISZA-TÓ ÁTÚSZÓ VERSENY, 
ABÁDSZALÓK Itt megszegem azon ígéretemet,  hogy 
nem sorolom fel név szerint az eredményeket! Mivel 
a leúszandó táv 2 km volt, és az én kislányom volt a 
legfiatalabb a mezőnyben, aki sikeresen teljesítette a 
távot, sőt, meg is nyerte a saját korcsoportját név szerint  
Marczis Rebeka (Bübike) 1. helyezés, Ördög Rebeka 3. 
helyezés, Takács Virág 7. helyezést szerzett, ami azért is 
kiemelkedő teljesítmény, mivel élő, nyílt vízben érték el 
ezen kiváló helyezéseket! Ügyesek vagytok, Lányaim!

Polgár Sipeki Éva

Rövid beszámoló az MSE Zsóry Úszószakosztály 2014. évi versenyeiről (1. rész)

Számtalan 
érem, közös 

sikerek, 
felejthetetlen 

élmények az 
elmúlt

esztendőben 
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filter

Emlékezzünk régiekről
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.

A „Mezőkövesdi Agytröszt” egyik alakja dr. Kiss István. 1906-ban született Jászapátiban, 
földműves családban. A helyi gimnázium elvégzése után az egri, majd a budapesti Teoló-
gia Karon végezte tanulmányait. Felszentelése után Diósgyőrben, majd 1934 szeptembe-
rétől a mezőkövesdi gimnázium hittanáraként dolgozott. Bán József tanítványa visz-
szaemlékezésében így jellemzi: „A nagy felkészültségű, lelkes fiatal pap csakhamar élénk 
vitaszellemet alakított ki a hittanórákon, pezsgő életet vitt az egyesületekbe.”

A nagy hallgatóságot vonzó vasárnapi prédikációi nemcsak felkészültségéről, de 
magas irodalmi színvonalról is tanúskodtak. Ahol megfordult, mindenütt tanított. 
Élénk tevékenységet fejtett ki Mezőkövesd társadalmi életében. Minden rendezvény 
aktív részese volt. Előadásokat tartott a városban beindított „Actio Catolika” tan-
folyamszerű rendezvénysorozatnak. Ezeken, különböző folyóiratokban megjelent 
cikkeiben, felemelte hangját a szociális helyzet javítása érdekében. Szellemi tudásával 
méltó tagja volt a „Mezőkövesdi Agytröszt” csoportnak, mely kidolgozta a „Mezőkö-
vesdi Memorandum”-ot. 

1936-tól már az egri Hittudományi Főiskolán tanított, de kapcsolata a kövesdi 
hívekkel nem szakadt meg. Sokat utazott, előadásokat tartott, kiterjedt levelezést 
folytatott. Ezekben mindig jó tanáccsal látta el régi és új híveit, tanítványait. 

Bán Józsefhez írt leveléből idézzünk fel pár gondolatot. „A mosoly olcsóbb, mint 
a villanyfény, mégis több fényt áraszt.” „A kis örömök teszik az embert igazán bol-
doggá.” „Mit ér az élet, ha fel nem áldozzuk.” „Nem az a fontos, hogy meddig élünk, 
hanem hogy mindig másokért éljünk” – idézte Saint-Exupery gondolatait. Ő valóban 
mindig másokért élt, egészen 1981-ben bekövetkezett haláláig. Cs. Cs. I.

Emlékezzünk vissza az elmúlt időkre,
Magyar őseinknek sok-sok küzdelmére.
Történelmünk lapján vérrel van fölírva,
Vérző volt a szíve annak is, ki írta.

Nagy nap vagy te nékünk, március idusa
Magyar történelmünk legfényesebb napja.
Érted dobban s dobbant a lelkünk, a szívünk
Te érted lángol piros magyar vérünk.

Jöttek, jöttek sorban hősök, óriások,
Lángolt a szavuk és lángolt a szablyájuk.
Széchenyi, Petőfi, Kossuth és a tizenhárom,
Kiknek vére hullott az aradi váron.

Kibontották a szent háromszínű zászlót, 
Szabadság köszöntőt és rabság gyászolót,
Alá sereglettek ifjak és ősz apák,
Hazánk drága földjét vérükkel áztatták.

Gonosz szomszédaink ellenünkre törtek,
Akik velünk szemben sohse győztek,
De mint szirt a parton, állt a magyar bátran,
Istenében bízott vészben és viharban.

És, amit nem ért el velünk ősi ármány
Elérte azt most, a világ nagy csatáján.
Ezeréves hazánk földúlta, széttépte,
Megmaradt kifosztva az egyharmad része.

Megrabolt országunk vagyunk árva népe,
Miénk lett a világ minden szenvedése.
Magyarok Istene! Védj meg, óvj meg minket,
Ne borítsa már könny többé a szemünket!

Akár hogy is vérzünk: bízunk és remélünk,
Hogy nem folyt hiába ezer évig vérünk.
Száll, száll a Himnusz és él nagy remény bennünk.
Ha egy márciusra ünnepel a lelkünk.

Nem lehet s nem leszünk sokáig már rabok,
Legyünk újra szabad, honhoz hű magyarok,
Minden ellenségnek ezt kiálltjuk oda:
Nem lehetünk rabok, nem is leszünk soha!
Nem, nem, soha!
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BernDt Kornél, Dr. luKács Gáspár, Dr. Kiss istván, 
Dr. sánDor istván, pesti József és Dr. enGelMann vince
(Megjelent:  1991. évi Matyóföld)
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16 órától Irodalmi Kávéház Klub 
– téma: Csehov és Ibsen 
a Közösségi Ház C épületében

Programajánló

Március 28. szombat
8 óra 45 perctől XXII. Party 
Pizza Open Rapid sakkverseny a 
Mozgássérültek Egyesületében, 
Abkarovits Jenő tér 1.

április 4. szombat 
16 órától Mezőkövesdi KC – 
PLER Budapest NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

április 4. szombat
18 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Szeged 2011 NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Sport

áp
ri

li
s 1

. s
ze

rd
a

április 9. cs
ütörtö

k

18 órától 
Tóth Sándor és 
Viszlai Dániel 
zongoraestje 
a Zeneiskolában

április 5-6. vasárnap-hétfő
MATYÓ HÚSVÉT 
a Hadas városrészben

17 órától 
Teadélután 
a MASZK-kal: 
Költészet napi 
verses összeállítás 
a MASZK tagjainak 
kedvenc verseiből 
a Városi Könyvtárbanáp

ri
li

s 1
1. 

sz
om

ba
t

17 órától Pázmándy László – 
Varga Rudolf: Nevünket vízre írták 
című kötetének bemutatója a Városi 
Könyvtárban

áp
ri

li
s 8

. s
ze

rd
a

A gyűjteményben több tucat, ácsolt és asztalos készítette 
láda található. A legrégebbi darabok mintegy 250 évesek. 
A kiállítás időutazásra invitálja látogatóit. Feltárul az ácsolt 
szekrény-specialisták, háziiparosok és a „virágos asztalosok” 
technikája, a bútorok díszítése, területi elterjedése, használa-
ta. A cifra menyasszonyi láda az ágyvitel rítusában élte fény-
korát, majd a ház és a lakberendezés változásával funkciója is 
megváltozott. A mesterségek örökségét Észak-Magyarorszá-
gon a 19. század végétől fajáték-készítők, napjainkban népi 
iparművészek és a népművészet mesterei viszik tovább.

16 órától A Dobó István 
Vármúzeum vándorkiállítása  – 

„Kocsiba ládám, hegyibe 
párnám” – Ácsolt és festett 

ládák a Palócföldről című 
időszaki kiállítás megnyitója 

a Matyó Múzeumban

áp
ri

li
s 1

6. 
cs

üt
ör

tö
k

április 13., 20., 27. hétfő
Hétindító Árcsobbanás a Zsóryban

április 3. péntek
16 órától 18 óráig 
Kabócás Húsvéti Játszóház 
a Közösségi Házban
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kÖzhírrÉ tÉtetik kÖzhírrÉ tÉtetikkÖzhírrÉ tÉtetikmozaikszirÉna

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
március 22–28-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

március 29 – április 4-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
április 5–11-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

március 28.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a

április 4.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

április 11.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban március 3. és 16. között 
1 házasságkötést és 13 halálesetet anya-
könyveztek. 
Ezek közül az alábbiak, illetve hoz-
zátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez.

házasságkötés
Korpás Károly – Tajti Anita

haláleset
Kürti László Ferenc 71 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: április 26.

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
Szent Család énekkar (ifjúsági) minden pénteken 
18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. Minden 
hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít a 
Szent László templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

rEForMátus EgyHázközség
Március 29. vasárnap 16 órától Egervölgyi 
egyházmegye női szolgálattevők virágva-
sárnapi összejövetele a Közösségi Házban 
Szerdánként 16 órától konfirmációs óra 
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órától: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: 
www.mezokovesd.ref.hu

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

lakossági apróhirdetés

Eladó Mezőkövesden a Gergely u. 4. 
szám alatti lakóház. 11 M Ft. 
tel.: 20/557-6117

április 9-én, csütörtökön 18 órai 
kezdettel, tóth sándor és Viszlai 
Dániel zongoraestjére kerül sor a 
zeneiskolában. 

A belépés díjtalan.

április 17-én, pénteken 17 órai 
kezdettel rendezzük meg 
a zeneiskola hagyományos 
tavaszi jótékonysági gálaestjét 
a közösségi Házban. 

A műsorra belépőjegyek a zeneiskolában 
és a szaktanároknál, illetve a rendezvény 
előtt a helyszínen igényelhetők.

érdeklődni: 
Tel.: 49/500-329; 49/412-628
E-mail: zenede01@gmail.com

Mozerné Horga Stefánia
tagintézmény vezető

Meghívó

TÁJÉKOZTATÁS
Matyó Húsvéttal kapcsolatos 
forgalmirend-változásról
A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület 2015. április 5-6. 
között ismét megrendezi a Matyó Húsvétot Mezőkövesd 
Város Önkormányzata és több helyi vállalkozás támoga-
tásával. A program húsvét vasárnap és hétfőn a Hadas 
városrészben zajlik, a színpad a tavalyi évhez hasonlóan 
az Eötvös úti parkolóban kerül felállításra.

A terület teljes zárására lesz szükség (a gépjár-
műforgalom elől) a látogatók biztonságának 
érdekében, az alábbiak szerint:
– Eötvös úti parkoló középső része 

április 3. 22 órától – április 6. 24 óráig lezárva
– Eötvös úti parkoló többi része

április 5. 6 órától – április 6. 20 óráig lezárva
– Eötvös út főutca – Hársfa u. közti szakasza 

április 5–6. 6 óra – 20 óra között lezárva
– Hadas városrész (Kisjankó Bori, Mogyoróköz első

szakasza, ahol tájházak találhatók) április 5–6. 6–20 
óra között lezárva (a korábbi éveknek megfelelően)

Április 5–6-án 6–20 óra között a főutca (Matyótáj 
Áruház) felől gépkocsival nem lesz megközelíthető sem 
az Eötvös út, sem a Hársfa út, sem a Diófa út. Ebben az 
időszakban kizárólag a déli irányból (Gépmúzeum felől, 
ill. a Fűzfa út felől) közelíthetők meg ezen utcák.

Az Eötvös út, Hársfa u. és Pizza Néró közti 
szakaszára a pizzafutár autó, valamint a lakók 
természetesen behajthatnak gépkocsival is, azonban a 
lakcímkártyát kötelező felmutatni a zárási ponton! Az 
Eötvös út érintett szakaszát elhagyni is kizárólag a déli 
irányban a József Attila u., Gépmúzeum felé lehet.

Szabadtéri rendezvény jellegéből adódóan várhatóan 
zajjal és nagyszámú érdeklődő közönséggel jár az 
esemény. Kérjük az érintett lakók megértését, 
türelmét a húsvéti ünnepek alatt!
Reméljük, hogy a rendezvény mindannyiunk örömére 
és szórakozására szolgál majd!

Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület

köszönEtnyilvánítás Az idén 20 éves Szent László 
Kórus köszönetét fejezi ki a múlt évi adó 1%-os 
felajánlásokért. A befolyt összeget működési cé-
lokra fordítottuk. Kérjük, támogassák továbbra is 
kulturális és egyházzenei tevékenységünket!

Szent László Kórus Egyesület
adószám: 19330817-1-05
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kÖzhírrÉ tÉtetik

tájékoztató 
az ünnepi 
hulladékszállítás 
rendjéről!

Tájékoztatjuk a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a 
Húsvéti Ünnepek alatt  
Mezőkövesd városban 
társaságunk az alábbiak 
szerint végzi a  lakossági  
hulladékgyűjtést: 

2015. április 6-án 
(hétfő) esedékes lakos-
sági hulladékgyűjtést  
2015. április 7-én és áp-
rilis 8-án (kedd-szerda) 
végzi párhuzamosan 
az ezen a napon esedé-
kes járatokkal.

Kérjük, hogy a szemét-
gyűjtő edényeket reggel 
7 órára ezeken a napokon 
kihelyezni szíveskedjenek! 

Felhívjuk a lakosság és 
a beszállítók figyelmét, 
hogy a  mezőkövesdi 
hulladékátrakó-lerakó 
telep 2015. április 6-án  
zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel.  

Mezőkövesdi VG Zrt.

köszönőlevél
Elismerés egy helyi áruház vezetésétől

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 2014. október 28-án 
rendelt el nyomozást ismeretlen tettesek ellen, akik egy 
helyi áruházból több mobiltelefont is eltulajdonítottak.

A bevezetett rendőri intézkedések eredménye-
ként a nyomozók 2015. február 5-én az ügyben 
gyanúsítottként hallgatták ki D. Csaba 43 éves helyi 
lakost és 14, valamint 17 éves társát. Csakhamar 
kiderült, hogy a kiszemelt készülékeket levették a 
polcról, majd az áruház egy másik osztályán a tele-
font védő biztonsági széfet testi erővel összetörték. 
Ezt követően a telefont ruházatukba rejtették, míg 
a törött áruvédelmi eszközt az áruk között hátra-
hagyva, kisétáltak az üzletből.

A mezőkövesdi rendőrök a terheltekkel szem-
ben lopás bűntett és más bűncselekmények meg-
alapozott gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást.

Az országos üzletlánc mezőkövesdi áruházának 
igazgatósága levélben fejezte ki köszönetét a Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság munkatársainak: „.. áruház 
vezetősége ezúton szeretné megköszönni és hálás kö-
szönetét kifejezni mindazoknak a rendőrségi nyomo-
zóknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
fény derült a telefon-eltulajdonítások hátterére.

Külön szeretnénk megköszönni Tóth Zsolt és 
Tóth Krisztián nyomozók támogató tevékenységét, 
akik munkájukkal ismét komoly segítséget nyújtot-
tak a … áruház biztonsági csapatának.”

Mezőkövesdi rendőrkapitányság

Egy mezőkövesdi szupermarketből 
történt lopássorozat felderítése kapcsán 
köszönték meg a rendőrök munkáját. 

FELHÍVÁS
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

fenntartásában működő
ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBA TÖRTÉNŐ BEÍRATÁSRA

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. 
tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi 

időpontokban kerül sor:

2015. április 16. (csütörtök) 8–19 óráig
2015. április 17. (péntek) 8–18 óráig

Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született 
gyermekét a szülő köteles 

a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti illetékes vagy a választott iskola első 

évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek 
személyazonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt (lakcímkártya), 

a szülő nyilatkozatát életvitelszerű lakcímről 
(személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványait), 
nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog 
gyakorlásáról és az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolást kell bemutatni.
Továbbá kérjük a gyermek anyakönyvi kivo-
natának és TAJ kártyájának bemutatását is.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. 

Elutasítás esetén a fellebbezést az iskolaigaz-
gatónak kell benyújtani. Az iskolaigazgató a 
felülbírálati kérelmet megküldi a tankerületi 

igazgatónak, aki a felvételről másodfokon dönt.

Tankerületi igazgató
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sportkalauz

Elveszített rangadók, vezéráldozatok
drámai körülmények között kapott ki a Mezőkövesd zsóry NB II-es felnőtt csapata a bajnokság két 
felsőházi rangadóján. Együttesünk a Békéscsaba és a szolnok ellen sem tudott pontot szerezni.

Békéscsabai 1912 Előre 
– Mezőkövesd zsóry 2-1 (0-0)
A Merkantil Bank Liga 19. fordulójában 
fontos találkozó várt Tóth László csapa-
tára Gyulán március 16-án. 

Az összecsapás jelentős részében 
elsősorban a küzdelem dominált. Igazán 
komoly lehetőség csak a hazaiak előtt 
adódott az első félidőben, de Szilágyiék 
nem tudtak gólt szerezni a szünetig.

dráMaI VÉGJátÉk Fordulás után is job-
bára a két 16-os között zajlott a mérkőzés. 
A játékrész közepén erősen vitatható 
körülmények között Bajzát terült el a 
16-oson belül, azonban a játékvezető nem 
ítélt büntetőt. A hazaiak ellenben egy jobb 
oldali szabadrúgás-kombináció végén 
Viczián közeli fejesével előnybe kerültek a 
70. percben. Ezután Kulcsárék átvették az 
irányítást, és Lukács révén a 90. minu-
tumban kis is harcoltak egy büntetőt, amit 
Takács értékesített. A 93. percben Bajzát 
hátulról fellökte Bényeit, a játékvezető 
kiállította a csatárt. Egy perccel később 

egy jobb oldali sarokrúgás után a labda 
Viczián elé pattant, aki 10 méterről a kapu 
jobb oldalába helyezett.

Mezőkövesd zsóry 
– szolnoki MáV FC 2-3 (1-0)
A 20. fordulóban újabb felsőházi rang-
adó várt labdarúgóinkra, ugyanis a 4. 
helyen álló Kulcsárék az 5. helyezett 
Szolnokot fogadták március 21-én. 

A nagy iramú mérkőzés kövesdi helyze-
tekkel indult, de Medgyes és Molnár távoli 
lövését megfogta Pokorni. A játékrész felé-
nél ellenben Szeles szabadrúgása után Mol-
nár jól helyezkedett középen és két hezitáló 
szolnoki játékos között elegánsan a hálóba 
lőtt. A folytatásban is csapatunk irányított, 
a vendégek erejéből csak távoli lövésekre 
futotta. Négy perccel a szünet előtt Kulcsár 
6 méterről a kapu fölé bombázott.

dráMaI FÉlIdŐ Az 50. percben Máté 
Pokornit is kicselezve higgadtan a hálóba 
gurított. Négy perccel később B. Tóth lőtt 
12 m-ről laposan a kapu közepébe. A 77. 

percben Hegedűs Csaba másodszor is „be-
sárgult”, így együttesünk védője piros lapot 
kapott. A záró 10 perc kezdetén a vendégek 
villámgyors akciót vezettek és szabadrúgást 
harcoltak ki. A labdát Antal küldte kapura, 
Kunsági nagy bravúrral kiütötte, de a kipat-
tanót Zvara a bal alsó sarokba helyezte. A 
vendégek a 84. percben ismét kiharcoltak 
egy szabadrúgást a 16-os előtt, amit Antal 
laposan a kapu közepébe lőtt. A találkozó 
utolsó eseményét Gengeliczki kiállítása je-
lentette a 87. percben, aki szintén második 
sárga lap után szállt ki, így együttesünk 9 
emberrel fejezte be a találkozót.

Kunságiék a vereség miatt a 4. pozíciót 
foglalják el 36 ponttal és öt egységgel 
vannak lemaradva az éllovas Vasastól, míg 
a Gyirmót 40 pontos. 

VÁLTÁS A KISPADON A találkozó után a klub vezetői 
közös megegyezéssel szerződést bontottak Tóth Lász-
lóval, de a szakember nem távozik Mezőkövesdről, a 
jövőben szakmai igazgatóként segíti a klub munkáját. 
Utódjáról lapunk következő számában olvashatnak.

Gőzerővel 
készülnek a 

2015-ös év legran-
gosabb versenye-
ire a Mezőkövesd 
Zsóry SE ökölvívó 
szakosztályának 

sportolói

Eseményekben és szép eredményekben gazdag évet 
zártak a bokszolók 2014-ben. A sportolók 11 egynapos 
verseny mellett részt vettek az Utánpótlás Olimpián, az 
egri Bornemissza Gergely ökölvívó versenyen, továbbá két 
korosztályban az országos bajnokságon, ahonnan össze-
sen három ezüsttel és két bronzéremmel tértek haza.

A szakosztálynak 35 tagja van, közülük mintegy 
15 fő jár rendszeresen versenyekre. Tóth József edző 
szerint sok tehetséges gyermek bokszol Mezőköves-
den. „Van három nagyon ügyes fiú a serdülők között, 
akik közül Balogh Dezsőt külön is szeretném kiemelni, 
mert rendkívül tehetséges és nagy ütőerővel van meg-
áldva. Rajta kívül Paczók Erik és Mizser Marcell szintén 
nagyon jó képességű bokszoló, bízom benne, hogy 
hamarosan mindhárman korosztályos válogatottak 
lesznek” – fejezte ki reményét a szakember.

HÖLGYEK A RINGBEN Az elmúlt hónapokban a fiúk 
mellett több ifjú hölgy is felbukkant, akik egyre 
jobban teljesítenek. Mindezt bizonyítja, hogy két 
érmet is elhoztak a magyar bajnokságról. „Látok 
köztük olyan lányokat, akik nagyon profi módon 

dolgoznak és a hozzáállásukkal is meg vagyok 
elégedve. A fejlődésükhöz az kell, hogy a jövőben is 
ugyanilyen szorgalommal végezzék a feladatokat” 
– hangsúlyozta Tóth József.

ÚJ TEREMBEN A szakosztály életében fontos esemény 
volt, hogy városunk önkormányzatának támogatása ré-
vén, a Start munkaprogramnak köszönhetően a Madách 
útra költözhettek tavaly, így sokkal jobb körülmények 
között készülhetnek. „Az épület felújítását végző szak-
emberek munkájáról csak elismeréssel tudok beszélni. A 
termet két hónap alatt sikerült teljesen berendeznünk és 
ami lényeges, a gyerekek is megszerették. Az új terem a 
felkészítés színvonalában is sokat jelent, hiszen a gyere-
kek egy jól felszerelt helyiségben végezhetik az erősítő, 
nyújtó és készségfejlesztő gyakorlatokat, míg a ring a 
másik teremben található”– emelte ki az edző.

SZÉP TERVEK A szakember elmondta, idén is nagy terveket 
szövögetnek és szeretnének legalább annyi versenyen 
részt venni, mint tavaly. Hozzátette, bízik benne, hogy a 
szakosztály új sportolói is megcsillogtatják majd tudásukat 
és közülük is többen elindulhatnak a magyar bajnokságon.

„Az Utánpótlás Olimpiára négy, az egri Bornemissza 
Gergely Emlékversenyre 6-8 gyereket szeretnék elvinni. 
Természetesen nagyon készülünk a hazai versenyünkre, a 
Matyó Kupára is, továbbá szeretném, ha négy korosztályos 
magyar bajnokságon ndulhatnánk” – mondta a szakember. 
Tóth József köszönetet mondott a Magyar Ökölvívó 
Szövetségnek, városunk önkormányzatának, a Városgazdál-
kodási Zrt.-nek, valamint a Matyó Agrártermelő Zrt.-nek a 
szakosztály működéséhez nyújtott jelentős támogatásért, 
amely elengedhetetlenül fontos a nyugodt munkához és az 
eredményes szerepléshez is. Ezen felül megköszönte Barna 
Tibor és Balog Róbert edzők munkáját.

Nagy 
remények

Bódi krisztián

bokri
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Mezőkövesdi kC – 
B. Braun gyöngyös 
31-24 (18-13)
Az NB II-es Salgótarján, 
valamint az egyaránt NB I-es 
Orosháza és a Balatonfüred 
kiejtése után a szomszédvár 
Gyöngyös elleni párharc je-
lentette az utolsó lépcsőfokot 
az álom beteljesüléséhez. Az 
első felvonást városunkban 
rendezték meg március 11-én.

A találkozót a vendégek 
kezdték jobban, de Csuzicsék 
gyorsan magukra találtak és 
5-4-es gyöngyösi vezetés után 
zsinórban négy gólt lőttek, így 
a 10. percben 8-5-ös kövesdi 
vezetés állt az eredményjelzőn. 
Kézilabdázóink ezután is nagy 
akarással, lendületesen és pon-
tosan játszottak, ennek köszön-
hetően a különbség állandósult 
a csapatok között. Az utolsó 8 
perc 15-12-es hazai előnynél 
kezdődött, ekkor Grünfelderék 
még egy lapáttal rá tudtak ten-
ni, így a szünetre magabiztos 
előnnyel vonulhattak.

rEMEk haJrá Fordulás után 
mindkét gárda védekezése 
feljavult, ezért lényegesen 
kevesebb gólt láthattak a 
kiváló atmoszférát teremtő 
szurkolók. A találatok hosszú 
ideig felváltva potyogtak, 
majd a látogatók a játékrész 
derekán 23-21-re felzárkóz-
tak. A gyöngyösiek lendületét 
Holló törte meg, aki bravúrt 
bravúrra halmozott a gólvonal 
előtt. Gulyás István gárdája 
6 percig nem tudta mattolni 
a kövesdi védelmet, eközben 
Szepesiék megléptek és 10 

perccel a találkozó vége előtt 26-21-re vezettek. A meccs vége 
előtt öt perccel dr. Czina József nehéz helyzetbe hozta a Gyön-
gyöst, ugyanis fegyelmezetlenség miatt négyperces büntetést 
kapott, ráadásul ezzel véget ért számára a mérkőzés. Az MKC 
élt a létszámfölényes helyzettel és tovább növelte előnyét.

B. Braun gyöngyös – Mezőkövesdi kC 24-24 (14-11)
A jelentős fór ellenére egyáltalán nem ígérkezett könnyűnek a 
visszavágó. A hazaiak a várakozásoknak megfelelően azonnal 
nekiestek Csuzicséknak és Varsandán gólja után 6-2-re vezettek a 
13. percben. Az MKC azonban alig másfél perc alatt háromszor is 
„beköszönt”, így Radnic lerohanásból szerzett góljával 6-5-re fel-
zárkózott. A játékrész második felében is a vendéglátók játszottak 
pontosabban és egészen a szünetig őrizgették 2-3 gólos előnyüket.

kÖVEsdI BoldoGsáG Skaliczki László fordulás után friss 
embereket küldött a pályára, így kézilabdázóink többek között 
Csuziccsal és Csiriccsel a fedélzeten folytatták a küzdelmet. Az 
MKC támadásban, illetve védekezésben is összeszedetten játszott, 
Sándorék 10 percig nem találtak a kapuba. Eközben Grünfelderék 
eltüntették a hátrányukat, sőt a 40. minutumban Pálos góljával 15-
14-re megfordították az állást. Ezután végig felváltva potyogtak a 
gólok. Az MKC határtalan lelkesedésének és csupa szív játékának 
köszönhetően döntetlent ért el a visszavágón és teljesen megér-
demelten, 55-48-as összesítéssel jutott a négyesdöntőbe. A lefújás 
után a csapatot elkísérő mintegy 150 szurkolóval közösen megkez-
dődött az önfeledt ünneplés. AZ MKC a Gyöngyös legyőzésével 
kiharcolta fennállásának legnagyobb sikerét és a klub 1993 óta író-
dó történetében először bejutott a Magyar Kupa négyesdöntőjébe.

VIláGsztárok EllEN Csuzicsék a március 19-én megrende-
zett sorsoláson Magyarország legeredményesebb csapatát, az 
MKB-MVM Veszprémet kapták, így az MKC a Bajnokok Ligája 
trófea egyik legfőbb várományosával találkozhat. A másik ágon 
a MOL-Pick Szeged és az NB I/B-s Váci KSE csap össze az 
elődöntőben. A párharcok győztesei az aranyéremért, míg a 
vesztesek a bronzéremért lépnek majd parkettre.

A Final Fourt április 24-én és 25-én rendezik meg várhatóan 
Szigetszentmiklóson vagy Pécsen. Az esemény helyszínéről 
lapzártánk után döntöttek az MKSZ illetékesei.

ÉrtÉkEs BaJNokI sIkEr Az NB I-es kézilabda-bajnokság 
alsóházi rájátszásának 3. fordulójában a Cegléd látogatott vá-
rosunkba március 14-én. A rajtot a látogatók kapták el jobban, 
akik alig 5 perc elteltével 3-1-re vezettek, de az MKC 5 perc alatt 
4-4-re alakította az állást. Mindeközben a vendégek bokasérülés 

miatt elveszítették rutinos 
beállósukat, Antal Szabolcsot. 
Ennek ellenére a folytatásban 
is a látogatók álltak jobban, de 
a szünetre döntetlen állásnál 
vonulhattak a felek.

A második játékrész döntő 
részében csapatunk dominált 
és 30-24-re meglépett az 52. 
percben. Ráadásul a vendégek 
létszáma Tóth kiállítása után 
tovább csökkent. Szepesiék 
a hajrában idegesen és kap-
kodóan játszottak, így Bíróék 
két perccel a meccs vége előtt 
kiegyenlítettek (31-31). Az iz-
galmas végjátékban csapatunk 
koncentrált jobban, így az MKC 
itthon tartotta a rendkívül fon-
tos pontokat. A végeredmény: 
Mezőkövesdi KC – Ceglédi 
KKSE 33-32 (14-14).

Kézilabdázóink a sereghajtó 
Komló vendégeként folytat-
ták a pontvadászatot március 
21-én. A hazaiak minden 
tekintetben jobbak voltak 
az összecsapás első félidejé-
ben és 30 perc alatt hétgó-
los előnyt „építettek fel”. A 
szünetben sikerült rendezni 
a sorokat, így fordulás után 
fokozatosan apadt Szögiék 
előnye. Csapatunk a játékrész 
derekán két gólra faragta 
hátrányát, de Trivkovicsék 
ettől jobban nem tudtak fel-
kapaszkodni, ezért vereséget 
szenvedtek. Az eredmény: 
Sport 36 Komló – Mezőkö-
vesdi KC 26-23 (16-9).

Együttesünk továbbra is 
a 8. helyen áll a tabellán 19 
ponttal. Az alsóházat a Gyön-
gyös vezeti 24 ponttal.

sporttörténelmi 
sikert ért el 

városunk NB I-es 
felnőtt csapata a 

Magyar kupában. 
skaliczki lászló ta-

nítványai a Gyön-
gyös elleni párhar-
cot megnyerték és 
bejutottak a soro-

zat legjobb négy 
csapata közé. Bemasíroztak 

a Final Fourba

bokri



ÁPRILIS 6.
A belépés és 

a parkolás mindkét 
napon INGYENES.

Vasárnap és hétfőn a 
Zsóry-fürdő és a Hadas 

városrész között 
KISVONAT 
közlekedik.
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 4
. A SZENT LÁSZLÓ TEMPLOMBAN: 

19.30 Nagyszombati 
szertartás, majd 
feltámadási körmenet 

2015. 
április

5–6.

A HADAS VÁROSRÉSZBEN:
Népi játékok udvara, fa körhinta, húsvéti tojásfestő bemutató 

és kézműves foglalkozás, népművészeti termékek kínálata, 
kirakodóvásár, mesterség-bemutatók az alkotóházakban

A MATYÓ PORTÁN (Mártírok u. 19-21.): 
Pipícssütés, csokitojás-díszítés, tojásfestés, 

népviseletbe öltöztetés

A HADAS VÁROSRÉSZBEN:

10.30 A kiskakas gyémánt félkrajcárja – 
Galagonya Bábszínház előadása

13.00-16.30 A Mezőcsát Népi Együttes, 
térségi hagyományőrző 
csoportok, népdalkörök műsora

17.30-18.30 VESZELKA KOMMANDÓ 
élő koncert

ÁPRILIS 5.

sz
om

ba
t

vasárnap

Maty� 
Husvet

INFORMÁCIÓ:  
Tel.: 49/500-285,
matyofold@gmail.com
www.mezokovesd.hu Tá

m
og

at
ói

nk
:

M
EZ
ŐK

ÖV
ES

DI

médianonpro�t kft.

Gra�ka:

ÁPRILIS 5-6. MINDKÉT NAPON:

A HADAS VÁROSRÉSZBEN:

8.30 Traktorról locsolás edzővízzel

10.00 Húsvéti ételek szentelése és kóstolása

10.15-17.00 A Matyó Néptáncegyüttes, térségi 
hagyományőrző csoportok, népdalkörök műsora

11.00, 12.15, 13.30, 14.30  Matyó locsolkodás

A GÉPMÚZEUMBAN: Húsvéti állatudvar (ingyenes), 
VI. Kovácstalálkozó és Verseny (múzeumi belépővel)

hétfő


