
mezőkövesdi újság 2015/8   1

2015. április 23.
XXVII. évf. 8. szám
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Városháza Új testvértelepülésünk, Petriolo 
olVasóInk írták Művészetis sikerek
sPortkalauz három a kövesdi igazság
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hagyom
ányok

több mint tízezren 

látogattak ki a napos, 

de hűvös időben 

az idei Matyó húsvétra. 

FELTÁMADÁS ÉS ÚJJÁSZÜLETÉS Az ünnep nyitányaként április 4-én nagyszom-
bati szertartáson és feltámadási körmeneten vehettünk részt a Szent László 
templomban. A hétfői programokat a húsvéti ételek megáldása nyitotta meg, 
melyet Vadászi László káplán vezetett. 

A Mezőgazdasági Gépmúzeum udvarán 
kiscsibét, nyuszikat, bárányokat, lovat és 

bocikat simogathattak meg a legkisebbek.

KOVÁCSVERSENY Hétfőn rendezték meg a VI. Kovácstalálkozót és Versenyt a Gépmúzeumban, amelyen 
17-en mérték össze tudásukat, akik idén oromfaldíszt készítettek. A serlegeket, emléklapokat Tállai And-
rás, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk országgyű-
lési képviselője, dr. Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere, Csiger Lajos, a B-A-Z. Megyei Közgyűlés 
tagja, települési képviselő, valamint dr. Hajdu András, a Mezőkövesdi Kormányhivatal hivatalvezető-
helyettese adta át a díjazottaknak. A verseny első helyezettje a Hortobágyról érkező Szekeres Antal lett. 
Második helyet ért el Portik László Tatáról. A harmadik díjat Molnár Péter vihette haza, aki Debrecenből 
érkezett a versenyre. A közönségdíjat az érdi Szatmári Jenő vihette haza. A kovácsok által megválasztott 
Tiszteletbeli Kovács címet pedig az ötéves Szatmári Szabolcsnak ítélték oda, aki a felnőtteket meghazud-
toló kitartással egész nap ütötte és formálta a hideg vasat. 

A kicsik matyó mintás, csipkés tojást is 
készítettek, a mezőkövesdi foltvarrók 
segítségével pedig az ünnephez 
kötődő figurákat varrtak

locsolkodás

hagyom
ányok

és
TRAKTORBEMUTATÓ A nap során beindították és bemutatták azt a 3011-es 
Zetor típusú, 1954-es gyártmányú, háromhengeres diesel traktort, melyet az 
előző évi kovácstalálkozón készített tárgyak licitjéből befolyt, több mint 80 ezer 
forintból restauráltak. Az erőgépet még 2012-ben kapta ajándékba a múzeum 
Tiszanánáról. Az idei alkalommal összegyűjtött forrásból egy nagyon ritka 
technikatörténeti darabot, egy Kállai lokomobilt újítanak majd fel. 
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GYEREKPROGRAMOK 
Mindkét nap kirakodóvásár, 
bábelőadás, népi játékok, 
arcfestés, pipícssütés, 
mesterségbemutatók, 
kézműves-foglalkozás várta 
a Hadasba, illetve a Matyó 
Portára érkezőket. 

MUZSIKA Vasárnap és 
hétfőn a Hadas város-
részbe csalogatták a 
vendégeket, ahol például 
a tardi, szentistváni, 
mezőkövesdi hagyomány-
őrző csoportok, az egri, 
mezőkövesdi, mezőcsáti 
néptáncegyüttesek műsorát 
tekinthettük meg. Vasárnap 
este a Veszelka kommandó 
lépett színpadra.

hagyom
ányok

nevünket 
vízre írták 

a rendezvényen elsőként Tóth Viktor 
és Takács norbert, a MasZk Egyesület 
tagjai adtak ízelítőt a szerzők műveiből, 

majd Hajdu Imre, a kötet szerkesztője 
beszélgetett a két költővel. a könyv-

ben fele-fele arányban találhatjuk meg 
a mezőkövesdi és a budapesti költők 
válogatott verseit, melyek témájukat 

tekintve vegyesnek mondhatók, hiszen 
olvashatunk például a szerelemről, a 

természetről, a politikáról, az életről, 
vagy a halálról is. 

a budapesti származású költő, Varga 
rudolf ösztönzésére döntöttek a kötet 

kiadásáról, amely a nevünket vízre 
írták címet kapta pázmándy lászló 

azonos című verse után: „a könyv 
címe az eredeti vers mondanivalóját, 
az elmúlást, az élet természetes kör-

forgását tükrözi, illetve kifejezi azt 
is, hogy ők mint költők sem hagynak 

örökké nyomot az irodalomban, a 
világban, egy idő után nevük eltűnik, 

mintha a víz mosná el őket, a nevü-
ket” – mondta el Varga rudolf.

M. Zs.
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A kicsik matyó mintás, csipkés tojást is 
készítettek, a mezőkövesdi foltvarrók 
segítségével pedig az ünnephez 
kötődő figurákat varrtak

locsolkodás

hagyom
ányok

és
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városháza

Összesen 82 ezer tő egy- és kétnyári virágot ültetnek ki idén településünk köztereire. Emellett 
további virágágyásokkal, új, különleges virágszobrokkal díszítik Mezőkövesdet.

Virágos város 
Mezőkövesden a közterületek 
virágosítási feladatait a Mezőkövesdi 
Városgazdálkodási Zrt. látja el. Az erre 
kidolgozott koncepció értelmében a 
gazdasági társaság az elmúlt 2-3 évben 
intenzíven növeli a település virággal 
beültetett, parkosított területeit.

2014-ben mintegy 9 nagyobb virág-
ágyást hoztak létre, például a Szent István 
szobornál, a Széchenyi úton, a Jezsuiták 
terén, valamint a Hadnagy úti Sportcent-
rum körül. Nyáron, illetve ősszel össze-
sen 70 ezer tő növényt ültettek ki. 

A tavalyi év újításaként a Matyó 
Múzeum előtt, a Hősök terén és a Je-
zsuiták terén páva alakú virágszobrokat 
állítottak össze száraz és élő virágokból, 
ezek idén más helyszíneken díszítik 
majd a várost. Emellett két új virágkom-
pozícióval is készül a cég. „Idén 42 ezer 
tő egynyári virágot ültetünk ki a közte-
rületekre, ez a duplája a tavalyelőttinek. 
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén 
is kipróbálunk új növényeket, így példá-
ul édesburgonyát, gaurát, futóbegóniát 
és cseppecskevirágot is kihelyezünk az 
ágyásokba. Ősszel pedig főként árvácskát 
és hagymásokat, például jácintot, nárciszt, 
tulipánt ültetünk ki, összesen 40 ezer tö-

vet. Ez azt jelenti, hogy 2015-ben 82 ezer 
tő virág díszíti majd Mezőkövesdet” – 
emelte ki Szobonya Sándor, a Mezőköves-
di Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója.

A kiültetett növények egy részét, 
mintegy 30 ezer tövet a Zsóry fürdő 
területén található üvegházban, a start-
munkaprogram keretében saját magá-
nak termeli meg városunk. 

Parkok Idén több park átrendezését is el-
végzik. Már elkezdték a gimnázium előtti 
tér átalakítását, amely során megszüntetik 
a régi, árnyékban lévő ágyásokat, és he-
lyette hat újat hoznak létre a park Mátyás 
király út járda felőli részén. A tervek kö-
zött szerepel a Kavicsos-tó és Szabadidő-

parkban található virágágyások számának 
növelése is, valamint virágokat ültetnek 
a Berkenye közben és a Mártírok útján. 
Ezen túlmenően a város főterét is átalakít-
ják, átrendezik a padokat, megmetszik a 
bokrokat, fákat, hogy átláthatóbbá, szellő-
sebbé, korszerűbbé váljon a tér. 

A cég besegít a mezőkövesdi köz-
intézmények, így például az óvodák, 
iskolák, az idősek otthona zöldfelületé-
nek virágosításába is. 

A Városgazdálkodási Zrt. a 
virágosítási munkákat legkésőbb május 
közepén elkezdi, hogy a június 15–21. 
közötti Matyó Világtalálkozóra a kiülte-
tett növények megerősödjenek és díszei 
legyenek a településnek. 

Már az első emeleten dolgoznak 
Jelenleg az első emelet bontási munkálatai zajlanak 

a rendelőintézetben. A tervek szerint négy héten belül 
elkészül a szint felújítása. 

A Városi Rendelőintézet felújítása 
Mezőkövesden című európai uniós 
pályázat keretében teljesen megújul az 
egészségügyi intézmény. A kivitelezést 
végző cég március végén átadta a rende-
lőintézet felújított második emeletét, így 
április 7-től már itt fogadják a betegeket 
a korábban is a második emeleten helyet 
kapó szakrendelések. Április első hetében 
pedig az első emeleti ellátások költöztek 
le az udvari lapos tetős épületbe, ame-
lyet követően a kivitelező elkezdhette az 
intézet középső szintjének felújítását. „Az 
épület első emeletén jelenleg a bontási 
munkákat végzik a munkatársak. Emel-
lett a gépészeti és villamossági alapve-

zetékek építése is elkezdődött. Ezzel 
párhuzamosan a tetőtéren a tartószer-
kezet megépítése is halad, bár a szeles 
idő nehezítette a több tonnás elemek 
felhelyezését. A következő hetekben 
a tetőszerkezet teljes elkészítésével, 
valamint annak bádogos munkájával 
folytatódik a tetőtér építése” – mondta 
el Szilvási András, a Szilvási Építő Kft. 
ügyvezetője. 

Előreláthatólag négy héten belül 
elkészülnek a rendelőintézet első szint-
jének felújításával is. A tetőszerkezet, 
tetőtér pedig, ha az időjárás is engedi, 
öt-hat hét múlva nyerheti el végső 
formáját. 

Az elmúlt évhez 
képest 12 ezerrel 
több tő virág kerül 
ki idén a város 
közterületeire

Molnár zs.

N. E.
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A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság megrendezi az 
ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság által 
meghirdetett a „Közlekedik a család” közlekedés-
biztonsági vetélkedősorozat helyi versenyét.

A vetélkedő szervezője: 
ORFK – Országos Baleset-megelőzési Bizottság. 

A részvétel feltételei: 
A versenyre nevezhet minden olyan magyarországi 
lakóhellyel rendelkező család, melyben az egyik 
szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői 
engedéllyel, továbbá 6–17 év közötti gyereke(ke)t 
nevelnek. Továbbjutás esetén a csapat összetételén 
nem szabad változtatni. 

A helyi versenyre jelentkezni lehet:  
– a kitöltött és visszaküldött jelentkezési lappal,
– a verseny napján, a helyszínen személyesen.

A vetélkedő helyi versenye a Mezőkövesdi Terü-
leti Balesetmegelőzési Bizottság szervezésében:

2015. május 10-én (vasárnap) 
10–13 óra között lesz Mezőkövesden, 

a Szent Imre Általános Iskolában, 
(Mezőkövesd, Mátyás király út 225.)

A városi selejtező feladatsora:
– „B” kategóriás és kerékpáros KRESZ tesztlap kitöltése;
– autós és kerékpáros ügyességi pálya teljesítése;
– elsősegély nyújtási gyakorlat.

                                      
Az a család nyeri a helyi selejtezőt, 
és jut a megyei döntőbe, aki a 
kijelölt feladatokat a legrövidebb időn belül, a 
legkevesebb hibával teljesíti. 
A helyi selejtezőn legeredményesebben szereplő 
család képviseli majd a városunkat a megyei 
döntőn, mely

2015. május 16-án (szombaton) 9–15 óra között 
lesz Miskolcon, a Miskolc Autó Kft. Skoda Autósza-
lonban (Miskolc, Lórántffy Zs. u. 30/A)

A megyei és országos versenyről az érdeklődők a 
www.kozlekedikacsalad.hu honlapon tájékozód-
hatnak.

Közlekedik a család

Testvérvárosi megállapodás
április 5-én délelőtt rendhagyó eseménynek adott otthont a kisjankó Bori Emlékház, hiszen délelőtt itt 
írták alá az olaszországi Petriolo és Mezőkövesd között létrejövő testvérvárosi kapcsolat megállapodását.

Az olaszországi település delegációját 
Tállai András, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium miniszterhelyettese, térsé-
günk országgyűlési képviselője, valamint 
városunk polgármestere és a települési 
képviselői fogadták és köszöntötték. A 
két település már több mint 10 éve kap-
csolatban áll egymással, amely civil kez-
deményezésként jött létre. A Mezőköves-
di Fúvószenekar és a Mazsorettcsoport 
már több ízben részt vett olaszországi 
rendezvényeken, és baráti viszonyt 
alakított ki Petriolo zenekarával, illetve 
táncosaival. „A zenekarnak már több 
olasz kapcsolata volt, de a Petriolóval 
kialakított viszony nagyon erősnek bizo-
nyul. Olyan települést, olyan embereket, 
kollégákat, barátokat ismertünk meg, 
akik nagyon kedvesek, barátságosak, 
vidámak és sok közös pont van bennünk. 
A testvérvárosi kapcsolat megkötése 
Petriolo zenekarában fogalmazódott 
meg, és ők keresték meg a településük 
vezetőit, így indult a kapcsolat megszilár-
dításának folyamata. Európában élünk, 
nyitni kell a másik felé. Nagyon örülünk 
ennek a megállapodásnak, hiszen ezzel is 
erősítjük és a jövőre gondolva még job-
ban megalapozzuk a szakmai és emberi 
kapcsolatokat” – mondta el Panyi Zoltán, 
a Mezőkövesdi Fúvószenekar vezetője. 

A két település vezetői úgy gondolták, 
szeretnék kiszélesíteni ezt a kapcsolatot 
„Nagyon örülök, hogy a testvérvárosi 

megállapodással meg tudtuk pecsételni 
a két település közti együttműködést. 
Annak pedig külön örülök, hogy Mezőkö-
vesden történhetett meg az aláírás, itt, Kis 
Jankó Bori szülőházában, hiszen mindkét 
település számára fontos a hagyományok, 
a régi kézművesség ápolása, büszke jele-
nére és bízik a jövőjében. Bízom abban, 
hogy a most már hivatalossá tett kapcsolat 
gyümölcsöző lesz, az emberek egymásra 
találnak, barátságok jönnek létre, minél 
több mezőkövesdi megismerné Petriolót, 
az ottani hagyományokat, és minél több 
olasz megismerné Mezőkövesd értékeit. 
Szeretnénk, ha megvalósulna az az el-
képzelésünk, hogy közelebb hozzuk a két 
népet egymáshoz” – emelte ki dr. Fekete 
Zoltán polgármester.

Petriolo egy kétezer lélekszámú olasz 
település. Petriolónak Mezőkövesd lett 
az első testvérvárosa. „Sok közös vonás 
jellemzi a két települést. Számunkra is 
fontos a kézművesség, a kézműves ipar, 
amelynek az újraélesztésén, tovább-
éltetésén jelenleg dolgozunk. Ezen a 
téren, úgy gondolom, sokat tanulhatunk 
egymástól, a mezőkövesdiektől. Emellett 
a most létrejövő testvérvárosi viszony-
nak fontos momentuma, hogy nem két 
önkormányzat között jött létre, hanem 
civil kezdeményezésen alapul, amit 
nagyon szívesen támogattam. A petriolói 
emberek összetartóak és befogadóak. 
Ezt az összetartást, nyitottságot látom itt 

Mezőkövesden is. Biztos vagyok benne, 
hogy a kölcsönös képviselet a települések 
különböző ünnepségein az első lépése a 
kapcsolat fenntartásának. Illetve jó lenne, 
ha a nyelvi akadályok is megszűnnének, 
én erre fogom kérni Petriolo lakosait, 
hogy ismerkedjenek a magyar nyelvvel. 
Emellett pedig a meglévő kapcsolatok 
továbbápolásáról, annak kulturális és 
egyéb területre kiterjedő kiszélesítéséről is 
beszélhetünk” – mondta el Piera Debora 
Mancini, Petriolo polgármestere. 

A megállapodás dokumentumait Piera 
Debora Mancini, Petriolo polgármester 
asszonya és dr. Fekete Zoltán, Mezőkö-
vesd polgármestere írta alá. 

Tállai András, Piera Debora Mancini 
és dr. Fekete Zoltán

M. zs.
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szavalóverseny
85 gyermek és fiatal vett részt az idei köl-

tészet napi szavalóversenyen. a megmére-
tést április 13-án, 15-én és 16-án rendezték 

meg a Városi könyvtárban.

A Mezőkövesdi Közkincs-
Tár Nonprofit Kft. Városi 
Könyvtára József Attila 
születésnapjára emlékezve 
minden évben megszervezi 
a szavalóversenyt, óvodás,  
középiskolás és az általános 
iskolás kategóriában. A sort 
április 13-án a középiskolás 
fiatalok nyitották meg. A 
Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakkö-
zépiskolából és a Széchenyi 
István Katolikus Szakkép-
ző Iskolából összesen 40 
fiatal vett részt. Ők egy-egy 
Reményik Sándor verset 
szavaltak el. 

Április 15-én az általá-
nos iskolások mutathatták 
be tudásukat. Az alsó tago-
zatos diákoktól természettel 
kapcsolatos verseket hall-
gathatott meg az értékelő 
bizottság, míg a felsőbb 
évfolyamosoknak a család, 
otthon témakörben kellett 
verselniük. A 35 verseny-
ző a helyi iskolákon kívül 
Bogácsról, Szentistvánról, 
Mezőnyárádról, Bükk-
ábrányból és a tardi Forrás 
Keresztény Általános Isko-
lából érkezett. 

Április 16-án pedig az 
óvodásokat várták a könyv-
tár gyermekrészlegében. A 
10 induló kedvenc verseivel 
szerepelt a versenyen. 

ErEdMényEk Középis-
kolások korcsoportjában 
Lengyel Luca (Szent László 
Gimnázium) lett az első 
helyezett, míg Gonda 
Levente (Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola) 
a második, Szél Kristóf 
(Szent László Gimnázium) 
a harmadik lett. A könyv-
tárosok különdíját Rajna 
Viktor Károly (Széchenyi 
István Katolikus Szakképző 
Iskola) kapta.

Mesteri előadások
zongoraestet rendeztek a mezőkövesdi alapfo-
kú Művészetoktatási Intézményben április 9-én.

Mozerné Horga Stefánia tag-
intézmény-vezető köszöntötte 
a megjelenteket a zeneiskola 
hangversenytermében, majd 
Tóth Sándor, az iskola mű-
vésztanára lépett színpadra, 
aki májusban fogja befejezni 
a Mesterképzést a Miskolci 
Egyetemen. A zongoraesten 
a diplomakoncertjének teljes 
anyaga, Brahms f-moll szo-

nátája csendült fel. Az esten 
Viszlai Dániel betegség miatt 
nem tudott részt venni, így 
egy ifjú tehetség, Dorotovics 
Ádám zongorajátékát hall-
gathatták meg az érdeklődők. 
A Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Inté-
zetének elsőéves hallgatója 
Liszt Ferenc Dante-szonátáját 
játszotta el.

Az alsó tagozatos diákok 
esetében az 1-2. osztályo-
sok közül Tóth Barbara 
(Mező Ferenc Tagiskola) 
első, Dobos Pongrác László 
(Bükkalja Általános Iskola, 
Bogács) második, míg Bol-
dizsár Zsófia (Szent István 
Katolikus Általános Iskola) 
harmadik helyezést ért el. A 
3-4. osztályosok közül az első 
helyen végzett Barabás Ken-
de (István Király Általános 
Iskola, Szentistván), második 
lett Jacsó Virág Lara (Szent 
István Katolikus Általános Is-
kola), a harmadik helyet pe-
dig megosztva Nagy Árven 
(Forrás Keresztény Általános 
Iskola, Tard) és Roszkos Or-
solya (Szent István Katolikus 
Általános Iskola) érte el. 

A felsősöknél az 5-6. 
osztályosok korcsoportjá-
ban 1. helyet szerzett Szabó 
Viktor (Szent István Katolikus 
Általános Iskola), 2. helyet 
ért el Boldizsár Lilla (Szent 
István Katolikus Általános 
Iskola), míg a harmadik 
helyet Majnár Csenge Loretta 
(Szederényi Anna Tagiskola, 
Mezőnyárád) szerezte meg. 

A 7-8. osztályosok közül 
a legjobbnak Vályi-Nagy 
Réka Dinát (Szederényi 
Anna Tagiskola, Mezőnyárád) 
ítélte a zsűri. Őt a sorban 
Dávid Laura (Bükkábrány) 
és Antal Domonkos (István 
Király Általános Iskola, 
Szentistván) követte. 

A legkisebbek közül a leg-
szebb szavalatért járó első díjat 
Bánhegyi Emese (Dohány úti 
Tagóvoda) vihette haza. Má-
sodik lett Tóth Beáta (Dohány 
úti Tagóvoda), harmadik pedig 
Vincze Kinga (Móra Ferenc úti 
Tagóvoda). Az értékelés alap-
ján különdíjban részesítették 
Sinka Krisztinát (Szentistváni 
Napköziotthonos Óvoda). 

Teadélután
Kedvenc verseinkkel emlékezhettünk meg a költészet napjáról 
április 11-én a Városi Könyvtárban. József Attila születésnap-
ján a MASZK Egyesület és a Városi Könyvtár közösen szer-
vezett teadélutánt. A kezdeményezők úgy gondolták, hogy 
bár településünkön e jeles naphoz kötődően több programot 
is szerveznek, de a napján is megemlékeznek a költészetről, 
ezért most első alkalommal verses délutánra várták a kultú-
rakedvelőket. A résztvevők az eseményen kedvenc verseiket 
olvasták fel, szavalták el.

A Matyó Nagymama Klub 
Egyesület sikere Pécsett

A megyei elődöntőn a Matyó Nagymama 
Klub Egyesületet a Matyó lakodalmas elő-
adásáért delegálták a pécsi középdöntőbe. A 
nagyszabású rendezvényt a Zsolnay Kulturá-
lis Negyedben tartották, ahová mintegy 750 
nyugdíjas korú érkezett a hazai megyékből, 

Vajdaságból és Felvidékről. Az előadásunk és 
gyönyörű népviseletünk óriási sikert aratott 
a nézők és a zsűri körében egyaránt. Ennek 
bizonyítéka, hogy bejutottunk a döntőbe, 
melyet április 30-án rendeznek meg a Buda-
pesti Operettszínházban. Nagy várakozással 
és lelkesedéssel készülünk a döntőre, és 
örömmel visszük a matyó népművészet egy 
kis szeletét, az érdeklődök elé.

A Matyó Nagymama 
Klub Egyesület tagjai

Április 7-8-án Pécsett 
rendezték meg az Idősek II. 
Kárpát-medencei Kulturális 
és Művészeti Vetélkedőjét.

B. k.

Dorotovics Ádám és Tóth Sándor

M. zs.

M. zs.
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nem eléggé közismert, hogy Bayer róbert (1878–1953), a mezőkövesdi szent lászló 
katolikus Főgimnázium első igazgatója, matematika-fizika és testnevelés szakos kö-
zépiskolai tanár nemcsak kiváló pedagógus volt, hanem sikeres, sokoldalú sportoló, 
valamint eredményes sportszervező is.

Igazolt versenyzőként 
előbb a Budapesti Egye-
temi Atlétikai Clubban 

(BEAC) sportolt, majd a 
Magyar Atlétikai Clubban 
(MAC). Atlétikában, tor-
nában, vívásban és labda-
rúgásban egyaránt kiemel-
kedő eredményeket ért el. 
1896-ban a BEAC országos 
atlétikai versenyén megnyer-
te az 50 yardos síkfutást, 
súlylökésben második lett 
és fél angol yardos közép-
távfutásban is harmadikként 
ért célba. 1898-ban a MAC 
hasonló szintű versenyén 
tornászként korláton győzött. 
„Mutatványa nagy tapsra 
ragadtatta a közönséget” – 
írta a versenyről a Magyar 
Sportélet című lap. 1900-
ban az amatőr kardvívók 
aradi nemzetközi versenyén 
bizonyult a legjobbnak. „Az 
első helyet Bayer Róbert, a 
22 éves fiatal tanár szerezte 
meg egy császári és királyi 
alezredes és főhadnagy előtt” 
– olvashatjuk az Arad és 
Vidéke című újságban.

Bayer országos hírnevet 
a labdarúgásban nyújtott 
teljesítményével szerzett. A 
MAC játékosaként 1902-ben 
és 1903-ban meghívást ka-
pott a magyar válogatottba és 
legjobb barátjával, az 1896-
os athéni olimpia kétsze-
res úszóbajnokával, Hajós 
(Guttman) Alfréddal tagja 
lett a pályára lépett nemzeti 
tizenegynek is.

Az 1902. október 12-én 
Bécsben lejátszott osztrák-
magyar meccsen a színeinket 
képviselő csapat a következő 
összeállításban szerepelt: 

Bádonyi (BTC) – Berán 
(FTC), Gabrovitz (Postás) – 
Kolhanek (FTC), Pozsonyi 

(MUE), BAYER (MAC) – 
Buda (BTC), Steiner (FTC), 
Pokorny (FTC), Hajós (BTC), 
Oláh (BSC).

Az 500 néző előtt a WAC 
pályáján lejátszott mérkőzésen 
a sietve összeállított és pályára 
küldött „reprezentatív” csapat 
súlyos, 5:0 arányú vereséget 
szenvedett. A Sport – Világ 
címmel megjelenő újság a 
mérkőzésről egyebek között a 
következőket írta: „Ilyen fokú 
vereségre senki nem számított. 
... Hibás volt a csapat összeál-
lítása, a (játékosok) rossz kon-
dícióban, kedvetlenül álltak a 
küzdelemhez, s az összjáték 
primitív volt. … Szégyenkezve 
kell bevallanunk azt, hogy a 
legjobban felkarolt sportágban 
képtelenek vagyunk zöldágra 
vergődni.” A korabeli sportlap, 
amely a játékosok teljesítmé-
nyét egyénileg is értékelte, 
Bayerről az alábbiakat közölte: 
„A fedezeti sorban Bayer volt 
a legjobb. Testi gyengesége 
okozta hátrányokat ügyessé-
gével, szívósságával pótolta 
s lelkes játékával igen sokat 
használt csapatának. A WAC 
1898 kitűnő csatárának, 
Weisnernek mindig nagy fá-
radságba került Bayert lerázni. 
… Egyáltalán a védelem az 
egy Bayer kivételével sohasem 
támogatta a csatársort...”               

Az egy évvel később, 
1903. június 11-én lejátszott 
válogatott mérkőzésen, 
Budapesten már egy jobban 
összeállított és felkészített 
magyar csapat lépett pályára. 
A csapat összeállítását azon-
ban nem ismerjük. A MLSZ-
től kapott tájékoztatóból 
biztosan csak annyit derült 
ki, hogy Berán, BAYER, Buda 
és Pokorny ennek a csapat-
nak is tagja volt.                       

A visszavágás sikerült, mert 
a fővárosunkban, a Margit-
szigeti MAC pályán lejátszott 
első hivatalos hazai váloga-
tott-mérkőzésen a nemzeti 
tizenegy 3:2-re legyőzte az 
osztrákokat. Nem tudni mi-
ért, de a Sport – Világ erről 
a mérkőzésről csak annyit kö-
zölt, hogy „Pokorny, Buda és 
BAYER vezényletével sikerült 
visszavágni a sógoroknak.” 
Az összecsapás értékelésé-
vel azonban a hetilap adós 
maradt. Így nem tudjuk, hogy 
milyen színvonalú mérkőzé-
sen sikerült felülkerekedni 
az ellenfélen, továbbá azt 
sem, kik voltak a góllövők és 
hány néző tekintette meg a 
mérkőzést.                     

Bayer Eperjesre kerülé-
sével lemondott a magyar 
labdarúgó-válogatottban való 
szereplésről, mert a főváros-
tól való nagy távolság és a 
tanári munkája akadályozta 
az edzések látogatását (1904). 
A későbbi években elsősor-
ban szervezéssel segítette a 
hazai verseny- és tömegsport 
népszerűsítését.             

Az Eperjesi Torna és Vívó 
Egylet (ETVE) titkáraként 
megszervezte a középisko-
lák országos tornaversenyét 

(1905). Megalapítója és elnöke 
volt az 1914. május 7-én ala-
kult és a sport minden ágával 
– nem csupán a labdarúgással 
– foglalkozó Mezőkövesdi 
Egyetemes Sportegyesületnek 
(MESE). Tornavezetője az 
1924-ben Mezőkövesden ren-
dezett országos sakkverseny-
nek. Irányítója a Zsóry Lajos 
országgyűlési képviselő által 
1938-ban alapított „Zsóry 
Matyó Kupa” futballtornának. 
Villámtornák, bemutatók 
szervezésével segítette a 
labdarúgás szélesebb körben 
való elterjesztését, elsőként 
javasolta a testnevelési órákon 
a sportág oktatását.                         

Bayer idős koráig sze-
repet vállalt a labdarúgás 
népszerűsítésében, Borsod 
vezetőivel együttműködve 
lerakta a megyében az atlétika 
és a vívás alapjait, a Tiszántúli 
tankerületben pedig kezdemé-
nyezője volt a mindennapos 
mozgásnak. Így nem véletlen, 
hogy válogatott-labdarúgóként 
mindvégig példaképként tekin-
tettek rá, aki sporteredményei-
vel és sportszeretetével igazolta 
a következő, életbölcsességet 
kifejező szállóigét: Mens sana 
in corpore sano (Ép testben ép 
lélek).

BaYEr rÓBErT
Kétszeres magyar labdarúgó-válogatott

Az osztrák és a magyar csapat az 1902-es bécsi mérkőzés előtt

szlovák sándor
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kiemelkedő eredmények 
a Művészeti Iskola Képző- és iparművészeti tagozatán
évről évre sikeresen szerepelnek a mezőkövesdi művészeti iskola diákjai különböző szintű képző-
művészeti pályázatokon. Ebben a tanévben is kiugró eredményeket értek el országos versenyeken.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár „Afri-
ka” című pályázatán 500 rajzból kiválasz-
tották az 50 legjobbat. Csirmaz Andrea, 
Horváth Gábor, Loj Timea és Loj Tünde 
munkáját kiállították, a legjobb munkáért 
járó különdíjat Szabó Alexandra kapta.

A Budapesti Harmónium Egyesület 
„2015 a Fény Éve” című pályázatára 800 
pályamű érkezett. Szabó Lilla Bianka 
„Évszakok” című munkája 1. helyezett 
lett, különdíjat Bálint Nikoletta „A Nap, a 
természet ura” című munkája kapta. Mun-
kájuk az egyesület által kiadott falinaptár 
illusztrációja lett. Ugyancsak naptárba 
került Pap Nikolett munkája, aki a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium országos rajzpá-
lyázatán kapott különdíjat. Varga Boglárka 
ezen a versenyen Dicsérő oklevelet kapott.

A Szent László Gimnázium pályá-
zatán is mindketten helyezettek lettek 
munkájukkal.

Az Országos Katasztrófavédelmi 
Központban rendezett ünnepségen vette 
át munkájáért a díját Somogyi Gergő. A 
versenyre beküldött 1400 pályaművet 
alsós-felsős korcsoportban 1., 2., 3. és 

egy különdíjjal értékelték. Somogyi Ger-
gő lett az alsós korcsoport különdíjasa. 
Felkészítő munkájáért elismerő okleve-
let és tárgyjutalmat kapott a rajztanára, 
Murányiné Klucsik Judit is.

A Magyar Közút országos pályázatot 
hirdetett „Álomút” címmel. A versenyre 
több mint 2200 iskolás gyerek munkáját 
nevezték be. A szakmai zsűri korcsopor-
tonként hirdetett ki első helyezést, majd a 
további 60 legjobb munkát közönségszava-
zásra tette közzé. Csomós Noémi, Kovács 
Krisztina, Radványi Zita munkájára gyűltek 
a szavazatok. A legtöbb voksot, több mint 

1700-at soproni diák kapta, így jutalmul 
az osztálya a Kiskőrösi Közúti Szakgyűj-
teménybe nyert buszos kirándulást. Nagy 
örömünkre a 7-8. osztályos korcsoportnak 
az első díját és az azzal járó osztálykirán-
dulást Csirmaz Andrea „Örömfalu” című 
munkája kapta a szakmai zsűritől.

A közönségszavazásra kiválasztott 
munkák készítői mellett jutalmazták 
még Marczis Rebeka rajzát is, valamint 
tanári díjat kapott a felkészítő rajztanáruk, 
Murányiné Klucsik Judit is.

Diáknap a Katolikus Szakképző Iskolában
Látványos bevonulással és változatos programokkal várták a Széchenyi diákjai az 
érdeklődőket az április 10-én megrendezett diáknapon.

Hetekkel, hónapokkal korábban elkezdődött az osztályok ké-
szülődése, a támogatók gyűjtése, a programok előkészítése. 
Az idei diáknapon 3 osztály indult a vidám versengésben, 
akiket lelkes osztályfőnökeik mindvégig támogattak.

A tizenegyedikesek közül az A, B és E osztályok 
diákjai vállalták az egész iskola előtti szereplést, ami 
8:30-kor kezdődött látványos, zenés bevonulással. A 
produkciók közt volt retro hangulatot idéző tánc, rap, 
vendégként szerepeltek a szihalmi fúvósok, de lehetett 
retro autókkal, szafari busszal, sőt limuzinnal is utazni.

A vendéglátás elsőrangú volt, hiszen szendviccsel, 
üdítővel, fagylalttal és finom házi süteménnyel kedves-
kedtek a csapatok a közönségnek.  Sokan hallgatták meg a 
testépítők előadását, s számos érdeklődőt vonzott a foci-, 
a FIFA-bajnokság, és a zumbabemutató. A rendkívül szoros 
versenyben a következő végeredmény alakult ki:
I. helyezett: 11. B, osztályfőnök: Várhegyi György
II. helyezett: 11. E, osztályfőnök: Balázsné Gulyás Erzsébet
III. helyezett: 11. A, osztályfőnök: Kovács Zsóka

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Csirmaz István igaz-
gató gratulált a résztvevőknek a színvonalas rendezvény-
hez. Kiemelte, hogy ennek a napnak mindenki a győztese, 
s mivel csak néhány szavazat volt a csapatok között, ezért 
senki ne tekintse kudarcnak a végeredményt. Elismeréssel 
nyilatkozott az osztályközösségekről, és méltatta a tanulók 
fejlődését, amin az elmúlt évek során mentek keresztül.

Középiskolások 
látogatása 

A középfokú intézmények diákönkormányzatai 
által szervezett program egy magyar népdal 
közös éneklésével indult, majd húsvéti dekorációk 
készítésével folytatódott. Végül tablóra kerültek fel 
a nagy gonddal és szeretettel elkészített rajzok.

Közös fotózással zárult a meghitt hangulatú 
látogatás. A tanulók oktatása mellett nagyon 
fontosnak tartjuk a nevelésüket is. Szeretnénk, ha 
minél többen megtapasztalnák ezt a közösségi 
élményt, melynek során fejlődhet együttérzésük, 
nyitottságuk, érzékenységük. 

Reméljük, hogy a jövőben is ellátogathatunk 
az intézménybe, és újabb és újabb tanulókat 
tudunk majd bevonni!

Dr. Radványiné Fodor Valéria

Többéves hagyományt ápoltak a két 
helyi középiskola diákjai, amikor 
március 30-án közösen ellátogattak 
a Lakóotthonba.

Az országos 
verseny 

díjátadóján

Murányiné klucsik Judit
felkészítő rajztanár

Dr. Radványiné Fodor Valéria
Diákönkormányzatot segítő tanár

A győztes osztály
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Tűzoltófecskendővel 
az avar- és szabadtéri tüzek ellen
a szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak. a Mezőkövesdi tűzoltóság 
márciusban már számos riasztást kapott. 

„Tardra, Sályba – több alkalommal is –, 
Szomolyára és Bükkábrányba is vonul-
tunk, ahol szárazfű-, illetve gaztűznél 
kellett oltanunk több hektáros területen. 
Sályban március 10-én már egy 10x10 
méteres lakóház égett, ahol a kiérkezé-
sünk előtt felrobbant egy PB gázpalack, 
amely kiterjesztette a tüzet az egész in-
gatlanra és a tetőszerkezetre. Oltás köz-
ben a kollégák újabb palackot találtak a 
házban, amelyet kihoztak az épületből és 
sikeresen lehűtöttek. A két tűzoltót ezért 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság elismerésben részesítette. Már-
cius 18-án Tiszafüreden olyan nádas-tűz 
keletkezett, hogy a mezőkövesdi tűzol-
tóknak is ki kellett vonulniuk. Majd Gelej 
mellett gyulladt ki a nádas 15 hektárnyi 
területen, ahol az erős szél miatt nehéz 
volt megfékezni a lángokat, amelyek a 
szomszédos nyárfás erdő aljnövényze-
tébe is belekaptak. Itt félmillió forintos 
kár keletkezett” – sorolta Koroknai Péter 
tűzoltóparancsnok. 

Márciusban a mezőkövesdi Máltai Szere-
tetszolgálattól kaptak riasztást, mert az ott 
lakók fejfájásra, rosszullétre panaszkodtak. 
A kiérkező egységek a gáz- és egyéb anyag-
szint megmérése után nem találtak semmi 
méreganyagot. Valószínűleg a takarítósze-
rek keveredése okozhatta a rosszulléteket. 
A helyiségeket kiszellőztették, amelyet kö-
vetően visszatérhettek a szobákba a lakók. 
„Március elején Pusztaszikszón egy sertés-
telep gyulladt ki, sok kismalac elpusztult a 
tűzben, illetve az épület is leégett. Március 
3-án Szomolyán egy melléképület kapott 
lángra, ott kellett beavatkoznunk. Itt a hal-
lássérült lakóra rá kellett törnünk az ajtót, 
kihoztunk a házból, mert nem észlelte a 
tüzet. Volt kéménytűz Tibolddarócon, ahol 
kátránypapírral tömték le a tisztítónyílást, 
az gyulladt meg, de szerencsére nagy kár 
nem keletkezett. Március 6-án lakástűzhöz 
riasztottak bennünket Tardra, ahonnan 
a bent tartózkodó személyt kimentettük. 
Aznap este Mezőkövesden a körforga-
lomban egy kisteherautó felborult, ott vált 

szükségessé a segítségünk, amely során a 
gépjárműbe szorult személyt feszítővágó 
segítségével szabadítottuk ki a járműből” – 
mondta el a parancsnok. 

tűzgyÚJtásI szaBályok A külterületen 
lévő növényzet, a tarló, illetve a növényter-
mesztés során keletkezett hulladék szabad-
téri égetését minden esetben előzetesen 
engedélyeztetni kell a területileg illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi 
hatóságával. Az ezzel kapcsolatos tevé-
kenységet megelőzően legalább tíz nappal 
kell benyújtani. Jogszabálytól eltérő, vagy 
engedély hiányában végzett tűzgyújtási 
tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga 
után 100 ezertől 3 millió Ft-ig terjedően. 

A kerti hulladékok égetésének 
szabályait Mezőkövesd Város Önkor-
mányzatának erre vonatkozó rendelete 
tartalmazza, miszerint az égetés települé-
sünkön hétköznaponként reggel 5–7 óra 
között, vagy ugyancsak hétköznaponként 
18–19 óráig engedélyezett. 

Tóba csúszott 
A mezőkövesdi Katonai tóból húzták ki a tűzoltók 
azt a Lada típusú gépjárművet, melyet március 
30-án a hajnali órákban tulajdonítottak el egy 
sályi ingatlan udvaráról.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bükkábrányi Rendőrőrsének munka-
társai a gépjármű tulajdonosának bejelentését követően hat órán belül 
előállították a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható három férfit. Az 
elkövetők ittas állapotban, az ellopott járművel több tíz kilométert autóz-
tak, kiszerelték belőle a rádiót, amit később a rendőrök a házkutatás során 
megtaláltak az egyik elkövetőnél. Ezt követően, hogy megszabaduljanak a 
járműtől, azt a Mezőkövesd és Szentistván között található tóba gurították. 
A mentést a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói jelenlétében a 
Mezőkövesdi Tűzoltóság munkatársai végezték el búvárok segítségével, 
akik 10 perc után a szárazföldre vontatták az elázott Ladát. 

KíSÉRLET EGY GÁZPALACKRA... A rendőrök a helyszínen elfogták azt a férfit, aki egy mezőkövesdi házból 
kísérelt meg gázpalackot ellopni. Lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított 
eljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság S. Győző 61 éves mezőkövesdi lakos ellen. A rendőrségre március 
7-én éjfél körül tett bejelentést egy távfelügyeleti cég munkatársa, hogy egy mezőkövesdi családi házból 
betörésjelzés érkezett. A rendőrök azonnal a helyszínre mentek, ahol tetten érték az elkövetőt, aki az 
ingatlan nyitott melléképületéből egy gázpalackot akart eltulajdonítani. A járőrök S. Győzőt a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányságra előállították, aki gyanúsítotti kihallgatása során beismerte a terhére rótt bűncse-
lekmény elkövetését. A beismerő vallomást tett terhelt ügyét a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya bíróság elé állítással tervezi befejezni.

FELDERíTETTÉK MIELőTT BEJELENTÉS ÉRKEZETT VOLNA  A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság munka-
társai szakmai értekezletre tartottak Miskolcra, amikor bűncselekmény elkövetésére utaló körülményt 
észleltek. A rendőrök így azelőtt elfogták a tolvajokat, mielőtt a sértettek bejelentést tettek a rendőr-
ségen. A gyanús cselekményre 2015. március 17-én a délutáni órákban figyeltek fel az értekezletre 
igyekvő rendőrök, akik azon nyomban értesítették a kollégáikat. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
járőrei a kapott információk alapján az egyik fémátvevő hely előtt vették ellenőrzés alá azt a két sze-
mélyt, akik kézikocsin különféle fémből készült tárgyakat toltak. A rendőri intézkedés eredményeként 
és az érintettek tagadása ellenére a rendőrök felderítették, hogy a kézikocsikat és a rajtuk lévő értékeket 
egy-egy mezőkövesdi ingatlanról tulajdonították el. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányságra előállított B. 
Márió 24 éves helyi lakos és fiatalkorú 17 éves társa gyanúsítotti kihallgatásukon beismerő vallomást 
tett. A terheltek többek között elmondták, hogy elfogásuk előtt betörtek egy mezőkövesdi portára, 
illetve ingatlanba, ahonnan elhozták az értékesíthető fémhulladékokat és a két kiskocsit, továbbá 
tűzifát is. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt 
indított eljárást a két férfival szemben.

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Molnár zs.

Rendőrségi hírek
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Erdők, mezők szerelmesei
– alkotók, akiknek szíve, tolla a természet felé hajlik

Fridél Lajos Rajztanár, grafikus 1950-ben született Mezőköves-
den. Édesapja dr. Fridél Frigyes jogász, édesanyja Vámos Borbála 
tanítónő. Mindkét fia az ő szakmáját vitte tovább. Feleségével, Tóth 
Mária pszichiáter, igazságügyi elmeorvos szakértővel Egerben 
laknak. Gyermekeik az ők pályájukat folytatják tovább. Mária orvos, 
Veronika pedig pedagógus. A középiskola elvégzése után az egri Ta-
nárképző Főiskolán rajz, grafikus diplomát szerzett. 10 év kivételével 
– amikor az Egri Ifjúsági Ház igazgatója volt – tanárként dolgozott.

Szabadidejében képeket fest, grafikákat rajzol. Az ország külön-
böző helyein eddig majdnem 80 egyéni kiállítása volt. Ha pedig pi-
henni akar, kimegy az erdőbe sétálni, vadászni. Ezeket az élményeket 
elbeszélésekben örökíti meg. Az erdő minden rezdülését, a növények 
fejlődését, a nyulak, rókák és még sok érdekes erdei állat életét, 
tavasztól télig olyan élvezetesen írja le, hogy az olvasó szinte filmsze-
rűen látja maga előtt a megírt történetet. Ezeket a vadásztörténeteket 
különböző lapokban olvashattuk, 2001-ben pedig a „Bükkaljai ösvé-
nyeken” című könyvben is kiadták. Legközelebb munkáit a Matyó 
Világtalálkozón láthatja Mezőkövesd lakossága.

Egy borús őszi éjjelen
–  míg motozott a sötétség –

átgondoltam az életem –
Mit értem el, mi jöhet még?

Nem volt már bennem félelem,
hiszen a hódító álom

kérdésemre úgysem felel,
válaszát hiába várom.

Mert az álom éber halál,
jön puhán és észrevételen,
becézve betakar szépen,

csend-hálóját borítva rám.

A nap aranysugarával
éjünket elűzi a fény,

rám borul a hajnali ég
bíborvörös pompájával.
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Drabon József Agrármérnök, munkájából adódó-
an a földek, rétek, mezők kedvelője. Sajószentpéteren 
született 1941-ben, de 30 évig Mezőkövesden élt. Eb-
ből 20 évig volt a Matyó Tsz dolgozója. Nyugdíjazása 
előtt 10 évig pedig a budapesti Akadémiai Könyvtár 
mezőgazdasági szakreferense.

Felesége Gyöngyösi Erzsébet tanítónő. 
Szabadidejét olvasással, versírással tölti. Versei 
a térség lapjaiban jelentek meg. Kissné Héczei 
Erzsébettel „Arcok és énekek” címmel közös 
verseskötetük jelent meg a református egyház 
támogatásával.

Nyugdíjas éveit Miskolcon tölti, de lélekben 
megmaradt mezőkövesdinek. Nem szakadt el a 
várostól, hiszen gyakran visszajár. Tagja az Irodalmi 
Kávéháznak, a Matyóföldi Alkotók és Művészetpár-
tolók Egyesületének, ahol élvezettel hallgatjuk mély 
gondolatokat rejtő verses felolvasásait. Cs. Cs. I.

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.
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Programajánló

április 26. vasárnap
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE 
– Hajdúszoboszlói Sakk SE 
NB II-es sakkcsapatmérkőzés 
a Széchenyi Katolikus Szak-
képző Iskolában

Május 2. szombat 
19 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Aqvital FC Csákvár NB II-
es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Május 9. szombat 
17 órától Mezőkövesdi KC – 
Sport36-Komló NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi 
Sportcsarnokban

Sport

Május 1. péntek
10 órától Majális és IX. Civil 
Forgatag a Zsóry fürdőben

Május 3. vasárnap
17.30-tól Anyák Napi Orgonahangverseny 
a Szent László templomban

Május 6. szerda

16 órától 
Irodalmi Kávéház Klub 
– téma: Mikszáth Kálmán 
a Közösségi Ház 
C épületében

Kép: members.iif.hu

17 órától 
Ünnepi Magyar Nóta 
és Operett Gála 
– „Ott, ahol zúg 
az a négy folyó” 
a Közösségi HázbanM

áj
us

 15
. p

én
te

k

Május 1
6. 
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10 órától 
13 óráig Családi 
Hangszerválasztó 
Nap előadással 
és nyílt órákkal 
a Városi Zeneiskolában

Május 22. péntek
13 órától 18 óráig 
Véradás a Közösségi Házban

Május 31. 
vasárnap
12 órától 
Városi Gyermeknap 
a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban

Ha egy népszerű regény újrafordításáról olvasok, hallok, az 
első gondolatom mindig ez: Csak a címét ne! Könyvtárosként 
ugyanis tudom, hogy az olvasókat nagyon nehéz meggyőzni 
arról, hogy a Babó című könyv ugyanaz, mint az új fordítás-
ban megjelent Hobbit és igen, az Embergyűlölő is teljesen 
megegyezik a Mizantróppal. Csak éppen más a fordító...

Többek között emiatt nem volt felhőtlen az örömöm, 
mikor értesültem róla, hogy tinédzserkorom nagy kedvencét, 
J. D. Salinger kultikus regényét, a Zabhegyezőt új fordításban 
tervezi kiadni az Európa Könyvkiadó. Az új címe az eredeti 
angol cím szó szerinti fordítása lesz: Rozsban a fogó. Persze, 
aki olvasta a könyvet, rögtön megérti, és tudja, hogy miről 
van szó, viszont számomra így valahogy elveszik a varázsa...

A hír hallatán kedvet kaptam a könyv újraolvasásához, de 
félek, hogy bő 20 év elteltével már nem lenne ugyanaz. Tizenéve-
sen imádtam a történetet, és tökéletesen megértettem Holden 
Caulfield 16 éves amerikai gimnazista minden problémáját. A 
könyv három nap történetét meséli el, annak a három napnak 
a történetét, ami azután következik, hogy Holdent kirúgják a 
gimnáziumból. Mivel ez már negyedik alkalommal történik meg 
vele, nem igazán akaródzik hazamennie, az idejét New Yorkban 
tölti. És az egyes szám első személyben megírt regény lapjain 
megelevenedik előttünk az 50-es évek Amerikája, egy olyan világ, 
ahol mindent lehet és ugyanakkor semmit sem. És megismerjük 

a lázadó főhőst, aki igazából maga sem tudja, hogy pontosan mi 
ellen lázad, csak egy dologban biztos: nem akar olyan lenni, mint a 
felnőttek. Holden problémája azonban nem korszakfüggő. Termé-
szetesen rányomja bélyegét az ország, a kor, de mégis minden 16 
évesnek át kell esnie azon, amin neki. Senki nem mondhatja meg, 
hogy milyen emberré váljunk, magunknak kell megteremteni ma-
gunkat. És a társadalom elvárásaival sem lehet büntetlenül szembe 
menni. Főhősünk „büntetése” is kiderül a könyv végén.

És a végére egy idézet a könyvből, ami Caulfield gon-
dolatvilágának tökéletes jellemzője: „Mindig azt mondom: 
»Örültem a szerencsének!« – olyanoknak is, akikkel megis-
merkedni kész szerencsétlenség. De ha élni akar az ember, 
ilyen dumákat kell bevágni.” Egy kicsit azért már mindannyi-
an éreztünk ilyet, nem? Forrás: hirmagazin.sulinet.hu

Kinczel Brigitta

Könyvajánló

április 23. csütörtökön 15 órától és 
április 27. hétfőn 14 órától
Hímzőszakkör anyagainak kiállítása 
a Közösségi Házban
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
április 19–25-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

április 26 – május 2-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király út 75.)

május 3–9-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

április 25. 
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

május 2.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a

május 9.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban március 30. és április 13. 
között 2 házasságkötést és 17 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, il-
letve hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez.

házasságkötés
Marczis Tamás – Nyeste Zsuzsanna

Szabó Róbert – Jakab Judit
haláleset

Jacsó István 86 éves,
Divinyi Pálné 82 éves,
Kirsch Gyögy 58 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 pénte-
ken 18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébá-
nián. 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

A Matyóföldi Idegenforgalmi Egyesület
köszönetet mond a MATYÓ HÚSVÉT

rendezvényhez nyújtott anyagi 
támogatásukért:

Mezőkövesd Város Önkormányzata, Mezőkövesdi 
VG Zrt., Almási Sándor egyéni vállalkozó, Kovács 
Kft., Bakai Kft., Mezőkövesdi Ker-Coop Kft.

a szervezésében és lebonyolításában való 
önzetlen segítségükért:

Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft., Mezőkö-
vesdi Média Nonprofit Kft., Matyó Népművészeti 
Egyesület, Mezőkövesdi VG Zrt., Gráf Állványzat 
Kft., Mezőkövesdi Polgárőr Egyesület, Mezőkö-
vesdi Rendőrkapitányság, Szent László Plébánia, 
Matyó Kertbarát Egyesület, Varga Tamás, MASZK 
Egyesület, Vargáné Pap Edina, Bajzáth Jánosné 
tojásfestők, Matyóföldi Foltvarró Klub, Bertháné 
Csirmaz Éva, Hadas városrész alkotóházainak 
üzemeltetői, az egyesület minden tagjának és 
segítőjének, akik a szervezésben és a lebonyolítás-
ban részt vettek,

valamint a fellépő csoportoknak a színvonalas 
műsor biztosításáért:

Matyó Néptáncegyüttes, Lajtha László 
Néptáncegyüttes, Mezőcsát Népi Együttes, Matyó 
Népi Együttes és Hagyományőrző Együttes, Matyó 
Nagymama Egyesület, Eszterlánc Gyermek 
Néptánccsoport, Tobán Hagyományőrző Népmű-
vészeti Egyesület, Gyöngykaláris Néptáncegyüttes, 
Cseppecske Gyermek Táncegyüttes, Tardi 
Hagyományőrzők, Karító Néptáncegyüttes, 
Gyöngyösbokrétás Hagyományőrző Egyesület, 
Meszes Táncegyüttes, Bükkzsérc

A rendezvény által érintett területek lakóinak 
türelmét, megértését köszönjük.

Tájékoztató az ünnepi 
hulladékszállításról
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 
Mezőkövesd városban május 1-jei ünnep alatt 
társaságunk az alábbiak szerint végzi 
a lakossági hulladékgyűjtést:

2015. május 1-jén (péntek) esedékes 
lakossági hulladékgyűjtést 2015. május 
2-án (szombat) végzi.

Kérjük, hogy a szemétgyűjtő edényeket 
reggel 7 órára ezeken a napokon kihelyezni 
szíveskedjenek!

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, 
hogy a mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2015. május 1-jén zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel.

Mezőkövesdi VG Zrt.

KÖSZÖNET

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik a 2013. évi SZJA 1%-át a 
mezőkövesdi Őszi Napsugár Alapítvány 
(Idősek Otthona Mezőkövesd, 
Mátyás király út 90.) javára felajánlották.

Ez az összeg 288.667.-Ft volt, melyet a bent lakó 
idősek ellátásának javítására használtunk fel. 
Támogatásaikra a továbbiakban is számítunk.

Adószámunk: 18436659-1-05
Az Alapítvány Kuratóriuma
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kÖzhírré tétetik

A szabadtéri tűzgyújtás 
szabályai

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat március 5-ei hatályba lépésével tilossá vált 
a belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék szabadtéri égetése, 
melyre csak ott van lehetőség, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetek-
ben és feltételekkel megengedik.

Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt 
önkormányzati rendelet lehetővé teszi, bármilyen más kommunális, ipari eredetű, 
illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos. 

A szabályzás továbbra se érinti a kerti grillezést és a tűzön történő sütés-főzést, 
azonban mint minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani a 
tűzgyújtás általános szabályait.

A tűzgyújtás általános szabályai
– Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut!
– Gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kerti

csapra szerelt locsolótömlő, tűz oltására alkalmas kéziszerszám – készenlétben tartásáról!
– Az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el, győződjünk meg arról, 

hogy valóban kialudt!

A külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel össze-
függésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését minden esetben előzetesen en-
gedélyeztetni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi 
hatóságával. Az ezzel kapcsolatos kérvényt, a tevékenységet megelőzően legalább 
tíz nappal kell benyújtani, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia: 
– A kérelmező nevét és címét; 
– az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét;
– megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc);
– az irányított égetés indokát; 
– az érintett terület nagyságát; 
– a folyamat pontos leírását; 
– az égetést végző személyek nevét, címét; 
– a felügyeletet biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát; 
– a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és 
– a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására 

készenlétben tartott eszközök felsorolását.

Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyúj-
tás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi!

Jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyúj-
tási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet az éghető hulladéktól és 
további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. Ennek 
elmulasztása esetén 60-200.000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki.

A tűzvédelmi előírás megszegése miatt, ha az tüzet idézett elő, 100 000-től 
1 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. Abban az esetben, ha az 
oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a tűzvédelmi bírság 
200 000-től 3 000 000 Ft-ig terjedhet.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb 
időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabad-
téri programokat, vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. 
A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, 
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot 
jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 
százalékát emberek okozzák.

IMMÁR TÉT NÉLKÜL... Évek óta nem fordult elő ilyen könnyed, felhőtlen idény-
zárás a sakkozóknál. A 10., utolsó előtti fordulóban a Nádudvari Sakk SE volt az 
ellenfél, a cél pedig egy döntetlen körüli eredmény. Ez meg is valósult, annyi 
szépséghibával, hogy az ellenfél javára dőlt el a meccs. Az eredmény 5,5-6,5. 
Együttesünk biztos pozícióban, a 8. helyen várja az utolsó fordulót.

Győzött: Nyíri Dániel, Hajdú Sándor és Csontos Dominik
Döntetlen: Éberth  Zoltán, Sallai János, Pongrácz Attila, Kántor József  és Pap Kristóf    
Játszottak  még: Barabás Tibor, Zelei Zoltán, Hunkó György és Hegedűs Rafael 

A következő fordulóban, 2015. április 26-án a Hajdúszoboszlói SE lesz az 
ellenfél, idehaza.                Dr. T. B.

A Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. a felnőtt bérletes előadások kapcsán 
az Önök véleményét kéri abban, hogy az alább felsorolt 10 előadás közül mely 
színdarabokat tekintené meg szívesen a 2015/2016. színházi évadban. 

A szavazók között 3 db két főre szóló színházbérletet sorsolunk ki! 
Online szavazás játékszabályai és menete:
Személyenként egy szavazatot tudunk elfogadni. Szavazata akkor érvényes, ha 10-ből 
5 előadás sorszámát vagy címét elküldi nevével és elérhetőségével (cím, telefonszám) 
együtt a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. facebook oldalára privát üzenetben 
vagy a muvszervezo.kozkincstar@gmail.com címre április 30. (csütörtök) 12 óráig!
Kérjük, az alábbi 10 előadás közül válasszon ki ötöt!
1. Bernard Slade: Jövőre veled ugyanitt, 2. Saul O’Hara: Leszek az özvegyed, 3. Vaszary 
János: Ma éjjel szabad vagyok, 4. Paprikáscsirke, avagy stex és New York,
5. Shaffer: Ki fut a nő után, 6. Örkény: Macskajáték, 7. Louis Velle: Randevú Párizsban, 
avagy szenteltvíz és kokain, 8. Halász-Eisemann-Békeffi: Egy csók és más semmi, 9. 
S.Ö.R. – Shakespeare Összes Rövidítve, 10. Pozsgai Zsolt: Szeretlek, Faust!

SZAVAZZA MEG A KÖVETKEZő SZíNHÁZI ÉVAD ELőADÁSAIT! 
ONLINE SZAVAZÁS
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sportkalauz

döntetlent játszott soroksáron, majd a Cegléd ellen győzött városunk nB II-es felnőtt csapata. 
Együttesünk továbbra is versenyben van a feljutást érő pozíciókért.

Újabb fontos pontok
soroksár sC 
– Mezőkövesd Zsóry 1-1 (1-0)
A Merkantil Bank Liga 23. játéknapján 
a tavasszal még nyeretlen, 11. helyen 
tanyázó fővárosi gárdához látogattak 
Kunságiék április 10-én. A találkozó első 
45 perce zömében kövesdi fölényben telt. 
Együttesünk első komoly lehetőségét a 12. 
percben Kulcsár távoli bombája jelentette, 
Holczer bravúrosan védett. A 24. percben 
egy szép soroksári akció végén Pál pasz-
szolt Sándorhoz, aki 13 méterről higgad-
tan a kapu bal oldalába helyezett. A gól 
után egészen a játékrész végéig csapatunk 
játszott fölényben, de a fővárosiak masszí-
van és fegyelmezetten védekeztek.

sIkErÜlt EgyEnlítEnI Együttesünk 
fordulás után nagy erőket mozgósított az 
egyenlítésért, amely végül a 74. percben 
összejött; egy remek kiugratást követő-
en Bajzát vette át a labdát és 8 méterről 
elegánsan a hálóba lőtt. Labdarúgóink 10 
perccel később a győztes gólt is megsze-
rezhették volna, azonban Bajzát 10 méte-
res kísérletét Holczer lábbal hárította.

Mezőkövesd Zsóry 
– Ceglédi VsE 4-1 (1-0)
A 24. fordulóban a 13. helyen állomá-
sozó Cegléd látogatott Mezőkövesdre 
április 18-án. A találkozó első 10 perce 
eseménytelenül telt, majd Molnár hely-
zete után Bajzát mesteri tekerése csat-
tant a felső lécen. A 23. minutumban 
Sváb nagyszerű beadását Tóth öklözte 
ki, a labda éppen Takács elé került, aki 
lágyan a kapu jobb felső sarkába he-
lyezett. A gól után mindkét gárda előtt 
adódtak lehetőségek, de újabb találat 
nem esett a szünetig.

taVaszI gólzáPor Együttesünk a 63. 
percben megduplázta előnyét, ekkor 
Tajthy passzával Bajzát lódult meg, majd 
miután lerázta a védőjét, 22 méterről 
a léc alá bombázott. Negyedórával 
a meccs vége előtt Takács indította 
Bajzátot. A támadó rövid labdavezetés 
után tökéletesen tette középre a labdát, 
a lendületből érkező Takács 7 méterről a 
jobb alsó sarokba bólintott. A ceglédiek 
a 82. percben szépítettek, ekkor egy bal 

oldali beadás után Balog fejelt közel-
ről a léc alá. Balog nem sokkal később 
közel járt a duplázáshoz, de távoli lövése 
a jobb kapufán csattant. A mérkőzés 
utolsó percében egy villámgyors hazai 
támadás végén Máté gurított közép-
re az alapvonalról és a jól helyezkedő 
Medgyes a jobb alsó sarokba helyezett. 
Csapatunk továbbra is a 4. helyen áll a 
tabellán 44 ponttal. Takácsék hátránya 
hat pont a listavezető Vasas és négy 
pont a Gyirmót mögött.

Válogatott kÖVEsdIEk Örömteli hír, 
hogy csapatunk játékosai közül Medgyes 
Zoltán meghívót kapott az U20-as ma-
gyar válogatottba, míg Molnár Gábor az 
U21-es nemzeti csapatunk összetartásán 
vehetett részt. Medgyes Zoltán pályára 
lépett a Mexikó ellen 1-1-es döntet-
lennel zárult összecsapáson, mely után 
bekerült a  válogatott új-zélandi világ-
bajnokságra készülő keretébe. Molnár 
Gábor a Skócia ellen 2-1-re elveszített 
találkozón mutatkozott be a korosztá-
lyos együttesben.

Egy pontot szerzett városunk élvonalban szereplő felnőtt együttese a bajnokság két legutóbbi játéknapján. Kézilabdázóink 
Balmazújvárosban döntetlent játszottak, míg Cegléden pont nélkül maradtak.

Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK 
– Mezőkövesdi KC 26-26 (12-12)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság alsóházi rájátszásá-
nak 7. fordulójában a hajdúsági alakulat otthonába 
látogattak Szepesiék április 10-én. 

Csapatunk nehéz mérkőzésre számíthatott, 
hiszen a hetek óta maródi Csuzics mellett, a kiváló 
formában játszó Ilics is megsérült. Az első játékrész-
ben végig együtt haladtak a felek. A találkozó nagy 
küzdelmet, de kevés gólt hozott, amit jól jelez, hogy 
2 perccel a szünet előtt 10-9-es kövesdi vezetést 
nyugtázhatott a publikum.
 
DRÁMAI HAJRÁ Pálosék fordulás után fegyelme-
zetten és pontosan játszottak, így a 40. percben 
18-14-es kövesdi előny állt az eredményjelzőn. A 
záró 10 perc kezdetén Szepesiék 21-19 után egy 
4-0-ás szériát vágtak ki és már 25-19-re vezet-
tek. A hazaiak azonban felálltak a padlóról, az 
utolsó percet csak egygólos hátrányban kezdték 

meg. Az izgalmas hajrát Hajdu 3 másodperccel a 
lefújás előtt lőtt gólja zárta, így csapatunk egy 
pontot kasszírozott. 

Ceglédi KKSE 
– Mezőkövesdi KC 30-24 (11-17)
A 8. játéknapon a szezon utolsó idegenbeli összecsa-
pását játszotta le Skaliczki László együttese április 
17-én. Csapatunk helyzetét nehezítette, hogy sérülés 
és betegség miatt Ilics, Volarevics és Szepesi sem volt 
100%-os állapotban a találkozón, míg Csuzics ezúttal 
sem léphetett pályára.

Az összecsapás elején együtt haladtak a 
felek, 10 perc után 5-5-re álltak a csapatok. 
Együttesünk a játékrész derekán rendezte sorait, 
a kiváló védekezés eredményes támadójátékkal 
párosult, ennek köszönhetően Pálosék 10-6-ra 
megléptek. Kézilabdázóink a folytatásban is 
összeszedetten játszottak és a szünetig tovább 
növelték az előnyüket.

HAZAI FÖLÉNY Fordulás után csökkenni kezdett 
a különbség a csapatok között. A Pest megyeiek 
Grubovics, Perisics és Takács vezérletével nagy 
offenzívát indítottak, de Hollóék hosszú ideig állták 
a sarat. Az MKC 19-15-re, majd a játékrész felénél 
22-18-ra vezetett. Ezután azonban a ceglédiek akarata 
érvényesült, ráadásul a kövesdi technikai hibák mellett 
véleményes játékvezetői ítéletek tarkították a talál-
kozót. Kézilabdázóink határtalan lelkesedése ezúttal 
kevésnek bizonyult, a hazaiak ledolgozták hátrányukat 
és a hajrában a vezetést is átvették.

Két fordulóval a bajnokság vége előtt a Gyöngyös 
vezeti az alsóházat 25 ponttal, a 24 egységgel álló 
Mezőkövesd és a 23 pontos Cegléd előtt.

 
NÉGYES DÖNTő A Magyar Kupa négyes döntőjét április 25-én 
és 26-án rendezik meg Pécsett. Az MKC elsőként az MKB-
MVM Veszprém csapatával találkozik a fináléba jutásért 
április 25-én, 15.45-től. A bronzmérkőzést április 26-án 12 
órától, míg a döntőt 14 órától rendezik meg.

Hajrában eldőlt pontok

Bódi krisztián

bokri
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Bravúrosan szerepeltek a mezőkövesdi sportolók 
az utánpótláskorú Ökölvívók országos seregszemléjén, korábbi nevén az Ökölvívó utánpótlás 

olimpián. a versenyen három kövesdi bokszoló is aranyérmet szerzett.

Három a kövesdi igazság
A Győrben megrendezett 
négynapos megméretésen 
rekordlétszámú versenyző 
(összesen 51 egyesület 310 
sportolója) vett részt április 1. 
és 4. között. A Mezőkövesd 
Zsóry SE ökölvívó szakosztá-
lyának sportolói közül hárman 
voltak érdekeltek, akik kivétel 
nélkül minden mérkőzésüket 
megnyerték a rangos viadalon.

A 14 esztendős Pusomai 
Árpád a serdülők 54 kg-os súly-
csoportjának versengésében vett 
részt. „Mind a négy nap ringbe 
szálltam, az első két mérkőzést 
döntő fölénnyel nyertem meg, 
míg a másik két találkozón 
pontozással sikerült győznöm. A 
legnehezebb dolgom a döntőben 
volt, de szerencsére felül tudtam 
kerekedni az ellenfelemen” – 
emlékezett vissza Pusomai Ár-
pád, aki a döntőben a tatabányai 
Szilágyi Jánost győzte le. 

Balogh Dezső a serdülők 
között 59 kg-ban indult. „Négy 
ellenfelem volt a megméretésen, 
az első nap egyhangú pontozás-

sal, a második nap technikai K.O.-val, míg az elődöntőben szintén 
egyhangú pontozással nyertem. A döntőben egy nagyon jó bokszoló-
val találkoztam, és nagy küzdelemben sikerült diadalmaskodnom” – 
emelte ki a sportoló, aki a kecskeméti Orbán Adrián ellen egy értékes 
sikerrel tette fel a koronát a hétvégi teljesítményére.

Mizser Marcell a juniorok 80 kg-os mezőnyében állt rajthoz. 
„Összesen négyen szerepeltünk a súlycsoportban. Az elődöntőben 
egy soproni versenyzővel bokszoltam, akit a második menetben 
leléptettek, miután a bíró kétszer is rászámolt. A döntőben egy 
kecskeméti sportolóval kellett megküzdenem és 3-0-ás pontozással 
sikerült legyőznöm” – mondta Mizser Marcell, aki a döntőben a 
kecskeméti Fehér Koppányt múlta felül egyhangú pontozással, így 
ő is makulátlan mérleggel zárta a versenyt. 

A versenyzők felkészítését Tóth József, Balogh Róbert és 
Barna Tibor közösen végezte, aki a bokszolókat el iskísérte 

Győrbe. A szakosztály tör-
ténetének egyik legnagyobb 
sikerét Tóth József kommen-
tálta: „Korábban sok nagy si-
kert elértünk már, de olyanra 
még nem volt példa, hogy 
három bokszolónk is arany-
érmet szerezzen egy országos 
versenyen. Az elmúlt napok-
ban sokan gratuláltak, büszke 
vagyok az eredményekre” – 
hangsúlyozta a szakember.

Válogatott MEghíVók 
A győztesek az aranyérem 
megszerzésén túl meghívot 
kaptak a korosztályos válogatott-
ba. Pusomai Árpád és Balogh 
Dezső jó szereplés esetén a 
törökországi Európa Bajnok-
ságon, míg Mizser Marcell az 
oroszországi világbajnokságon 
teheti le névjegyét. Ha a kövesdi 
öklözők eredményesen szerepel-
nek a válogató versenyeken és 
meggyőzik kiváló kvalitásaikról 
a szakmai stábot, akkor részt ve-
hetnek majd a nívós nemzetközi 
megméretéseken.

SKS-SKDUN Országos Bajnokság, Eger 2015. január 17.
Összefoglaló – eredmények

Szűkös volt a tornaterem, a sportolókat elkísérő szülőknek. A Kemény Ferenc Sport-
csarnok felújítása miatt új helyszínen meghirdetett viadal 3 páston zajlott. Az ünne-
pélyes megnyitón Juhász Ferenc köszönte meg a csapatok részvételét. Az 5 évesektől 
a veterán korosztályig Kata és Kumite kategóriában versenyeztek a résztvevők. Öröm 
volt nézni, hogy az óvodások is elsajátították a formagyakorlatokat A küzdelmek során 
a kemény ütések, szép akciók mellett is érezhető volt a karate és az ellenfél tisztelete. 
Köszönjük Eger városának támogatását, a Sportiskola és rendezők segítségét.
Lány (Kata) kategória, 8-9 év: Nyeste Dóra 5. hely
Fiú (Kata) kategória, 8-9 év: Bodzási Tamás (4. hely), Tóth Kristóf (5. hely), 
Pinczés Zsombor (6. hely)

V. Hódos Imre Emlékverseny, 2015. február 21., Hajdúnánás
A nívós nemzetközi versenyen 2 országból, mintegy 180 sportoló képviseltette magát. 
A mezőkövesdi eredmények:
Lány (Kata) 6-7 év: Nyeste Dóra (2. hely)
Fiú (Kata) 8-9 év: Bodzási Tamás (3. hely). Pinczés Zsombor (5. hely), Tóth Kristóf beteg-
ség miatt nem vett részt.

V. Open Cup, Bódi Ilona Emlékverseny, 2015. március 21., Kazincbarcika
A nívós eseményen két országból 20 klub, majdnem 180 versenyzővel képviseltette magát.
Lány (Kata) 6-7 év: Nyeste Dóra (2. hely)
Fiú (Kata) 8-9 év: Bodzási Tamás (1. hely), Tóth Kristóf (3. hely), Pinczés Zsombor (5. hely)
Csoport (Kata) 8-9 év: Bodzási Tamás-Pinczés Zsombor-Tóth Kristóf (1. hely)

Szeretnénk megköszönni Kós József edző munkáját, aki minden edzésen és versenyen 
lelkiismeretesen támogatja a gyerekeket! A szervezet vezetői és tagjai szeretettel várnak 
minden érdeklődőt, aki szeretne jobban megismerkedni a harcművészeti ággal. Az edzé-
seket a Szent Imre Tagiskolában tartják minden kedden és pénteken 16.30-tól 18 óráig.

Gyurcsán Erzsébet

bokri

Harminc klub 193 versenyzőjének részvételével rendezték 
meg január 17-én Egerben a Pásztorvölgyi Általános Iskola és 
Gimnáziumban megrendezett magyar bajnokságot a 2014-es 

esztendő lezárásaként és az idei feladatok jegyében. 

Tóth József edző, Pusomai Árpád, Balogh Dezső, 
Mizser Marcell és Balogh Róbert

Nyeste Dóra, Tóth Kristóf, 
Bodzási Tamás és Pinczés Zsombor



JÓTÉKONYSÁGI ORGONAKONCERT 
A KELET-MAGYARORSZÁGI TRANSZPLANTÁCIÓ FEJLESZTÉSÉÉRT

debreceni református Nagytemplom 
FEKETE Károly, 

a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
SZILVÁSSY  

a Debreceni Egyetem rektora

BALLA  ÉDES  
FÜLESDI LAMPÉ  

-

kmtranszplantacio@gmail.com

FEKETE

LÁZÁR Norbert 

fantasia per organo e canto 
BÓDI

SÁROSI

Marche-Sortie
LÁZÁR Norbert

NEMES Balázs – Gondolatok

grand orgue
LÁZÁR Norbert

LÁZÁR 

JÓTÉKONYSÁGI ORGONAKONCERT 
A KELET-MAGYARORSZÁGI TRANSZPLANTÁCIÓ FEJLESZTÉSÉÉRT

debreceni református Nagytemplom 
FEKETE Károly, 

a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke
SZILVÁSSY  

a Debreceni Egyetem rektora

BALLA  ÉDES  
FÜLESDI LAMPÉ  

-

kmtranszplantacio@gmail.com

FEKETE

LÁZÁR Norbert 

fantasia per organo e canto 
BÓDI

SÁROSI

Marche-Sortie
LÁZÁR Norbert

NEMES Balázs – Gondolatok

grand orgue
LÁZÁR Norbert

LÁZÁR 


