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Ácsolt és festett 
ládák

A Dobó István Vármúzeum ván-
dorkiállítása a Palócföldön, illetve 
az észak-magyarországi régióban 

elterjedt ácsolt, illetve festett ládák törté-
netét dolgozza fel. A gyűjteményben több 
tucat tárgy található. A legrégebbi darabok 
majdnem 250 évesek. A kiállításon feltárul 
az ácsoltszekrény-specialisták, háziiparo-
sok és a „virágos asztalosok” által készített 
ládák készítésének technikája, a darabok 
területi elterjedése, használata. Az ácsolt 
és festett bútorokat az esküvőre készítet-
ték el, amikor a menyasszony kelengyéjét 
ebben vitték el. A család arra törekedett, 
hogy ez a láda minél díszesebb, ékesebb 
legyen. A bútor eleinte a tiszta szobában 
kapott helyet, majd ahogy változott a 
lakásban betöltött funkciója, úgy alakultak 
át elsőként gabona- és egyéb tárolókká, 
illetve a mai házakban is megtalálható 
komódokká. A mesterségek örökségét 
napjainkban nép iparművészek és a nép-
művészet mesterei viszik tovább. 

tárlatMegnyItó A kiállításon elsőként Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője mondott 
köszöntőt. Beszédében hangsúlyozta az immár 10 éve a jelenlegi helyén működő Matyó 
Múzeum városunk kulturális életében betöltött kiemelkedő szerepét. Emellett a minisz-
terhelyettes méltatta a település két Európa-szerte is ismert bútorfestőjét, a már elhunyt 
Kovács Andrást és fiát, Kovács Szabolcsot, akiknek munkái szintén láthatók a kiállítá-
son. A köszöntő gondolatok után Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója 
mondott beszédet. A tárlatot dr. Sári Zsolt, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
tudományos és ismeretátadási igazgatója nyitotta meg. A program zárásaként az egri 
Dobó István Vármúzeum muzeológusai, Császi Irén, dr. Zábrátzky Éva és dr. Veres Gábor 
tartott tárlatvezetést. A kiállítás  június 5-ig tekinthető meg.

tavaszköszöntő 
jótékonysági kon-
certet szervezett az 
alapfokú Művészeti 
Iskola április 17-én 
a közösségi házban.

Az intézmény életében a gálaest már hagyománynak számít. A zeneiskolai 
növendékek és tanárok zenei estjén a tavaszhoz kötődő komoly- és köny-
nyűzenei darabokat hallgathatott meg a közönség. 

A majdnem háromórás gála során számtalan hangszeren szólaltatták 
meg a gyerekek a klasszikusnak számító, vagy éppen modern darabokat, akik 
az adott stílusra, korszakra, a mű hangulatára jellemző jelmezekben léptek 
színpadra. Előadásuk által megelevenedtek az évszak szépségei, hangjai, han-
gulata. A koncert ideje alatt a színházterem aulájában az intézmény képzőmű-
vészeti növendékeinek különböző technikával készített, szintén a tavaszt idéző 
munkáit tekinthették, illetve vásárolhatták meg a résztvevők.

Az est jótékonysági célt is szolgált, hiszen a belépőjegyekből befolyt ösz-
szeggel az iskola „Autovill a Mezőkövesdi Zenei és Művészeti Képzésért Ala-
pítványát” támogatták, melyet a művészeti oktatás körülményeinek javítására 
használnak fel. Szintén erre a célra fordítják az intézmény korábbi növendé-
ke, Petrik Éva által felajánlott festmény árverezéséből befolyt pénzt is.

A Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. által 
szervezett felnőtt bérletes sorozat 4. előadását az 
Éless-Szín vitte színpadra, olyan kiváló művészek-
kel, mint Esztergályos Cecília, Ábel Anita, Valler 
Gabriella, Koncz Gábor, Incze József és Éless Béla. 
A darabot Koncz Gábor rendezte. A két felvonásos 
darab egy műkereskedő házaspárról szól, akik 
rövid időre magukhoz fogadják a feleség 
édesanyját. Ezután komikus helyzetek egész 
sora kezdődik, melyet tovább fokoz a világhírű 
festőművész felbukkanása.

Víg(társas)játék

Andrew Bergman: Társasjáték New 
Yorkban című vígjátékát nézhették 
meg az érdeklődők a Közösségi Ház-
ban április 16-án. 

„kocsira ládám, hegyibe párnám” 

mottóval nyílt kiállítás ácsolt 

és festett bútorokból 

a Matyó Múzeumban április 17-én. 
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„a magyar nyelv az 
emberi logika csúcs-
terméke” – fogalmazta 
meg Berglund svéd 
orvos és műfordító. 
különleges, gazdag 
és páratlan. 

Nekünk, akiknek a magyar az 
anyanyelve, minden nap, minden 
nyelvi megnyilatkozásunkban 

arra kell törekednünk, hogy felfedezzük 
gazdagságát, szépségét és tudatos módon 
megőrizzük, megvédjük tisztaságát. 
Ennek jegyében országszerte immár 
negyedszázada áprilisban egy teljes hetet 
szentelünk a magyar nyelv ügyének.

A Magyar Nyelv Hetén a Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft. április 28-án szervezte meg a Kőkor 
nyelve: a kép című előadást, melyet dr. Hajdu András, a 
Járási Hivatal vezető-helyettese nyitott meg. Beszédében 
kiemelte nyelvünk egyediségeit, szépségeit.

A programon dr. Kontur László műfordító beszélt a 
nyelv őskori alapjairól, az ősgyökökről, azok jelenlétéről 
a ma is használt nyelvünkben. Az előadó több éve került 
kapcsolatba Varga Csaba írástörténész munkáival, azóta 
vált a téma jó ismerőjévé és természetévé. „A neves írás-
történész kutatása és több könyve is alátámasztja, hogy 
minden egyes szavunk kép, hiszen azt fogalmazzuk meg, 
amit látunk. Erre utalhatnak az őskori jelek is, amelyeket 
bár többféleképpen írhattak, vagy ejthettek ki, a jelenté-
sük ugyanaz maradt, hiszen ugyanazt a dolgot fejezte ki, 
írta le. Számos példa van a magyar nyelvben az ősgyö-
kökre, szótövekre. Ilyen például a kör szó. A kör más 
nyelvi kiejtési változatai egyaránt ugyanazt az ősképet-
ősszót őrzik: cir, kir, ker, kör, kur, kür, khor, khr, gör, gir, 
ger stb.” – emelte ki a szakember. 

Hozzátette, hogy ezek az ősi szóképek, gyökök főként a 
ragozó nyelvekben, így a magyar nyelvben figyelhetők meg 
leginkább, legtisztábban, hiszen ezekben a nyelvekben, nem 
más szót használunk, hanem az adott szótőt ragozzuk to-
vább. Mivel a magyar nyelv az elmúlt 1000 évben kevesebbet 
változott, mint például az angol az elmúlt 100 évben, ezért 
lehetséges az, hogy a mi nyelvünkben ezek az ősi képek, 
szavak, gyökök kimutathatóak. 

Legnagyobb 
kincsünk

Molnár zsanett
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városháza

N. E.

Út- és járdarekonstrukció
Mezőkövesd Város Önkormányzata 
minden évben, így 2015-ben is külön for-
rást különített el az éves költségvetésből 
út- és járdafelújításra. A testület korábbi 
ülésén kiválasztották a kivitelező céget is. 
„A munkát április 20-a után kezdték el és 
az első ütemben a Szomolyai és az Egri 
út közötti városrészben dolgoznak majd, 
és ütemezve folytatják a karbantartást 
az egész településen” – mondta el Vigh 
Henrik, Városüzemeltetési és Városfej-
lesztési Iroda vezetője. 

Az elmúlt esztendőben számos 
útfelújítás zajlott városunkban, útjaink 
többsége új aszfaltot kapott. Az önkor-
mányzat ebben az évben is tervezett 
útrekonstrukciót. „A Mindszenty József 
utca Kavicsos út és a vasút közötti 
szakaszának  rossz állapota miatt a 

karbantartás már nem elegendő, ezért a városvezetés bruttó 10 millió forintot költ 
ennek az útszakasznak a teljes felújítására” – tette hozzá az irodavezető. Az út- és 
járdakarbantartási munkák az év során ütemezve, városrészenként zajlanak majd 
településünkön. A Mindszenty utca említett szakaszát pedig előreláthatólag a nyár 
során újítják fel. 

Lakossági fórum 
a rendelőintézet felújításáról
A Városi Rendelőintézet fejlesztésével kapcsolatban tájékoztatták 
a kövesdieket április 20-án Mezőkövesden, a Közösségi Házban. 

Az eseményen elsőként ifj. Szilvási 
András, a kivitelezést végző Szilvási 
Építő Kft. ügyvezetője mutatta be a 2014 
decembere, a munkaterület átvétele 
óta elvégzett munkát. A felújítást a 
rendelőintézet második szintjének 
átalakításával, a külső homlokzati 
munkával kezdték el. A második emelet 
munkálatait március végére befejezte a 
cég. „Jelenleg egyebek mellett a közép-
ső szinten dolgozunk, ahol a bontási, 
átalakítási feladatok lezárultak, már a 
gépészeti, villamossági, vezetékelési 
munkák zajlanak. Emellett már áll a te-
tőtér tetőszerkezete, valamint az épület 
környékének tereprendezését, növénye-
sítését is elkezdtük. A tervek szerint egy 
hónapon belül végzünk az első emelet 
átalakításával és felújításával, amelyet 
követően az alsó szinten folytatjuk a 
munkát. Az épület teljes korszerűsítése 
előreláthatólag június közepére, végére 
lezárul” – mondta el az ügyvezető. 

A fórumon a munka menetét 
követően a jelenlévők arról kaphattak 
tájékoztatást, hogyan befolyásolja a 
fejlesztés a rendelőintézetben folyó 
szakrendelések helyszíneit, menetét. 
Erről dr. Tóth József, az egészségügyi 

intézmény orvos-igazgatója beszélt. 
Elmondta, hogy a második emeleten 
már zökkenőmentesen folynak azok a 
rendelések, amelyek korábban is ezen a 
szinten voltak. Hozzátette, hogy az első 
emeleti ellátások az udvari épületben, a 
sebészet a második emeleten, a röntgen 
pedig a tüdőgondozóban kapott helyet a 
felújítás idejére. 

A fórum zárásaként Mezőkövesd 
Város Önkormányzatának képviseleté-
ben Vigh Henrik, a Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Iroda vezetője szólt né-
hány szót, aki egyebek mellett kiemelte, 
hogy az önkormányzat ingyenessé tette a 
rendelőintézet környékén található par-
kolókat a felújítás idejére. Mindhárom 
szakember megköszönte és továbbra is 
kérte a lakosság türelmét.

Egyre népszerűbb 
a kormányablak

Folyamatosan nő a január 29-én 
megnyílt integrált ügyfélszolgálat 
forgalma, a heti statisztikák alapján 
– tudtuk meg Kerékgyártó László 
hivatalvezetőtől.
Az állampolgárok az okmányirodai ügyek mellett 
egyre több szociális és családtámogatási kérelemmel 
keresik meg az ügyintézőket, akik nem csak a szüksé-
ges tájékoztatást adják meg, de a kérelmező helyett a 
papírokat is továbbítják a döntésre jogosult hatóság-
hoz. A Mezőkövesdi Járási Hivatal tájékoztatása szerint 
a családtámogatások (pl.: GYES, GYED, családi pótlék), 
nyugdíjügyek, az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó 
útiköltség-igénylés mellett, a személyigazolvány, 
vezetői engedély, útlevél, TAJ kártya és EU TAJ kártya 
ügyintézése iránt a legnagyobb a kereslet. „A Kormány 
célja, hogy az ország minden járásában működjön 
kormányablak, ahol az állampolgárok lakóhelyük-
höz közel, felesleges utazgatás nélkül, gyorsan és 
kényelmesen intézhetik államigazgatási ügyeiket” – 
hangsúlyozta Kerékgyártó László. 

A kormányablak a Járási Hivatal Földhivatali 
Osztálya (korábbi nevén: Földhivatal) épületé-
nek földszintjén, hétfőn 7-től 17 óráig, keddtől 
péntekig pedig 8 és 18 óra között áll az ügyfelek 
rendelkezésére.

Mintegy 15 millió forintot 
költ idén út- és járdakarban-

tartásra az önkormányzat. 
a munkákat április második 

felében kezdték el

M. zsanett

Ú. S.
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aktuális

Egyre szebb a fürdő
Látványosan fejlődik a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, a létesítményben zajló rekonstrukciónak 
köszönhetően. A C épület átalakítása és az élménymedence-részleg építése is jó ütemben zajlik.

A kivitelező cég szakemberei elsősorban 
a C épületre és közvetlen környezetére, 
valamint az új élménymedence-rész-
leg kialakítására helyezték a fő hang-
súlyt az elmúlt időszakban. Emellett a 
térkövezési munkálatok is zajlanak. „A 
strandszezon nyitásáig van még feladat 
a térkőburkolással, de összességében jól 
halad. Elkészült az Olajfa úti bejárat és 
az uszoda közötti, valamint a főbejára-
tot az uszodával összekötő járdafelület, 
továbbá a körmedence körül is befe-
jeződött a burkolat építése. Egyedül a 
10-es szervizkapu és a gyermekmedence 
közötti szakaszon kell térkövezni, ez 
a közeljövőben szintén megvalósul”  – 
mondta Vámos Zoltán, a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő fürdővezetője.

Az uszoda épületének bontása fo-
lyamatosan zajlik, emiatt a játszótér te-
rületét is lezárták. A belső térben pedig 
már lefektették az új víz-, és szennyvíz-
elvezetőrendszer főnyomócsöveit.

A C épületben a vendéglátóegysé-
gek belső terének kialakítását végzik, 
ugyanakkor a nyílászárókat gyakor-
latilag kivétel nélkül beépítették. Itt a 

leglátványosabban a kiszolgálóegységek 
kerthelyiségének burkolását végzik a 
szakemberek. Az Olajfa út felől a kerítés 
és a beléptetőkapu építése is folyamat-
ban van. Az új kerítés és az út közötti 
szakaszon parkolóhelyeket fognak 
kialakítani. Ez a tervek szerint június 
végére készül el teljesen, azt követő-
en vehetik majd birokba a vendégek, 
ezért az említett útszakasz a korábbi-
nál biztonságosabb lesz. A napokban 
felvonultak a sportpályák kivitelezői is, 
így elkezdődik a röplabda és labdarúgó 
játékterek építése.

„Szeretnénk ismételten felhívni a 
fürdőzők figyelmét arra, hogy a későb-
biekben is fog munkavégzés zajlani a 
belső területen, ezért továbbra is a sza-
laggal jelölt útvonalon közlekedjenek. 
Ezzel kapcsolatban a kooperációs érte-
kezleten a zöldterület füvesítésének és 
a tereprendezés fennmaradó részének 
átütemezését kértük a szezon utánra, 
hogy ezzel se zavarjuk a látogatókat. Er-
ről jelenleg még folynak a tárgyalások, 
meglátjuk, mi az, amit a kivitelező el tud 
halasztani” – emelte ki Vámos Zoltán.

HÁROM TÉTEL A kerttervben szereplő 
tételek közül egyébként az újrafüvesítés 
mellett az uszoda szomszédságában 
lévő zöldterületen egy locsolórendszer 
kiépítése, valamint a fürdő közvilágítási 
hálózatának felújítása, ezen belül a kande-
láberek cseréje maradt hátra. Az üzemel-
tetők célja az, hogy a beruházásban nem 
érintett zöldterületeket megőrizzék és a 
vendégek rendelkezésre bocsássák a nyári 
időszakban. Ezzel kapcsolatban azt kérték 
a kivitelezőtől, hogy a zöld területeken 
zajló munkálatokat a lehető leggyorsab-
ban fejezzék be. 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.

Újítások, programkavalkád, tavalyi árak
Intenzíven készül a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő a strandszezonra. A jelenleg zajló nagyszabású fejlesztés munkálatai a szezon 
ideje alatt főként az uszodát érintik, így a kinti medencékben zavartalanul pihenhetnek a vendégek. 

„Május 1-jére feltöltöttük a családi medencét, ahol a 
gyógy-, a gyermek-, a sekély-, illetve élménymeden-
ce is működik már. A kinti gyermekmedencét május 
végére, a gyermeknapra töltjük fel. A korábbi évek 
tapasztalatából kiindulva, a korán érkező lengyel 
vendégek igényeihez mérten május végére a hullám-
medence is várja majd a fürdőzőket. A körmedence 
pedig június közepétől vehető igénybe” – mondta el 
Vámos Zoltán fürdővezető. 

A nyár során számos programmal várják a 
látogatókat. A 2-2,5 napos Zsóry Fesztivál kiemelt 
fellépője a Hooligans lesz. Tavaly óta a fesztivál a 
Bükkalja Kulturális Körképe néven indult el, amelyre 
pályázatot nyújtottak be, hogy a környék látnivalóit, 
értékeit is megjelenítsék a programok sorában. Így 
kiállítóként megjelenik majd például Eger, Noszvaj 
és a Poroszlói Ökocentrum is. Emellett egészség-
megőrzési, illetve gyermekprogramok is lesznek. „Az 
éjszakai fürdőzés idén új köntösben valósul meg a városi 
rendezvényekkel, valamint a Magyar Fürdőszövetség 

programjaival párhuzamosan – például a Szent Iván 
Éjszaka, a Fürdőzők Éjszakája. Így a rendezvényekre 
érkező vendégek az estéjüket a fürdőben zárhatják 
le, ilyen lenne például az I. Matyó Világtalálkozó. Idei 
újításunk továbbá, hogy az augusztus 20-ai hosszú 
hétvégére is programot szervezünk: többek között a 
népszerű Kowalszky meg a Vega együttes koncertezik 

majd a fürdőben” – ismertette a fürdővezető. Tekintettel 
az építkezésre a fürdő idén nem vezeti be a szezonális 
jegyet, azaz a téli, szezonon kívüli jegyárak lesznek 
érvényben. Emellett az éjszakai fürdőzés belépőjegyének 
ára sem változik.  

Bódi K.

Molnár Zsanett

A mezőkövesdiek továbbra is olcsóbban 
látogathatják a fürdőt, 

a kedvezmények köre az önkormányzat 
jóvoltából január 1-jétől tovább bővült
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Örökké nyíljon a matyó virág
Gyerekek és fiatalok által hímzett tárgyakban gyönyörködhetnek azok, akik ellátogatnak arra 

a két kiállításra, amely április 23-án a Közösségi Házban, 
április 27-én pedig a Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában nyílt meg.

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
sikeres Őrizzük meg Matyóföld kincseit! 
című európai uniós pályázata keretében 
az elmúlt több mint egy évben a fiatalok, 
általános iskolások ismerkedhettek meg a 
matyó hagyományokkal, tánccal, Mezőkö-
vesd nevezetességeivel, valamint a matyó 
hímzéssel. Ez utóbbit heti rendszerességgel 
megtartott foglalkozásokon, valamint nyári 
táborokban tanulhatta meg 21 általános és 
11 középiskolás diák. A fiatalokat Vámos 
Margit népi iparművész tanította. „Mind-
két korcsoport esetében elmondhatom, 
hogy teljesen az alapoktól kellett kezdenünk 
a munkát. A diákok az alapvető hímzés-
technikákat, a lapos- és a szálöltést tanulták 
meg, ezekkel készítették el a különböző 
hímzett darabokat, amelyek főként az új 
matyó motívumokat, színvilágot dolgozzák 

fel. A kisiskolásokkal többségében szem-
üvegtokokat, zsebkendőket, kisebb terítőket 
készítettünk, míg a nagyobbakkal mindezek 
mellett már komolyabb lakástextíliákat 
is. A főként varrónőnek, szabónak tanuló 
középiskolások már teljes ruhadarabokat, 
kosztümöket, blúzokat, szoknyákat is varr-
tak, hímeztek” – mondta el a szakkörvezető.

Az általános iskolások munkáiból 
április 23-án a Közösségi Ház aulájában 
nyílt kiállítás, melyen Korpás Károly 
művelődésszervező mondott köszöntőt. 
A középiskolások alkotásait a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskolában 
állították ki. Az április 27-ei megnyitón 
Csirmaz István igazgató köszöntötte a 
megjelenteket.  Mindkét tárlatot Molnár 
Istvánné települési képviselő nyitotta 
meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy 

számára a kiállítás gyermekkorát, annak 
hangulatát idézi fel, amikor is az asszonyok 
kitanyázva hímeztek, amit ők, gyerekként 
szívesen figyelemmel kísértek és maguk is 
kipróbáltak. Hangsúlyozta, öröm számára, 
hogy a fiatalok közelebbről is megismer-
hették a matyó hímzést, megtanulhatták 
az alapokat, továbbvihetik a város több 
évtizedes hagyományát. 

Fotókiállítás

A Holocén Természetvédelmi Egyesületének mezőkö-
vesdi csoportja már évek óta meghirdeti pályázatát 
a Föld napjához kapcsolódóan. Egyik évben rajzokat, 
másik évben fényképeket várnak a diákoktól. Idén 
fotópályázatot hirdettek, amelyre 23 pályamű 
érkezett be. A kiállításmegnyitón elsőként Szilvási 
Barnabásné, az egyesület helyi csoportjának vezetője 
köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a 
pályázat célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a 
lakókörnyezetükben lévő természeti és építészeti 
értékekre, örökségekre, valamint arra, hogy tegyenek 
környezetük megóvásáért. 

Korpás Károly, a Mezőkövesdi Fotó Klub vezetője 
szakmailag értékelte a beérkezett alkotásokat. A fotók a 
mezőkövesdi Hadas városrészben, illetve a Tardon talál-

ható tájházakat ábrázolják, de Bükkábrány temploma is 
megtalálható a képeken. Az esemény zárásaként adták 
át a díjazottaknak járó könyvjutalmakat. 

Megosztott első helyet ért el Tálas Tamás, a 
Bárdos Lajos Tagiskola 7. osztályos diákja és Birinyi 
Gábor, a bükkábrányi Arany János Általános Iskola 
7. osztályos tanulója. A második helyet érte el 
munkáival Dorogi Enikő, a Bárdos Lajos Tagiskola 
6. osztályos növendéke és Kállai Anasztázia, aki 
szintén a Bárdos Lajos Tagiskola 6. évfolyamára jár. 
Megosztott harmadik lett a pályázaton a Bárdos 
Lajos Tagiskola két diákja, a hatodik osztályos Pető 
Olívia Laura és a hetedik osztályos Molnár Sára. A 
kiállítás május 11-ig tekinthető meg a Közösségi 
Ház földszintjén. 

„Lakóhelyem védett és védendő építményei” címmel nyílt kiál-
lítás április 22-én a Közösségi Házban. A fotókból összeállított 
tárlatot a Föld napja alkalmából mutatták be.

Tisztes helytállással játszottak a mezőkövesdi sakkos lányok a 
Szombathelyen megrendezett Országos Sakk Diákolimpián. A 
versenyt április 17-18-án rendezték meg.  Az erős mezőnyben 
a három sakkozó lány, Kriston Kira, Nyeste Fanni és Pető 
Alexandra nyolc meccset játszott le. Ők városunk olyan lány 
sakkcsapata, akik első ízben megmérhették tudásukat az or-
szág legjobbjaival szemben. Kira 3,5 pontot, Fanni 3,5 pontot, 
Alexandra pedig 1 pontot szerzett a mérkőzések során. Az 
országos versenyen 27 csapat 90 játékosa ült asztalhoz. Pető 
Alexandra 85. helyezett lett, Nyeste Fanni pedig 69. helyet 
érte el, Kriston Kira pedig 49. pozícióban végzett a mezőny-
ben. Csapatban pedig a 27. helyen zárták a nyolc menet után 
a versenyt. „Köszönöm támogatóink segítségét: Pető Emesé-
nek (Kiscsillag ABC), Tóth Csabának (Pizza6), Nyeste Józsefnek 
(Nyeste fakereskedés), Bukta Lászlónak (Mozgássérültek 
Egyesülete), Jinda Attilának (Fruitcontrol Kft.). Külön köszönet 
Gallik Gábornak, Éberth Zoltán és Hajdú Sándor edzőknek a 
lányok felkészítéséért, Lázár Zoltán igazgató úrnak az anyagi 
segítségért, a szülőknek és nagyszülőknek a támogatásért” – 
mondta el Nyeste Fanni édesanyja, Tóth Szilvia.

Kitartó küzdelem

N. E.

M. Zs. -os-
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Illyés Gyulára 
emlékeztek
a költő munkásságát ismerhették meg a diákok 
a Magyar költészet napján április 10-én.

A Közösségi Ház emeleti 
kiállítótermében megrendezett 
eseményen a Kassai Magyar 
Színház művészeinek, Kövesdi 
Szabó Mária és Pólos Árpád 
az előadását nézhették meg 
a jelenlévők. A fellépők Illyés 
Gyula munkásságából adtak 
ízelítőt a fiataloknak. Pólos 
Árpád egyebek között a költő 
haza-, illetve magyar nyelv 
szeretetéről, a József Attilához 
fűződő barátságáról osztotta 

meg gondolatait. Elmondta, 
hogy Illyés Gyula publikált 
elsőként a határon túli magyar-
ságról, különös tekintettel az 
erdélyi magyarokról az 1960-as 
években. A költő életpályá-
jának rövid bemutatását 
követően a színművészek 
verses és prózai előadását 
nézhették meg a fiatalok. Az 
egyórás műsorban elhangzott 
egyebek mellett a Hazám és 
az Árpád című vers.

1200 résztvevővel zajlott le a Moderntánc Kupasorozat me-
zőkövesdi versenye április 18-án. Városunk immár negyedik 
alkalommal adott otthont az eseménynek.
Az UDO Moderntánc Kupasorozat 2014-2015. évadjának utolsó kupaforduló-
jában az 1200 résztvevő három tudásszinten, öt korosztályban, illetve három 
– show, hip-hop, dance – kategóriában mérte össze tudását. Ezen a napon a 
Gold-, a Silver- és a Bronz versenyek fordulóit is megtartották. Versenyen kívüli 
kategóriákban mutatkozhattak be a mazsorett táncosok és a manók, valamint a 
trió kategóriában táncolók.  „Évről évre nő az érdeklődés mind a táncstílus iránt, 
egyre többen vesznek részt a mezőkövesdi versenyen, szívesen jönnek ide a 
táncosok. Ennek révén mezőkövesdi is felkerült már az országos tánctérképre és 
egyre méltóbb helyet foglal el rajta a város” – mondta el Szőllősy Előd, szervező. 
2014-től a Moderntánc Kupasorozat az UDO nemzetközi versenyek tagja, így a 
résztvevők a hétvégén kvalifikálhatták magukat az augusztusban Angliában 
tartandó nemzetközi versenyre is. 

Nemzetközi TISPOL 
akció városunkban
Az Európai Közlekedésrendészeti 
Szervek Hálózata, a TISPOL keretein 
belül megszervezett úgynevezett 
„speed marathon” sebesség-ellenőrzési 
akció Európa 20 államában, köztük 
Magyarországon is elindult április 16-
án reggel 6 órakor. 

A kezdeményezés célja a 
sebességtúllépés veszélyességének 
tudatosítása volt, és nem a szankcio-
nálás, de a dokumentált jogsértések 
miatt a vonatkozó jogszabályi rendel-
kezéseknek megfelelően intézkedtek. 
Mezőkövesden összesen 8 helyszínen, 
6 belterületi szakaszon, például a 

Dózsa György úton, a Mátyás király 
utcán, az Egri úton, a Lövői úton és a 
3-as számú főút több pontján zajlott 
a sebesség-ellenőrzés. Az akció április 
17-én reggel hat órakor ért véget. 

Egy nap alatt mintegy 1000 
gépjármű mérését végezték el a 
rendőrök. Ebből 16 esetben szabálysértő 
közlekedés miatt állították félre az adott 
járművet, ezek közül nyolc gépjármű 
vezetővel szemben helyszíni bírságot rót-
tak ki, négy fő ellen pedig szabálysértési 
feljelentést tettek, míg 4 fővel szemben 
pedig közigazgatási bírság kiszabását 
kezdeményezte a szerv. 

Egészségesen, 
természetesen

A klub része a „Legyen Mezőkövesd és környéke az ország legegészségesebb térsége” 
akciónak. „A csoport célja, hogy a tagok szakképzett reflexológus segítségével elsajátítsák 
a reflexológiai alapismereteket mind elméletben, mind pedig gyakorlatban, hogy ezzel is 
tegyenek egészségükért. Az lenne jó, ha minden családban legalább egy személy tudná 
ezeket az alapfogásokat, hiszen sokat tehetünk ezzel a praktikával egészségünk megőrzé-
séért” – mondta el Pótáné Lázár Mária, a klub alapítója. A talp masszírozása megelőzésre, 
frissítésre, regenerálásra is alkalmas, célja az energetikai egyensúly helyreállítása, amely az 
egészséges életműködés feltétele. A hormonháztartásra is szabályozó hatással bír. 

Március 26-án dr. Csikai Erzsébet orvos, természetgyógyász tartott előadást 
a természetes gyógymód titkairól, hatásairól. Kiemelte, szerveink kivetülései a 
kezünkön, a fülünkön, a szemünkön és a talpunkon találhatók meg, és bár a talpunk 
van legmesszebb a szerveinktől, mégis ott tapinthatóak ki a legnagyobb felületen 
a szervek. Előadása során beszélt arról, mikor szabad és mikor tilos alkalmazni a 
talpmasszázst, milyen előnyei és hatásai vannak. A talpmasszázzsal (a testi, lelki 
ellazulás mellett) képesek vagyunk a szervek energiaszintjét növelni. A megfelelő 
zónák masszírozásával nő a hozzárendelt szervek vérbősége, javul az anyagcseréje, 
nyirokkeringése, ezzel mozgósítja a szervezet öngyógyító erőit. 

Akiket érdekel a reflexológia, el szeretnék sajátítani az alapjait, azok továbbra 
is csatlakozhatnak a klubhoz. A csoport kéthetente hétfőnként, 18 órától tartja 
összejöveteleit, a következő foglalkozás május 11-én lesz.

Reflexológiai – talpmasszírozó klub alakult városunkban 
március 16-án a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 

és a Progressio Bt. közös kezdeményezéseként. 

Mezőkövesd is 
a tánctérképen

Pólos Árpád és Kövesdi Szabó Mária

B. k.

-os-

M. Zsanett

B. K.

Mezőkövesd is csatlakozott a huszonnégy órás 
európai sebesség-ellenőrzési akcióhoz
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köztünk élt
Juhász József (1914–2003) emlékkiállítása
Felhajtott karimájú, szinte emblematikus kalapja, kiskabátja a fogason, alat-
ta álló csizmája (mintha épp most lépett volna ki belőle), akvarelljei a falon a 
lassan megtelő szentistváni művelődési ház színpadán. a kivetítőn megjele-
nő, jól ismert arc derűs mosollyal tekint le ránk.

Nem kellenek kerek 
évfordulók, csak 
hiányérzet, igény és 

határozott szándék a méltó 
megemlékezéshez. A szülő-
falu felismerte lehetőségeit 
és összefogva a családdal 
(melynek apraja-nagyja jelen 
volt az ünnepségen), emlé-
kezetes irodalmi műsorral és 
kiállításmegnyitóval tisztel-
gett a település szülötte emlé-
kének. Köszönet és elismerés 
a szervezőknek és a rendez-
vény lebonyolítóinak.

Köszöntő, az életút állo-
másait felelevenítő méltatás, 
irodalmi műsor verseit idézve. 

Az unoka emlékezése gyermek-
kora nyarairól, a szigorú, követ-
kezetes, de érzékeny lelkületű 
nagyapáról, majd a dédunoka 
zongorajátéka, aki beteljesíteni 
látszik az általa már nem ismert 
dédi zenei ambícióit.

A megdöbbentő erejű 
amatőr videofelvétel, melyen 
az élete alkonyán verseit maga 
tolmácsoló költő hitvallása; 
hol elmerengve, hol összeszo-
rított szájjal és ököllel üzen az 
utókornak. A meghatottság 
csöndje, a torokszorító érzés, 
a némán a kiállítótérbe vonuló 
emberek. Akvarelljei – az 
életmű töredéke – a falakon, 

személyes tárgyak, dokumentu-
mok, régi fényképek, a költé-
szetét méltató sajtóvisszhang a 
tárlókban. A kiállítást megnyitó 
festőművész – barát elfogó-
dott, érzelemgazdag szavai, a 
művészetét értékelő gondola-
tok, a kiállítás jelentőségének 
hangsúlyozása.

Lehetne-e jobb alkalom 
a Költészet Napjánál, hogy 
felidézzük a közülünk eltávo-
zott költőt, aki kötetek sorával 
hagyott nyomot maga után? 
A kemény, konok, meg nem 
alkuvó, az írástudók felelőssé-
gétől hajtott tollforgatót, aki az 
elhallgattatás évei alatt önkéntes 

száműzetésbe vonulva festő-
ecsetet ragadott. A művészt, aki 
a pasztellek visszafogott ragyo-
gásában idézte fel és örökítette 
meg mementóként szülőfaluja 
hétköznapjait; csodálatos színe-
iben a természet, az évszakok 
változásai, a tájban megbúvó 
apró házak mellbevágó szépsé-
gükben világítanak vissza.

Itt járt és nem tűnik el a 
múló idővel. Talán megérhetjük 
még, hogy alkotásai állandóan 
megtekinthetőek legyenek 
(szándék és törekvés adott, ígé-
ret elhangzott), és az eltávozott 
végleg hazatér szülőfalujába.

Pintér Mária

Határtalanul! 
– hetedikes diákok Erdélyben
a mezőkövesdi szent István katolikus általános Iskola 2014-ben az emberi erőforrások Minisz-
tériumától a határtalanul! pályázat keretében 1 574 740 Ft támogatást nyert a hetedik osztályos 
diákok erdélyi tanulmányi kirándulására, melyet 2015. április 7-től 13-ig szerveztek meg. 

Kirándulásunk mottója a következő volt: 
„Őseidnek szent hitéhez, nemzeted-
nek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen 
soha!” Diákjaink nagy izgalommal 
várták az indulás időpontját. Első állo-
másunk Nagyvárad volt, majd a Király-
hágón átkelve Kolozsvárra indultunk. 
Délután a tordai hasadékot és a tordai 
sóbányát látogattuk meg.

Marosvásárhelyen a vár megtekin-
tése után a Bolyai Líceumban rövid 
sétát tettünk, majd meglátogattuk a 
Kultúrpalotát. Korondon a falumú-
zeumot és a tájházat tekintettük meg, 
Székelyudvarhelyen a Trianon em-
lékműnél tisztelegtünk és jártunk az 
Emlékezés Parkjában. 10-én Mádéfalván 
és Gyimesbükkön jártunk, valamint 
Antall Mária tájházában ismerkedtünk 
a gyimesi csángók életével. A követke-

ző nap Kézdivásárhelyen, Mezőkövesd 
testvérvárosában jártunk. Vasárnap 
Csíkrákoson vettünk részt szentmisén. 
Csíksomlyón a templom meglátogatása 
után felmentünk a Nyeregbe. Hétfőn 
hazafelé indultunk, a késő esti órákban 
értünk Mezőkövesdre.

Szeretném megköszönni a kísérő 
pedagógustársaimnak, hogy vállalták a 
felelősséget, amely 45 gyerek felügyele-
tével, irányításával jár. Köszönöm Szabó 
Attila atyának a csíkrákosi szentmisét, 
Kardos Mátyás édesapának a gyerekek 
egészsége érdekében kifejtett munkáját. 
És végül, de nem utolsósorban a kedves 
szülőknek, hogy gyermekeiknek megad-
ták az esélyt, hogy magyarságukban és 
hitükben megerősödjenek.

Plank gábor
történelem-technika tanár
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interjú

20 éves 
a szent lászló 
kamarakórus 

– Melyek a kórus megalapí-
tásának fontosabb állomásai? 
– 14 éves koromtól a nagyváradi 
bazilika énekesnője voltam 10 
éven keresztül. Szegedre kerülve 
a Dóm énekesnője voltam két 
évig. A Mezőkövesdre költözés 
után fogalmazódott meg ben-
nem, hogy szeretném maradan-
dóan kamatoztatni tudásomat, 
átadni tapasztalataimat. Akkor 
itt Sziklaforrás néven működött 
egy gitáros énekes kórus, amely 
sajnos azóta megszűnt. Az ebből 
megmaradt mag adta a bázisát a 
mostani énekkarnak. 1995-ben 
a Szent László Év tiszteletére 
nagyszabású kórustalálkozót 
rendeztek, amelyen a korábbi 
énekkarból megmaradt kis 
mag, kiegészülve a zeneiskolai 
magánénekes tanítványaival már 
fellépett, mint az egyház Szent 
László Ifjúsági Kórusa. Így ala-
kultunk meg. Az ötletgazda és az 
énekkar vezetője a férjem, Mozer 
János volt. Idővel kíséretre volt 
szükségünk, így az első szereplé-
sünk és a karácsonyi fellépésünk 
után átvettem a kórus irányítását. 
Három olyan tagunk van, akik a 
kezdetektől jelen vannak és most 
is az énekeseink sorában tud-
hatjuk őket. Van egy tiszteletbeli 
alapító tagunk, aki a megalaku-
lás után fél évvel csatlakozott 
hozzánk,  19,5 éve a csapat tagja. 
Többen 15 éve tagjai a kórusnak. 
Kitartó énekeseink vannak, csak 
így juthattunk el idáig.

– Hogyan jellemezné az 
énekkar zenei arculatát? 
– Állandóak az egyházi szerep-
léseink. Minden első vasár-
nap szolgálunk a szentmisén. 
Elsősorban klasszikus egyházi 
énekek, kórusművek szerepelnek 
a zenei palettánkon, de gyakran 

énekelünk a tagok kívánságai 
szerint gitáros egyházi zenét, 
szívesen adunk elő spirituálékat, 
Istent dicsérő énekeket, vagy 
vallásos témájú rockoperát, folk-
pop zenét. Ezen kívül az igényes, 
megválogatott világi zene is re-
pertoárunkon van. Az évek során 
kiadtunk két zenei lemezt is.

– az elmúlt 20 évben számos 
külföldi és belföldi szereplé-
se is volt a kórusnak. 
– A két évtized alatt számtalan 
belföldi településen megfor-
dultunk már. Tizennégyszer 
voltunk fellépni határon kívül. 
Így például Németországban, 
Ausztriában, Lengyelország-
ban, Szlovákiában, Erdélyben. 
Mindegyik emlékezetes a maga 
módján. Különleges érzés 
volt a nagyváradi bazilikában 
fellépnünk, ahol a pályám 
indult. Bízom abban, hogy azt 
a talentumot, amit ott kap-
tam, megsokszorozva tudom 
átadni másoknak, a kórusnak, 
a hallgatóságnak. Ezen kívül 
fontosak az önerőből tett uta-
zások, például a lengyelországi, 
szlovákiai, felvidéki kórusfeszti-
válok. Emlékezetes az Auszt-
riában tartott Szent Korona 
Ünnepségen történt fellépé-
sünk. Az 1956-os Forradalom 
50 éves évfordulóján Passauban 
a Magyar Nagykövetségen is 
szerepeltünk. Ezek mind csodá-
latos élmények. Az elmúlt két 
évtizedben számos énekkarral 
kerültünk kapcsolatba, hiszen 
sok találkozón vettünk részt. 
Két kórust emelnék ki, az egyik 
a nagyváradi, akikkel rendsze-
res és szoros a kapcsolatunk. A 
másik a répcelaki Szent István 
Énekkar, akikkel testvérkórusi 
kapcsolatot alakítottunk ki. 

– számos elismerésben ré-
szesült a kórus az elmúlt két 
évtized alatt. 
– Az elismerések inspirálóak 
egy tevékeny ember, egy csoport 
számára. Ezek jól esnek, pozitív 
visszacsatolások számunkra. 
Két alkalommal sikerült részt 
vennünk a Páter Tamás Alajos 
Alapítvány által létrehozott 
kórusversenyen. Az első évben 
második díjazásban részesül-
tünk, második próbálkozásunk-
kor pedig ifjúsági kategóriában 
első díjazottak lettünk. Hosz-
szú felkészülés után 2013-ban 
megmérettük magunkat az 
ország legrangosabb, a Kórusok 
és Zenekarok Szövetségének 
KÓTA szakmai minősítésén is. 
Itt a hagyományos – a bronz, 
ezüst, arany – minősítés feletti 
fokozatot átlépve, a Gálakórus-
díjat adományozták nekünk. 
Ezt három évre kapja meg 
az adott énekkar, utána újra 
minősülnie kell a megtartásért, 
vagy a feljebblépésért. E szint 
felett van még a fesztivál-, illetve 
hangversenykórus kategória. Ezt 
szeretnénk elérni. Büszke va-
gyok erre a sikerünkre. Nagyon 
fontosnak tartom Mezőkövesd 
város elismerését, a Pro Urbe 
díjat is. Jelentős számunkra, 
hiszen itt élünk és az egyházi 
küldetésünk mellett a várost is 
szeretnénk szolgálni.

– a jubileumi ünnepségsoro-
zat kapcsán milyen progra-
mokkal készülnek még?
– Rendezvények és belső meg-
újulás – ez a jubileum jelmonda-
ta. A 20 év alatt 107 tagja volt a 
karnak, akik közül az évek során 
többen kiváltak gyermekvállalás 
vagy továbbtanulás miatt. A 
megújulás jegyében ezeket a kis-

mamákat, anyukákat, apukákat is 
megszólítottuk. Ennek hatására 
négy régi tag jött vissza hozzánk. 
Gyarapodtunk és új tagjaink is 
vannak. Ez az egyik aspektusa 
a megújulásnak. A másik, hogy 
szakmailag is szeretném, ha 
megújulnánk. A hit megerősítése 
érdekében lelkinapot is tartunk. 
Az énekkar neve módosul ettől 
az évtől. Ezentúl a Szent László 
Kórus nevet viseljük majd. 

A jubileum kapcsán bekap-
csolódunk az I. Világtalálkozó 
programjaiba sok érdekesség-
gel és meglepetéssel, melyen 
az elmúlt év decemberében 
debütált gyermekkórusunk is 
szerepelni fog. Ezen kívül részt 
veszünk az országos szakrá-
lis művészetek hetén, az Ars 
Sacra fesztiválon. Az ezen való 
szereplésen túl a hét során 
nagyszabású hálaadó hang-
versenyt adunk Páter Tamás 
Alajos születésének 100. évfor-
dulója előtt tisztelegve szep-
tember 19-én. A nagy jubileu-
mi év zárása a terveink szerint 
egy előadás lesz, amelyben a 
kórus egy kisebb összeállítással 
lép fel, és nagyobb részben a 
tagok mint magánénekesek 
számára biztosítunk lehetősé-
get a szóló szereplésre. 

Ezúton szeretném megkö-
szönni a városvezetésnek, az 
egyháznak és minden támo-
gatónknak a felénk nyújtott 
számtalan segítséget, a hall-
gatóknak, a közönségnek azt, 
hogy mellettünk vannak, illetve 
a helyi médiának, aki folyama-
tosan nyomon követi tevékeny-
ségünket. Külön szeretném 
megköszönni Polgármester Úr 
támogatását, melynek eredmé-
nyeként új öltözetünket matyó 
motívumok díszítik. k. zs.

két évtizede színesíti városunk egyházi, kulturális életét 
a kórus. a jubileum kapcsán Mozerné horga stefániával, 

a kórus vezetőjével beszélgettünk. 
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filter

Megújul 
a MAME

A tagok egyöntetűen Kiss Mátyást, Mezőkövesd város dísz-
polgárát választották elnökükké. Az ő munkáját az elnökkel 
együtt egy öttagú vezetőség (Dorogi Ferenc Miklós, dr. Szed-
resi István, Tóthné Gáspár Mária és Csirmazné Cservenyák 
Ilona), egy háromtagú felügyelőbizottság (Kissné Dudás 
Mária, Murányi József, Tóth Béla) segíti majd.

Kiss Mátyás ismertette a tagokkal a 2015. évi munkater-
vet és kifejtette, hogy minden tag munkájára számít, hiszen 
csak közös erővel és akarattal lehet az egyesületet megújítani 
és élővé tenni. A tervek között elsőként említette a Matyók 
Világtalálkozóján való aktív részvételt. A dólyaiak fogadásától 
kezdve az elszármazott művészek kiállításán át, az idelátoga-
tók élménybeszámolójáig mindenben szeretnének segíteni.

Nagyobb figyelmet szentelnek majd a matyóság 
kutatására, a városból elkerült matyók felderítésére. 
A magyar nyelv napjának megünneplésére a MASZK 
Egyesülettel közösen olyan rendezvényt terveznek 
országos hírű előadóval, melyen a magyarságtudat és a 
magyar nyelv helyi költők írásaival színesítve egy teljes 
estét felölelő programot nyújt.

Kiemelt feladatként vesznek részt az ősszel városunk-
ban rendezendő Országos Honismereti Egyesület Ifjúsági 
Akadémia szervezésében. Fontos feladat ez, hiszen az 

TóThné Gáspár Mária

Jóság

országból és határon túlról a honismerettel foglalkozó 
aktív fiatalok látogatnak városunkba. Tapasztalatcsere a 
cél, mivel az egyesület kiemelt feladatául tűzte ki a helytör-
ténetre fogékony fiatalok összefogását, kutatások tanítását, 
akik majd a matyó kutatók utódai lesznek.

Újra felvették programjukba a régen elkezdett felolva-
sóülés megtartását. A tagok ismertetnék aktuális tanulmá-
nyaikat, rendezvényterveiket, melyekkel egymás munkáját 
szeretnék segíteni. Ha pedig valakinek nem szülővárosában 
van előadása, kiállítása, író-olvasó találkozója, azon képvisel-
teti magát az egyesület. Ezekről a programokról könyvben, 
illetve folyóiratban adnak majd hírt.

A gyermekekre is gondoltak. Karácsonyra egy népmű-
vészeti babakiállítást terveznek magyar és külföldi babák-
ból, melyben a mezőkövesdi, tardi, szentistváni népviselet 
is megtekinthető lesz. 

Az egyesület elnöke megköszönte a tagoknak és párto-
lóknak a tagdíjon felül fizetett adományaikat, és mindazok 
segítségét, aki adójuk 1%-át az egyesületnek ajánlották 
fel. És továbbra is kéri, hogy támogassák az egyesületet. 
Mindehhez a munkához kívánok sok sikert, kitartást, erőt, 
egészséget a megújult Matyóföldi Alkotók és Művészetpár-
tolók Egyesületének! Cs. Cs. I.

A Matyóföldi 
Alkotók és Művészet-

pártolók Egyesülete április 
25-én megtartott éves közgyű-

lésének egyik napirendi pontja a 
négyévenként esedékes elnök- 

és vezetőségválasztás volt, 
melyet egy tagrevízió 

előzött meg.

Murányi József

A Bodrog holtágA 
sárospAtAknál
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Programajánló

Május 16. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – 
B. Braun Gyöngyös NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Május 16. szombat
20 órától Mezőkövesd-Zsóry 
– FGSZ Siófok NB II-es 
férfi labdarúgó-mérkőzés a 
Városi Stadionban

Május 22. péntek
15 óra 30-tól Mezőkövesd 
Zsóry – Gyirmót FC Győr 
NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Sport
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Vannak könyvek, amelyek „megtalálnak” minket. Nem hallot-
tunk róluk, nem ajánlotta senki, még az írójuk is ismeretlen 
számunkra, mégis egyszercsak a kezünkbe kerülnek és olvas-
suk őket. A Darázsgyár számomra ilyen könyv. A mai napig 
nem emlékszem, miért esett rá a választásom, miért vittem 
haza a könyvtárból, de nem bántam meg, hogy elolvastam.

A regényben a 16 éves, háromszoros gyilkos Frank 
meséli el a történetét. Frank gyerekkorában szerencsétlen 
baleset áldozata lett, emiatt állandó kisebbrendűségi 
érzésben szenved és kívülállónak érzi magát, amihez persze 
az is hozzájárul, hogy a világtól elzárva él orvos apjával 
egy tengerparti skót falucska mellett fekvő szigeten, nem 
jár iskolába, sőt hivatalosan nem is létezik, mivel az apja 
valamiért elmulasztotta őt anyakönyveztetni.

Franknek van egy testvére is, Eric, aki zseniális orvos 
lehetett volna, ám egy szörnyű élmény hatására teljesen 
megzavarodott, eltanácsolták az egyetemről, majd a környék 
kutyáinak és gyerekeinek réme vált belőle, amíg elmegyógy-
intézetbe nem zárták. A regény kezdetén Frank és az apja 
hírt kapnak, hogy Eric megszökött és feltehetően hazafelé 
tart, s Eric vándorlása adja meg a történet keretét.

Míg Eric hazafelé igyekszik, Frank elbeszéléséből kibon-
takozik a család előtörténete, illetve részletekbe menően 
megismerjük a fiú három gyilkosságának sztoriját, valamint 
a Darázsgyár és a köré fonódó mitológia mibenlétét. Több 
szempontból is nehéz olvasmány a regény. Cselekménye 

egyáltalán nem mondható gördülékenynek, néhol szinte 
naplószerű. Másrészt a könyv tele van meglepő, szadista, 
gyomorforgató részlettel. Meglehetősen nehéz engem egy 
könyvvel vagy filmmel sokkolni: nem emlékszem, hogy valaha 
is félbehagytam volna egy könyvet, filmet csak azért, mert 
volt benne néhány gusztustalan vagy hátborzongató jelenet, 
Banksnak azonban sikerült. Többször letettem, de valami miatt 
újra elővettem, egyszerűen muszáj volt olvasnom. 

És a vége, a vége nagyon „üt”! Olyan meglepő fordulattal 
zárul, amire nem igazán lehet felkészülni, s az utolsó fejezet-
ben új magyarázatot kap Frank gyerekkori balesete, s ennek 
következtében a fiú egész élete új irányt vesz: a történet vége 
voltaképpen Frank igazi életének a kezdete.

Valószínűleg ennek a váratlan, sokkoló befejezésnek kö-
szönhető az a torokszorító érzés, amit a könyv elolvasása után 
még napokig, hetekig éreztem... Forrás: e-konyv.blog.hu

Kinczel Brigitta

10 órától 13 óráig „Közleke-
dik a család” közlekedésbiztonsági 
vetélkedősorozat helyi versenye a 
Szent Imre Általános Iskolában

Május 15. péntek
16 órától 19 óráig Családok Napja 
a Közösségi Házban

Május 15. péntek
17 órától Ünnepi Magyar Nóta 
és Operett Gála – „Ott, ahol zúg 
az a négy folyó” a Közösségi Házban

10 órától 13 óráig Családi Hang-
szerválasztó Nap előadással és nyílt 
órákkal a Városi Zeneiskolában
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Május 16. szombat
14 órától 17 óráig 
Mesterségbemutatók 
az „Ácsolt és festett 
ládák a palócföldről” 
című időszaki 
kiállítás keretében 
a Matyó Múzeum-
ban. A rendhagyó 
napon bepillantást 
nyerhetünk Kovács 
Szabolcs bútorfestő, a 
Népművészet Mestere 
munkájába.

Könyvajánló

Május 21. csütörtök
17 órától Angyal a 
padláson című fotóki-
állítás megnyitója a Kö-
zösségi Ház aulájában

A kiállításon megtekinthető 
a Legyező című fotó is
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
május 3–9-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király út 108.)

május 10–16-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
május 17–23-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/A)

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban április 14. és 27. között 
5 házasságkötést és 20 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez.

házasságkötés
Szlahorek András – Molnár Magdolna,

Nagy László – Kovács Anna,
Murányi Viktor – Csörgő Anikó,
Demeter Péter – Barna Diána,
Mizser Attila – Mezei Krisztina

haláleset
Pap Ferenc 81 éves,

Pap Ferencné 79 éves,
Kriston József 88 éves,

Márton Albertné 83 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: május 24.

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, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 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
A 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 temp-
lomban, 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
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

FelhÍVás
Jelentkezés a „Tiszta udvar – rendes ház” városszépítő versenyre 

Mezőkövesd Város Képviselő-testülete 
87/2013 (III. 27.) önkormányzati határo-
zata alapján 2015-ben is meghirdeti a 
„Tiszta udvar – rendes ház” elnevezésű 
városszépítő versenyt.

A felhívás az önkormányzat ciklusprog-
ramjában meghatározott célt – neve-
zetesen a virágosítás, parkosítás lakott 
területre való kiterjesztését – hivatott 
megvalósítani.  

A korábbiakhoz hasonló módon kíván-
juk megkeresni az egyes körzetekben 
a legszebb udvarokat és a gondozott 
házakat, portákat. Javaslatokat a területi 
képviselők mellett az építési hatósági 
feladatokat ellátó munkatárs tehet, illet-
ve jelentkezhetnek rá a lakosok.
a szempontok, amelyek alapján a 
bírálóbizottság értékeli a portákat:
– a ház ápoltsága: homlokzat, tető és 
kémény esztétikai állapota, nyílászárók 
állapota, lábazat, stílusösszhang,
– az udvar: arányos beültetettség, 
zöldfelület változatossága/harmóniája, 
ötletesség, kiegészítők, összhang,

– a telek virágosítottsága: hagyományos 
virágok alkalmazása, díszértékkel bíró 
fák/cserjék alkalmazása, virág, mint az 
épület/ház dísze, ötletesség, összhang,
– a közterületi rész rendezettsége: 
járda állapota, gyalogos közlekedés 
akadálymentessége, gyep/fű ápoltsága, 
átereszek/árkok ápoltsága.

jelentkezési határidő: 2015. május 31.

Jelentkezni személyesen a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének 
23-as irodájában (Mezőkövesd, Mátyás király 
u. 112.) Guba Viktória szervezési referens-
nél vagy telefonon az 511-532-es vagy a 
06 30/446-0825-ös telefonszámon lehet. 
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra a 
tárgyév október havi Képviselő-testületi 
ülésén kerül sor. A legszebb porták gazdáit 
„Tiszta udvar – rendes ház” feliratú táblával 
(a tárgyév feltüntetésével) és a Mezőkövesdi 
Városgazdálkodási Zrt. által felajánlott 6.000 
Ft-os ajándékutalványokkal jutalmazzuk.

Mezőkövesd Város Önkormányzata

KONCERTMŰSOR Május 8-án, pénteken 17 órától 
Vincze Viktória és Bajáné Babits Nóra diploma 
koncert műsorát adja elő a zeneiskolában. 
Zongorán közreműködik: Soós Orsolya. 
A belépés díjtalan.

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ Május 14-én, csütör-
tökön 17 órától az Alapfokú Művészeti Iskola 
képző- és iparművészeti tagozatának nyílik év 
végi vizsgakiállítása a Közösségi Házban. A tárlat 
május 29-éig tekinthető meg, hétfőtől péntekig 
8–16 óráig. A belépés díjtalan.

CSALÁDI NAP Május 16-án, szombaton 10–13 óra kö-
zött Hangszerválasztó Családi napot tartunk, a mező-
kövesdi zeneiskolában. Délelőtt 10 órától meseelőadás 
keretében ének- és hangszerbemutatót, valamint 
rövid előadást tartunk a zenetanulás fontosságáról és 
előnyeiről napjainkban. A bemutatót követően hang-
szeres órák látogatására és a hangszerek kipróbálására 
lesz lehetőség. Ugyancsak ezen a napon az újonnan 
jelentkezők beiratkozhatnak szolfézs előképző, 
hangszeres és magánének tanszakokra. Az éves nagy 
felvételi és beiratkozás 2015. június 16–17-én 13–18 
óráig lesz a zeneiskolában.

Zeneiskolai hírek

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

május 16.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

május 23.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

A zeneiskola vezetősége
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hirdetÉs

mEGHÍVÓ 
A Bútorgála 2015 
kiállításra

látogasson el mezőkövesdre, a régió egyik legnagyobb 
bútoráruházában megrendezésre kerülő lakberendezési 

kiállításra, amelynek időpontja:

 2015. május 11 – május 30.
„Minőségi bútorok igényes vásárlóknak”

a kiállítás ideje alatt megtekinthetik, 
illetve megvásárolhatják 

a legnagyobb hazai bútorgyártók kínálatát.

hálószobák, nappalik, étkezők, konyhák, 
szekrénysorok, tálalók, 

kiegészítő kisbútorok, fenyő- és koloniál bútorok, 
különleges ülőgarnitúrák nagy választékban.

BILLERBECK termékek és lakástextilek akciós áron! 

ÓRIÁSI SZŐNYEG- és PVC PADLÓ 
VÁLASZTÉK 500m2-en!

áruházunk egész évben várja kedves vásárlóit!
magán Bútoráruház mezőkövesd, mindszenty u. 24. 

(dohány u. 8., a vasútállomással szemben)
tel.: 49/311-655, Web: www.koosbutor.hu

nyitva tartás: h–P.: 9–17 óráig, szo.: 9–12 óráig
a kiállítás ideje alatt: szombaton 9–16 óráig.

Igaz mese a Forrás eredetéről
Volt egyszer az Úrnak 2003. esztendejében Mezőkövesden 8 keresztény család. Ezek 
mindenben a legjobbat akarták gyerekeiknek, és addig tanakodtak, míg elhatározták, 
hogy az iskolai tudományokra is maguk tanítják meg őket. Csak jobb, ha olyan családias, 
biztonságos környezetben okosodhatnak a lurkók, mintha otthon lennének. Alig ocsúd-
tak fel nagy örömükből, amikor ráeszméltek, mekkora rosszalláshegyek magasodnak 
körülöttük: „Mit akarnak ezek?!” De annyira meg voltak győződve arról, hogy amit tenni 
szeretnének, az jó, hogy ettől nem hátráltak meg.

Mivel a szülők között elegendő tanító is akadt, Isten segítségével neki is láttak lefektet-
ni az alapokat. Elég az hozzá, hogy mind a 18 saját gyerkőc annyira jól érezte magát ebben 
a légkörben, hogy híre ment a dolognak. Szájról szájra terjedt az újdonság, és hol a bátrab-
bak, hol a tanácstalanok kopogtattak náluk: „Ez nekünk is jó lenne! A gyermekem itt hátha 
megnyugszik, alkotói tehetsége kibontakozhat!” Jöttek annyian, hogy ki is nőtték hamar 
a házat; néztek hát nagyobb után. Összefogtak, sem fáradtságot, sem anyagi terhet nem 
sajnáltak, csakhogy megvalósulhasson álmuk: így kerültek a Mártírok út 10. szám alá.

Az érdeklődők viszont egyre csak jöttek-jöttek, és rövidke idő után megint szűk-
nek érezték határaikat, úgyhogy újra útra kelt a kicsiny csapat. Több mint félszázan 
indultak szerencsét próbálni, és meg sem álltak, míg rá nem leltek Tardra, a közeli 
két nagy domb között. Itt szívesen fogadták a falu vezetői azokat, akik szeretni, adni, 
alkotni, élni vágynak és szolgálni Teremtőjüket. Így találtak hát hazát, iskolának való 
házat a keresők! Immár 7. éve itt nevelgetik, okosítgatják szeretettel a jelenlegi 123 
„palántájukat”. Aki nem hiszi, járjon utána!

A kíváncsiaknak erre egy jó alkalom adódik május 15-én, 18.00 órakor, hiszen 
Mezőkövesden a Forrás Óvodában ekkor gyűlnek össze a munka támogatói, hogy 
együtt örüljenek a kicsik és nagyok műsorának.
Egyszer légy te is a vendégük!

Forrás Oktatási Központ
3416 Tard, Béke tér 3. · 3400 Mezőkövesd, Mártírok u.10.
Tel: 0670/492-8470 ·  www.forrassuli.hu
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nagy vereségbe szaladt bele városunk nB II-es felnőtt csapata zalaegerszegen, de a Csákvár ellen 
sikerült kiköszörülni a csorbát. labdarúgóink esélyei alaposan lecsökkentek a feljutásra.

nagy zakó, majd értékes siker
zalaegerszegi te 
– Mezőkövesd zsóry 4-0 (1-0)
A Merkantil Bank Liga 25. fordulójában a 
nagy múltú, jelenleg 8. helyen álló dunántú-
li gárda fogadta Kulcsárékat április 25-én.

A találkozót csapatunk kezdte aktí-
vabban. A 9. minutumban Bajzát beadása 
után Takács tüzelt kevéssel a kapu mellé 
mintegy 16 méterről. Ezután Tajthy 
távoli lövése, majd Bajzát ziccere jelentett 
veszélyt. A folytatásban is labdarúgóink 
játszottak fölényben, mégis a vendéglátók 
szereztek vezetést a 40. percben, akik 
Daru közeli fejesével jutottak előnyhöz. 

kIállÍtás És gólok A második játékrész 
két nagy egerszegi helyzettel indult, majd 
az 53. minutumban Kulcsár szabályta-
lankodott Vittmannal szemben, amiért a 

játékvezető másodszor is felmutatta neki 
a sárga lapot, így kiállította a kövesdi kö-
zéppályást. A hazaiak két perccel később 
Babati szabadrúgásával növelték az elő-
nyüket, majd a 61. percben Daru is be-
vette Kunsági kapuját. A végeredményt 
Murai állította be a 82. minutumban.

Mezőkövesd zsóry 
– aqvital fC Csákvár 1-0 (1-0)
A 26. fordulóban a 10. helyezett 
Csákvárt fogadták labdarúgóink május 
2-án. Kulcsár eltiltás miatt nem lehetett 
ott a gyepen, ráadásul a Zalaegerszegen 
kiállított középpályással közös megegye-
zéssel szerződést bontott a klub.

A találkozó kiválóan kezdődött 
együttesünk számára, ugyanis a 2. 
percben Molnár sarokrúgását követően 

Máté mintegy 8 méterről a kapu bal 
oldalába helyezett. Az első negyedóra 
után kiegyenlítetté vált a játék. Mind-
két gárda előtt adódtak lehetőségek, de 
újabb találat nem született a szünetig.

kIMaraDt zICCerek A második félidő-
ben jobbára a vendégek akarata érvé-
nyesült, mégis együttesünk előtt adód-
tak nagyobb lehetőségek a gólszerzésre. 
A záró tíz percben előbb Máté, majd 
Molnár hagyott ki nagy ziccert, az ered-
mény azonban nem változott a lefújásig. 
A játékvezető a ráadásban a kövesdi 
kispadon ülő Medgyest kiállította.

A tabellát a Vasas vezeti 56 ponttal, 
az 54 egységgel álló Gyirmót, az 51 pon-
tos Békéscsaba és a 47 pontos Mezőkö-
vesd előtt.

A Magyar Kupa bronzérmes MKC tagjai, valamint Skaliczki László vezetőedző 
értékelte a sporttörténeti sikert.

A kupasiker visszhangjai
Darkó Trivkovics, együttesünk rutinos beállósa 
mindkét összecsapáson hasznosan játszott, a 
Veszprémnek egy, míg a váciaknak négy gólt lőtt. 
„Úgy gondolom, hogy a bronzérem egy nagyon 
komoly eredmény. Nagyon boldog vagyok és 
gratulálok a csapattársaimnak, a szakmai stáb 
tagjainak, valamint mindenkinek, aki a klub 
sikereiért dolgozik.”

Pálos Gábor csapatunk egyik legrutinosabb 
tagja. A villámgyors szélső a két találkozón össze-
sen háromszor volt eredményes. „Mindenképpen 
nagy sikernek tartom a klub és a város életében a 
3. helyet. Nagy dolog, hogy egy jó és helyenként 
színvonalas meccset játszhattunk a Veszprém ellen. 
Úgy érzem, a Vác ellen kicsit görcsösen kézilabdáz-
tunk, de a végén nagyarányú győzelmet arattunk.”

A sporttörténeti sikernek két fiatal kövesdi 
nevelésű játékos, Holló Balázs és Kovács Péter is 
tevékeny részese volt. Előbbi kiváló teljesítményt 
nyújtott a vonal előtt és bravúros védésekkel járult 
hozzá a bronzéremhez. „Azt gondolom, hogy 
nagyon jól helytálltunk a Final Fourban és ez a kis 
csapat, illetve kisváros történelmi sikert hajtott 
végre. A pályafutásomban is előkelő helyet foglal el 
a bronzérem, hiszen ezt megelőzően a Gyöngyössel 
egy 4. helyezést sikerült elérnem.”

Kovács Péter ugyancsak minden dicséretet 
megérdemel, hiszen bátran kézilabdázott és a 

veszprémi sztárok kapuját háromszor is bevette. 
„Nagyon nagy élmény volt számomra az egész 
hétvége, pályafutásomban ez volt az eddigi 
legnagyobb eredmény. Úgy gondolom, hogy 
a város számára is komoly siker és szerintem 
nagyon sokáig fognak rá emlékezni a mező-
kövesdiek. Bízom benne, hogy sok hasonló 
eredményben lesz még részem.”

Skaliczki László vezetőedző elégedett volt a 
csapat szereplésével. „Ha a kupasikerre gondolok, 
úgy fogalmaznék, hogy menet közben jött meg az 
étvágyunk. A négyes döntőig vezető úton nagyon 
fontos volt az első orosházi mérkőzésünk, amikor 
nyolc góllal nyertünk és megalapoztuk a tovább-
lépést. Szintén fontos volt a döntőig vezető úton a 
két balatonfüredi összecsapás, főleg a hazai mér-
kőzés második 30 perce, ugyanakkor a Gyöngyös 
elleni hazai siker is nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy eljutottunk idáig. Jó néhány alkalommal részt 
vehettem már a kupa fináléjában, de ezt nem lehet 
megunni. A Veszprém ellen tisztesen helytálltunk, 
míg a Vác ellen magabiztosan tudtunk nyerni és 
megérdemelten szereztük meg a bronzérmet.”

A klub nemes gesztusának köszönhetően a 
szervezett keretek között utazó lelkes kövesdi druk-
kerek ingyen jutottak el a négyes döntő helyszíné-
re, ahol szombaton mintegy 100, míg vasárnap 150 
szurkoló buzdította a csapatot.

Az ezüstérmes Hajdúszoboszló elleni végjátékkal befejeződött a 
2014/2015. évi NB II-es sakkbajnokság együttesünk, a Mezőkövesdi 
SE számára. Minden idők egyik legsikeresebb évét zárta a csapat, 
kiesési gondok nélkül a 8. helyen végzett a 12 fős mezőnyben. Az 
utolsó fordulóban 6 táblán tudtuk tartani a döntetlent az ellenféllel 
szemben, sőt egy asztalnál felül is kerekedtünk, azonban 5 játéko-
sunk a parti feladására kényszerült, így 4-8 lett a vége.

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

A Mezőkövesdi SE sakkszakosztálya ezúton fejezi ki köszönetét 
azoknak, akik a bajnoki év során figyelemmel kísérték a 
csapat teljesítményét, anyagilag és lelkiekben támogatták 
Mezőkövesd sakksportját. Dr. T. B.

Nekünk nyolc...

bokri

Bódi krisztián

A címlapon szereplő bronzérmes csapat tagjai:
Felső sor (balról jobbra): Darko Trivkovic, Tomislav Radnic, 
Stefan Ilic, Stanislav Nakhayenka, Terenyi Zoltán, Lókodi Gergő, 
Cuzic Rudolf

Középső sor: Szepesi István, Aleksander Ciric, Halmai Andrea 
fizioterapeuta, Halmay Csaba erőnléti edző, Skaliczki László 
vezetőedző, Póta Ágnes masszőr, Grünfelder Péter, Pálos Gábor

Alsó sor: Kovács Péter, Holló Balázs, Liszkai Szilveszter, 
Mate Volarevic, Sipos Péter Milán, Marko Vasic, Molnár Ferenc

Nincsenek a képen: Rapi Róbert sportigazgató, Pető Péter 
technikai vezető, ifj. Skaliczki László pályaedző, Mezei István 
mágnesterapeuta
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Salgótarján, Orosháza, Balatonfüred és 
Gyöngyös. Csapatunk az NB II-es nógrádi 
gárda után három élvonalbeli gárdát bú-
csúztatott és története során először beju-
tott a Magyar Kupa négyes döntőjébe. Ez a 
teljesítmény már önmagában is óriási fegy-
vertény, melyet az április 25-26-ai hétvégén 
még tovább „fényesítettek” Csuzicsék.

tIsztes helytállás Kézilabdázóink 
elsőként a világ egyik legerősebb klub-
csapatával, a SEHA Liga-győztes, magyar 
bajnok, Magyar Kupa címvédő, és BL- 
elődöntős MKB-MVM Veszprémmel 
találkoztak a Pécsett megrendezett elő-
döntőben április 25-én. Az összecsapás 
iránt nagy volt az érdeklődés városunk-
ban, hiszen Mezőkövesdről mintegy 100 
drukker kísérte el a csapatot.

A várakozásoknak megfelelően Carlos 
Ortega tanítványai kezdtek jobban. 
Ugalde és Marguc góljára Radnic vála-
szolt, majd ismét veszprémi találatokat 
láthatott a hozzávetőleg 600 fős publikum. 
Csapatunk egyáltalán nem játszott meg-
illetődötten, Lókodiék szép és pontosan 
befejezett akciókkal „kedveskedtek” az 
értük szorítóknak és negyedóra elteltével 
mindössze 7-4-es hátrányban voltak. A 
folytatásban magasabb fokozatba kapcsol-
tak a bakonyiak, akik elsősorban Lékai és 
Ruesga góljaival növelték az előnyüket, így 
nyolcgólos fórral mehettek pihenni.

kÖVesDI FÉlIDŐ Fordulás után a fiatal 
kövesdi szélső, Kovács találata nyitotta 
a gólok sorát, melyre Dzsamali duplája 
mellett Suljic válaszolt, így a 33. percben 
19-9 állt az eredményjelzőn. A Magico 
Ultras tagjai az eredménytől függetlenül 
végig lelkesen biztatták Szepesiéket, akik 
a jelentős különbség ellenére töretlen 
akarással kézilabdáztak. Suljic gólja után 
Ilic egy duplával, míg a két találat közt 
Pálos egy remek akciógóllal járult hozzá a 
3-0-ás kövesdi szériához. Az MKC méltó 
partnere volt a bakonyi sztárgárdának, szép 
védésekkel és pazar bombagólokkal ör-

vendeztették meg a drukkereket. Skaliczki 
László együttese olyannyira lendületbe 
jött, hogy négy perccel a meccs vége előtt 
Pálos találata után már csak 26-22-re 
vezettek Alilovicsék. Az MKC küzdeni 
akarása meghozta gyümölcsét, a Veszp-
rém mindössze 5 góllal bizonyult jobbnak 
csapatunknál. Figyelembe véve azt, hogy 
Csuzics hosszú kihagyás miatt nem játszott 
és Ilicset is kímélte Skaliczki László, még 
értékesebb a kis különbségű vereség. 

A másik elődöntőben az NB I/B-s Vác 
sokáig jól tartotta magát a Szeged ellen, 
de Zubaiék végül magabiztos, 34-25-ös 
sikerrel jutottak a fináléba.

MeggyŐzŐ játÉk A vasárnapi helyosztók-
ra még többen, mintegy 1800-an váltottak 
jegyet, és a kövesdi szurkolótábor létszáma 
is majdnem 200 főre emelkedett, így ismét 
remek hangulatban léphettek parkettre a 
csapatok. A bronzmeccsen kiválóan kez-
dett a Skaliczki-gárda. Grünfelderék elöl és 
hátul is precízen látták el a feladatukat és öt 
perc után 3-1-es, míg a félidő feléhez köze-
ledve 10-4-es előnyt hoztak össze. Az MKC 
öt perccel a szünet előtt 14-7-re vezetett, 
viszont a játékrész hajrájában a Duna-par-
tiak felzárkóztak és három gólt lefaragtak a 
hátrányukból.

kÖVesDI ÖrÖM Gyökeres fordulatot a má-
sodik félidő sem hozott, bár a 37. minutum-
ban 18-12 állt a digitális táblán. Ekkor azon-
ban ismét a váciak percei következtek, akik 
Lendvay vezérletével közelebb araszoltak 
Lókodiékhoz. Az MKC támadójátékába és 
védekezésébe is sok hiba csúszott, ezért alig 
több mint 10 perccel a találkozó vége előtt 
21-18-ra csökkent a különbség. A hajrában 
tanári módon kézilabdáztak Lókodiék, akik 
a lefújásig csak három gólt engedélyeztek a 
váciaknak. Az MKC játékosai a diadalittas, 
örömmámorban úszó szurkolók üdvrivalgá-
sa közepette fejezték be a 30-21-es ered-
ménnyel záruló találkozót.

A lefújás után a közös ünneplés felejt-
hetetlen pillanatai következtek, melyek 

teljessé tették a klubtörténeti diadalt. Az 
MKC történetének legnagyobb sikerét 
aratta, mellyel jogot szerzett arra, hogy 
ősszel akár az EHF Kupában is bemutat-
kozhasson.

VeszPrÉMI arany A finálé nagy küzdel-
met hozott, melyben a veszprémiek 12-11-
es félidő után 26-22-re diadalmaskodtak a 
Szeged ellen. Zubai Szabolcs, a szegediek 
kövesdi beállósa két gólt lőtt a döntőben.

Az MKC szakmai vezetői és játékosai 
matyó motívumokkal díszített fehér ingben 
vonultak fel és vették át az érmeket, vala-
mint a kupát az ünnepélyes eredményhirde-
tésen. Együttesünk tagjai a díjakat dr. Kersch 
Ferenctől, az MKSZ főtitkár-helyettesétől és 
Juhász Istvántól, az MKSZ szakmai igazga-
tójától vették át.

Az elődöntő és a bronzmérkőzés jegyzőkönyve:

MKB-MVM Veszprém – Mezőkövesdi KC 28-23 (16-8) 
Pécs, 600 néző. Vezette: Janáky, Temesi 
VESZPRÉM: ALILOVIC – Marguc 1, Nagy L. 1, LÉKAI 3, 
SULIC 5, M. Ilics 2 (2), Ugalde 3. Cs: Mikler (kapus), 
Schuch, Nilsson 2, Dzsamali 4, Zeitz 2, Ruesga 5 (4), 
Gulyás, Rodríguez, Terzic. Edző: Carlos Ortega 
MKC: Liszkai – Vasics 1, Radnic 2, Grünfelder 1, 
Nahajenka 1, Lókodi 3, Szepesi 1. Cs: Volarevic, 
HOLLÓ (kapusok), Terenyi 1, S. ILICS 5 (4), Trivkovics 1, 
Csirics, KOVÁCS P. 3, Pálos 2, Molnár F. 2. 
Edző: Skaliczki László 
Kiállítások: 12., ill. 8. perc 
Hétméteresek: 9/6, ill. 4/4

Mezőkövesdi KC – Váci KSE 30-21 (15-11) 
Pécs, 1800 néző. Vezette: Horváth P., Marton 
MKC: HOLLÓ – Vasics 3, Grünfelder, RADNIC 7, 
TRIVKOVICS 4, LÓKODI 7, Szepesi 2. Csere: Liszkai, 
Volarevic (kapusok), Csirics 1, S. Ilics 3 (3), 
Nahajenka 1, Terenyi, Pálos 1, Cuzic, Molnár F. 1. 
Edző: Skaliczki László 
VÁC: Vitáris – GÚNYA 4, Pál 1, Pavlovics 5 (1), 
Tyiskov 2, LENDVAY 6, Nigrinyi 1. Csere: Kreisz (kapus), 
Bajusz, Kökény 1, Simányi, Székely 1. Edző: Zsiga Gyula 
Kiállítások: 12., ill. 4. perc 
Hétméteresek: 3/3, ill. 3/1
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kiváló teljesítményt nyújtva, 
a harmadik helyen végzett 
a Mezőkövesdi kC nB I-es 
felnőtt csapata a Magyar 
kupában. skaliczki lászló 
együttese a Veszprémtől 5 
gólos vereséget szenvedett 
az elődöntőben, míg a Vácot 
magabiztosan legyőzte 
a helyosztón.

bokri



Új Színvilág csomag kétéves szerződéssel havi 1190 Ft-ért három hónapig. A negyedik hónaptól a csomaghoz tartozó 
teljes havi díj lép érvénybe. A részletekről és az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról érdeklődj az Invitel Pontban,  
az invitel.hu oldalon vagy a 1288-as telefonszámon.

Az ajánlat 2015. május 4-étől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, legalább két szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakos-
sági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát 
tartalmazzák.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A Tel.: +36 1 801 7940
Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 50. (a városi televízió irodájában)
május 5., 19. és június 2., 16. 9.00 és 17.00 óra között
Értékesítőnk: Seregné Poráczki Beáta Tel.: +36 20 220 1184
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Most mindent beleadtunk!
Tévé, internet és telefon együtt

1190 Ft
Havi

3 hónapig
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