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koncertek
a világtalálkozón

Újabb országos elismerést kapott 
a mezőkövesdi RWZ borászat!

A Bor és Piac szakmai magazin Országos Pinot Gris Versenyén az RWZ 2013-as 
Partizán fantázianevű borát választotta a szakmai zsűri a legjobb fajtabornak, 
a legmagasabb pontszámmal. 

Az elismerés különösen értékes, hiszen az áprilisi bükki regionális versenyen 
megszerzett nagy aranyérmet követően az RWZ borászat ezen az országos 
versenyen is sikert ért el, amivel ismét bizonyította elkötelezettségét a magas 
minőség iránt. 

Az RWZ borok a nyár folyamán a Zsóry Fürdőnél található Matyó Korzón (jú-
lius 1-jétől) minden nap 18-21 óra között is megtalálhatók és kóstolhatók. A 
borászat tokaji és bükki borai mellett a díjnyertes 2013-as Partizánt is meg-
kóstolhatják a bor iránt érdeklődők. 

A mezőkövesdi Egri út 37. szám alatt található RWZ borászat borboltja és 
kóstoló terme szombaton 10-16 óra között várja a minőségi bor iránt érdek-
lődőket. Csoportok részére borkóstolási programok bejelentkezés alapján 
hétköznap és vasárnap is elérhetőek.

Elérhetőségek:
www.rwz.hu

3400 Mezőkövesd, Egri út 37. 
info@rwz.hu

www.facebook.com/RevolutionWineZ
06-20-337-8000

(x)

Borbolt nyitva tartás:
szombat 10-16h között

Living Steel Balkan Fanatik

ROAD

Takszihárom

ROckkOnceRTek A záRónApOn Több ezres tömeg előtt koncertezett 
a közkedvelt Road zenekar a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban június 
21-én este az egy hetet átölelő I. Matyó Világtalálkozó zárásaként. A 
kora esti órákban két mezőkövesdi kötődésű együttes, a Takszihárom 
és a Living Steel lépett színpadra, 21 órától pedig a ROAD koncertezett, 
mely népes közönségével együtt énekelte legismertebb számait.

FReneTikuS FAnATik A Balkan Fanatik együttes koncertezett június 19-én, az I. Matyó Világtalálkozón. 
Az egyedi hangzásáról és stílusáról ismert zenekar tagjai az elektronikus zenét egyebek mellett népzenei 
elemekkel, valamint egyfajta betyáros virtussal elegyítve „kínálják” a zeneszerető közönségnek. A másfél órás, 
kiváló hangulatú műsorban ismert népdalok és mulatós nóták egyaránt felcsendültek. A lendületes, könnyed 
hangvételű dalokat több százan énekelték együtt.
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„Múltba ásott Matyó Dólya,
sorsvert múltunk hordozója.

Föld utáni éhség vitt el,
szülőföldről erős hittel.

’904-ben elődeink
szép reménnyel indultak mind.

Csecsemőtől aggastyánig,
sok család ment el Dólyáig.

Matyóföldről szép Biharba,
bekerültek a viharba.

Vettek elég silány földet,
szép reményből nehéz sors lett.

Kalmárnak, – Matyó nem hihet,
lajttal vitt kutakba vizet.

Úgy mentek el a szekerek,
visszatérni szégyen lehet.

Erős lelkük volt és maradt,
büszkeség, konok akarat.

Úrtól kapott szép ajándék,
a hit velük volt, s jó szándék.

Ott a pusztán, senki földjén, 
falu épült zárt közösség.

Maga ura akart lenni, 
a sors-lépcsőn feljebb menni.

Megtartó és összetartó, 
szépség előtti áldozó.”

(...)

„Epilógus:

Találkozó lesz a nyáron, 
éljen bárhol a világon

Szülőföldről elment Matyó, 
s távol élő leszármazó,

Matyóföldnek családfája  
tört ágait visszavárja

110 éve a szekerek,
mentek, – most vissza-jöjjenek!”
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városháza

kerékpáros járőrszolgálat

Városunkban ez az első ilyen szolgálat, 
melynek lehetőségét Mezőkövesd Vá-
ros Önkormányzata és a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság közösen hozta létre. A 
nyolc kerékpáros rendőr ruháját városunk 
önkormányzata biztosította, míg a szüksé-
ges eszközöket, kerékpárokat és a személyi 
feltéteket a Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ság teremtette elő. A kezdeményezést elin-
dító, június 18-án megtartott ünnepségen 
dr. Fekete Zoltán polgármester méltatta 
az új szolgálati formát. „Nagy lépés ez a 
településünkön. Régóta várunk rá, hogy 
ilyen típusú szolgálat is legyen Mezőköves-
den, melyben a Rendőrkapitányság teljes 
mértékben partner volt. Reméljük, nem 
lesz sok munkájuk, de bízunk benne, hogy 
az akció beváltja majd a hozzá fűzött re-
ményeket. A köztereinken, az utakon való 

jelenlétükkel újabb lépést tettünk települé-
sünk közbiztonságának fenntartásáért, az 
emberek biztonságérzetének megszilárdí-
tásáért” – mondta el a városvezető. 

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
nevében Varga Zoltán rendőr százados, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság köz-
rendvédelmi osztályvezető-helyettese 
köszönte meg az önkormányzat támoga-
tását. Elmondta, hogy Mezőkövesden sok 

a kerékpáros, sokan választják ezt a közle-
kedési formát. A helyi rendőrkapitányság 
pedig fontosnak tartja, hogy idomuljon, 
alkalmazkodjon a településen kialakult 
szokásokhoz, helyzetekhez, így a járőrök, 
a gyalogos rendőrök mellett most már ke-
rékpárokkal is jelen lehetnek a városban. 

A rövid köszöntők után négy kerék-
páros rendőr az eligazítást követően 
elkezdte a szolgálatot. M. zs.

Megyei Érték Díj
„Kincseink – Borsod-abaúj-zemplén Megyei Érték Díj” kitüntetést ka-
pott a mezőkövesdi zsóry Gyógy- és strandfürdő. az elismerést 
dr. Fekete zoltán polgármester vette át az I. Megyenapon június 16-án.

A szerencsi Rákóczi-várban megren-
dezett eseményt hagyományteremtő 
szándékkal hívta életre a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat, mely-
nek keretében megszervezték a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kincseink 
– Örökségeink Napját. A B-A-Z. Megyei 
Önkormányzat és a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Értéktár Bizottság által 
meghirdetett „Kincseink-Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Értékdíj” pályázat 
díjátadó ünnepségén elsőként Bánné dr. 
Gál Boglárka, a megyei Értéktár Bizott-
ság elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
aki egyebek mellett az értéktár működé-
séről osztotta meg gondolatait. Kiemel-
te, hogy az értéktár rendszere 2013-tól 
működik és egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend. Országos szinten az elmúlt 
másfél évben mintegy 400 településen 
alakult meg a helyi értéktár, melyeket 19 
megyei értéktár fog össze, míg a piramis 
csúcsát a Hungarikum Bizottság jelenti. 
Az elnök elmondta, hogy a pályázat 

díjátadó ünnepségén összesen 6 kategó-
riában osztanak ki díjakat. Városunk az 
„Egészség és életmód szakterületi kate-
gória” díját nyerte el, melyet a szakmai 
zsűri a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
nemzeti értéket továbbfejlesztő és ápoló 
közösség részére adományozott.

Az ünnepség ezt követően a Lo-
vagteremben folytatódott, ahol többek 
között Török Dezső elnök, Bánné dr. 
Gál Boglárka bizottsági elnök, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 
tagjai, továbbá a díjazottak, köztük 
dr. Fekete Zoltán polgármester „helyez-
te el” ujjlenyomatát a Magyar Értékek 
Vándortérképén. 
 
Matyó ÉrtÉKEK a KIállításon A kap-
csolódó rendezvények között a megyei 
értéktárba felvett értékek kiállítását, köz-
tük a matyó örökség, a hímzés, a viselet 
és a folklór mellett a Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeumot, a Takács 
István Életmű Kiállítást, továbbá a Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdőt bemutató kövesdi 
standot is megtekinthették az érdeklődők. 
A mezőkövesdi Tourinform Iroda mun-
katársai a város nevezetességei mellett a 
városi rendezvényekről készült prospektu-
sokat és szórólapokat osztogattak a stand 
látogatóinak.

nyolc kerékpáros rendőr kezdte el a szolgálatot 
Mezőkövesden június 18-án. 

B. K.

Az elismerő oklevelet, az értéktár logójával 
díszített hollóházi porcelánból készült 

vázát, valamint a fürdő fejlesztésére fordít-
ható pénzjutalmat Török Dezső, a Borsod-
Abaúj-zemplén Megyei közgyűlés elnöke 
és Bánné dr. Gál Boglárka alelnök adta át 

dr. Fekete zoltán polgármesternek
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„Egyetemes” együttműködés
Együttműködési megállapodást kötött Mezőkövesd Város Önkormányzata a gödöllői szent István 
Egyetemmel. a szerződést június 12-én írták alá az oktatási intézményben.

Az ünnepségen elsőként dr. Tőzsér 
János, a Szent István Egyetem rektora 
köszöntötte a jelenlévőket. Hangsúlyoz-
ta, hogy az együttműködés kiváló ta-
pasztalatszerzési lehetőséget nyújt majd 
a Gazdaság- és Társadalomtudományi 
Kar hallgatói számára, ugyanis a hallga-
tók megismerkedhetnek a vidéki tele-
pülések problémáival és a mindennapos 
feladatokkal. „A megállapodás mindkét 
fél számára előnyös, hiszen a hallgatók 
tanulmányokat és kutatásokat fognak 
végezni a régióban, egyebek mellett a 
munkaerő, a marketing és a humánerő-
források területén, melyeket Mezőkö-
vesd is fel tud majd használni. Ezen felül 
lehetőség nyílhat akár közös pályázatok 
benyújtására is” – hangsúlyozta a rektor. 
Dr. Tőzsér János hozzátette, hogy abban 
az esetben, ha igény lesz rá a Mezőgaz-
daság- és Környezettudományi Kar, az 
Ybl Miklós Építéstudományi Kar, vagy 
az egyetem többi kara is bekapcsolódhat 
a munkába, így a hallgatók a vidék- és 
agrárfejlesztés területén komplett, átfo-
gó tanulmányokat készíthetnek, melyek 
az egész térségnek segítséget nyújthat-
nak a feladatok megoldásában.

szEllEMI tőKE ÉrKEzIK A köszöntő után 
dr. Fekete Zoltán polgármester, valamint 
dr. Tőzsér János rektor aláírásával szente-
sítette az együttműködési megállapodást. 
Ezt követően városunk vezetője osztotta 
meg ünnepi gondolatait. Dr. Fekete Zol-
tán elmondta, hogy az együttműködést 
a tárgyalások mellett több mint négy 
hónapos előkészítő munka előzte meg. 
„Azt gondolom, hogy a mai esemény-
nek óriási jelentősége van, hiszen olyan 
szellemi tőkét tudunk Mezőkövesdre 
és a térségbe hozni, amelyre korábban 
nem volt példa. A Szent István Egyetem 
teljes kutatógárdája, tanári és hallgatói 
kara is segítségünkre lesz a vidék-, a 
gazdasági és a turisztikai fejlesztésekben. 
A megállapodás előkészítési idejében 80 
hallgató végzett kutatást városunkban, 
ennek eredményeit várhatóan ősszel 
ismertetik. Nagy öröm számomra, hogy 
részese lehetek az együttműködésnek, 
biztos vagyok benne, hogy a városban és 
a kistérségben élők javát fogja szolgálni” 
– emelte ki a városvezető. 

naGy lEhEtősÉGEK Ezután Professzor 
h.c. Dr. Káposzta József, PhD., a felső-
oktatási intézmény dékánja gondola-
tait hallgathatták meg a jelenlévők, aki 
hangsúlyozta, hogy az egyetem, ezen be-
lül a Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Kar komoly lépéseket tett az elmúlt 
években a gazdaság-, és a vidékfejlesztés 
területén. Elmondta, folyamatosan 
keresik azokat a lehetőségeket, kapcso-
latokat, melyeken keresztül megszerzett 
tapasztalataikat, tudásukat, valamint a 
hallgatók potenciálját hasznosítani és 
kamatoztatni tudják. „Mezőkövesd és 
térsége fantasztikus lehetőségeket jelent 
számunkra, hiszen a járás a 
Bükk hegységtől egészen a 
Tisza-tóig tart és itt min-
den mezőgazdasághoz, 
iparhoz és turizmus-
hoz kapcsolódó elem 
megtalálható. Mindez 
egy olyan oktatási, 
kutatási terepet jelent 
számunkra, ami egy hosszú 
távú kapcsolat alapját biztosít-
hatja” – emelte ki a dékán. Hozzátette, 
hogy az egyetem nagy hangsúlyt fektet 
a gyakorlati képzés fejlesztése, ennek 
érdekében a kistérségek mellett vállal-
kozókkal is kötöttek már megállapodást, 
így napjainkban mintegy 100 szervezet-
tel működnek együtt. „Egy együttmű-
ködés sikeressége sok szeletből tevődik 
össze, de példaértékű az a nyitottság, 
amivel a polgármester úr az egyetem és 
az önkormányzat közötti megállapodás 

megkötéséhez állt. Úgy gondolom, ez 
előrevetíti, hogy egy nagyon termékeny 
és mindkét fél számára eredményes 
kapcsolat alakulhat ki közöttünk” – 
hangsúlyozta a dékán.

az EGÉsz tÉrsÉG proFItál Az ünnepi 
eseményen Tállai András, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselője, aki 
szintén örömét fejezte ki a megállapo-
dással kapcsolatban. „Úgy gondolom, 
a Vidékfejlesztési Operatív Programot, 
illetve a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programokat illetően 

a pályázatok benyújtásához, 
valamint a projektek megva-

lósításához is jó és biztos 
szellemi hátteret jelenthet az 
egyetemmel kötött meg-
állapodás. Nem beszélve 

arról, hogy a kutatások és a 
felmérések eredményeinek, 

valamint a tanulmányok fel-
használásával az egész térséget érintő 
jövőképet is kialakíthatunk” – emelte 
ki Tállai András. Hozzátette, Dél-Bor-
sodnak különleges adottságai vannak, 
hiszen a mezőgazdaság mellett az ipar 
is dominál a térségben, köszönhetően 
a bükkábrányi bányának és a mezőkö-
vesdi üzemeknek, továbbá az idegen-
forgalom és a turizmus is nagy szerepet 
tölt be. Zárásként reményét fejezte ki, 
hogy mindkét fél sokat fog profitálni az 
együttműködésből.

Tállai András, dr. Fekete zoltán, dr. Tőzsér János és dr. káposzta József

B. K.

„Egy nagyon 
termékeny és 

mindkét fél számára 
eredményes 

kapcsolat alakulhat 
ki közöttünk.”
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Az utolsó szakasz
Már a földszinten dolgoznak a szakemberek 
a Városi Rendelőintézetben.
Június elején kezdte meg a kivitele-
zést végző Szilvási Építő Kft. a Városi 
Rendelőintézet földszintjének átala-
kítását és felújítását. Ezzel az európai 
uniós forrásból megvalósuló beruhá-
zás az utolsó szakaszába ért.

A kivitelező cég a lakosság számá-
ra, a rendelések megközelítése céljából 
elsőként az átjárókat alakította ki. Ezt 
követően kezdték el az alsó szint bon-
tását, átalakítását, majd az épületgé-
pészeti, épületvillamossági vezetékek 
kiépítésével folytatták a munkát. 

A földszinten zajló felújítással 
párhuzamosan zajlik az épület külső 
homlokzatának szigetelése. A külső 
létesítmény, a parkoló építése lényegé-
ben befejeződött, annak környezetren-
dezése zajlik még. A hetekben aszfal-
tozzák az intézmény belső udvarát. 

A tetőszerkezet elkészült, már a 
bádogos munkák is lezajlottak. Ezután 
a belső kartonozási munkálatokat 

kezdték el, valamint ezekben a hetek-
ben végzik majd el az épületgépészeti, 
villamossági munkálatokat. Előrelát-
hatólag a beruházást a szerződésben 
szereplő határidőig át tudja adni a cég. 

A betegek a Városi Rendelőintézet-
ben található szakrendeléseket a fő-
épület és a tüdőgondozó közötti üveges 
folyosó, nyaktag felől közelíthetik meg. 
A kartonozó a tüdőgondozó épületszár-
nyában kapott helyet. Az alsó szinten 
lévő rendeléseket pedig a rendelőintézet 
udvarán található két kisebb épületben 
helyezték el a felújítás idejére. 

Új lobogó
Az önkormányzat jóvoltából új zászlót 
kapott a Szent László templom. 
Az eseményen köszöntőt mondott dr. Fekete Zoltán 
polgármester, aki a zászló készítéséről, valamint külde-
téséről beszélt. Az új lobogót Takács István festőművész 
két festményéből átemelt kép, valamint matyó hímzés 
díszíti. A zászlót az értékteremtő közmunkaprogramban 
dolgozó hímzők készítették el.  Városunk első embere 
beszédében azt is kiemelte, hogy a zászló Isten dicsősé-
gét és a matyó hímző asszonyok csodálatos tehetségét 
hirdeti. A zászlót ünnepélyes szertartás keretében dr. 
Medvegy János, a Szent László Egyházközség plébánosa 
áldotta meg és szentelte meg június 12-én, kérve Isten 
áldását minden mezőkövesdi polgárra, illetve mind-
azokra, akik a búcsú, körmenet alatt a zászló mögött 
felsorakozva vesznek részt az ájtatosságokon. 

A Jézus Szíve Plébánia az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is megszervezte az ájtatos-
ságot. Az egyház hivatalosan június 12-én 
tartja Jézus Szíve ünnepét. Így az idei bú-
csú programja is pénteken kezdődött el. 

Az egyházi hétvége nyitóestéjén a 
mezőkövesdi hívők P. Tamás Barna S. J. 
jezsuita atya vezetésével lelki előkészü-
letet tartottak, majd a misét követően 
gyertyás körmeneten vettek részt a Kavi-
csos-tó körül. A menet tagjai a gyertyák-
kal feldíszített nagy keresztet körbeállva 
közösen imádkoztak a városért, minden 
mezőkövesdi családért, emberért. A 
gyertyák fénye mellett még bensősége-
sebbé tette a hangulatot a kivilágított, 
szívet és keresztet ábrázoló alakzat.

Június 14-én a reggeli szentmise után 
a hívők megtekintették a Kavicsos-tó 
mentén kihelyezett Hétvirágos keresz-
teket, amelyeket dr. Berkes László pápai 
prelátus megáldott.

A délelőtti ünnepi szentmisére több 
mint ezer hívő látogatott el és vett részt 
a szertartáson, amelyet dr. Udvardy 

György pécsi megyéspüspök celebrált. A szertartás elején dr. Fekete Zoltán polgár-
mester köszöntötte a papi méltóságot. A megyéspüspök prédikációjában a Jézus Szíve 
ünnep üzenetéről, illetve Jézus Szívének tanításáról beszélt. Kiemelte, hogy Jézus megta-
nítja a ma emberét az önzetlen, tiszta szeretetre, az apai szív mérhetetlen nagyságára, a 
megbocsátás, az elfogadás, a szeretet fontosságára, erejére.

Ezt követően a hívők körbesétáltak az oltáriszentséggel a tó körül, megerősítve 
Istenbe vetett hitüket. 

jézus szíve búcsú
több mint ezren vettek részt az idei Jézus szíve Búcsún 
és Körmeneten június 14-én.

N. E.

M. zs.

M. zs.

Az ünnepi szentmisét dr. udvardy György 
pécsi megyéspüspök celebrálta, 
a szertartást követően a hívők az 
oltáriszentséggel körbesétálták a kavicsos-tavat
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utolsó csengetés

122 általános iskolás búcsúzott el az alma matertől városunkban. A balla-
gási ünnepségeket június 12-én rendezték meg az intézményekben.

A Mezőkövesdi Általános Iskola három tagintézményé-
ben összesen 78 diák vett búcsút egykori iskolájától. A 
Mező Ferenc Tagiskolából 33, a Szent Imre Tagiskolából 
26 és a Bárdos Lajos Tagiskolából 19 diák kezdi meg 
majd szeptemberben középiskolai tanulmányait. Az 
ünnepségen a búcsúzó és búcsúztató műsorok mellett 
Gál János igazgató és a tagintézmények vezetői is elkö-
szöntek a tanulóktól. Az ünnepségeken jutalmazták a 
kimagasló teljesítményt nyújtó diákokat.

A Mező Ferenc Tagiskolában a legrangosabb, a Mező 
Ferenc díjat Halmai Mónika, Nagy Júlia és Zsiga Tamás 
vehette át idén. 8 éves kitűnő tanulmányi eredményért 
elismerésben részesült Halmai Mónika, Nagy Júlia és Zsiga 
Tamás. A közösségi munkájáért, kiemelkedő tanulmányi és 
sporteredményéért elismerő oklevelet vehetett át Bársony 
Bálint, Csirmaz Zsófia, Verhóczki Bence, Pap Alexa, Hadobás 
Dávid, Pataki Ádám, Nyeste György és Takács Balázs. Neve-
lőtestületi dicséretet kapott Csirmaz Zsófia, Halmai Mónika, 
Zsiga Tamás, Nagy Júlia, valamint Pap Alexa.

A Szent Imre Tagiskolában Szent Imre díjban részesült 
és emlékplakettet vehetett át Csirmaz Andrea, Hege-
dűs Lili és Zelei Péter. Közösségi munkájáért könyvju-
talomban részesült Forgács Adrienn, Kovács Krisztina, 
Kovács J. Dániel, Nyitrai Tamás, Csomós Noémi, Bálint 
Benedek, Kiss Erika és Szabó Lilla Bianka. Kimagasló 
sporttevékenységéért könyvjutalmat vehetett át Lázók 
Alex és Nagy Milán. 

A Bárdos Lajos Tagiskola ünnepségén a Bárdos 
Lajos díjat nyolcéves kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért Pelyhe Eszter vehette át. Nyolcéves közösségi 
munkájuk elismeréseként oklevelet kapott Miklósi 
Fanni, Nagy Amina és Pap Dóra. Művészeti munkájáért 
elismerő oklevélben részesült Paczók Noémi. 

A jutalmakat Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, 
országgyűlési képviselő, dr. Fekete Zoltán polgármester, 
Gál János igazgató, Gáspár Erzsébet igazgatóhelyettes, va-
lamint a tagintézmények vezetői adták át a díjazottaknak.

A Szent István Katolikus Általános Iskolából 44 tanuló 
ballagott el. A végzősök ünnepi szentmisén vehettek részt, 
melynek végén Nyeste István igazgató köszönt el a végző-
söktől, majd pedig átadta az okleveleket, jutalmakat az arra 
érdemesnek talált diákoknak. Könyvjutalomban részesült 
Fülöp Anna, Dávid Buda, Hajdu Nóra, Lázár Benedek, Köteles 
János, Schrádi Réka, Lázár Endre, Mirkóczki Klaudia, Varga 
Réka és Szilágyi Miklós.  Dicsérő oklevelet és könyvjutalmat 
vehetett át Fügedi Eszter, Kriston Nikolett Viktória, Borúzs 
Barbara Panna, Bencsik Dalma, Gyenes Botond, Jacsó 
Nikolett, Nagy Mátyás, Baracskai Noémi, Agócs Laura 
Anna, Kovács Patrik, Juhász Emese, valamint Panyi Anett. A 
természettudományos versenyeken elért kiváló eredményei-
ért Sipos Ferenc díjat adományoztak Lázár Endrének és Jacsó 
Nikolettnek. A több éven keresztül az atlétika és labdarúgás 
sportágban kimagasló teljesítményéért  „Jó tanuló, jó spor-
toló” díjban részesült Kovács Patrik. A legrangosabb, a Szent 
István díjat ebben az évben Juhász Emese, Nagy Mátyás és 
Panyi Anett vehette át. 

Művészetis tanévzáró
Megtartotta hagyományos tanévzáró ünnepségét 

a Művészeti iskola június 15-én.
A Közösségi Házban elsőként az intézmény tanulói adtak 
műsort. Fellépett például az iskola vonós és rézfúvós zenekara 
is. Ez utóbbiban szólót játszott Nagy Mátyás, aki felvételt 
nyert a zeneművészeti középiskolába. A műsor keretében két 
végzős magánének szakos tanítvány, Bán Otília és Gál Kinga is 
színpadra lépett. Mozerné Horga Stefánia, a tagintézmény ve-
zetője beszédében összefoglalta az elmúlt tanévet, ismertette 
a rendezvényeket (számos városi rendezvény, tavaszköszöntő 
koncert, több növendékhangverseny, továbbá toborzás céljá-
ból előadták a Péter és a farkas zenés mesejátékot), sikereiket, 
eredményeiket. Hangsúlyozta, hogy minden művészeti 
ágban 4,8 felett volt a tanulmányi összátlag.

Ezt követően a kimagasló versenyeredményt elérő, vala-
mint végzős diákokat jutalmazták. Díjazásban részesült 
Vinter Gréta a II. Papp Lajos Megyei Zongoraversenyen el-
ért első helyezéséért, Grunczel Borbála, a népdalversenyen 
szerzett különdíjáért, Panyi Blanka, a népdalversenyen 
elért kiemelt nívódíjáért. A Péter és a farkas előadásban 
végzett munkájáért oklevelet vehetett át Fügedi Csaba. Az 
Országos trombitaversenyen elért különdíjáért elismerést 
vehetett át Kaló Vencel Konrád. Jutalomban részesült Garai 
Bernadett és Káposzta Brigitta, akik az Egri Eventus Művé-
szeti Szakközépiskolába nyertek felvételt, valamint Nagy 
Mátyás, aki pedig zeneművészeti szakközépiskolában 

folytatja majd zenei tanulmányait. Elismerésben részesült 
a két végzős magánének szakos növendék, Bán Otília 
és Gál Kinga. Az elismeréseket Mozerné Horga Stefánia 
tagintézmény-vezető és Gáspár Erzsébet, a Mezőkövesdi 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola általános igazgató-
helyettese adta át a növendékeknek. 

M. zs.

M. zs.
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Minden, 
ami matyó
a „régészeti leletek Mezőkövesdről” 
című időszaki kiállítással kezdődött 
az I. Matyó Világtalálkozó egyhetes 
programsorozata.

A nyitórendezvényen 
dr. Fekete Zoltán polgár-
mester köszöntötte a jelen-
lévőket a Matyó Múzeumban 
június 15-én. A városvezető 
elmondta, hogy több hóna-
pos előkészületet követően 
megkezdődött a világtalál-
kozó, melynek programjait 
úgy állították össze, hogy 
minden korosztály képvi-
selőit meg tudják szólítani, 
mindenki megtalálja az ér-
deklődési körének megfelelő 
eseményt. Hangsúlyozta, 
egy hét alatt Mezőkövesd 

megmutatja magát az itt élőknek és az idelátogatóknak, a 
résztvevők megismerhetik a matyó hagyományokat, a me-
zőkövesdiek örökségét és értékeit. Hozzátette, bízik benne, 
hogy a rendezvénysorozat sikeres lesz és a jövőben is folyta-
tódni fog. A kiállítással kapcsolatban kiemelte, hogy a tárlat 
anyaga páratlan kincs, hiszen a térségben végzett ásatások 
során előkerült leletekből áll.

tÖBB EzEr ÉV Dr. Tóth Arnold, a Herman Ottó Múzeum 
igazgatóhelyettese a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében folyó 
régészeti munkálatokat ismertette, kiemelte, hogy a mezőkö-
vesdi kiállítást mindenkinek érdemes megtekintenie, ugyanis 
Európában is egyedülálló kincsek is találhatók benne. Hoz-
zátette, jó esély mutatkozik arra, hogy a leletekből állandó 
kiállítás nyíljon a Matyó Múzeumban, amit a város vezetői, 
köztük dr. Fekete Zoltán polgármester is támogat.

A tárlatot Csengeri Piroska, 
a Herman Ottó Múzeum 
régésze nyitotta meg, aki hang-
súlyozta, hogy a térségben 
végzett ásatások során egyebek 
mellett az újkőkorból és a 
korai középkorból sírokat és 
településeket tártak fel. Emel-
lett olyan használati tárgyakat 
találtak, melyek szintén nagy 
segítséget nyújtottak a több 
ezer évvel ezelőtt itt élt lakosok 
és kultúrájuk megismerésében. 
Az érdeklődők szeptember 30-
áig tekinthetik meg a kiállítást. 

„Fény felé” címmel kövesdi szerzők 
műveiből adtak elő válogatást a 
Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó kör 
egyesület, a MASzk tagjai június 
15-én az  i. Matyó Világtalálkozón.

eg
yü

tt
 a 
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A Városi Galériában megrendezett szépirodalmi esten Kissné Dudás 
Mária köszöntötte a jelenlévőket. A másfél órás eseményen többek 
között dr. Pázmándy László, Bíró József, Laboda Kálmán és Pető Mar-
git verseit adták elő, a tagok emellett matyó néprajzi és kortörténeti 
alkotásokból, többek között Szlovák Sándor, Kiss Mátyás és Hajdu 
Ráfis János, Tóthné Gáspár Mária könyveiből olvastak fel részlete-
ket. A rendezvényt egyebek mellett a matyók életéről, valamint a 
summásság időszakáról készített kisfilmek színesítették.

A czemende 
és Török ádám

két színvonalas 
koncert zárta 
az i. Matyó 
Világtalálkozó 
nyitónapját.

 A rendezvény kere-
tében a czemende 
zenekar után Török 
ádám és a Mini Trió 
lépett színpadra 
június 15-én.

Elsőként a népzenei dallamokat modern, rockos feldolgozásban „tálaló” Czemende 
zenekar előadását nézhették meg az érdeklődők a Boomerang Billiárd Szalonban. 
Ezt követően Török Ádám és a Mini Trió koncertjét hallgathatták meg a zene-
szeretők. A több mint négy évtizedes múlttal rendelkező formáció előadásában 
színvonalas blues és rock and roll dallamok csendültek fel a Szent László téren. A 
zenekar töretlen népszerűségét jól jelzi, hogy több százan hallgatták és énekelték 
együtt Török Ádámmal a fülbemászó dalokat.

Bódi K.

B. k.
krisz
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Matyó örökség
„Ez is matyó örökség – Értékmentés, ahogy egy 
matyó alkotó látja” címmel nyílt kiállítása Kiss 
Mátyás népi iparművésznek, Mezőkövesd Város 
Díszpolgárának az I. Matyó Világtalálkozó ke-
retében június 16-án a hajdu ráfis János Mező-
gazdasági Gépmúzeumban. 

A tárlaton Kiss Mátyás 
fafaragó két és fél 
évtizedes alkotói mun-

kásságából kapott ízelítőt a kö-
zönség. A látogató betekintést 
nyerhetett az általa készített 
díszes oromfalak, kapuk, címe-
rek és egyéb tárgyak világába. 
A teltház előtt megtartott 
megnyitón Kádár Zoltán, a 
házigazda múzeum igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket. A 
kiállítást szakmai szemmel Széll 
János etnográfus, néprajzkuta-
tó, népi iparművész méltatta. A 
szakember kiemelte, hogy Kiss 
Mátyás nem magának alkot, 
hanem munkáival a mezőkö-
vesdieket, a várost és az egész 
országot szolgálja. Művésze-
tével hagyományokat ápol, 
átörökíti mind a szakma, mind 
a matyó kultúra szépségeit a 
következő nemzedéknek. Hoz-

zátette, amint a tablókon és a 
kiállított asztalokon, szekrénye-
ken, oromfalakon, címereken 
látszik, a famegmunkálásnak 
nincs olyan területe, amelyben 
a mezőkövesdi iparművész ne 
alkotott, dolgozott volna. 

A tárlatot Molnár Istvánné 
települési képviselő nyitotta 
meg, aki személyes találkozá-
suk, ismeretségük felelevení-
tésén túl elmondta, hogy az 
eleinte lambériakészítéssel fog-
lalkozó Kiss Mátyás első matyó 
kapuját 1995-ben készítette, 
amelyet szüleinek ajándékozott. 
Elmondta, hogy tartalmas és 
mozgalmas 25 év áll a mezőkö-
vesdi iparművész háta mögött. 
2006-tól folyamatosan kerülnek 
ki a kezei közül a szépen fara-
gott arcképek, portrék, például 
Wass Albert, Mátyás király, 
valamint a 13 aradi vértanú arc-

képe. Hozzátette, hogy a település számos pontján találkozhatunk 
Kiss Mátyás kezét dicsérő alkotásokkal, például a temetőben a 
harangházat ő készítette, illetve a Szent László templom orgonáján 
is az ő munkája látható. De az ország több településén, de határa-
inkon túl is láthatunk Kiss Mátyás-alkotást. 

A megnyitó gondolatok után az alkotó, Kiss Mátyás 
beszélt a tablókon, fotókon látható, valamint kiállított mun-
káiról. Elmondta, hogy már 10 éve készül erre a tárlatra és 
nagy öröm számára, hogy megvalósulhatott. Kiemelte, hogy a 
bemutatott vértelkek, oromfalak, szobrok, címerek alkotása-
inak csak töredékét jelentik, hiszen az elmúlt 2,5 évtizedben 
például 400 díszített kaput készített. 

A rendezvény kulturális blokkjában Kádár Balázs, ifj. Bar-
na György és a Matyó Népi Együttes tagjai közreműködtek.

Az esemény zárásaként Hajdu Ráfis János múzeumalapító 
és Csirmaz István alapítványi elnök mondott pohárköszöntőt. 
A kiállítás augusztus 25-ig tekinthető meg a Gépmúzeum 
Gazdaházában.

Szív- és lélekemelő koncert
Az esemény elején Mozerné Horga Stefánia, a zeneiskola vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd a fiataloké, 
a zenéé lett a főszerep. Kovács Csilla Kárpátaljáról származik, zenei képzettségének alapjait ott szerezte meg, majd 
Vácra került a Bartók Béla Zeneiskolába, onnan Debrecenbe, és 2010-től már a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti Karának hallgatója. Laczkó-Pető Balázs a mezőkövesdi képzőművész házaspár, Laczkó-Pető Mihály és 
Tábori Aranka fia. A hangszerek elsajátítását a mezőkövesdi zeneiskolában kezdte el, majd a Miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta tanulmányait. Jelenleg a Debreceni Egyetem Zeneművészeti 
Karának hallgatója. A mezőkövesdi zeneiskola egykori növendéke ütődallamos hangszereket, marimbát és 
vibrafont szólaltatott meg, míg partnere, Kovács Csilla énekkel kápráztatta el a közönséget. Bellini Virágáriájában 
a fiatal mezőkövesdi zenésztehetség a két ütős hangszert – marimba és vibrafon – egyszerre megszólaltatva 
kísérte Kovács Csilla énekét. Az egyórás koncert alatt a romantika népszerű operarészletei, valamint a barokk zene 
klasszikus művei, például Puccini, Purcell operáinak részletei csendültek fel.

A mezőkövesdi Laczkó-
pető Balázs és kovács 
csilla adott koncertet az 
i. Matyó Világtalálkozó 
keretében június 16-án 
a Szent László templom-
ban. Mindkét előadó 
a Debreceni egyetem 
zeneművészeti karának 
hallgatója.

Átadták a díjakat a Mit jelent nekem Mezőkövesd? című, 
az I. Matyó Világtalálkozó kapcsán meghirdetett pályázat 
nyerteseinek június 16-án a Billiárd Szalonban.  Mezőkö-
vesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft. által elindított pályázatra mese, vers és 
próza kategóriában érkeztek be pályaművek, amelyet egy 
háromtagú zsűri értékelt: Kinczel Brigitta, a Közkincs-Tár 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Juhász Mónika, a Városi 
Könyvtár vezetője és Takács Norbert, a MASZK Egyesület 
elnöke. A legjobb prózáért járó ajándékot Kriston Andrea, 
a mese kategóriában pedig Lénárth Mária vehette át. 
A versek közül harmadik lett Fekete Zsanett, második  
Burkus Boglárka, az első pedig Kis Nóra. 

Mezőkövesd 
– nekem

kiss Mátyás és Széll János

M. zs.

M. zs.
M. zs.
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matyó világtalálkozó

63 matyóföldi származású, 

illetve kötődésű művész 

több mint 100 alkotásából 

nyílt kiállítás az I. Matyó 

Világtalálkozó keretében 

június 17-én. 

Matyóföldi 
alkotók

A régi kistemplomban berendezett tárlat 
iránt nagy volt az érdeklődés, hiszen az 
egykor templomként működő épületben 
teltház előtt debütált a kiállítás, melyben 
16 már elhunyt matyóföldi alkotó és 47 
kortárs művész munkái láthatóak. 

A falakon, paravánokon számos 
képzőművész festménye mellett szobrok, 
fafaragások, makettek és más művészeti 

alkotások láthatóak. A tárlatot Sári Zsolt 
PhD, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum tudományos és ismeretátadási 
igazgatója nyitotta meg. Beszédében 
kiemelte, hogy az itt kiállító művésze-
ket a matyó gyökerek, az alkotás iránti 
vágy köti össze. A tárlat különlegessége 
a sokszínűsége, hiszen számos területen 
alkotó művész többféle stílusú munkái 

találhatóak meg egy helyen, a szobroktól 
a maketteken keresztül a festményekig. 
Hozzátette, hogy külön izgalmassá teszi 
a gyűjteményt a helyszínt, amelynek 
falait Takács István híres freskófestő 
munkái díszítik, és festményei is látha-
tóak a kiállításon. A tárlat augusztus 20-
ig hétfőtől vasárnapig 9–17 óra között 
ingyenesen tekinthető meg.

DiVATBEMUTATÓ

Újabb, matyó mintával díszített ruhákat mu-
tattak be a „Matyó újragondolva” elnevezésű 
divatbemutatón június 17-én.
Az I. Matyó Világtalálkozó keretében szerda délután a matyó 
hímzés, motívumkincs mai korba történő átültetéséé volt a 
főszerep. Az önkormányzat közmunkaprogramjában dolgozó 
hímzőasszonyok új kollekciókat készítettek Vámos Margó, a 
Népművészet Ifjú Mestere vezetésével a város idei legnagyobb 
rendezvényére. Korábban már öt ízben mutatták be a nagy-
közönségnek munkájukat, de fellépőruhát készítettek a Szent 
László Kamarakórusnak, Mezőkövesd Város Fúvószenekarának és 
legutóbb az Eszterlánc Gyermek Néptáncegyüttesnek.

Ez alkalommal is számos új, matyó mintával díszített női 
és férfi ruhát mutattak be. Voltak köztük hétköznapi, alkalmi 
viselet, nyári ruhák, pelerinek, mellények, nyakkendők,  
valamint ékszerek is.

A fennállásának 60. évfordulóját 2014-ben ün-
neplő fúvószenekar, valamint az idén immár 22 
éves mazsorettcsoport közös, látványos műsorát 
nézhették meg az érdeklődők június 17-én a 
Szent László téren. A majdnem kétórás színes és 
színvonalas produkcióban a mazsorettcsoport 
összes korosztálya, a legkisebbektől a legna-
gyobbakig képviseltette magát. A táncosokat 
Reich Lászlóné művészeti vezető készítette 
fel. A fúvósok Panyi Zoltán vezetésével ismert 
komoly- és könnyűzenei dalokat játszottak. A 
repertoárban hazai és külföldi előadók művei 
egyaránt felcsendültek. A zenei kíséret mellett a 
fúvószenekar tagja, Benke Ádám énekelt. 

zene és a tánc

Mezőkövesd Város Fúvószenekara 
és a Twister Mazsorettcsoport fel-
lépése, valamint a nyughatatlan 
zenekar koncertje zárta az i. Matyó 
Világtalálkozó harmadik napját.

iDőuTAzáS A Nyughatatlan zenekarnak 
köszönhetően az 1950-es évek zenei 
hangulata elevenedett meg városunkban. 
A 2010-ben alakult együttes előadásában 
Johnny Cash szerzeményei mellett a legjobb 
rockabilly számokból válogatott dalcsokor 
csendült fel. A jó hangulatú, lendületes 
műsorban az ismert örökzöld dalokon túl, 
az együttes természetesen saját zeneszá-
mokkal is kedveskedett a közönségnek. Az 
igényes country és rock and roll dalok nagy 
sikert arattak a zeneszeretők körében, akik 
közül sokan táncra is perdültek.

M. zs.

Molnár zs.
B. k.
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könyvek – újra

A Közösségi Házban megrendezett ünnepségen Pető Margit a „Rozmaring ága, 
virágnak virága”, valamint a „Kedves vendég, tiszteltessél, nálunk megvendégel-
tessél – A matyó konyha” című kötetek tartalmát ismerhették meg az érdeklődők. 
A műveket dr. Hajdu András, a Mezőkövesdi Járási Hivatal vezető-helyettese, Pető 
Margit író, költő, festőművész, valamint Pintér Mária nyugdíjas könyvtárigazgató 
közreműködésével, kötetlen beszélgetés keretében mutatták be. 

kORTöRTéneT éS GASzTROnóMiA A „Rozmaring ága, virágnak virága” a matyó 
hagyományok és kultúra különleges világából ad ízelítőt. A könyvből azt is megtud-
hatjuk például, hogy milyen stafírungja volt egy matyó menyasszonynak és arra is 
választ kapunk, milyen az igazi, ízletes krumpliskalács. A „Kedves vendég, tiszteltes-
sél, nálunk megvendégeltessél – A matyó konyha” igazi gasztronómiai kuriózum, 
amely a kövesdi ízeken és recepteken túl egyebek mellett a növénytermesztés, az 
ételtartósítás és fűszerezés hagyományait is feleleveníti. Ezen felül matyó népi 
szólások és mesék teszik még érdekesebbé és értékesebbé az alkotást.

RAGADVányneVek, JeLeS nApOk Bán József alkotása a Matyó hagyományok nyomában 
címet viseli és a maga nemében egyedülálló néprajzi, kortörténeti értéket jelent. A könyv a 
szerző több évtizedes, kitartó gyűjtőmunkájának eredményeit összegzi. A kötetnek köszön-
hetően a kordokumentumok, valamint a múzeumi tárgyak mellett képet kaphatunk a matyó 
közösség mindennapjairól, a szájhagyomány útján ismert emlékekről és az egykor használt 
ragadványnevekről. A szerző felidézi a két világháború közötti időszakban elterjedt „Hagy 
korogjon, csak ragyogjon!” – szemléletnek véget vető 1925-ös ragyogóégetés történetét. 
Ezen felül felsorolja az esztendő jeles napjait, valamint a hozzájuk fűződő hiedelmeket, de szó 
esik a több évtizedes, sőt évszázados megfigyelések alapján készített népi időjóslásról is. A 
könyvről a kötet szerkesztője, Pintér Mária osztotta meg gondolatait.

Az egyedülálló kiállításon a debreceni Déri Múzeum, az egri Dobó István Vármú-
zeum és a budapesti Néprajzi Múzeum mellett a miskolci Herman Ottó Múzeum 
gyűjteményéből láthatnak ízelítőt az érdeklődők, akik több mint 100 műtárggyal és 
gazdag fotó-, illetve filmanyaggal találkozhatnak. A tárlaton a teljesség igénye nélkül 
festmények, hímzett szőttesek és textíliák, ruhák, festett-faragott bútorok, matyó 
babák, valamint különleges hímzéssel díszített papucsok is láthatóak.

eGyeDüLáLLó éRTék A nyitóünnepségen elsőként dr. Angi János, a Déri Múzeum 
főigazgatója, majd dr. Pusztai Tamás régész, a Herman Ottó Múzeum igazgatója 
köszöntötte a résztvevőket. A tárlatot Viszóczky Ilona, a miskolci Herman Ottó Múzeum 
etnográfusa nyitotta meg, aki egyebek mellett a matyó népművészet elismertségéről 
és a kiállított alkotásokról beszélt. Kiemelte, a tárlat különlegességét az adja, hogy az 
anyagok döntő többsége korábban még nem volt kiállítva. Hangsúlyozta, hogy a matyó 
népművészet az UNESCO Szellemi kulturális örökség reprezentatív listáján, valamint a 
Szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékében is szerepel. 

Matyó ritkaságok

pető Margit és Bán József könyveit mutatták be a kötetek újraki-
adásának alkalmából június 18-án.

„Múzeumok rejtekéből – ritkán látott matyó kincsek” 
címmel nyílt tárlat a közösségi Házban június 18-án.

Az érdeklődők július 20-áig 
mindennap ingyenesen megte-
kinthetik a kiállítást 9 és 17 óra 

között a közösségi Házban

Az I. Matyó Világtalálkozó keretében megtartott hangversenyen klasszikus és népzenei darabokat 
szólaltattak meg az előadók. Felcsendült például Mozart F-Dúr szonátája, Pam Wedgewood No 
return darabja, Saint Säns A hattyú című műve, de hallhatta a közönség a Largot, a Flute Fiesta-t, 
vagy Yiruma-tól a River Flows in you-t. Az eseményen Molnár Istvánné, a Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottságának elnöke mondott köszöntőt. Beszédében méltatta a tavaly fennállásának 50. 
évfordulóját ünneplő zeneiskolát. Elmondta, mindannyian büszkék lehetünk az intézményre, 
művésztanáraira és növendékeire, akik fellépéseikkel, szerepléseikkel országszerte öregbítik 
Mezőkövesd hírnevét. Szeretet, kitartás, türelem – ezzel a három szóval jellemezte az iskola 
tanárait és diákjait, hiszen a zene tanításához, tanulásához a zene iránti szeretet, elkötelezettség 
elengedhetetlen. A sok gyakorláshoz kitartás és türelem kell a növendékek és a pedagógusok 
részéről is.  A teltház előtt bemutatott hangulatos hangversenyen az előadók újra elkalauzolták a 
hallgatóságot a zene csodálatos világába. 

Több mint fél évszázaddal ezelőtt a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola udvarán, az akkor még Lázár-Kupak-féle fatelepen középiskolások diákok 
hatalmas sikerrel adták elő a színdarabot. Az 1948-ban szervezett előadást Deák Bárdos 
Lénárt, a Jézus Szíve Plébánia plébánosa tanította be a gyerekeknek. 

Ezt követően a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 2010-ben ismét színpadra vitte 
a művet, melyet idén az I. Matyó Világtalálkozó keretében ismét műsorra tűztek. A 
két felvonásos darabot Balogh Éva rendezésében a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, 
a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör tagjainak közreműködésével játszotta el június 
18-án. A mű története egy tékozlófiúról szól, akit elcsábít Belzebub, valamint a 7 főbűn. 
Péter, a gazdalegény, édesanyja és a Boldogasszony segítségének, illetve jegyese 
kitartásának köszönhetően menekül meg a haláltól, és ezzel egy új esélyt kap a boldog 
életre. A kétórás színdarabban többek között Balogh Éva, Vajdáné Pázmándi Judit, Tóth 
Mariann, Bozsik Boglárka, Takács Norbert, Rajna Viktor, Lázár Ferenc, Jacsó László és 
Kozma Róbert lépett színpadra. Az előadás nagy sikert aratott a közönség körében, amit 
szűnni nem akaró vastapssal fejeztek ki a történet végén.

Sinkó Ferenc: Boldogasszony legénye című 
misztériumjátékát nézhették meg az érdeklő-
dők a Közösségi Házban. A színpadi művet nem 
először láthatta a közönség városunkban. 
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teHangulatos komolyzenei koncert
B. krisztián

M. zsanett

Bódi k.

B. k.
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„Új zenei és prózai hangfelvételek a néprajzi Múzeum-
ban” címmel rendezték meg kiss József hangzó anyagá-
nak bemutatóját június 19-én.

Dr. Tóth Arnold, a Herman Ottó Múzeum igazgató-helyettese köszöntőjében 
beszélt Kiss József nyugdíjas pedagógus életéről, munkásságáról, valamint 
népdalgyűjtő és írói tevékenységéről. Dr. Pálóczy Krisztina, a Néprajzi Múzeum 
muzeológusa kiemelte, Kiss József tavaly 44 kazettát adományozott a Néprajzi 
Múzeumnak, melyből 3 CD-nyi anyagot a népdalgyűjtő válogatott össze.

MAJDneM öTSzáz Kiss Józseftől megtudtuk, hogy már gyermekkorában meg-
érintette a matyó kultúra különleges, egyedi és sokszínű világa. Hangsúlyozta, 
a népdalgyűjtés során hozzávetőleg 170 családot keresett fel és majdnem 500 
dalt gyűjtött össze, amellyel párhuzamosan a néprajzi hátteret is megörökítette. 
Beszélt a zenéről, a népdaléneklés szépségeiről és értékéről, továbbá röviden 
bemutatta az eddig megjelent könyveit és a CD-gyűjteményét is.

Kiss József válogatott összeállításából egyebek mellett a mező-
kövesdi oktatási intézmények és civil szervezetek is kaptak egy-egy 
példányt. Az ünnepség végén egykori tanítványai, kollégái és barátai 
köszöntötték 80. születésnapja alkalmából.

Kiss József néhány hétig az interneten is elérhetővé tette a CD-n megjelenő 
gyűjteményét. A hangzóanyag a www.matyovk.hu oldalon érhető el. 

A matyó népzene 
öröksége

„Visszatérés messziföldről…” – címmel a 
Dólyáról érkezett matyók látványos bevonulá-
sát nézhették meg a jelenlévők június 19-én.
Az I. Matyó Világtalálkozó egyik különleges, történelmi esemé-
nyét a negyedik matyó település, Dólya lakóinak lovas és szekeres 
bevonulása jelentette. A városunkból a múlt évszázad elején 
elvándorolt matyók leszármazottai 110 év után tértek vissza Me-
zőkövesdre. Az erdélyi település képviselői népviseletbe öltözve, 
Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas színművész vezetésével a Lövői 
út – Mátyás király útvonalon haladva érkeztek meg a Szent László 
térre. A templom előtt megrendezett fogadáson többek között 
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője, 
dr. Fekete Zoltán polgármester és Vámos Zoltán alpolgármester 
köszöntötte a dólyai delegáció tagjait. 

Városunk vezetője elmondta, nagy öröm számára, hogy 
több mint egy évszázad elteltével láthatják vendégül a 20. század 
elején elvándorolt mezőkövesdieket. Köszönetet mondott Tállai 
Andrásnak, hogy még polgármesterként hivatalossá tette a két 
település közötti kapcsolatot, így az első mezőkövesdi városve-
zetőként látogatott el Erdélybe, testvértelepülésünkre. Dr. Fekete 
Zoltán ezt követően dr. Pázmándy László – Dólya című balladájá-
val köszöntötte az elszármazott matyókat.

ÚJra EGyütt Bagosi Barna, Dólya alpolgármestere köszöntő-
jében elmondta, hogy a jelképes hazatérés gondolata 2-3 évvel 
ezelőtt fogalmazódott meg bennük egy beszélgetés alkalmával, 
melyen a dólyai matyók „felfedezője”, Kiss Mátyás fafaragó népi 
iparművész is részt vett. „Szeretettel jöttünk ide Önökhöz, vágy-
tunk és készültünk is a világtalálkozóra. Egy olyan testvérhez és 
városhoz jöttünk, melyre nagyon büszke vagyok. Dólya egy kis 
település, Mezőkövesd pedig egy nagy város, és nagyon jól eső 
érzés, hogy nem feledkeztek meg rólunk, megölelnek bennünket. 
Itt vagyunk és örülünk egymásnak, adja Isten, hogy még nagyon 
sokáig együtt lehessünk” – zárta gondolatait Bagosi Barna.

Kiss Mátyás, Dólya Népe című verse, egy Dólyáról elszár-
mazott Budapesten élő tanárnő, Borzási Erzsébet előadásá-
ban hangzott el.

Az ünnepség meghitt hangulatát Sasvári Sándor színművész 
énekes műsora emelte. Előadásában a Kárpátok között és a Ha 
van közös akarat című musicaldalok mellett a székely, valamint 
a magyar himnusz is felcsendült. A művész lánya, Sasvári Léna 
pedig a Honfoglalás című dalt énekelte el.

Évszázados hazatérés

A matyó származású Sebestény Tamás előadása 
elején gyökereiről, emlékeiről mesélt, hiszen szülei 
Szentistvánon éltek. Beszélt azon elképzeléseiről, 
honnan eredeztethető a matyóság kreativitása. 
Hipotézise szerint a matyó nép a hunoktól és a 
kasmíroktól származhat: talpraesettségét, kitar-
tását, küzdeni akarását a hun néptől vehette át, 
míg az érzékenysége, a művészeti beállítottsága, 
bőbeszédűsége a kasmíroktól eredeztethető.

Azt is kifejtette, hogy a matyó hímzés nem 
más, mint a természet, a körülöttük lévő világ 
leképezése. A hímzés, a színvilág mindig hordoz 
üzenetet számunkra, azonban ennek megér-
tése gondolkodásmódunk miatt nehéz, hiszen 
az európai beállítottság a bal agyféltekét, az 
objektivitást táplálja az emberekben. Ezen üze-
netek megértéséhez viszont a jobb agyféltekénk 
használatára van szükség. Ezért van az, hogy ezt a 
gondolkodásmódot gyakorló japánok különösen 
érdeklődnek kultúránk iránt.

univerziumi kreati-
vitás és agyműködés 
a matyó kultúrában 

címmel tartott 
előadást Sebestény 
Tamás június 19-én 

a Városi Galériában. 

A matyó hímzés 
üzenetéről

matyó világtalálkozó

B. k.

M. zsanett
B. Krisztián

A jelképes hazatérés alkalmából 
Bagosi Barna, Dólya alpolgármestere 
köszöntötte a mezőkövesdieket
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Főzőverseny
és pálinkamustra

A gasztronómiai verseny megnyitóján Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár mondott köszöntőt, 
aki elmondta, örül annak, hogy már több éve van Mezőkövesden gasztronómiai 
rendezvény. Emellett kiemelte a magyar ételek különlegességét, értékét, sajá-
tosságait. Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgármester méltatta a rendezvényt, 
illetve a zsűri elnöke, Benke László látta el jó tanácsokkal a csapatokat. A 
résztvevők változatos étkeket készítettek: volt töltött káposzta, pörköltek, öhön, 
illetve házi csigatésztával készült húsleves.

Az I. Magyar Fehérasztal Lovagrend két serleget ajánlott fel a rendezvényre. 
Az egyik díjat a kezdeményezést öt éve létrehozó Matyó Kertbarát Egyesület kapta 
meg. A másik serleget a legnépesebb csapat vehette át, a Mezőkövesdi Járási Hi-
vatal „Matyóföldi Ízfokozók” együttese. Harmadik helyezést értek el a Szentistváni 
Gyöngyösbokrétások, a második pedig Sebő Sándor csapata lett. A legjobb ételnek 
járó jutalmat a karcagi Mámor Bisztro csapata vihette haza. 

A főzőversennyel párhuzamosan a Bükki Pálinka Lovagrend tagjai 
zsűrizték a beérkező pálinkákat és pogácsákat. A megméretésre össze-
sen két pogácsával és 55 pálinkával neveztek be. A mustra után 8 nedűt 
oklevéllel, 10 pálinkát bronz, 20-at ezüst, 5-öt arany, 9 nedűt pedig nagy 
arany minősítéssel jutalmaztak. Emellett három pálinka nyerte el az „Év 
Mezőkövesdi Pálinkája” címet. 

A verseny ideje alatt a kisszínpadon folyamatos kísérőprogramok, kulturális 
műsorok szórakoztatták a főzőket és a versenyre kilátogatókat. Ayala humorista 
mellett színpadra lépett még többek között a Matyó Nagymama Klub, a 
Mezőkövesdi Színészeti Egyesület, a Mezőkövesdi Hang Stúdió több tagja, 
hagyományőrzők, illetve a Mezőkövesdi Zumba Klub. 

A gyerekeket ezzel párhuzamosan dodzsemmel, fajátékokkal, trambulin-
nal, ugrálóvárral és ügyességi, szabadulós játékkal várták a szervezők.

Szombaton kora délután, a Város Napi Ünnepséget követően Mátyás király 
lovagjai, bár szakadó esőben, mégis látványos felvonulással érkeztek meg a 
Szent László térről a Kavicsos-tóhoz, ahol a hagyományőrzők lovagi tornát, 
valamint fegyverbemutatót tartottak. 

Emellett veterán járműveket, motorokat és autókat is láthattak a parkba 
kilátogatók. De matyó témájú könyveket vásárolhattak az irodalomkedvelők, 
valamint kirakodóvásár és egyéb érdekességek fogadták az érdeklődőket. 

Ócsai Péter képeslapgyűjteményét a hét során a Közösségi Ház emeleti 
kiállítótermében tekinthették meg az érdeklődők, a régi kistemplomban pedig 
Kovács Molnár Gáspár makettjeit nézhették meg a látogatók. 

15 csapat mérkőzött meg a Matyó Szabadtűzi Főzőverse-
nyen az i. Matyó Világtalálkozó keretében június 20-án.

Minden év júniusában szervezik meg a 
Város Napi Ünnepséget településünkön 
arra emlékezve, hogy 1464. július 12-én 
Mátyás király városi rangot adományozott 
Mezőkövesdnek. Az esemény a Mátyás 
király szobornál kezdődött, ahol Mező-
kövesd Város önkormányzata, valamint  
testvérvárosaink, Kiskövesd, Kézdivásárhely 
és Berettyószéplak-Dólya delegációja 
megkoszorúzták a mellszobrot. 

Az ünnepség ezt követően a 
Közösségi Házban folytatódott, ahol a 
kulturális műsor után dr. Fekete Zoltán 
polgármester mondott beszédet. 

DÍJAk A felemelő gondolatok után 
jutalmazták a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó diákokat, akik különösen sokat 
tettek Mezőkövesdért.

Elsőként azokat a tanulókat díjazták, 
akik kiemelkedő tanulmányi, közösségi 
és sport tevékenységük alapján az iskola 
érdemesnek tartott. Így a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola felterjesztése alapján elismerésben 
részesült Gulyás Lili, Kratochvil András, 
Tóth Bence, Lengyel Lilla, Fülöp Kinga. 

Az „Év legjobb tanulója” kitüntetést 
ebben az esztendőben Zsiga Tamás, 
a Mezőkövesdi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola Mező Ferenc 
Tagiskolájának tanulója vehette át. 

Az „Év ifjú sportolója” címet 
idén Tóth Antóniának, a Szent István 
Katolikus Általános Iskola 7. B osztályos 
tanulójának, valamint Sipeki Lászlónak, 
a Szent István Katolikus Általános Iskola 
3. osztályos diákjának ítélték oda.

Az „Év ifjú művésze” elismerésben 
részesült 2015-ben Bán Otília, a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola diákja, valamint Nagy 
Mátyás, a Mezőkövesdi Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. 

Az „Év ifjú szakmunkása” lett Kovács 
József, a Széchenyi István Katolikus Szak-
képző Iskola 2/12. I osztályos diákja. 

A „Városomért” kitüntető címet kö-
zösségi munkájáért Radványi Viktória, a 
Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola tanulója vehette át. 

Az alap- vagy középfokú oktatá-
si intézményben tanuló, kimagasló 
tanulmányi, sport, kulturális-mű-
vészeti, közösségi munkájáért ado-
mányozható „Év diákja” elismerést 

Besenyei István, a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola diákja vehette át. 

A Város Napi ünnepség keretében 
adják át minden évben a Mezőkövesd Város 
Közszolgálati Tisztviselője díjat, amelyet 
idén Lengyel Erikának, a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjének 
adományozott a Város Önkormányzata. 

LenGyeL eRikA Mezőkövesden született. 
Középiskolai tanulmányait Miskolcon 
végezte a Korányi Sándor Egészségügyi 
Szakközépiskolában, ahol az egészségügy 
területén általános ápolói, általános asz-
szisztensi, továbbá gyakorló szakápolói és 
gyakorló szakasszisztensi szakképzettsé-
get szerzett. Főiskolai tanulmányait a Pécsi 
Orvostudományi Egyetem Egészségügyi 
Főiskolai Karának Dietetikus Szakán vé-
gezte. A diploma megszerzését követően 
a B-A-Z. Megyei Kórházban kezdett el 
dolgozni dietetikusként, mellette folytatta 
tanulmányait és agrármérnöki egyetemi 
oklevelet szerzett. 2001 májusától nevez-
ték ki a Mezőkövesdi Polgármesteri Hiva-
talba szociális ügyintézőként, ahol jelenleg 
is dolgozik. Lengyel Erika a mezőkövesdi 
lakosokkal napi kapcsolatban áll, akik 
szociális jellegű ügyeikben fordulhatnak 
hozzá. A szociális területeken túl aktívan 
közreműködik a lakosság egészségének 
megőrzésében, koordinálja a HPV elleni 
védőoltás, az ingyenes emlőszűrések, 
illetve a hallásvizsgálatok megszervezé-
sét. Az elmúlt évben közreműködött az 
e-card egészségkártya bevezetésében. 
Az alapellátás területén a háziorvosok, 
házi gyermekorvosok munkáját segíti elő. 
Emellett az Idősügyi Tanács munkájának 
aktív segítője, folyamatos kapcsolatot tart 
a mezőkövesdi idős emberekkel. 

Város napi ünnepség
Számos kitüntetést adtak át idén is 
a Város napi ünnepségen, június 20-án. 

matyó világtalálkozó

Benke Laci bácsi mesterszakács a főzőversenyen

M. zs.

M. zs.

Lengyel erika 
az év köztisztviselője
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„

„A hagyomány arra való, hogy visszavezesse az embert 
önmagához! Mezőkövesden ez a hét arról szól, hogy a 
mezőkövesdi földbe gyökerező emberek, akik ezt a föl-
det szülőföldjüknek tekintik, bemutassák, hogy Istentől 
milyen csodálatos és milyen bőséges tehetséget kaptak 
arra, hogy elhozzák a világnak a csodát, megmutassák, 
hogy létezik a földön varázslatos, álomszerű szépség. 
A matyóságnak ez a feladata évszázadok óta és ez lesz 
a feladata, míg ember él a földön. Nem tanulta sehol 
művészetét, nem voltak különböző iskolák, ahol ezt 
oktatták, sokszor még a betűvetéssel is hadban voltak 
elődeink és mégis faragtak, festettek, írtak és hímeztek, 
a világ meg ámult. Az elmúlt napokban volt okunk 
nekünk is ámulni.

Eszehagyott, konformizált világunkban, ahol 
teljesen mindegy, hogy Ausztráliában vagy Salvador-
ban, vagy Norvégiában nézzük a televíziót vagy 
megyünk moziba, vagy olvassuk az 
internetet, mindenhol ugyanazt a 
silány, a gondolkodást béklyóba 
kötő szánalmas képeket lát-
hatjuk, ahol még azt is meg 
akarják mondani, hogy mi 
a művészet és a szépség. 
Ám van egy maroknyi nép 
a Kárpát-medencében, 
amely tud álmodni és tud 
és mer alkotni. Nem készült 
még ilyen statisztika, épp ideje 
lenne, de meggyőződésem, hogy 
a matyóság létszámához képest nálunk 
van a legtöbb alkotóművész. Ide értem a képző- és 
alkotóművészeket az író- és hímzőasszonyokat, lányokat 
a költőket és írókat. Isten adta tehetség ez és láthatjuk 
ma is élnek vele a matyók. Különleges nép – különleges 
történelemmel. 

Néhány képet ragadok ki a történelem 
évszázadaiból csak azért, hogy ha eszünkbe jut, 
gondolkodjunk el rajta.

A mezőkövesdi béke megkötésére 1450. március 
28-án került sor, melynek résztvevői Hunyadi János 
kormányzó, Hédervári László egri püspök, jelen volt az 
országbíró, a tárnokmester, főlovászmester, főajtónál-
ló mester, zempléni főispán, borsodi főispán és a cse-
hek, Giskra János, valamint kísérete. Természetesen a 
főurakhoz nagyszámú kíséret is tartozott. Mezőkövesd 
1450-ben képes volt mai szóhasználattal élve: jelentős 
nemzetközi találkozó fogadására. 

Mezőkövesd néhány év múlva 20 lovas katonát, 
teljes felszereléssel és jelentős mennyiségű gabonát 
adományozott Mátyás király seregének a csehek 
elleni háborúba. Kis település nagy szegénységben! 
Kolerajárvány pusztít a városban, és nem sokkal 

utána 1778-ban már fogadalmi szobrot emelnek a 
városlakók és hozzáfognak a templom bővítéséhez és 
felépítik a Szent László templomot. Van egy történet 
író, aki azt írta, a kolerajárványt követően 114-en 
maradtak a településünkön. Ugye, hogy van min 
elgondolkodni...

A Szent László templomban az egyik mellékoltá-
ron található Mezőkövesd címere. Nem nagyon látszik, 
le is van oltárterítővel takarva. A címeren található 
kalászt tartó kéz helyett egy kuruc öltözetet viselő alak 
látható, amely hasonló mozdulattal tartja a kalászt. 
Döbbenetes következtetéseket vonhatunk le. Tudjuk 
jól, mikor épült a templom új része – 1770-ben, 6 
évtizeddel a kuruc felkelés után a Habsburg uralkodó, 
Mária-Terézia fénykorában. Vagy talán az oltár később, 
azonban biztos a Habsburg idejében. De a Mezőköves-
den alkotók, nyilván a helyi elöljárók egyetértésével 

kuruc vitézt faragnak a címerbe.
Csak szintén egy villantást 

népművészetünkről. Mások 
írták rólunk: Radics Géza – 

Eredetünk és Őshazánk című 
könyvből idézek:

„A termékenység 
istennője okszerűen 
nem lehetett más, mint 

az életet adó anya. A 
világmindenség vonatkozá-

sában a földanya, vagy maga 
az anyag. Megtermékenyítője az 

égi erőny, a naphő és fény. Egyiptomban 
a Nap egyik földi jelképe a bika volt. Isis, az egyik 
termékenységi istennő fejdíszében is fölismerhetők 
a bikaszarvak, melyek közrefogják a Napkorongot. 
Ez tehát az áttételes jelképezés egyik legkiválóbb 
példája. Az Isten égi jelképe a Nap, ennek földi 
jelképe a bika, melyek jelképezik Isis istennői 
mivoltát, vagyis a termékenységi vallás nagyasz-
szonyát. Meglepő a hasonlóság Isis fejdísze és a 
matyó hímzés egyik legkedveltebb tulipánszerű 
eleme között. A hímzés közepén van a Nap, melyet a 
bikaszarvszerű virágszirmok fognak közre. A festett 
tányér közepén szintén »tulipánszerű« dísz látható, 
melyre csak jóindulattal lehet ráfogni, hogy az való-
ban tulipán. Alakja és kidolgozása nagyon hasonlít 
az udvarhelyszéki tulipános láda festményeire, mint 
ahogy hasonlít a bikaszarvakra is, melyek egy szívet 
(Napot) és életfát ölelnek át. Nem lehetetlen tehát, 
hogy a magyar népi díszítőművészetben oly kedvelt 
elem Isis fejdíszéből alakult át tulipánná, miután 
az eredeti kötődés a népi tudatban fokozatosan 
elmosódott. Megtartotta viszont eredeti tartalmi 
mondanivalóját mint termékenységi jelkép.” 

Egy tanulmányból idézek: „Matyó rózsa – magyar jel-
kép, a lélek szimbóluma. Az Atya-isten termékenyítő 
tűz erejét a külső piros szirmok (láng-nyelvek) jelen-
tik. A belső kék kör (víz-erő) az Anyaisten, az Anyaméh 
jelképe, a legbelső mag pedig az anyaméhbe plántált 
»isteni szikra«, a lélek. A rózsákat egymással indák, 
levelek, hullámvonalak tartják össze, amik női víz- 
szimbólumok. Tehát e hímzés magát a teremtett vilá-
got jelenti, ahol a lelkek nem egymástól függetlenül, 
hanem egymással a lehető legszorosabb kapcsolatban 
léteznek, az Atyaisten nemző, illetve az Anyaisten be-
fogadó és összetartó erejének gyümölcseként. Őrizzük 
meg emlékeinkben az eredeti jelentéstartalmat!”

Hová vezethetnek még a múlt nyomai? A mi 
dolgunk, hogy elinduljunk és feltárjuk a régmúlt idők 
történéseit. És van egy erkölcsi kötelességünk: em-
lékezzünk elődeinkre tisztelettel! Volt időszak, mikor 
munkát, kenyeret követeltek, öklüket rázva – máshol. 
Atyáink-anyáink felkerekedtek és addig mentek, 
míg munkát nem találtak. Majd hazajöttek és élték 
a csodát. Hasonló településeken eszébe sem jutott 
senkinek, Mezőkövesden gimnáziumot építettek. 
Trianon után két évvel, mikor a világ gonoszabbik fele 
azt várta, mikor pusztul ki a magyar – a matyó két 
kezével templomot épített. 10 éven belül – iskolát 
és templomot. Ha kimegyünk a temetőbe, jusson 
eszünkbe ez és adjunk hálát az Istennek, hogy ilyen 
apáink és anyáink voltak!   

Nagyon sok még a feladat, hála Istennek! Vissza 
kell adnunk saját magunknak az önbecsülést! Legyünk 
büszkék arra, hogy Mi Matyók vagyunk! Legyünk 
büszkék arra, hogy mi, a matyók, ha csak maroknyian 
is vagyunk, képviseljük az egész magyarságot, bárhol 
a világon! Legyünk büszkék arra, hogy a 60, 70, 80-as 
évek szürke magyar kis városából, amelyből volt bőven 
az országban, egy szép, takaros, matyó világunkhoz 
méltó, egyedi, magyar, de európai kisvárost hoztunk 
létre, ahol az egy négyzetméterre eső alkotóművészek 
száma a legmagasabb! Tanuljunk meg örülni annak, 
hogy itt élhetünk, hogy a Jó Isten vigyáz ránk és 
megengedi, hogy a mennyország gyönyörűségéből 
megmutassunk valamit embertársainknak! Tudjuk 
jól, nem vagyunk még elvégezve, és ahogy nagyapám 
mondta esténként, nem is leszünk elvégezve soha. 
Mert küldetésünk van valamennyiünknek. Építeni 
városunkat, tovább adni utódainknak a ránk hagyott 
örökséget és szebbé tenni a világot. 

Szent örökségünk, 
a matyó népművészet

Dr. Fekete zoltán polgármester ünnepi beszéde, 
mely a Város napi ünnepségen hangzott el.

„utolsó szent 
örökségünk az, amit senki 

tőlünk el nem vehet: népmű-
vészetünk ősi titka. isten adta, tün-
dér ihlette, ember álmodta örökség 
ez, melynek egyetlen tulajdonosa 

a Magyar, bárhol éljen is.” 
Wass Albert

matyó világtalálkozó
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szentmise 
a matyóságért

A misét, melyet a matyóságért, a matyó papokért, az elhunyt, illetve beteg mezőkövesdi egyházi személyekért 
ajánlottak fel, jelenleg Mezőkövesden szolgáló papok, dr. Berkes László és dr. Medvegy János, valamint me-
zőkövesdi származású egyházi méltóságok tartották. Így újra településünkön misézhetett Lázár István, Guba 
András, Szabó Andor, Demeter Mátyás, Papp József, Varga József, Nagy Péter és Jéger Károly. A misén a 
templom kórusát a 80 éves Tóth József karnagy, zeneszerző vezényelte. A szertartás során gyűjtést is szervez-
tek, a befolyt adományokból a település környékén található szakrális emlékek helyreállítását tervezik. 

nem mindennapi 
lelki élményben 
volt részük azok-
nak, akik június 
21-én ellátogat-
tak a Jézus szíve 
templomba és 
részt vettek 
az I. Matyó Világ-
találkozó kereté-
ben megtartott 
szentmisén. 

Ez alkalommal rendhagyó módon csak mezőkövesdi kötődésű, itt működő énekkarok léptek fel. A 2,5 
órás hangversenyt dr. Medvegy János nyitotta meg. A rendezvényen egyházi művek csendültek fel 
a Szent László Kamarakórus, a Szent István Katolikus Általános Iskola gyermekkórusa, a Jézus Szíve 
Egyházközség férfi és vegyes kara, a Szent Család énekkar és a Mezőszemerei Sarlós Boldogasszony Női 
kar előadásában. Az énekkarok a 80 éves mezőkövesdi származású, Tóth József karnagy, zeneszerző által 
feldolgozott több művet is előadtak.

A találkozót Szabó József, az Egri Főegyházmegye zenei igazgatója méltatta, aki beszédében 
kiemelte, hogy az éneklés lehetőségét, tudását Istentől kapjuk, ezért egy-egy ilyen találkozókor az 
énekkarok révén a mennyország egy-egy darabja szólal meg. 

Az eseményen a résztvevő kórusok egy-egy oklevelet, illetve az önkormányzat által biztosí-
tott, matyó hímzéssel díszített tarisznyát kaptak ajándékba. 

Az esemény végén Tóth József karnagy, zeneszerző beszélt munkásságáról. Elmondta, hogy számos 
településen tevékenykedett kántorként és hozott létre kórusokat. Tóth József 11 gyermekes matyó családból 
származik. A zeneszerzői ismeretek megszerzése után olyan egyházmegyei kompozíciókat készített, amely-
ben az ismert Hozsanna éneket a nép énekli, a kórus pedig ellen-szólamként hozzáénekel még két- vagy 
három szólamot. Ezek közül az egyik legismertebb a Boldogasszony Anyánk feldolgozása. A kórustalálkozó 
zárásaként Tóth József vezetésével a résztvevők közösen elénekelték a Boldogasszony Anyánk című művet, 
hihetetlen hangzást és érzelmeket kiváltva a résztvevőkből. 

Az i. Matyó Világtalálkozó keretében rendezték meg a „Dicsérjétek az urat” kórustalálkozót a Szent László templomban. A nagy 
hagyományokra visszatekintő eseményen minden alkalommal az esperesi kerületben működő kórusok mutatkoztak be.

kó
ru

sta
lá

lko
zó

Június 20-án tartották meg a Múzeumok Éjszakáját: a Matyó Múzeum, a Takács István Gyűjtemény, 
a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, a Kisjankó Bori Emlékház várta a múzeumked-
velőket. Az intézményeket 18 órától 24 óráig ingyenesen kereshették fel az érdeklődők. A Matyó 
Múzeumban az állandó tárlat megtekintésén túl idegenvezetéssel nézhették meg a látogatók az 
I. Matyó Világtalálkozó keretében megnyitott „Régészeti leletek Mezőkövesdről” című tárlatot. A 
Takács István Gyűjteményben vetítéssel egybekötött előadáson mutatták be Takács István eddig 
ismeretlen, vagy ritkán látott munkáit, majd a látogatók „Egy órában egy életmű” címmel tárlat-
vezetésen vehettek részt. A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeumban Kiss Mátyás népi 
iparművész I. Matyó Világtalálkozón megnyílt „Ez is matyó örökség” című kiállításába nyerhettek 
betekintést az érdeklődők, valamint az este során két alkalommal Hofherr traktor indítását és 
gépbemutatót is láthattak. A Kisjankó Bori Emlékházban pedig „Mezőkövesd és a matyó népviselet 
régi képeslapokon” címmel tartottak tárlatvezetést. 

Múzeumok éjszakája

matyó világtalálkozó

M. zs.

M. zs. Tóth József  karnagy

M. zs.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
június 28 – július 4-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

július 5–11-ig
Forrás Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.) 

július 12–18-ig
Szent László Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

július 4.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

július 11. 
Dr. Roszkos László (Gróf Zichy u. 10/A) 

július 18.
Dr. Heéger László (Bajcsy Zs. út 2.) 

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban június 9–22. között 4 há-
zasságkötést és 9 halálesetet anyaköny-
veztek. Ezek közül az alábbiak, illetve 
hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez.

házasságkötés
Kiss Róbert – Tircsi Orsolya

Török Mihály – Németh Anita
Szokol Attila – Rigó Renáta

Nyikes László – Kavasánszki Eszter
haláleset

Sallai István 71 éves
mezőkövesdi lakos.

jÉzus szíVE EgyházközsÉg
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 15 óra 30:  Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EgrI görög katolIkus 
szErVEzőlElkÉszsÉg
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: július 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, 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
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet
További információk: 
www.mezokovesd.ref.hu

köSzöneTnyiLVánÍTáS 
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazok-
nak, akik segítségemre voltak „A Fény felé” 
című műsor megvalósításában.

K. Dudás Mária

Programajánló
Július 3–5. péntek–vasárnap
Zsóry Fesztivál a Zsóry fürdőben

Július 5., 12., 19., 26. vasárnap
10 óra 30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templomban

Július 5., 12., 19., 26. vasárnap
15 órától Aqua zumba a Zsóry-fürdőben

Július 11., 18., 25., szombat
21 órától 24 óráig Éjszakai fürdőzés 
a Zsóry fürdőben

Július 22–25. szerda–szombat
Foltvarró Alkotó Napok a Bayer Róbert Kollégiumban

Július 27–30. hétfő–csütörtök 
Képzőművészeti tábor a Közösségi Házban 

Július 31. péntek
13 órától 18 óráig Véradás a Közösségi Házban

Stopper
Július 4. szombat
XXXX. Matyó Kupa Ökölvívó Verseny 
a Városi Sportcsarnokban 

Július 25. szombat 
XXV. Matyó Pékség (Kis Matyó) rapid open sakk-
verseny az Abkarovits Jenő tér 1. szám alatt

Június 1-jétől új háziorvos rendel a VI. számú 
felnőtt háziorvosi körzetben. Dr. Varga Iván 
nyugdíjba vonul, kérésére a közte és az önkor-
mányzat között létrejött feladatellátási szerző-
dést közös megegyezés alapján felbontották. 
Dr. Varga Iván körzetét, a VI. számú háziorvosi 
praxist a képviselő-testület jóváhagyásával 
ezentúl dr. Tóth József, a Városi Rendelőintézet 
orvos-igazgatója viszi tovább, mint házior-
vos. A rendelés menete, ideje nem változott: 
továbbra is hétfőn, szerdán és pénteken 8–12 
óráig, míg kedden és csütörtökön 15–19 óra 
között várják a betegeket. Átmenetileg délelőtt 
dr. Tóth József, délután pedig még dr. Varga 
Iván rendel. 

Új háziorvos 
a Vi. számú praxisban

Az elmúlt év decemberében támadt rá egy mezőkövesdi kerék-
párosra az a férfi, akit a rendőrök a kitartó nyomozás eredmé-
nyeként azonosítottak és elfogtak.

Rablás és súlyos testi sértés bűntett elkövetésének 
gyanúja miatt indított büntetőeljárást a Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányság ismeretlen tettes ellen. A nyomozás adatai 
szerint az elkövető 2014. december 12-én 19 óra körüli Me-
zőkövesden, a Mikszáth Kálmán utcában egy kerékpározó 
férfit menetközben ellökött. A támadó a földre került biciklist 
bántalmazta és elvette pár ezer forintját, majd zsákmányával 
együtt elmenekült a helyszínről.

Az ügyben bevezetett rendőri intézkedések eredmé-
nyeként a nyomozók azonosították és 2015. június 22-én 
elfogták, majd a rendőrkapitányságra előállították a bűn-
cselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
V. János 21 éves mezőkövesdi lakost.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság a bűnügyi őri-
zetbe vett terhelttel szemben előterjesztést tett előzetes 
letartóztatásának ügyészi indítványozására.

őrizetben 
a mezőkövesdi rabló

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság (J.)

M. zs.



mezőkövesdi újság 2015/13   17

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság járőrei 2015. április 22-
én 10 órakor szolgálatuk ellátása közben észlelték, hogy a 
Mátyás Király út felől a házak fölött sűrű füst gomolyog. 
A rendőrök azonnal új irányt vettek és behatárolták a tűz 
lehetséges helyét. Mint kiderült, a Széchenyi utcában egy 
családi ház hátsó része égett. A járőrök átugrottak a kerí-
tésen, majd látták, hogy a konyha lángokban áll és a sűrű 
füstben egy idős asszony tartózkodik az ingatlanban. A 
rendőrök késlekedés nélkül kimenekítették az égő bútorok 
közül a sokkos állapotban lévő 64 éves nyugdíjast. Lanszki Mezőkövesdi Rendőrkapitányság (J.)

Bátorság érdemjel 
kitüntetésben részesültek

közhírré tétetik

Dolgozz a világ vezető 
telekommunikációs 

vállalatánál!
A fényképes Önéletrajzodat tartalmazó 

jelentkezésed a következő címre várjuk: 
allasmiskolcbox@vodafone.com

A részletekért keresd fel honlapunkat:
www.vodafone.hu/karrier

TELEFONOS
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
MUNKATÁRSAKAT 
keresünk a Vodafone 
Miskolci Regionális Ügyfélszolgálati Központjába.

Mit biztosítunk?
• karrier és előrelépési lehetőség,
• versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatási csomag,
• (Cafeteria juttatások, mobiltelefon, vállalati bónusz)
• innovatív, modern irodai munkakörnyezet,
• A LEGJOBB CSAPAT

Jelentkezz még ma! Most megalapozhatod a jövődet!

Képzőintézmény neve: Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.
Képző intézmény felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma: E-000117/2014.
Képzési program megnevezése: Vodafone Telefonos ügyfélkapcsolati alapképzés.
Képzési program hatósági engedélyének nyilvántartásba vételi száma:  E-000117/2014/D002

A Mezőkövesdi Széchenyi istván katolikus Szakképző iskola az 
alábbi érettségire épülő szakmai képzéseket indítja a 2015-2016-os 
tanévben: 

54 525 02 Autószerelő    (2 tanév)
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus    (2 tanév)
54 341 01 Kereskedő    (2 tanév)
54 481 05 Műszaki informatikus (gépgyártás tervezés, CNC-programozás,  

folyamat programozás) (2 tanév)

Gyakorlati helyet az iskola biztosít vagy külső helyen is megoldható a képzés 
tanulószerződéssel, ami plusz juttatást jelent, kb. havi 20 e Ft.

A képzés minden szakmában ingyenes, szükség esetén kollégiumi férőhely is 
igénybe vehető.
Jelentkezési határidő: 2015. július 31. 
A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány.
A  képzések létszámtól függően indulnak.

Érettségire felkészítő felnőttképzés indul nappali és esti tagozaton (tandíjmentes)
A jelentkezés feltétele: 9-10. befejezett osztály vagy szakmunkás bizonyítvány. 
Képzési idő: 2 tanév.
Jelentkezési határidő: 2015. július 31.

Elérhetőség: Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 
3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 18.

Tel/Fax.: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu
Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu 

éReTTSéGizeTTek FiGyeLeM!

Tibor r. törzsőrmester és Keller Péter r. törzsőrmester 2011. 
augusztus 1-jén kezdték meg hivatásos rendőri szolgálatu-
kat, jelenleg a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Közrend-
védelmi Osztály állományát erősítik. Nevezettek tettükért 
dr. Pintér Sándor belügyminiszter által Bátorság Érdemjel 
kitüntetés elismerésben részesültek, melyet dr. Takács 
Tibor rendőr vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos, országos 
rendőrfőkapitány-helyettes (bűnügyi főigazgató) 2015. 
június 4-én Budapesten, ünnepélyes keretek között adott 
át részükre.

egy földön fekvő férfit fosztott 
ki a 24 éves szomolyai nő
Kifosztás bűntett elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást 
a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság B. Edina 24 
éves szomolyai lakossal szemben. A nyomozás 
adatai szerint a gyanúsított 2015. május 16-án 
21 óra után Szomolyán, a Szabadság téren egy 
földön fekvő férfitól, annak védekezésre képte-
len állapotát kihasználva, eltulajdonította te-
lefonját és mintegy 2000 forintját. Az ügyben 
indított nyomozását a Mezőkövesdi Rendőrka-
pitányság a napokban befejezte és az iratokat 
vádemelési javaslattal megküldte az illetékes 
járási ügyészségnek.

2015. június 20-án történt
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság járőrei 
2015. június 20-án távoltartó határozat sza-
bályainak megszegése miatt egy személyt elő-
állítottak, majd őrizetbe vették. A rendőrkapi-
tányság a szabálysértési őrizetbe vett személyt 
gyorsított eljárásban, 72 órán belül  bíróság elé 
állította. Mezőkövesdi Rendőrkapitányság (J.)

(x)

keller péter Lanszki Tibor
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sportkalauz

a rövid nyári szünetet követően megkezdte a felkészülést a Mezőkövesd zsóry FC nB II-es felnőtt 
csapata június 18-án. Emellett zajlanak a Városi stadion utolsó ütemének építési munkálatai.

készül a csapat, épül a stadion
A 2015-2016-os másodosztályú bajnokság 
őszi idényére készülő labdarúgóink Benczés 
Miklós vezetőedző irányításával hangolnak 
az augusztus 1-jei bajnoki rajtra. A csapat 
programjában az első héten napi egy, míg 
a második héttől napi két edzés szerepel. A 
tréningeket döntő részben Egerben végzi a 
keret, tekintettel arra, hogy az újonnan épült 
labdarúgópályák gyepszőnyege még nem 
alkalmas az edzések megtartására. 

Gárdánk az edzések mellett edző-
táborral és felkészülési mérkőzésekkel 
készül a bajnoki rajtra. Együttesünk – 
lapzártánk után – június 28-án játszotta 
le az első edzőmérkőzést a DVSC-TEVA 
vendégeként Debrecenben. Hegedű-sék 
július 8-a és 17-e között Bükfürdőn edző-
táborba vonulnak, ahol a tervek szerint 
négy meccset fognak lejátszani. 

A Benczés-fiúk egyebek között július 11-
én a Szombathelyi Haladással, míg 16-án 
a Győrrel és az Ajkával mérkőznek meg.

alaKul a KErEt Az egyesület 20+3-as, 
azaz egy 23 fős keret kialakítását tervezi. 
Eddig nyolc játékos, név szerint Kunsági 
Roland, Gengeliczki Gergő, Sváb Dániel, 
Balogh Balázs, Búrány Zoltán, Nyilas 
Elek, Medgyes Zoltán, Lukács Rajmund, 
Stanislav Velicky, valamint Kulcsár Kornél 
távozott a csapattól. A tervek szerint 
Dombó Dávid, Herceg Péter, Engel Alex, 
Nánási Balázs, Dvorschák Gábor, Hege-
dűs Csaba, Izing Martin, Szeles Tamás, 
Takács Péter, Baracskai Roland, Csirmaz 
István, Tajthy Tamás, Hegedűs Dávid, 
Molnár Gábor, Balajti Ádám, Máté János 
és Bajzát Péter marad a csapatnál. A köl-

csönadási szerződés lejárta után visszatért 
Szalai Vilmos, Harsányi Zoltán és Fótyik 
Dominik, míg új játékosként egyelőre a 
legutóbb Pécset erősítő Nagy József szere-
pel. A 27 esztendős labdarúgóra védőként 
számíthat Benczés Miklós. A klub további 
erősítéseket tervez, a kiszemeltekkel folya-
matosan zajlanak a tárgyalások. A kövesdi 
vezetőség célként az élmezőnyt tűzte az 
együttes elé a következő évben.

KÉszül az „ÉKszErDoBoz” A Nemzeti Sta-
dionfejlesztési Program keretében a mező-
kövesdi Városi Stadion összesen 400 millió 
Ft támogatáshoz jutott, így megépülhet a 
létesítmény befejező üteme. A munkálatok 
májusban kezdődtek és a stadion építése 
várhatóan szeptember-október hónapban 
fejeződik be.

Labdarúgó éremeső
évértékelővel egybekötött évzáró bankettet szerveztek a Mezőkövesd zsóry után-
pótlás csapatai. A korosztályos együttesek kimagasló teljesítményt nyújtottak, 
összesen négy érmet szereztek a 2014-15-ös esztendőben.

Az együttesek szereplését először Horváth Tamás 
értékelte röviden. A szakember kiemelte, hogy az 
utánpótlás csapatok a klub fennállásának egyik legsi-
keresebb évét zárták a 4 éremmel.

A B-A-Z. Megyei I. osztályban 5. helyet megszerző 
felnőtt női csapat teljesítményéről Kaló Péter másod-
edző osztotta meg gondolatait. Az U14-es csapat Bocsi 
Zoltán vezetésével szintén az 5. helyen fejezte be a 
bajnokságot az NB II Északi csoportjában 38 ponttal.

ARAnyéRMeSek Az U15-ös gárda a Debreceni 
VSC-DLA együttesét három ponttal megelőzve 
aranyérmes lett az NB II Északi csoportjában. Kubinyi 
József csapata 20 győzelem és 5 döntetlen mellett 
mindössze 3 vereséget szenvedett, így 65 ponttal 
nyerte meg a bajnokságot. A góllövőlistán Nyeste 
György lett az első, 55 találattal.

Az U16-as csapat szintén aranyérmes lett a 
bajnokságban. Elek Norbert együttese a B-A-Z. Megyei 

I. osztályú Szentistván csapataként, Titán-Mezőkövesd 
Zsóry néven indult és a megyei pontvadászat Nyugati 
csoportjában 34 pontot gyűjtve végzett az élen.

ezüST éS BROnz Az U17-es gárda 57 egységgel bronz-
érmes lett az NB II Észak-Keleti csoportjában. Szabó 
László gárdája 18 győzelem és 3 döntetlen mellett 5 
alkalommal maradt pont nélkül.

Az U21-es csapat ezüstérmet szerzett az 
NB II-es bajnokság Észak-Keleti csoportjában. 
Sivák Sándor alakulata 26 összecsapásból 20 
mérkőzést megnyert, emellett 2 döntetlent és 4 
vereséget ért el, így végül 62 egységgel végeztek 
a 2. helyen. Az értékeléseket követően a dobogós 
együttesek tagjai ünnepélyes keretek között 
átvehették az érmeket.

Az évzáróról és a csapatok szerepléséről részletes 
tudósítást városunk honlapján, a mezokovesd.hu 
oldalon olvashatnak.

Az előző évben élvonalban szerepelt együttesek mellett 
az NB I/B Keleti és Nyugati csoportjának bajnoka 
indulhat. Az MKB-MVM Veszprém nem szerepel az 
alapszakaszban, így a 13 csapat 24 mérkőzést fog 
lejátszani a bajnokság első felében. A Veszprém csapata 
az alapszakasz után csatlakozik az 1–5. helyezetthez, 
ahol a felsőházban érdekelt gárdák egy 10 fordulós, 
ligarendszerű rájátszásban döntenek majd a helyezé-
sekről. Az alapszakasz 6–13. helyezettjei a bajnokság 
7–14. helyéért körmérkőzéses rendszerben fognak 
megküzdeni, ahová az alapszakaszból bónuszpontokat 
visznek magukkal. A 6. helyezett 11 pontot, a 7. 10, a 8. 
helyezett 8, a 9. helyezett 7 pontot kap. A 10. helyezett 
5, a 11. pozícióban végző együttes 4, a 12. helyezett 2, 
a 13. pedig 1 bónuszponttal kezdi meg a rájátszást. Az 
alapszakasz az augusztus 29-30-i hétvégén kezdődik 
és március 13-14-ig tart. A rájátszás egy héttel 
később kezdődik és május 22-én fejeződik be.

HAzAi „VÍzeken” Együttesünk a Magyar Kupa bronz-
éremmel jogot szerzett az EHF Kupában való indulásra, 
azonban a klub a sűrű versenynaptár és a bizonytalan 
feltételek miatt nem vesz részt a kupasorozatban. A 
játékoskeretben újabb változások történtek, ugyanis 
eldőlt, hogy Liszkai Szilveszter marad, valamint 
Mezőkövesdre érkezik Füstös Attila. A 20 éves átlövő 
a Csurgótól egy évre kölcsönbe igazol az MKC-hoz. Az 
érkezők mellett távozók is vannak, mivel a korábban 
eligazolt játékosok után Ilics, Lókodi, Terenyi és 
Nakhajenka is máshol folytatja pályafutását.

14 csapat vesz részt az nB i-es férfi kézilab-
da-bajnokság 2015-2016-os idényében.

Tizennégyen indulnak

A Mezőkövesd Zsóry FC idén nyáron is megszervezi hagyományos focitáborát 6 és 12 év közötti 
gyermekek részére július 13-ától 17-éig. A foglalkozások napközis rendszerben fognak zajlani 
7.30 és 16.30 között. Az egyesület mindennap ebédet biztosít a résztvevő gyermekek számára. A 
szakemberek a volt tűzoltópályán kialakított Sportcentrumban fogják megtartani az edzéseket. 
A focitáborba július 10-éig lehet jelentkezni. A táborról és a jelentkezésről bővebben Sivák 
Sándornál, a 30/304-6611-es telefonszámon érdeklődhetnek.
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Most mindent beleadtunk!
Tévé, internet és telefon együtt

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 elő�zető, új lakossági ügy-
felek számára. Az elő�zetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF szerinti kötbér�zetési 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)
július 7., július 21. és augusztus 4. 9.00 és 17.00 óra között
Értékesítőnk: Seregné Poráczki Beáta Tel.: +36 20 220 1184

15
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1190 Ft
Havi

3 hónapig
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I. Matyó Világtalálkozó
képekben

európában is egyedülálló régészeti 
kincsek a Matyó Múzeumban

Ízelítő kiss Mátyás fafaragó művész 2,5 évtizedes 
munkájából a Gépmúzeumban

különleges matyó kincsek
négy múzeum anyagából

Matyóföldi származású, 
illetve kötődésű művészek alkotásai a régi kistemplomban

A Dólyáról érkezett matyók Sasvári Sándor 
vezetésével érkeztek a Szent László térre

Mátyás király lovagjai hagyományőrző fe-
gyverbemutatót tartottak a kavicsos-tónál

A világ számos pontjáról 
érkeztek matyók Mezőkövesdre

MATyó GáLA, RekORDkÍSéRLeT éS cuHáRé Június 20-
án a három matyó település, Mezőkövesd, Szentistván 
és Tard hagyományőrző csoportjai, táncosai mutatkoz-
tak be. Elsőként a Matyó Nagymama Klub, az Eszterlánc 
Gyermek Néptáncegyüttes, a Rozmaring Hagyomány-
őrző Csoport és a Felszállott a Páva országos vetélkedő 
mezőkövesdi résztvevője, Panyi Blanka lépett színpadra. 
A második és a harmadik blokkban Szentistván és Tard 
néptánccsoportja és hagyományőrzői mutatták be 
népdalaikat, táncaikat. A gála után a szakadó eső miatt 
a tervezett Guinness-rekordkísérlet átalakult: beköl-
tözött a Városi Sportcsarnokba, ahol az időjárás miatt 
megcsappant létszám miatt az egy vonalban vonatozók 
rekordját próbálták megdönteni. A kísérlet végén 676 fő 
ment át a „számlálóponton”, amely azonban nem volt 
elegendő a meglévő rekord megdöntésére. A hitelesítő 
biztos azonban elmondta, hogy hatalmas összefogásról, 
„rekordról” lehet beszélni, hiszen 676-an együtt, ferge-
teges hangulatban, közösen táncoltak. A szombat estét 
hajnalig tartó Matyó Cuháré zárta, melyen a Randevú 
Zenekar húzta a talpalávalót. 

TeSTVéRVáROSi FAüLTeTéS Újabb három fával 
bővült a Testvérvárosok parkja a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban. Az I. Matyó Világtalálkozó-
ra több testvértelepülésünk, Kézdivásárhely, 
Berettyószéplak-Dólya és Kiskövesd delegációja is 
ellátogatott. A települések barátságának jelképeként 
egy-egy mocsári tölgyet ültetett el: Derzsi Gyula 
alpolgármester Kézdivásárhelyről, Dólyáról Nicolae Ti-
vadar, Kiskövesdről pedig Máté Ágnes polgármester.

eszterlánc Gyermek néptáncegyüttes

Szentistváni néptáncosok

Tardi hagyományőrzők
Faültetések a testvértelepülések 
barátságának jelképeként

M. zs.


