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mazsorettek 
és 

fúvósok es
tje

December 19-én tartották 
meg a hagyományos Fúvós 
és Mazsorett Gálát a Kö-
zösségi Házban. Az esemé-
nyen a Pro Urbe-díjas Me-
zőkövesdi Fúvószenekar és 
a Mezőkövesdi Mazsorett 
Csoport minden korosztá-
lya színpadra lépett.

A fúvósok és mazsorettek ez 
alkalommal is színvonalas produk-
cióval szórakoztatták a közönséget 
a mintegy kétórás gálán. A progra-
mon az óvodások, a kisiskolások, 
a nagyobb diákok és a felnőtt tán-
cosok is bemutatkozhattak. Több 
alkalommal is színpadra léptek bo-
tos, pomponos, zászlós koreográfi-

áikkal. A csoportokat Reich Lászlóné és 
Takácsné Bán Melinda készítette fel. A 
műsorszámok között volt olyan, amelyet 
teljes sötétségben, UV-megvilágítással 
adtak elő, vagy épp világító botokkal 
mutattak be a fellépők. 

A mazsorettek mellett a Panyi Zoltán 
által vezetett fúvószenekar is meglepe-
téssel készült az estére. Repertoárjukban 
például egy közismert karácsonyi zenét, 
Maria Carey „All I want for christmas 
is you” című dalának átdolgozását is 
előadták, de egy szám erejéig Mikulássá 
vált a karmester és vezényletével a fú-
vósok a Hull a pelyhes, fehér hó eredeti 
változatát is eljátszották.

Baba

A kiállításon számos ország népvi-
seletét megismerhetik a látogatók 
Ázsiától Európán át egészen Dél-

Amerikáig. A mezőkövesdi származású, 
Budapesten élő Dorogi Ferencné mintegy 
25 éve gyűjti a babákat, melyekből több 
mint 300 látható a kiállításon. A matyó 
lakodalmas bemutatását a gyűjtő 50 db 
alkotásával illusztrálták. A rendezvényen 
Kiss Mátyás, a Matyóföldi Alkotók és 
Művészpártolók Egyesületének (MAME) 
elnöke köszöntötte a jelenlévőket, aki mél-
tatta Margit néni tevékenységét, valamint 
kiemelte, hogy a tárlatnak köszönhetően 
több ország, illetve népcsoport viseletét 
lehet megtekinteni. Zárásként egy fából 
faragott magyar címert ajándékozott Do-
rogi Ferencnének, aki egy a fafaragó népi 
iparművészről készült agyagszobrot adott 
át a MAME elnökének.

EGYEDÜLÁLLÓ A tárlatot Korpás Kár-
oly, a Mezőkövesdi Fotó Klub vezetője 
nyitotta meg. Beszélt egyebek mellett 
a babák szerepéről a hagyományok és 
a nemzetek kultúrájában. Méltatta a 
gyűjtő munkásságát és az alkotásokat, 
melyek élethűen mutatják be a nemze-
tek viseleteit. Elmondta továbbá, hogy 
Margit néni egyedülálló gyűjteményét 
az ország számos pontján láthatták 
már az érdeklődők az elmúlt mintegy 
másfél évtizedben.

Dorogi Ferencné köszöntőjében 
arról mesélt, hogy mikor kezdte 
el gyűjteni a babákat, hozzátette, 
később a rokonoktól és barátoktól is 
kapott ajándékba. Később elvégzett 
egy babakészítő tanfolyamot, ennek 
köszönhetően a matyó alkotások nagy 
részét saját maga készítette. 

kiáll ítás 
„Nemzetek babái és a matyó lako-

dalom” címmel nyílt kiállítás baba-
gyűjtő- és készítő alkotásaiból a 

Közösségi Házban december 18-án.

M. Zs.

Mezőkövesd Város Fúvószenekara
és a Twister Mazsorett Csoport

B. K.

Dorogi Ferencné 
Kriston Margit

Részlet a matyó lakodalmas
illusztrációjából
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IMPRESSZUM

kéthetente 
8000 példányban 
megjelenő,

Mazsorettek és fúvósok estje
Babakiállítás városunkban
Szilveszteri kabaréval zárta az óévet a MASZK
Változások és döntések  
A felkészülés éve volt
IPOSZ-évzárás
Karácsonyi mozaik
Szeretlek, Faust!
Okulárét színpadra!
Kaptárkövek
Múzeumi matiné
A fösvény
Ünnepi hangverseny
Családi koncert
Meghitt karácsonyi dallamok 
Karácsonyi gyermekműsor
Tűzpiros Virág
Jubilált a Reuma Klub
Témahét a gimnáziumban
Filter
Aranycsoport után aranyérem Érdinek
Mozaik
Közhírré Tétetik
Lemásolnák az előző két tavaszt
Az ország legjobbjai között
Két fájó vereség...
Szövetségi kapitány ült a padra
Újra a Honvéd nyert
Matyó Rózsa Ünnepe – program
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 ingyenes mezőkövesdi kiadvány 
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Kányádi Sándor

Ballag már

Ballag már az esztendő, 
Vissza-visszanézve, 
Nyomában az öccse jő, 
Vígan fütyörészve.

Beéri az öreget 
S válláról a terhet 
Legényesen leveszi, 
Pedig még csak gyermek. 
 
Lépegetnek szótlanul 
S mikor éjfél eljő, 
Férfiasan kezet fog 
Múlttal a jövendő.

20
16Szilveszteri 

kabaréval 
zárta az óévet 
a MASZK

A hagyományokhoz hűen
a MASZK Egyesület 

szilveszteri kabaréval 
köszöntötte az új évet.  

A színtársulat december 30-án mutatta be idei 
„Indul a buli” című óévbúcsúztató estjét, 
amelyet látványos produkcióval nyitottak meg. 

A humoros jelenetben bővelkedő műsorban feltűnt 
például Gedeon bácsi, a női fodrász, a buta asszony 
története, Karinthy Frigyes éneklés-tanulásról szóló 
gondolatai, illetve az iskolások „Legyünk jók, de ho-
gyan” című produkciója is.

Az estet énekes betétek, táncok és újévi versek is 
színesítették. A szilveszteri repertoárban a színészek 
mellett a Matyó Nagymama Klub, valamint a Mező-
kövesdi Hangstúdió Egyesület tagjai is szórakoztat-
ták a nagyérdeműt. Molnár Zsanett
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Változások és döntések
december 16-án ülésezett a testület
Az intézményi térítési díjak-
ról, valamint a Matyó Rózsa 
Ünnepének megrendezéséről 
döntött városunk képviselő-
testülete december 16-án. Zárt 
ülésen a repülőtér, a Városi 
Tanuszoda, a Zsóry gyógyhely, 
továbbá a József Attila úti és a 
rendelőintézet udvarán talál-
ható orvosi rendelő fejlesztésé-
vel kapcsolatban is határoztak 
a képviselők.

A városatyák az önkormányzat költség-
vetési rendelete mellett a helyi iparűzési 
adórendeletet, a mezőkövesdi település-
rendezési eszközöket, továbbá az önkor-
mányzat 2015-ös közbeszerzési tervét 
is módosították. Megvitatták, illetve 
elfogadták a képviselő-testület 2016-os 
évre vonatkozó munkatervét. 

ÉTKEZTETÉS A városatyák határozatot 
hoztak a 2016. évi intézményi térítési 
díjakkal kapcsolatban: a gyermekét-
keztetési és a szociális étkeztetési díjak 
esetében sem lesz térítésidíj-emelés, így 
az igénylők a 2015-ös árakon vehetik 
igénybe a szolgáltatást.
– Nagy eredménynek tartom, hogy 
immár harmadik alkalommal nem 
változnak a térítési díjak, ezért 2016-ban 
is a 2013-as árakon tudjuk biztosítani az 
étkeztetést – mondta dr. Fekete Zoltán 
polgármester.

MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE A matyó népmű-
vészet 2012-ben felkerült az UNESCO 
szellemi kulturális örökség reprezentatív 
listájára, az esemény tiszteletére 2013-
tól minden januárban megrendezik a 
Matyó Rózsa Ünnepét. A rendezvény 
2016-ban kétnapos lesz. (A programot 
újságunk hátoldalán olvashatják.)
– Január 22-én fellép Mezőkövesd 
Város Fúvószenekara és a Twister 
Mazsorett Csoport, a Szent László Kó-
rus, valamint rock&roll táncbemutatót 
tart majd a SkyDance Sportegyesület. 
Emellett lesz matyó divatbemutató, míg 
a napot a Palmetta együttes koncert-
je zárja. Január 23-án Juhász László 
rendezésében a három matyó telepü-

lés, Mezőkövesd, Tard és Szentistván 
hagyományőrző csoportjainak részvé-
telével gálaműsor lesz a Városi Sport-
csarnokban – emelte ki a városvezető. 
Hozzátette, az előkészületeket látva 
biztos benne, hogy a rendezvény a 
matyóság méltó ünnepe lesz.

Emellett önkormányzati ingatlanok 
hasznosításáról, illetve mezőkövesdi 
intézmények, a rendelőintézet, a Vá-
rosgondnokság, az óvoda és bölcsőde, 
valamint a Közös Önkormányzati Hi-
vatal alapító okiratának módosításáról 
határoztak a testület tagjai. Ezen felül 
jóváhagyták az önkormányzati tulaj-
donú gazdasági társaságok Felügyelő-
bizottsági Ügyrendjét, továbbá döntés 
született a Mezőkövesdi Többcélú 
Kistérségi Társulás társulási megállapo-
dásának módosításáról is.

USZODA ÉS REPTÉR A képviselő-testület 
tagjai zárt ülésen kiválasztották a Városi 
Tanuszoda kivitelezőjét, miután a nyílt 
közbeszerzési eljárás lezárult.
– Nagy örömünkre mezőkövesdi 
vállalkozás nyerte a közbeszerzési el-
járást, így a létesítmény kivitelezője a 
Szilvási Építő Kft. lesz – tájékoztatott 
dr. Fekete Zoltán.

A polgármester a repülőtér fejlesz-
tését illetően elmondta, hogy az önkor-
mányzat egy 20 hektáros ipari parkot 
szeretne kialakítani a létesítmény terü-
letén, melyhez nagyon fontos a terület 
közművesítése. Kiemelte, hogy erre 
vonatkozóan kiválasztották a tervezőt, 

aki el fogja készíteni a közművesítési 
terveket, ezáltal felkészülten várják az 
esetleges pályázati lehetőségeket.

EGÉSZSÉG ÉS GYÓGYÁSZAT Városunk 
első embere hangsúlyozta, hogy szintén 
tervezési fázisba lépett a Zsóry gyógy-
hely fejlesztése, az ülésen kiválasztották 
a tervezőcsoportot, amely a gyógyhely 
fejlesztésének infrastruktúráját és a 
konkrét elképzeléseket fogja megtervez-
ni. Már megjelent a pályázati kiírás is, 
melyre márciusig lehet jelentkezni.

A városvezető végezetül elmondta, 
hogy a József Attila úti orvosi rendelő, 
valamint a Városi Rendelőintézet udvarán 
található, jelenleg is háziorvosi rendelőként 
funkcionáló épület újjáépítése is tervben 
van. A tervek elkészítéséhez ugyancsak 
kiválasztották a szakembereket.

Húszhektáros ipari parkot alakítanak ki 
a repülőtéren, teljes közüzemi hálózattal 

Újjáépítik az orvosi rendelőket, egyebek között 
a József Attila úton találhatót

B. K.
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a felkészülés éve volt 
December 30-án tar-
totta meg hagyomá-
nyos Évértékelő Ün-
nepségét Mezőkövesd 
Város Önkormányzata.

A Városi Galériában 
dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter foglalta össze, értékelte az 
elmúlt esztendőt. A város-
vezető beszélt a település 
népességi adatairól, Mezőkö-
vesd stabil gazdasági helyze-
téről, illetve az önkormányzat 
adóbevételeiről. 

Részletesen kitért a 2015-
ben megvalósult beruhá-
zásokra, például a Városi 
Rendelőintézet felújítására, a 
közvilágítási rendszer korsze-
rűsítésére is. Kiemelte, hogy 
az önkormányzat számos 
beruházást saját forrásból 
valósított meg, például járda- 
és útfelújításokat, a Szent 
László tér korszerűsítését, 
valamint ismertette azokat az 
intézkedéseket is, amelyekkel 
a város szépkorú lakosait, 
illetve a rászoruló családokat 
támogatták.

Kiemelte, hogy 2015 a 
felkészülés éve volt az önkor-
mányzatnál, hogy minél jobb 
pozícióból indulhasson a város 
a 2016–2020-as európai uniós 
pályázatokon. 
– Pályázatot nyújtunk be a 
Zsóry üdülőterület mint gyógy-
hely komplex turisztikai fej-
lesztésére, melynek keretében 
a fürdő jelenlegi főbejáratával 
szemben, a parkoló területén új 
rendezvény- és találkatér épül, 
valamint az arborétumban a 
meglévő zöldfelület megőrzése 
mellett fejlesztéseket sze-
retnénk végrehajtani külön-
leges fajták bemutatásával, 
sétálóutak, játszóterek, kültéri 
fitneszpark és növényszobrok 

kialakításával. A terület határán 
ugyanannyi parkolóhelyet 
építünk vissza, amennyi eddig 
is volt, így összességében a par-
koló-kapacitás nem csökken. – 
emelte ki dr. Fekete Zoltán. 

Emellett a tervek között 
szerepel egyebek mellett 
a repülőtér területén ipari 
park kialakítása, a város 
csapadékelvezető rendsze-
rének felújítása, a Hadas 
városrész rekonstrukciója, a 
Mezőkövesd–Bogács közötti 
kerékpárút megépítése is. 

Elmondta azt is, hogy a 
képviselő-testület legutóbbi 
ülésén kiválasztotta a tan-
uszoda építését végző céget, 
így jövő év elején elkezdőd-

het az állami forrásból meg-
valósuló uszoda építése.

Beszédének zárásaként az 
elmúlt év legfontosabb kultu-
rális, sport és egyéb rendezvé-
nyeit foglalta össze. 

Dr. Fekete Zoltán polgár-
mester köszönetet mondott 
Tállai Andrásnak, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium minisz-
terhelyettesének, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkár-
nak, térségünk országgyűlési 
képviselőjének, hogy embert 
próbáló országos feladatai 
mellett sem feledkezik meg 
Mezőkövesdről, és tanácsaival, 
illetve tevőleges segítségével 
nagy mértékben hozzájárult 
Mezőkövesd eredményeihez. A 
városvezető minden gazdasági 
társaság, cég, intézmény, civil 
szervezet 2015-ben végzett 
munkáját is megköszönte.

Az ünnepség zárásaként 
Vámos Zoltán alpolgármester 
mondta el pohárköszöntőjét, 
amelyben a Fidesz mezőköves-
di frakcióülésének jelentősé-
gét, valamint a rendelőintézet 
felújításának fontosságát 
emelte ki.

A szervezet ülésének első 
napirendi pontjában Tóth 
Imre elnök beszámolóját 
hallgathatták meg a részt-
vevők, aki a szervezet cél-
jairól, feladatairól beszélt. 
Kiemelte, továbbra is az 
egyik legfontosabb feladat a 
lakossági igények kiszolgá-
lása, valamint a tagok érde-
keinek minél hatékonyabb 
képviselete és munkájuk 
segítése.

TÁMOGATÁS Dr. Fekete Zoltán 
polgármester elmondta, az 
önkormányzat továbbra is 
nagy hangsúlyt fektet a helyi 
vállalkozások támogatására, 
hiszen azokat a munkála-
tokat, melyeket lehet, helyi 
vállalkozókkal végeztetnek el. 
Hozzátette, az önkormányzat 
jövőre is komoly fejlesztése-
ket tervez, és természetesen 
továbbra is számítanak a 
helyi cégekre, vállalkozókra a 
kivitelezésben. A városvezető 
egységes és nyilvános megje-
lenést javasolt a szervezetnek, 
hogy minden lakoshoz eljus-
sanak az IPOSZ tagságával és 
az általuk végzett lakossági 
szolgáltatásokkal kapcsolatos 
információk.

KITÜNTETÉSEK, ELISME-
RÉSEK Csirmaz István, a 
Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola igazgató-
ja, az intézményben zajló 
oktatásról, a felnőttképzés 
lehetőségeiről és a hiány-
szakmák támogatásáról 
osztotta meg gondolatait. 
Hangsúlyozta, a Kormány-
nak köszönhetően jelentős 
változás történt a korábbi-
akhoz képest, ugyanis 25 
éves korig a felnőttképzés, 
valamint a második szak-
ma megszerzése egyaránt 
ingyenes.

A közgyűlés kitüntetések 
és elismerések átadásával 
zárult. A díjakat Tóth Imre 
elnök adta át.

iposz-évzárás
Évzáró közgyűlést 
szervezett az Ipar-
testületek Országos 
Szövetségének (IPOSZ) 
mezőkövesdi szerveze-
te december 9-én.

M. Zs.

Az Ipartestület egyik 
legrangosabb elismerését, 

az IPOSZ Díjat ebben 
az esztendőben 

Bertha Miklós vehette át 
a tagok közülB. K.

A városvezető értékelte a tavalyi évet
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Advent utolsó vasárnapján a negyedik, 
a szeretet jelképező gyertyát gyújtották meg 

a városi adventi koszorún 
a Jézus Szíve templom előtti téren.

A s
ze

re
te

t l
án

gj
a

Az ünnepségen elsőként a László Károly úti Tagóvoda óvodásai mutatták be ka-
rácsonyi, verses, énekes, táncos műsorukat, amelyben például felelevenítették 
a négy gyertya történetét, miszerint a hit, a szeretet, az öröm lángja kialudhat, 
ha nem vigyáznak rá az emberek, de amíg a negyedik, a remény megmarad, 
az újra tudja lobbantani a másik három lángját. A legkisebbek után a Szent 
István Katolikus Általános Iskola tanulóinak műsora következett, melyet a versek 
mellett zenés videoösszeállítás színesített. Harmadik produkcióként a MASZK 
Egyesület verses, énekes összeállítását hallgathatta meg a közönség. 

A műsor után Takács Norbert, a MASZK Egyesület elnöke gyújtotta meg 
a negyedik, a szeretetet jelképező gyertyát. Ezt követően a városi gyertyagyúj-
tásra kilátogatók átsétáltak a Kavicsos-tó partjára, ahol gyertyával a kezükben 
körbeállták, jelképesen átölelték a tavat az összetartozás, a szeretet jegyében.

A Karitász Mezőkövesdi Szervezete ezen a vasárnapon is gyűjtött a 
rászorulók számára az Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű akciójuk 
keretében. A műsor után ez alkalommal is forralt borral és forró teával várták 
a közösen ünneplőket.

December 24-én délután pásztorjátékot mutat-
tak be a Szent László templom előtti téren.

Dr. Medvegy János plébános köszöntője után a Szent László 
Egyházközségben elsőáldozásra felkészülő gyerekek mutatták 
be a Kis Jézus megszületésének történetét. A gyermekeket 
Szabóné Varga Ágnes hitoktató készítette fel, a zenei részben a 
Szent Család Énekkar közreműködött.

Élő Betlehem

Karácsonyi 
vásárt rendez-
tek a Széchenyi 
István Katolikus 
Szakképző 
Iskolában 
december 10-én.

Karácsonyi 
vásár

A vásár több éves hagyományra tekint vissza az intézményben, melynek keretében a diákok 
által, a szakoktatók segítségével elkészített adventi és karácsonyi díszeket árusították. 
A tanulók egyebek mellett fából, fémből és textilből alkottak dísz- és ajándéktárgyakat 
(nyársbotokat, evőeszköztartókat, mécseseket, madáretetőket, adventi koszorúkat, párnákat, 
karácsonyfa-, valamint ajtó- és ablakdíszeket), de ezen felül például könyveket is árultak.

A bevételt teljes egészében az iskola alapítványa, a Széchenyi Szakképzési Alapítvány 
kapta meg, így a befolyt összeget például a tanulmányi kirándulások és a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó tanulók év végi jutalmazása mellett a testvériskolai kapcsolatok 
ápolására fordítják. A diákoknak az iskola szaktanárai közül Marton Ferencné, Bajzáthné 
Kiss Piroska, Bukta Katalin, Gál Bertalan, Fügedi László és Bata Jenő segített a tárgyak 
elkészítésében és az étterem díszítésében. 

Nagycsoportos óvodásokat várt 
a Bárdos Székhelyiskola Mikulása

Iskolánkban már hagyomány, hogy az első osztályos gyerekek az óvodásokkal együtt köszöntik a hozzájuk 
érkező Mikulást. Az idén is nagy szorgalommal, versekkel, dalokkal és különleges táncokkal készültünk 
erre a napra. Ünnepi díszbe öltözve, izgatottan vártuk a vendégek érkezését. Nagy örömünkre a László 
Károly úti Székhelyóvodából csaknem harmincöt nagycsoportos látogatott el hozzánk és nem kellett 
sokáig várni a Mikulás érkezésére sem. Szeretettel mutattuk be köszöntő műsorunkat, amely után a ven-
dégek megkapták az ajándékokat. Meglepetésként az óvodások is énekeltek nekünk és néhány kedves 
verset is elmondtak, amiért dicsérő szavakat kaptak a Mikulástól. Számunkra a legnagyobb jutalmat, a 
mosolygós, kipirult ovis arcok látványa jelentette. Reméljük, hogy jövőre ezek közül az óvodások közül 
sokan vendégváró elsősökké válnak iskolánkban!

Mikulás napi ünnepséget 
szervezett a Mozgássérül-
tek Mezőkövesdi Egye-
sülete december 5-én. A 
szervezet székházában 
kézműves foglalkozást 
tartottak, emellett 
mézeskalácsfigurákat 
is díszítettek. A fiatalok 
elsőként egy különleges kará-
csonyi csőpostát készítettek, melybe 
a Mikulásnak írt karácsonyi levelet is beletették. Az ünnepségre a 
Nagyszakállú is megérkezett, akit a gyerekek énekes és verses produk-
ciókkal köszöntöttek. Természetesen a jutalom sem maradt el, minden 
meghívott kapott ajándékot a Mikulástól. Az ünnepséget a Füredi 
Jóbarátok Egyesület zenés és táncos műsora színesítette. 

Eljött a Mikulás

mozaik

M. Zs.

B. K.

M. Zs.

B. K.

A Bárdos Lajos Székhelyiskola tanulói M. Zs.
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szeretlek, Faust!
Pozsgai Zsolt Szeret-
lek, Faust! című dráma-
játékát vitte színpadra 
november 26-án az Új 
Színház a Közösségi 
Házban. A Kiss József 
által rendezett nagy 
sikerű darab két fősze-
replője Lux Ádám és 
Kautzky Armand volt. 

Az 1944-ben induló történet 
a börtönbe zárt Mindszenty 
József életét mutatja be. A 
hitében mindig erős papot az 
időutazás révén a börtöntársa, 
Jávor Pál (Kautzky Armand) 
színész végigkíséri annak 
múltján, jelenén és jövőjén is. 
– Az általam megformált sze-
replő, Jávor Pál színész időuta-
zást javasol Mindszentynek, 
így 1919-ig visszautazunk az 
időben, amikor még fiatal pap 
volt, majd pedig a darab zárá-
saként a pap újratemetésének 
dátumáig, az 1980-as évek 
végére jutunk el. Ez az utazás 
azonban nem csak a törté-
nelmi események áttekintése, 

hanem bemutatja az ember-
nek a magában átélt utazását, 
fejlődését is, egy önismereti 
utat is végigkísérnek a nézők 
a mű révén – emelte ki a 
színművész. 

A darabban Mindszenty 
József szerepét Lux Ádám 
játszotta, aki kiemelte, hogy 
jól végigkövethető a műben 
az emberi lélek fejlődése. 
– A darab Mindszenty bíboros 
vívódásainak alapkérdéseiről 
szól: a hitről, a hit megtartásá-
ról, arról, hogy az élet kiélezett 
helyzeteiben hogyan tudja 
megőrizni a hitét. Ez a mai 
társadalmunkban, a ma embe-
rének is fontos kérdés –  fűzte 
hozzá Lux Ádám. 

A dráma számos eleme 
a mai kor embere számára is 
tanulságként szolgál. Az egyik 
ilyen konklúzió, hogy bármi 
történjen az emberrel, mindig 
higgyen, tartson ki a hite mellett. 
A felnőtt színházbérletes előadá-
sok következő darabjaként az 
Egy csók és más semmi című 
zenés vígjátékot tekinthetik meg 
a kultúrakedvelők február 18-án 
a Közösségi Házban. 

okulárét színpadra! 
Két felvonásban öt 
darabot vitt színpad-
ra a MASZK Egyesület 
december 12-én.
A Mezőkövesdi Amatőr 
Színjátszó Kör Egyesület 
2014 tavasza óta már 8 
alkalommal rendezte meg 
az Okuláré felolvasóestjét, 
melyeken a korábbi években 
3-3 tizenöt perces egyfel-
vonásos darabot dolgoznak 
fel. A mezőkövesdi egyesü-
let december 12-én az év 

során korábban feldolgozott 
művek közül ötöt vitt szín-
padra. A humoros darabok 
központi témája az egyén és 
tömeg, a szerelemtelenség, 
valamint az identitás volt. 

Az este során a közönség 
Fekete Ádám A kupakgyáros, 
Mozsik Imre Csatlakozás, 
Formanek Csaba Lala és Lili, 
valamint a Kilövési enge-
dély című írását, valamint 
Korcsmáros András Robi és 
Juli című vidám történetét 
ismerhette meg. 

MÚZEuMI MATINÉ – Generációk együtt-egymásért címmel rendeztek összejövetelt 
a Matyó Múzeumban december 10-én. Elsőként a mezőkövesdi óvodások ünnepi 
műsorát nézhették meg a vendégek, majd Agócsné Halász Andrea, a Matyó Mú-
zeum vezetője osztott meg történeteket a karácsonyi hagyományokról, valamint 
az ünnepi népszokásokról. A gyerekek kézműves foglalkozás keretében egyebek 
mellett kesztyű, rizs és gombok felhasználásával hóembert készítettek.

KAPTáRKöVEK Ünnepélyes keretek között mutatták be a Kaptárkövek című 
folyóirat tavalyi utolsó számát december 16-án a Városi Könyvtárban. Dr. 
Pázmándy László költő, a kötet egyik szerzője köszöntötte a résztvevőket, 
aki elmondta, hogy a fél évtizedes múlttal rendelkező folyóirat évszakon-
ként, azaz évente négyszer jelenik meg. 

A Kaptárkövek lényegében egy bükkaljai periodika, amely a szépirodal-
mi alkotások mellett hon- és helytörténeti írásokat is közöl. Hajdu Imre, a 
Kaptárkövek szerkesztője röviden ismertette a lap indulásának történetét, 
majd beszélt a tematikájáról és kiadásának céljairól. Daragó Károly karácso-
nyi dalcsokorral kedveskedett a jelenlévőknek.

kultúra

M. Zs.

Lux ádám és Kautzky Armand

M. Zs.

A fösvény
Moliere közismert művét, A fösvényt vitte 
színpadra a Mezőkövesdi Színészeti Egyesü-
let december 28-án. 

A két felvonásos darab, melyet Balogh Éva rendezett, 
nagy sikert aratott a közönség körében. A vígjáték a fukar, 
pénzéhes Harpagon és családjának tanulságos történetét 
mutatja be. A főhőst, Harpagont Kiss István Zoltán, míg a 
gazdag úr fiát Cléante-t Tóth István, lányát Elise-t pedig 
Gorzó Ágnes alakította. A társulat 2016 februárjában ismétli meg az előadást M. Zs.

B. K. 

-os- 
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zene

Ünnepi 
hangverseny

Karácsonyi 
házimuzsika címmel 
tartották meg 
a Mezőkövesdi Általá-
nos Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 
ünnepi koncertjét 
december 18-án.
A mintegy három évtizedes 
múltra visszatekintő hang-
versenyen az intézmény 
művésztanárai és növendé-
kei léptek fel. A színvonalas 

koncerten olyan ismert 
karácsonyi dalok csendültek 
fel, mint az Ó, gyönyörű 
szép, titokzatos éj, a Hej, 
víg juhászok, csordások 
vagy a Dicsőség. Emellett 
többek között Bartók Béla, 
Rachmaninov és Chopin 
műveiből is hallgathattak 
meg részleteket a zene-
szeretők. Az angol, az ír, 
továbbá a dél-amerikai 
karácsonyi ünnepi hangu-
latból is ízelítőt kaptak az 
érdeklődők.

Családi koncert
Második alkalom-
mal rendezték meg 
a Mozer-testvérek 
karácsonyi koncertjét 
december 21-én. 

A  „Szép rózsabimbó nyílt ki” 
című előadást tavaly is telt ház 
előtt mutatták be a Városi Ga-
léria dísztermében. A Mozer- 
testvérek: Boglárka, Előd és 
Attila, valamint családjuk ez 

alkalommal is színvonalas mű-
sorral kedveskedtek a nézők-
nek. A koncert során számos 
közkedvelt, klasszikus és mo-
dern karácsonyi dallam felcsen-
dült, például a „Ding-dong”, 
a „What child is it”, az „Ez az 
ünnep”. Az esemény zárásaként 
a résztvevők közösen énekelték 
el az „Ó, gyönyörű szép” című 
dalt, miközben apró ajándékkal, 
szaloncukorral kedveskedtek a 
közönségnek. 

Meghitt karácsonyi dallamok
Immár 21. alkalommal szervezett 
karácsonyi hangversenyt a Szent László 
Kórus december 26-án 
a Szent László templomban. 
A mezőkövesdi Szent László Kórus 2015-ben 
ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A 
jubileum alkalmából 2014. december 26-án 
karácsonyi hangversennyel nyitották meg az 
ünnepi programsorozatot. Tavaly több alkalommal 
kedveskedtek koncerttel, műsorral a közönségnek. 
A jubileumi évet 2015. december 26-án délután 

zárták, amikor az immár hagyományos 21. 
karácsonyi hangversenyüket hallgathatták meg az 
érdeklődők. Ez alkalommal a lágyabb, meghittebb 
dallamok kaptak hangsúlyos szerepet a kórus re-
pertoárjában. Az énekkar mellett a rendezvényen 
a kórustagok gyermekeiből egy éve megalakult 
babakórus is fellépett. 

Az esemény elején Mozerné Horga Stefánia, a 
Szent László Kórus vezetője összefoglalta a 2015-
ös esztendőt. Hozzátette, hogy az énekkarnak már 
két zenei CD-je megvásárolható, 2016-ra tervezik 
a harmadik hanganyaguk kiadását. 

Tűzpiros Virág
Élőzenés emlékműsort rendeztek Kovács Erzsi tisztele-
tére december 3-án a Közösségi Házban. Az énekesnő, 
előadóművész a magyar tánczene egyik kiemelkedő alakja 
volt, az 1950-es évektől egészen a kétezres évekig a zenei 
élet aktív tagjaként tevékenykedett. Kovács Erzsi tevékeny-
ségével kiérdemelte a Magyar Köztársaság Érdemrend kis-, 
valamint tisztikeresztjét, emellett az EmeRTon-Életműdíjat, 
a Déryné- és a Lyra-díjat is átvehette.

NEVES FELLÉPŐK A Mezőkövesden rendezett jó hangulatú 
emlékestet a Debreceni Magyar Dal és Nóta Színház Egye-
sület szervezte. A videobejátszásokkal színesített műsorban 
többek között Hoffer Teri, Soós Judit, Nyertes Zsuzsa, 
Aradszky László és Tilinger Attila szerepelt. Az élőzenét a 
Siliga Band szolgáltatta. 

„Az angyalok Mezőkövesdre jönnek” címmel ünnepi 
koncertet adott a Kiss Kata zenekar a Közösségi Házban 
december 14-én. Az együttes ismert nép- és karácsonyi 
dalokat játszott, melyeket a gyerekek együtt énekeltek 
és táncoltak a tagokkal. Interaktív játékokra invitálták a 
diákok a jó hangulatú műsorban, akik egyebek mellett 
táncoltak a színpadon, vonatoztak, valamint karácsonnyal 
kapcsolatos kérdésekre válaszoltak. Az egyórás koncert zá-
rásaként a Boldog karácsonyt neked! című dalt énekelték 
el az együttes tagjai. 

Karácsonyi 
gyermekműsor

B. K.

M. Zs.

A Mozer-testvérek: Attila, Boglárka és Előd

M. Zs.

Új CD kiadását tervezi idén kórus

B. K.

B. K.
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jubilált a reuma klub
Megalakulásának 10. évfordu-
lóját ünneplte tavaly 
a Mozgássérültek Mezőkövesdi 
Egyesülete „Együtt Egymásért” 
Reuma Klubja. 

A szervezet díjátadóval egybekötött 
jubileumi rendezvényének a Közösségi 
Ház adott otthont november 12-én.

Elsőként Kasza Lajosné, a Köztiszt-
viselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas 
Klubjának vezetője köszöntötte a megje-
lent vendégeket, majd Laki Zsuzsanna, a 
Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 
„Együtt-Egymásért” Reuma Klub vezetője 
ismertette a szervezet megalakulásának 
és működésének fontosabb részleteit. A 
klub vezetője elmondta, hogy a létszám 
a kezdetektől folyamatosan emelkedik, 
napjainkban már 165 taggal büszkél-
kedhetnek. Hozzátette, a tagok érdeklő-

dése szerteágazó, ezért egyebek mellett 
természetgyógyászattal, gyaloglással és 
egészséges életmóddal foglalkozó összejö-
veteleket tartanak, melyeken szakemberek 
előadását hallgathatják meg az érdeklő-
dők. Kiemelte, hogy rendszeresen részt 
vesznek a városi rendezvényeken, emellett 
felelevenítette a legemlékezetesebb 
kirándulásokat is. Megköszönte többek 
között dr. Fekete Zoltán polgármester és 
városunk önkormányzatának támogatá-

témahét a gimnáziumban
A Mezőkövesdi Szent László Gim-
názium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában ebben a tanévben 
is megvalósult a TÁMOP 3.1.4. 
pályázatban felvállalt témahét, 
mely a Szívvel-lélekkel címet 
kapta, és melyben mindenki szív-
vel-lélekkel vett részt. 
Idén is Pál Ilona tanárnő szervezte meg 
az osztályunk, a 10. C, illetve szaktaná-
raink segítségével.

Énekórán Tóth Katalin tanárnővel a 
régi népdalokról beszélgettünk, hogyan 
jelenítik meg az ember érzéseit, gondola-
tait. Csoportokba rendeztük a szomorú, il-
letve a vidám hangulatú népdalokat, majd 
az óra végén néhányat el is énekeltünk. 
A testnevelésen Varga Ivánné tanárnő a 
szív működéséről és betegségeiről beszélt, 
illetve arról, ha sportolunk, számos be-
tegséget elkerülhetünk. Informatikaórán 
Pajtókné Póta Erzsébet tanárnővel egy 
prezentációt készítettünk Szívünk titkai 
címmel. Szerda reggel a Szent László 
Plébánián dr. Medvegy János plébános úr 
tartott nekünk előadást, a lélek megje-
lenéséről a Bibliában. Ő egy egészen új 
nézőpontból „szívvel-lélekkel” próbálta 
megértetni velünk témahetünk lényegét. 

Rajzórán Jacsó Balázs tanár úrral Miche-
langelo és Pablo Picasso zseniális műveiről 
beszélgettünk. Angolórán Valkóné Fekete 
Krisztina és Kürthy Klaudia tanárnőkkel 
táblázatba foglaltuk életünk legmeghatá-
rozóbb eseményeit. Ezek közül a legfonto-
sabbat egy nagy szív közepébe írtuk és köré 
került a többi fontosabb esemény, majd 
kiszíneztük. A német nyelvi órán Járó Judit 
tanárnővel átismételtük a testrészeket és 
a főbb belső szerveket. Egy feladatlapon 
szívvel kapcsolatos német közmondásokat 
párosítottunk össze magyar megfelelőjével. 
Az óra végén meghallgattunk egy dalt is 
(Joris: Herz über Kopf /Szív az ész fölött), 
melyet lefordítottunk magyarra. 

Csütörtök délután az iskola díszter-
mében Szabó Edit lélekgyógyász tartott 
előadást Szívvel és lélekkel a mindenna-
pokban, szívvel-lélekkel a jelenben 
címmel. Nagyon tetszett ez a délutáni 
program is, sok érdekes, elgondolkodtató 
ismeretre tettünk szert. Fizikán Molnár 
János tanár úrral az EKG szerepéről néz-
tünk meg egy kisfilmet. Történelemórán 
Rigó Attila tanár úr vezetésével csopor-
tokban a négy világvallásról (keresztény, 
iszlám, buddhizmus, zsidó) készítettünk 
prezentációkat. Az óra végén mindegyik 
valláshoz eredeti nyelven próbáltunk el-

mondani egy-egy imát/fohászt. Matemati-
kaórán Panyiné Kálmán Ágnes tanárnővel 
olyan függvényt szerkesztettünk, mely egy 
szívet ábrázolt, ezért képlete a „Szere-
lem képlete” nevet kapta. Az óra további 
részében pulzusszámokkal végeztünk sta-
tisztikai műveleteket. Kémiaórán Kelemen 
Beáta tanárnő javaslatára a „Szerelem ké-
miájával” foglalkoztunk, s meghallgattuk 
diáktársaink részben az emberről, részben 
az állatokról szóló bemutatóit. 

A témahét óráira nagyon sok prezen-
tációt és plakátot készítettünk szívvel-
lélekkel, utóbbiak osztálytermünk falát 
díszítik, így sosem felejtjük el, milyen 
érdekesen telt a hét. 

sát. Ezt követően a szervezet kiemelkedő 
munkát végző tagjai vehettek át elisme-
réseket a klub vezetőjétől. 

Az ünnepség kulturális műsorral foly-
tatódott, többek között a Matyó Nagyma-
ma Klub Egyesület előadásában az Élet-
képek című könnyed, zenés és humoros 
produkciót is megnézhették a jelenlévők, 
Hajnerné Tóth Ágnes verssel, Pázmándi-
Guba Viktória pedig matyó népdalcsokor-
ral kedveskedett az ünneplőknek.

Laki Zsuzsanna 
klubvezető és 
Bukta László 
elnök 
munkáját 
is jutalmazták

B. K.

Hajdu Gréta 10. C
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A mai Mindszenty 
utcát korábban Bacsó Béla 

útnak hívták. A „bacsó” szó kisbe-
tűvel számadó juhászt jelent. Így kis 

túlzással Csirmaz Istvánt, aki egy családi 
házban ezen az utcán született, 

„a szavakat terelő juhásznak” is nevez-
hetnénk. Egy nyolcgyerekes család-

ban, hatodik gyermekként, itt 
látta meg a napvilágot, 

58 évvel ezelőtt.

filter

„Szavakat terelő pásztor”
Csirmaz istvánról

Kultúrcikk-eladó képesítése van. 
Mivel nem szerette a lekötött-
séget, ezért az országban több 

helyen és több foglalkozásban lát-
hattuk volna. Volt raktárkezelő-tiszt, 
térmester és segédmunkás is. 

Édesapja, Csirmaz József táncta-
nár volt. Többnyire parasztembereket 
tanított, de gimnazistákat is. (Sum-
másokat is. Így nem jöttek zavarba, ha 
a Dunántúlra, vagy Németországba 
kerültek és táncolni kellett.)

Állandó munkatársa egy időben 
egy harmonikás, Sereg József volt, aki 
készségesen százszor is újrakezdte a 
zenét, ha valami hiba miatt leálltak.

Nemcsak Kövesden, hanem a volt 
járás községeiben is, nemzedékeket 
tanított zenére mozogni. Egy időben a 
kövesdi néptánccsoportot is vezette.
Fia, Csirmaz István, verseket ír. A 
költők közül Ady Endre, Kondor Béla, 

a pap-költő Sík Sándor és Laboda 
Kálmán verseit kedveli. „Azokat a 
verseket szeretem, amelyeknek lelke 
van!” – mondja. Szívesen olvasgatja 
régi korok költőinek verseit. 

A Mezőkövesdi Újság már több 
versét is leközölte, és a Matyóföld 
című kiadványban is megtalálhat-
juk írásait. Már egy vastag kötetnyi 
verse gyűlt össze. 

„A csendet szeretem. Ilyenkor 
az ember közelebb van önmagához. 
Nem a zajban, a csöndben van az 
Isten” – nyilatkozta.

Prózai írásai is vannak. Jelenleg 
inkább a szatírához, az iróniához áll 
közelebb e téren. A humort is kedveli.

Édesanyja a Felvidékről szárma-
zott ide, a kitelepítések idején. A 
családfán iskolaigazgatókat, tanítókat 
is találunk.  Csirmaz István jelenleg 
Egerlövőn él. Cs. Cs. I.

Milyen derült az ég
békének lámpásai odafönt

világít a sok csillag
szelíden nevet ránk a hold
alattunk ebben a nagy csendben
roppan néha a hó

Istállóban lovak bóklásznak
zörögnek

Farsang van
Megyek felszalagozom őket
az utcára kijövünk
vágtázó patájuk dobogása 
– hogy élnünk kell –
legyen üzenet a jövőnek!

Cs
irm

az
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Ománban rendezték tavaly novemberben 
a Laser Radial felnőtt női VB-t, amelyen a 
mezőkövesdi származású Érdi Mária is részt 
vett, noha még a korosztályos világversenye-
ken áll rendre rajthoz. Összesítésben a 42. 
helyen végzett a jóval tapasztaltabb verseny-
zők között. A tavalyi esztendő utolsó, s 2016. 
első napjaiban pedig Malajziában szállt vízre 
a balatonfüredi színekben versenyző Érdi, 
s egy gyengébb futamtól eltekintve uralta a 
viadalt, amelynek köszönhetően aranyérem-
mel fejezte be a 45. ISAF Ifjúsági Világbaj-
nokságot Langkawiban.
– A malajziai verseny elég nehéz volt, 
trükkös körülményekkel és a világ legjobb-
jaival. Az én célom az volt, hogy érmet 
szerezzek, de így, hogy sikerült megint az 
arany, nagyon boldog vagyok. A felnőtt 
mezőnyben való versenyzés mindig nagyon 
hasznos, nagyon sokat lehet tanulni belőle. 
Erre a legutolsó versenyre még nem any-
nyira segített, de hosszú távra nagyon sok 
tapasztalatot szereztem Ománban, láttam, 
hogy még hova kell fejlődni – mondta Érdi, 

aki egyébként Ománban az Aranycsoport-
ba jutott, s futam ötödik és tizennegyedik is 
lett a száz versenyző között.
– Fizikailag még el vagyok maradva a világ 
élmezőnyétől, de ezen dolgozom napról 
napra. Összességében nagyon örülök a 42. 
helyemnek, voltak nagyon jó futamaim is, 
a legjobb futamhelyezésem ötödik volt. 
Ebben a futamban sikerült legyőznöm az 
olimpiai bajnokot, aminek külön örültem. 
Egy kis hiányérzet maradt azért bennem, 
hiszen Riora olimpiai kvótát szerezni nem 
sikerült, de keményen készülök a követ-
kező kvótaszerző versenyre és próbálok 
minél többet fejlődni addig. Még két helyet 
fog kapni Európa, nagyon sok nagymenő 
hajt erre a két helyre, például a 2014-es 
Európa-bajnok és az idei Európa-bajnoki 
ezüstérmes és még sorolhatnám a jobbnál 
jobb vitorlázókat  – értékelt a felnőtt VB 
után a 17 esztendős Érdi, aki októberben 
megnyerte a hazai férfi felnőtt bajnokságot 
a Balatonon, nyáron pedig korosztályos 
EB-t és VB-t nyert.

Aranycsoport után aranyérem érdinek

T. B.

A felnőttek 
között a negy-

venkettedik, 
az ifjúságiak 
között pedig 

első lett a világ-
bajnokságon 

Érdi Mária
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Harmincéves 
jubileum
Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte tavaly a Mezőkö-
vesdi Honvédelmi és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubja. 
A szervezet jubileumi ünnepségét december 8-án rendezték 
meg a Kispipa Étteremben.
A hivatalosan 1985. október 31-én alakult klub jubileumi összejövetele Kovács 
Máriának, a szervezet elnökének beszámolójával kezdődött, aki a klub idén 
elvégzett feladatait és tevékenységét ismertette. Ezt követően Bukta Imre, a 
szervezet titkára emlékezett vissza az alapítás időszakára, továbbá az elmúlt 
három évtized kiemelkedő eseményeiről osztotta meg gondolatait.

KöSZöNTŐK A rendezvényen a meghívott vendégek, többek között dr. Fekete 
Zoltán polgármester és Szerencsi Árpád rendőr alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság vezetője köszöntötte a tagságot. Mindketten méltatták a 
klub tevékenységét, valamint a továbbiakban is támogatásukról biztosították 
a szervezetet. Az ünnepség zárásaként a Bárdos Lajos Tagiskola diákjainak és 
tanárainak meghitt karácsonyi műsorát nézhették meg a résztvevők.

idősek karácsonya

A hagyományokhoz 
híven ismét megren-
dezték az Idősek Kará-
csonyát városunkban: 
december 18-án a 
Közösségi Házban.

A rendezvényen elsőként 
Tállai András, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtit-
kár, országgyűlési képviselő 
köszöntötte városunk szép-
korú lakosait. Hangsúlyozta, 
a karácsony jó lehetőség arra, 
hogy megköszönjük az idősek 
munkáját, mellyel segítették 
családjuk, Mezőkövesd és az 
ország fejlődését. Kiemelte, 
hogy a karácsony különleges 
ünnep, melyre lélekben is fel 
kell készülni, ezért az adventi 
időszak szerepe is nagyon 
fontos. Hozzátette, hogy az 
országban sok településen, 
köztük Mezőkövesden is kö-
zösen ünneplik az emberek a 
karácsony közeledtét, a városi 
adventi gyertyagyújtások 
évek óta nagyon népszerűek 

az itt élők körében. Tállai 
András végezetül mindenki-
nek boldog, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánt. 

Ezt követően dr. Medvegy 
János, a Szent László temp-
lom plébánosa mondott 
ünnepi köszöntőt, aki beszé-
dében többek között Isten 
szeretetéről és irgalmasságá-
ról osztotta meg gondolatait.

ÜNNEPI MŰSOR A Mezőkö-
vesd Város Önkormányzata, 
a Szent László és a Jézus Szíve 
Egyházközségek, valamint a 
Mezőkövesdi Kistérségi Szoci-
ális és Gyermekjóléti Szolgálat 
által szervezett ünnepségen 
a mezőkövesdi Szent László 
Kórus Kamaracsoportjának, 
valamint a László Károly úti 
Tagóvoda nagycsoportosainak 
karácsonyi műsorát nézhették 
meg az érdeklődők. Emellett a 
Százrózsás Néptáncegyüttes, 
majd a Matyó Nagymama Klub 
Egyesület ünnepi előadását 
is láthatták a jelenlévők. Az 
Idősek Karácsonya hálaadó 
szentmisével folytatódott a 
Szent László templomban. 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének működéséről szóló beszámolót hallgat-
hatták meg az Idősügyi Tanács tagjai, a szervezet december 10-ei összejövetelén.

Első napirendi pontban Bukta László, a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületé-
nek elnöke tájékoztatta a tagságot a szervezetről. Beszélt egyebek mellett az egyesület 
alapításáról, felépítéséről, valamint szociális tevékenységéről. Emellett történetének 
fontosabb állomásait, az egyesületen belül működő klubok, illetve a Támogató Szolgá-
lat tevékenységét ismertette. Ezen felül felhívta a tagok figyelmét azokra a pályázati 
lehetőségekre, melyeket szépkorúak is igénybe vehetnek. A tagság ezt követően az 
Idősügyi Tanács jövő évi munkatervét beszélte és vitatta meg.

Idősügy

Évzáró összejövetelt tartott a 
Mozgássérültek Mezőkövesdi 
Egyesületének SM Klubja 
az egyesület székházában 
december 10-én. 
Elsőként Gáspár László klubvezető 
ismertette egyebek mellett az év 
elején indított kupakgyűjtő akciót, 
melynek köszönhetően – a Mozgás-
sérültek Mezőkövesdi Egyesületének 
támogatásával – egy szobakerék-
párt sikerült vásárolniuk. Emellett 
kiemelte például Ternován Zoltán 
akcióját, aki májusban a „Te se add fel” 
elnevezésű országos kerékpáros körút 
teljesítésével hívta fel a figyelmet az 
SM betegségre. Szó esett továbbá a 
Mezőkövesden rendezett 27. Országos 
SM Napról is. A beszámolót Molnár 
Zsanett életmódtanácsadó előadása 

és termékbemutatója követte, míg 
zárásként a jövő évi programokról és 
tervekről beszéltek a résztvevők.

SZOBABICIKLI A klub az Országos SM 
Társaság által januárban elindított 
kupakgyűjtő akcióhoz csatlakozott, 
melynek keretében az összegyűjtött 
kupakokért összesen 37 000 Ft-ot 
kaptak. A Mozgássérültek Mezőkövesdi 
Egyesülete saját forrásból ugyaneny-
nyit hozzátett ehhez az összeghez, 
így az SM Klub meg tudta vásárolni a 
szobakerékpárt. A biciklit november 
24-én kapták meg, és az egyesület 
székházában helyezték el. A kerékpárt 
az egyesület tagjai ingyenesen 
használhatják.

A kupakgyűjtő akció nem fejező-
dött be, az SM Klub tagjai év végéig 
várják a felajánlásokat.

SM-évzáró

B. K.

A tagok emléklapot vehettek át 
a szervezet vezetőitől, emellett külön köszöntötték 

Galambos Sándort, a klub első elnökét, akinek 
dr. Fekete Zoltán ajándékcsomagot és virágot adott át

B. K.

B. K.B. K.



12    mezőkövesdi újság 2016/1

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
január 10–16-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

január 17–23-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

január 24–30-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

január 16.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

január 23.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

január 30.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban 2015. december 8. és 2016. 
január 4. között 5 házasságkötést és 37 
halálesetet anyakönyveztek. Ezek közül 
az alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez. 

Házasságkötés
Orosz Sándor – Pálinkás Orsolya,
Pázmándi Balázs – Kis Alexandra,

Zimányi József – Üveges Ilona,
Bukta Attila – Nádor Krisztina.

Haláleset
Molnár Bertalanné 85 éves,
Gyurcsán Andrásné 81 éves,

Bukta Mihályné 87 éves
Farkas József 80 éves,

Busa Zsófia Réka 35 éves,
Pólik László 82 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: január 24.

Harangszó
szent lászló egyházközség
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
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 templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

reFormátus egyházközség
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Programajánló
Január 15. péntek

11 – 18 óráig Véradás a Közösségi Házban

Január 17. vasárnap

11 – 17 óráig MEGA Játszóház a Sportcsarnokban

Január 22-23. péntek–szombat

MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE a Városi Sportcsarnokban

köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondok köszönetet 
mindazoknak, akik segítségem-
re voltak a „Karácsonyig el kell 
érnünk Betlehembe” című műsor 
megvalósításában.

K. Dudás Mária

Mezőkövesd Város önkormányzata 
pályázat útján történő 

bérbeadásra hirdeti meg

a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. 
fsz. 1. szám alatti, 56 m2 alapterületű, 

2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel 
rendelkező, komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. január 29. (péntek)

Helye: Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Mátyás király út 112., 
Polgármesteri titkárság.

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató meg-
tekinthető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal földszinti hirdetőtábláján, a városi honla-
pon – www.mezokovesd.hu –, illetve átvehető 
a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112. sz. em. 28. sz. irodahelyisé-
gében ügyfélfogadási időben 
(tel.: 49/ 511-536).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Hirdetmény

Január 19. kedd 
17 óráTól Mezőkövesdi KC – ÓAM Ózdi KC felkészülési kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Január 27. szerda 
18 óráTól Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyösi KK felkészülési kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Január 23. szombat 
Mezőkövesd Zsóry FC – FC Hatvan és Mezőkövesd Zsóry FC – Cigánd SE felkészülési labdarúgó-mérkőzések 
a Városi Stadionban

Január 27. szerda 
Mezőkövesd Zsóry FC – Ceglédi VSE felkészülési labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Január 30. szombat

8 óra 45 percTől 32. Matyó pékség (Kis Matyó) Rapid Open sakkverseny az Abkarovits Jenő tér 1. alatt

Stopper
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Moziajánló 
közhírré tétetik

Tisztelt lakásszövetkezeti és társasház tulajdonosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Társasházak energia-megtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogramra elektronikusan 
benyújtott ZFR-TH/17153968 azonosító számmal ellátott pályázata a nemzeti fej-
lesztési miniszter 2015. december 1-jei döntése értelmében a 3400 Mezőkövesd, 
Ifjúság u 1. sz. társasház 7.963.457 Ft, azaz hétmillió-kilencszázhatvanhárom-
ezer-négyszázötvenhét Ft összegű támogatásban részesül.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a ZFR-TH/17153973 azonosító számmal ellátott 
pályázata a nemzeti fejlesztési miniszter 2015. december 1-jei döntése értelmében 
a 3400 Mezőkövesd, Ifjúság u. 3. sz. társasház 8.574.962 Ft, azaz nyolcmillió-
ötszázhetvennégyezer-kilencszázhatvankettő Ft összegű támogatásban részesül.

A lakásszövetkezet igazgatósága nevében gratulálunk a társasházaknak az elért 
eredményhez és szeretnénk megköszönni minden pályázatban segítő és a pályázat 
sikeréhez hozzájáruló személynek a közbenjárását.

Lakásszövetkezetünk részéről reményeinket fejezzük ki, hogy mielőbb sikerül 
megkötni a kölcsönszerződéseket az OTP pénzintézettel. Bízunk abban, hogy kora 
tavasszal már megkezdődhetnek az előkészítő tárgyalások az energia-megtakarítást 
eredményező fenti épülettömböket érintő kivitelezést illetően. Póta László

elnök, Lakásszövetkezet

Az Egri úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a 2014. évben az SZJA 
1%-ának felajánlásával támogatták az 
„Egri úti Óvodásokért” Alapítványunkat. 

A támogatásból fejlesztő játékokat 
vásároltunk a gyermekeknek.

Bízunk további támogatásukban!
Az alapítvány adószáma: 

18443363-1-05
Az alapítvány számlaszáma:   
11734107-20116822-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Dohány úti Tagóvoda köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a 2014. évben az SZJA 
1%-ának felajánlásával támogatták az 
„Úszással az egészségért” Alapítványunkat. 

A támogatásból óvodai bútorokat 
vásároltunk a gyermekeknek.

Kérjük, 2016-ban is 
támogassák óvodánkat!

Az alapítvány adószáma:
18423633-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 
11734107-20108155-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Móra Ferenc úti Tagóvoda köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik 2014. 
évben az SZJA 1%-ának felajánlásával 
támogatták a ’Gyermeki Személyiség- 
és Óvodafejlesztési’ Alapítványunkat. 

A támogatásból fejlesztő játékokat 
vásároltunk a gyermekeknek. 

Bízunk további támogatásukban!  
Adószámunk: 18423640-1-05
Az alapítvány számlaszáma: 

11734107-20107783
Alapítvány kuratóriuma

A „VII. sz. Óvoda Gyermekeiért” 
Alapítvány nevében köszönjük 
mindazok támogatását, akik 2014. 
évben az  SZJA 1%-át gyermekeink-
nek felajánlották.

A támogatásból óvodánkba 
csoportszobai bútort és rugós udvari 
játékot vásároltunk.

Bízunk további támogatásukban!
Az alapítvány adószáma: 

18423468-1-05
Az alapítvány számlaszáma: 
11734107-20112718-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Deák Ferenc úti Bölcsőde köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik a 2014. 
évben az SZJA 1%-ának felajánlásával 
támogatták a „Csibe Alapítványt”. 

A támogatásból korszerű fektetőket 
és fejlesztő játékokat vásároltunk a 
gyermekeknek.

Bízunk további támogatásukban!
Az alapítvány adószáma: 

18446816-1-05
Az alapítvány számlaszáma:
10402733-50526652-69571007

Alapítvány kuratóriuma

Köszönetnyilvánítások

Mezőkövesd és térsége FIDESZ szervezetei és a Polgári Körök nevében 
szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az

„Együtt a térség összefogásáért”
elnevezésű

XI. POLGáRI ESTÉLYRE
2015. február 6-án (szombat) 19 órára

a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokba (Kavicsos út 9.)

Az est fővédnöke:
Németh Szilárd,

országgyűlési képviselő,
a FIDESZ alelnöke

Védnökei:
Kondás Vilmos,

a 15 éves Géniusz Könyváruház tulajdonosa

Jámbor Flórián,
Bükkszentkereszt polgármestere

Az est házigazdája:
Tállai András,

a Nemzetgazdasági Minisztérium
miniszterhelyettese,

parlamenti és adóügyekért felelős 
államtitkár, országgyűlési képviselő

Műsorvezetők:
Szabó-Bodnár Ágota,

a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

és
dr. Hajdu András,

a Mezőkövesdi Járási Hivatal
hivatalvezető-helyettese

Program:
Gyülekezés: 18–19 óráig.

Ünnepélyes megnyitó, majd műsor.

Sztárvendég:
Bereczki Zoltán

Vacsora, tánc, tombola.

A zenét a Randevú zenekar
szolgáltatja.

Az estélyre a belépőjegy ára 
5000 Ft,mely magában foglalja 

a vacsora árát.
Kérjük, tombolafelajánlásával járuljon 

hozzá a rendezvény sikeréhez!

A Polgári Estéllyel kapcsolatban
érdeklődni, illetve jegyeket vásárolni
február 4-ig (csütörtök), 8–16 óráig a

FIDESZ Irodában lehet
(3400 Mezőkövesd, Varga Pál út 2.,

tel.: 49/411-286).

Szeretettel várunk
minden kedves vendéget!

Január 27. szerda, Közösségi Ház 
17 óráTól: Alvin és a mókusok – A mókás menet
Színes, magyarul beszélő, amerikai családi 
vígjáték, 86 perc, 2015.
Rendező: Walt Becker
Szereplők: Bella Thorne, Kaley Cuoco, Matthew 
Gray Gubler, Jason Lee

19 óráTól: Pofázunk és végünk Miamiban
Színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 
101 perc, 2016.
Rendező: Tim Story
Szereplők: Olivia Munn, Ice Cube, Kevin Hart, 
Tika Sumpter

Miután Ben Barber (Kevin Hart) bizonyította, hogy 
rendőrnek sem feltétlen utolsó és néha a duma is 
lehet olyan veszélyes fegyver, mint egy gyorstüzelő, 
megkapta az esélyt James Payton (Ice Cube) húgánál. 
Angela (Tika Sumpter) így hozzá is ment szószátyár 
főhősünkhöz. A rendőrök élete azonban nem pihenés, 
csapatunk ez alkalommal Miami felé veszi az irányt, 
ahol egy drogdílert szeretnének lekapcsolni, aki Atlanta 
felé teríti a veszélyes anyagot. A fiúknak ez alkalommal 
újabb segítőtársuk is akad, ugyanis a helyi rendőrség 
egyik embere is melléjük szegődik. (online-film.hu)

A 2016-os lapozható kiadvány 1500 Ft-
ért vásárolható meg a Városi Könyvtár-
ban és a Mezőkövesdi Média Nonprofit 
Kft. irodájában

Újra 
kapható 
a városi 
falinaptár!
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sportkalauz

lemásolnák az előző két tavaszt

Megszakítva hét mérkőzésből álló vereség-
sorozatát győzelemmel mehetett karácso-
nyi pihenőre a Mezőkövesdi KC. Szepesiék 
december 16-án a Cegléd ellen a Magyar 
Kupában vívták ki a továbbjutást, miután 
kéziseink 13-11-es félidőt követően Benis 
utolsó másodpercekben szerzett góljá-
val 26-25-re nyertek. A meccs hőse Kiss 
Roland volt, aki a második félidőben hat 
helyzetéből hatot értékesített.

Szepesiék a Final Fourba jutásról 
döntő összecsapást az Orosházi FKSE-
Linamar vendégeként játsszák majd le 
február 3-án 18 órakor. A másik pár-
harcban a Balatonfüred Csurgóra láto-
gat. Döntetlen esetén a vendégcsapatok 
jutnak tovább.

ÉRTÉKELÉS Skaliczki László az évre visz-
szatekintve elmondta, megterhelő volt 
a csapat számára a húsz tétmérkőzés és 

a 12 edzőmeccs. A szezon első felében 
jól szerepeltek, majd a Cegléd elleni, egy 
góllal elbukott bajnoki megtörte a gárdát, 
azt követően nem találtak magukra. 
Nem kedvezett a csapatnak a bajnokság 
ritmusa, a sűrű első két hónap, majd a 
ritkás második rész. Sérülésekkel és egyéb 
problémákkal is küszködtek, távozott két 
kapus is. Nem volt elégedett az átlövő-tel-
jesítménnyel, reméli, mihamarabb sikerül 
megoldást találni a szerkezeti gondokra.
– A szemlélettel is voltak problémák, 
mindenki kifogást keresett, egymás-
ra mutogatott. A nehézségekkel sem 
sikerült megküzdenünk, a kihívásokat 
rosszul éltük meg. Hozzátartozik, hogy 
a meccsekre való ráhangolódásban, az 
első félidőkben komoly hiányosságok-
kal küzdöttünk. A bosszantó vereségek 
adódtak a szerkezeti hiányosságokból, 
az aktuális erőnlétből, de leginkább 

abból, hogy mentális állóképességünk 
elfogyott. A csapatnak is van tanul-
ság, amit levonhat, azt várom, hogy 
mindenki reális önértékeléssel tud 
fölszállni a hajóra, amely reményeink 
szerint a bennmaradást jelentő kikötőbe 
tart – mondta el az első idei tréningen 
Skaliczki László. A vezetőedző szerint 
fő az optimizmus, erőt meríthetnek a 
kupameccsből, s a jól sikerült tavalyi és 
tavalyelőtti tavaszokból. A lényeg, hogy 
mindenki akarjon fejlődni, megalkuvást 
nem tűrően harcolni, számít a lelkes 
szurkolói magra is. Az alapszakasz végé-
re 16-18 ponttal lenne elégedett.

Országos döntőbe jutott a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola VI. korcsoportos fiú 
kézilabdacsapata.
A diákolimpia országos elődöntőjét Nyíregyházán 
rendezték meg január 8-án, melyen Panyi Lóránd 
együttese két mérkőzést játszott. Kézilabdázóink 
az első összecsapásukon 38-13-as győzelmet arat-
tak a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium 
és Szakközépiskola gárdája ellen, míg a döntőben 
a házigazda Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium 
csapatával találkoztak. Együttesünk a fináléban is 
remekül játszott, ennek köszönhetően 26-20-ra 
nyertek Kissék. A Panyi-fiúk a szép sikernek kö-
szönhetően bejutottak az országos döntőbe, amit 
január 22-e és 24-e között fognak megrendezni 
Veszprémben.

az ország legjobbjai 
között

két fájó vereség...
Az NB II-es sakkbajnok-
ság 5. és 6. fordulójában 
a Tiszavasvári SE és a 
Sajóbábonyi Sakk és Sza-
badidő SE volt a Mezőkö-
vesdi SE ellenfele.

Együttesünk – bár mindkét 
alkalommal gyengébben álltunk 
fel, mint szerettük volna – ver-
hető vetélytársaktól szenvedett 
egyaránt 7,5-4,5 arányú veresé-
get. Sakkozóink ugyan 3 pont 
előnnyel továbbra is a 11. helyen 
állnak a 12 csapatos mezőnyben, 
de nehéz mérkőzések várnak 
rájuk a bennmaradásért Nádud-
varral folytatott küzdelemben.

a két mérkőzésen
– másfél pontot gyűjtött: 
Sallai János és Csontos 
Dominik
– egy pontot szerzett: 
Barabás Tibor, Zelei Zoltán 
és Póta Lajos
– fél pontot kapart ösz-
sze: Éberth Zoltán, Kelemen 
György, Hegedűs Rafael, 
Hunkó György, Hajnal Gyula 
és Hajdú Sándor.
játszottak még: Kántor József, 
Pongrácz Attila, Pap Kristóf, Tóth 
László és Kántor Attila.

A következő fordulóban, 2016. 
február 14-én a Hajdúböszörményi 
SE lesz az ellenfél, idegenben.

Két hét pihe-
nőt követően 
megkezdte a 

felkészülést a 
tavaszi szezon-

ra a Mezőkö-
vesdi KC.

T. B.

 Dr. T. B.bokri

Az MKC nagy küzdelemben 
győzte le a Ceglédet



szövetségi kapitány ült a padra
Pintér Attila lett a Mezőkö-
vesd Zsóry FC NB II-es felnőtt 
csapatának új vezetőedzője. A 
szakembert, aki fél + egyéves 
szerződést kötött a klubbal, saj-
tótájékoztató keretében mutat-
ták be december 30-án.

A 49 esztendős Pintér Attila játékosként a Fe-
rencvárossal kétszer bajnoki ezüstérmet, míg 
1991-ben Magyar Kupa győzelmet ünnepel-
hetett. Egyik legnagyobb sikereként részt vett 
az 1984-ben Ifjúsági EB-n, ahol a korosztá-
lyos válogatott tagjaként aranyérmet szerzett. 
Edzői pályafutását 1994-ben kezdte Baján, 
majd irányította a Sárvár, a Celldömölk, a 
Pápa és a MATÁV Sopron csapatát. 2003-
ban átvette az FTC szakmai irányítását, ahol 
bajnoki címet és Magyar Kupa győzelmet 
ért el, egy évvel később a Sopron csapatával 
is aranyérmes lett a kupában. A Győri ETO 
csapatát két ízben, 2009 és 2011 között, majd 
a 2012-13-as szezonban is irányította, a Rába-
partiakkal bajnoki bronzérmet szerzett. A 
szakember 2013. december 19-étől majdnem 
egy éven át szövetségi kapitányként vezette a 
magyar felnőtt válogatottat.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Pintér Attilát sajtótájé-
koztató keretében mutatták be a klub szék-
házában december 30-án. Tállai András, a 
Mezőkövesd Zsóry FC elnöke elmondta, 
szeretnék bebizonyítani, hogy széleskörű 
összefogással egy kisvárosban is meg lehet 
teremteni a minőségi labdarúgás feltételeit, 
ennek fényében fejlesztik az infrastruktú-

rát, épül például a stadion, valamint egy új 
edzőcentrum. A csapat szerepléséről meg-
jegyezte, hogy tavaly a biztató őszi szezon 
ellenére nem sikerült visszajutni az élvonal-
ba, és ugyan idén is jól kezdték a bajnoksá-
got, ezután ismét hullámvölgybe kerültek. 
Benczés Miklós lemondását követően 
egy olyan sikeres, tapasztalt szakembert 
kerestek, akitől sokat tanulhatnak és képes 
lehet segítséget nyújtani a feljutásban. Pintér 
Attilával karácsony előtt vették fel a kapcso-
latot és mintegy két hetes tárgyalássorozatot 
követően állapodtak meg.

A szakember székfoglalójában 
elmondta, döntésében nagy szerepet 
játszott, hogy a kövesdi vezetők az első 
pillanattól bíztak benne és ragaszkodtak 
a személyéhez. Kiemelte, vonzó számára, 
hogy itt komoly célok vannak, és nagy 
hatással volt rá az az összefogás és el-
szántság is, ami a helyi labdarúgást övezi. 
Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy reális 
célokat tűzzenek ki, a feljutás eléréséhez 
sok munkára és erősítésre is szükség 
lesz, de azért fognak dolgozni, hogy ezt 
teljesítsék. Elmondta, hogy a riválisok-
kal szemben lépéshátrányban vannak, 
hiszen a 2. helyen álló ZTE 4 ponttal áll 

a Mezőkövesd előtt, ettől függetlenül 
minden mérkőzésen győzelemre fognak 
törekedni. Hozzátette, szereti a kihíváso-
kat, viszont nem szereti a langyos vizet, 
éppen ezért ideális lehetőség számára a 
mezőkövesdi megbízatás.

HÁROM ÉRKEZŐ A felkészülést január 4-én 
kezdte el felnőtt csapatunk Pintér Attila 
irányításával. Munkáját Ulbert Tibor ka-
pusedzőként, míg Farkas József pályaedző-
ként segíti. A játékoskeretben lapzártánkig 
négy változás történt. Takács Péter szerző-
dése 2015. december 31-én lejárt, ezután 
Békéscsabára igazolt. Az érkezők között 
van régi-új hálóőrünk, Horváth Tamás, 
aki a Puskás Akadémiától jött, Tóth Bence 
Szolnokról, valamint a korábban Győrben 
játszó, legutóbb a román 2. osztályú Farul 
Constancat erősítő Nicorec Mihai.

Labdarúgóink az első két edzőmérkő-
zést január 23-án játsszák le, előbb a Hatvan, 
majd a Cigánd ellen. Négy nappal később 
a Cegléd érkezik városunkba. Együttesünk 
két első osztályú csapathoz is ellátogat majd, 
január 30-án 11 órától Diósgyőrben, február 
6-án 11 órától pedig az MTK Budapest 
vendégeként lép pályára.

Megvédte első helyét a Budapest Honvéd 
csapata, miután a tavalyi évhez hasonlóan 
ismét a fővárosi gárda öregfiúk csapata 
diadalmaskodott az V. Mezőkövesd Zsóry 
Sportgálán. Labdarúgóink bronzérmesek 
lettek a december 19-én rendezett rangos 
kispályás teremlabdarúgó tornán.

Az A csoportban szereplő Mezőkövesd Zsóry a torna 
nyitómeccsén 6-4-re legyőzte a Salgótarjáni BTC-t, 
majd gólzáporos meccsen nagy küzdelemben 7-6-ra 
kikapott a DVSC együttesétől. A csoport zármeccsét 
a tarjániak 10-1-re nyerték a debreceniek ellen, így 
a nógrádiak megszerezték a trió első helyét, együtte-
sünk a bronzéremért, míg a hajdúságiak az 5. helyért 
léphettek parkettre.

A B csoportban jól kezdett az Eger, ugyanis 5-3-ra nyert 
a DVTK ellen. A címvédő Budapest Honvéd is győzelem-
mel rajtolt, Détáriék 8-3-ra felülmúlták a többek között 
Vitelkivel, Kiserrel és Kotulával felálló Diósgyőrt. A csoport 
döntőjében a fővárosiak nagy küzdelemben, 6-5-re diadal-
maskodtak az Eger felett, így az aranyéremért játszhattak.
A helyosztók szintén izgalmasan alakultak. Az ötödik 
helyért rendezett találkozón szinte végig a DVSC 
vezetett, azonban a diósgyőriek a hajrában 4-3-ra 
megfordították az eredményt. A Mezőkövesd-Eger 
szomszédvári rangadót Sivákék kezdték jobban és ez 
döntőnek bizonyult. Labdarúgóink végig megőrizték 
előnyüket és 5-4-es győzelemmel bronzérmesek lettek.
Az SBTC- Honvéd döntő igazi presztízsmeccset hozott. 

Az első két gólt a nógrádiak szerezték, de a fővárosiak 
Bárányos és Budovinszky vezérletével fordítottak és 
zsinórban másodszor is megnyerték a tornát.

KÜLöNDÍJAK A torna legjobb kapusa a diósgyőri Kiss 
József, míg a legjobb mezőnyjátékos Bárányos Zsolt (Bu-
dapest Honvéd) lett. A gólkirályi címet Horváth Károly 
érdemelte ki, az SBTC csatára 5 gólt lőtt a tornán.

A díjakat, elismeréseket Tállai András, a Mezőkö-
vesd Zsóry FC elnöke, Hagyacki József, a klub ügyvezető 
elnöke, Tóth László sportigazgató és László István 
utánpótlás koordinátor adta át.

BETÉTPROGRAMOK Az öregfiúk tornát két gálamérkő-
zés színesítette. A Mezőkövesd Zsóry FC - Mezőkövesdi 
KC vegyes csapata találkozott egymással. A gólgazdag 
és jó hangulatú meccsen a focisták egy hajrában 
lőtt góllal tudtak 8-7-re nyerni a kézisek ellen. A 
Mezőkövesd Zsóry női csapata a kövesdi edzőkkel 
nézett farkasszemet, hölgyeink remek játékkal 6-5-re 
győztek. A döntő előtt tombolasorsolást tartottak, 
ahol értékes ajándékok találtak gazdára.

Újra a Honvéd 
nyert

Bódi Krisztián

B. Krisztián

Hagyacki József, Pintér Attila, Tállai András és Bocsi Anna
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