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A stadionátadó ünnepség 
keretében két utánpótlás 
mérkőzést rendeztek: a Me-
zőkövesd Zsóry SE U17-es és 
U19-es együttese a Sajóvölgye 
Focisuli SE korosztályos csa-
pataival találkozott a műfüves 
pályán, az NB II-es bajnokság 
Észak-keleti csoportjának záró 
fordulójában. Csapataink re-
mek teljesítményt nyújtottak, 
a fiatalabbak 2-0-ra, míg az 
idősebbek 3-1-re győztek.

ÜNNEPSÉG Az átadón elsőként 
dr. Fekete Zoltán polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket. A 
városvezető elmondta, hogy az 
új létesítmény, a tűzoltópályán 
kialakított utánpótlásközpont, 
valamint az összes sportfejlesz-
tés mögött nagyon sok munka 
van. Hangsúlyozta továbbá, 
hogy ez a stadion a régió első 
olyan létesítménye, amely a 
stadionfejlesztési program 
keretében készült. Végezetül 
megköszönte többek között 
Tállai Andrásnak és a magyar 
kormánynak a beruházáshoz 
nyújtott segítségét, támogatását.

Ezután Tállai András, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti 
és adóügyekért felelős állam-
titkár, a térség országgyűlési 
képviselője, a Mezőkövesdi 
Sportegyesület elnöke osztotta 
meg gondolatait a beruházás 
jelentőségével kapcsolatban.
– A Városi Stadion új lehető-
séget jelent Mezőkövesdnek. 
Nemcsak egy új épületet, 
közösséget és értéket is jelent 

a városnak, mely nem csak a 
felnőtt, hanem az utánpótlás 
sportolók számára is megfelelő 
színvonalú feltételeket nyújt. 
Azt gondolom, nagyon büsz-
kék lehetünk a Mezőkövesden 
létrehozott sport- és futball-
életre, valamint infrastruktúrá-
ra – emelte ki Tállai András.

Hozzátette, örül annak, 
hogy a városban egyre több 
ember érdeklődik a sport, 
ezen belül a labdarúgás iránt. 
A klubvezető mindenkinek 
megköszönte a támogatá-
sát, kiemelte többek között, 
a magyar kormány, Orbán 
Viktor, valamint Mezőkö-
vesd városának segítségét, 
valamint a térségi települések 
polgármestereinek a szurko-
lók megvendégelését.

Ezt követően dr. Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési 
miniszter gratulált a létesít-
ményhez.
– Kemény Dénes, a Magyar 
Vízilabda Szövetség elnöke 
egyszer azt mondta, hogy a ka-
pufa éle mindig igazságos, mert 
annak a lövése pattan be, aki 
a hétköznapokon többet tett a 
győzelemért. Azt gondolom, 
hogy kevés ember, vagy város 
tesz annyit a győzelemért, mint 
amennyit Mezőkövesd. Azt 
kívánom mindenkinek, hogy 
mindig erős és jó csapatuk, 
mindig erős, nagy szívük legyen 
és mindig ilyen összetartó 
közösséget alkossanak, mint 
amilyet most látok – emelte 
ki dr. Seszták Miklós nemzeti 
fejlesztési miniszter.

SZALAGÁTVÁGÁS Az ünnepség fénypontjaként dr. Seszták 
Miklós miniszter, Tállai András elnök, dr. Fekete Zoltán polgár-
mester, Bocsi Anna és Hagyacki József, a Mezőkövesd Zsóry 
FC Kft. ügyvezetői közös szalagátvágással adta át hivatalosan 
az új sportlétesítményt, majd dr. Berkes László pápai prelátus, a 
Jézus Szíve Plébánia plébánosa megáldotta a stadiont.

Az ünnepségen felléptek a Twister Majorette csoport, illet-
ve a SkyDance akrobatikus rock&roll csoport tagjai, Kovácsné 
Pap Zsuzsanna, a Mezőkövesdi Hang Stúdió tagja, míg Ficzere 
Tamás, Kaló Vencel és Benke Ádám, Mezőkövesd Város Fúvós-
zenekarának szólistái. Zárásként a klub dobogós helyen végző 
utánpótláscsapatainak tagjai vehették át érmeiket. 

Az ünnepséget követően a Mezőkövesd Zsóry SE Bozsik 
Programban szereplő korosztályos csapatai tartottak bemutatót 
a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban.

STADIONÁTADÓ 
ünnepség

Hivatalosan is átadták a Városi 
Stadiont június 5-én. A korsze-
rű sportlétesítményben immár 
5000 néző foglalhat helyet.

Hagyacki József, dr. Fekete Zoltán, dr. Seszták Miklós, Tállai András és Bocsi Anna

A Mezőkövesdi Sportegyesület négy korosztályos csapata 
(U14, U15, U16 és U19) is dobogós helyen végzett 

A mezőkövesdi Twister Majorette 
csoport táncosai

Bódi Krisztián
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szemekCsillogó
A sport nemcsak mozgás, egészség, hanem 

életmód. A lendület, mely gyermekkorunk 
természetes velejárója, a sportban teljesedik 
ki, komoly energiákat köt le és szabadít fel. A 
rendszeresség, a szabályok pedig játékos for-
mában épülnek be a fiatalok mindennapjai-

ba. A kikapcsolódás, a hobbi később tudatos 
mozgássá, esetleg nemcsak életformává, 

hanem hivatássá is alakulhat. 

A sport közösség. Összekovácsol, épít, alakít. Sikerei és kudarcai felkészítenek a 
mindennapok akadályaira. Megtanítanak küzdeni, együtt-gondolkodni. Rájö-
vünk, hogy közösen, csapatban dolgozni nem megalkuvás, hiszen az érték, az 
egyéniség kiteljesedését, eredményeit nemhogy gátolják, hanem segítik társaink.

Értékformáló és -teremtő. A sporton keresztül megtanuljuk értékelni a 
munkát. Az edzésekbe fektetett hihetetlen energia sokszorosan megtérül 
egy-egy mérkőzésen, legyen szó bármely sportágról. Megtanuljuk értékelni 
a vereséget is. Rájövünk, hogy vannak előnyei: rámutat hibáinkra, gyenge-
ségeinkre. Felfedezzük, milyen sokszínű a világ, megtanuljuk, hogy több 
szemszögből is meg kell vizsgálni egy-egy helyzetet, illetve saját magunkat.

Mezőkövesden több évtizedes hagyo-
mányra tekint vissza a sportszervezés, és 
-oktatás. Városunk sportélete 1945 előtt 
is sokszínű volt, az elmúlt negyven évben 
pedig folyamatosan fejlődött, bővültek 
a lehetőségek, gyarapodtak a feltételek a 
Mezőkövesdi Sportegyesület berkein belül. 
Edzők, technikai munkatársak, sportszak-
emberek dolgoznak azért nap mint nap, 
hogy a fiatalok minél több sportág közül 
választhassanak, profi és amatőr szinten is 
megfelelő körülmények mellett hódolhas-
sanak választott mozgásformájuknak.

2016 többszörös öröm a sport és a labdarúgás 
szerelmeseinek, hiszen 44 év után ismét az Euró-
pa Bajnokságba jutott Magyarország. Hihetetlen 
élmény mindannyiunknak, hogy hazánk legjobb 

focistáiért szurkolhatunk. Szűkebb hazánkban, 
Mezőkövesden duplán ünnepelhettünk június 

5-én, hiszen az új stadion átadása mellett újra az 
élvonalban küzdhetnek felnőtt labdarúgóink.

 

A gyermekek mozgása, testi-lelki fejlesztésük, 
az egészséges életmódra nevelésük közös fele-
lősségünk. A szülőké, pedagógusoké, sport-
szervezőké. Az utánpótlás-nevelés nemcsak a 
szakosztályok létét biztosítja, hanem lehetősé-
get ad a mozogni vágyó gyermekeknek, hogy 
nap mint nap sportolhassanak, a számukra 
legmegfelelőbb mozgásformát választhassák.

A sportlétesítmény átadó ünnepségén az ifjú focisták 
lelkesen, csillogó szemmel figyelték – az immár NBI-be 
jutott – profikat. A sorsdöntő mérkőzés előtt büszkén 
vezették be őket a pályára, és fegyelmezetten hallgatták-
énekelték végig a nemzeti énekünket. Tekintetükből, 
ahogy a nagyokra néztek, látszott, hogy egyszer ők is a 
nagy csapatban szeretnének játszani. Egy biztos. A lehe-
tőségük, hogy ezen az úton elindulhassanak, megvan. 
Mezőkövesd egy olyan város, ahonnan elkezdődhet 
karrierjük. A többi rajtuk múlik. -ora-
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Matyó Fesztiválhét

VÁROSHÁZA

Pálinka Országkóstoló 
Mezőkövesden

Mezőkövesden választották ki idén Magyarország pálinkakiválóságait, Magyarország 
legeredményesebb pálinkafőzdéjét és hazánk legjobb pálinkáját. Május 31. és június 2. 

között városunk adott helyet az Országos Pálinka és Törkölypálinka Versenynek 
és a Nemzeti Pálinkakiválóság Programnak.

A Pálinka Nemzeti Tanács im-
már három éve rendezi meg az 
Országos Pálinka és Törkölypá-
linka Versenyt, 2015. óta pedig 
a Földművelésügyi Miniszté-
rium kiemelt programjával, 
a Nemzeti Pálinkakiválóság 
Programmal egyszerre. 

A verseny hivatalos meg-
nyitóját május 31-én tartották 
meg a Közösségi Házban, ahol 
elsőként Mihály László, a Pá-
linka Nemzeti Tanács elnöke 
beszélt. Kiemelte, hogy a ver-
senyre 51 kereskedelmi főzde 
327 pálinkával nevezett be. 

Elmondta, hogy a versenyen a 
beérkezett mintákat a Pálinka 
Nemzeti Tanács és a Föld-
művelésügyi Minisztérium 
által elfogadott Országkóstoló 
Szabályzat betartása mellett a 
jelenleg legelterjedtebb rend-
szerrel, a 20 pontos bírálati 
módszerrel minősítik. 

Gál Péter, a Földművelés-
ügyi Minisztérium eredet-
védelemért felelős helyettes 
államtitkára beszédében 
kiemelte, hogy a verseny célja 
a pálinka mint nemzeti ital 
hitelének és ismertségének 

növelése, a minőségi pálinka 
bel- és külpiaci megjelenésé-
nek elősegítése. 

Az elmúlt években a Kor-
mány is több intézkedést tett 
annak érdekében – a pálin-
katörvény, a köztestületként 
működő Pálinka Nemzeti Ta-
nács, a pálinka hungarikummá 
válása, illetve, hogy az Európai 
Unióban eredetvédelem 
alatt áll ez a termék –, hogy 
megkönnyítse a pálinkafőzés 
szabályait, támogassa a magyar 
nedű népszerűségét. Erről már 
a rendezvény védnöke, Tállai 

András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti és adóügye-
kért felelős államtitkár, a térség 
országgyűlési képviselője 
beszélt a megnyitón. Tállai 
András elmondta: a magyar 
pálinkát külföldön is eladha-
tóvá kell tenni és a magyar 
kormány partner abban, hogy 
a pálinka még nívósabb és 
sikeresebb legyen.

Dr. Fekete Zoltán, 
városunk polgármestere 
köszöntötte a megjelenteket 
és örömét fejezte ki, hogy 
Mezőkövesd adhat otthont 
ennek a rangos eseménynek 
és jó eredményeket, sok si-
kert kívánt versenyzőknek.

Az eseményen meghallgat-
hatták a jelenlévők Ács Gyula 
dudajátékát, egy népdalcsokrot 
Vargáné Pap Edina tolmá-
csolásában, valamint meg-
tekinthették a Matyó Nép-
táncegyüttes és a Százrózsás 
Néptáncegyüttes táncosainak 
produkcióját. 

Bikini, Ismerős Arcok, Vad Fruttik koncerttel, irodalmi estekkel, kiállításokkal, előadá-
sokkal, főzőversennyel, sportprogramokkal várják egyebek mellett a mezőkövesdie-

ket és az ide látogatókat a Matyó Fesztiválhéten június 20. és 26. között. 

Az ismert zenekarok mellett 
– Bikini, Ismerős Arcok, Vad 
Fruttik – fellép még a Feszti-
válhéten a Nyughatatlan, a Cry 
Free, a Hungarocell, az Illés Ben-
jámin Trió, a Takszihárom és a 
Living Steel zenekar is, valamint 
Mezőkövesd Város Fúvószene-
kara és mazsorettcsoportjai is 
bemutatkoznak. 

Emellett olyan neves, 
mezőkövesdi személyek is 
előadást tartanak a hét során 
mint például Koncz Gábor 
színművész, dr. Papp Zoltán 
nőgyógyász. 

A koncertek és előadások 
mellett kiállítás nyílik majd 
Dala József és Bartha Zoltán 
festőművészek alkotásaiból, 

valamint a Fesztiválhétre 
meghirdetett fotópályázatra 
beérkezett munkákból is. 

A rendezvény keretében 
első alkalommal rendezik meg a 
Matyó Íjász Kupát és az I. Matyó 
Tókerülő Futást, de más sport-
programokon is részt vehetnek 
az érdeklődők. A hagyomá-
nyokhoz hűen június 25-én 

tartják meg a főzőversenyt, a 
pálinkamustrát és a Város Napi 
Ünnepséget, az estét pedig 
egy nagyszabású Matyó Gála 
zárja. A rendezvény minden 
programja ingyenes. A Matyó 
Fesztiválhét teljes, részletes 
programját a lapunk mellék-
letében található programfü-
zetben olvashatják. 

M. Zs.

A verseny eredményhirdetése és az ünnepélyes díjátadás június 21-én lesz a Parlamentben

M. Zs.
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MOZAIK

Szorosabb 
összefogás

Megemlékezést tartottak városunkban 
a Nemzeti Összetartozás Napján.

A Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
által rendezett megemlékezé-
sen részt vettek a rimaszom-
bati Kereskedelmi és Közgaz-
dasági Magán Szakközépiskola 
diákjai, akik a Határtalanul 
Program keretében vendéges-
kedtek Mezőkövesden.

A Wass Albert szobor-
nál rendezett eseményen 
elsőként Juhász Jánosné, a 
Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközép-
iskola igazgatója, majd ezt 
követően dr. Fekete Zoltán 
polgármester mondott 
köszöntőt június 4-én. 
A városvezető a magyar 
nyelvről, nyelvünk különle-
gességéről és egyediségéről 
beszélt. Elmondta továbbá, 

hogy nemzetünk fennmara-
dása csak akkor biztosított, 
ha tovább erősítjük az ösz-
szefogást, összetartozást.

A megemlékezés koszo-
rúzással folytatódott, mely-
nek keretében dr. Fekete 
Zoltán polgármester, Juhász 
Jánosné igazgató, valamint 
Paulinier Emma, a rima-
szombati delegáció képvise-
lője rótta le kegyeletét.

Az ünnepségen Bukta 
Bence, a gimnázium tanuló-
jának hangszeres és Gáspár 
Patrícia rimaszombati diák 
verses előadását, valamint a 
Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépisko-
la tanulóinak énekes produk-
cióját hallgathatták meg a 
jelenlévők.

Emlékezés a hősökre
A háborúkban elhunyt honfitársainkra emlékeztünk 

május 27-én, a Magyar Hősök Emlékünnepén.

A világháborús hősök emlékművénél 
rendezett eseményen Malatinszky Ká-
roly önkormányzati képviselő mondott 
köszöntőt. Egyebek mellett kiemelte a 
háborúkban elhunyt magyarok bátorsá-
gát és önfeláldozását. Ezt követően dr. 
Berkes László pápai prelátus, a Jézus Szí-
ve Plébánia plébánosa,  majd dr. Benke 
György református lelkész imádkozott a 
hősökért. A rendezvényen Tóth Mariann 
és a Jézus Szíve templom vegyes kórusa 
is énekelt. Zárásként a jelenlévők, köz-
tük Csiger Lajos és Malatinszky Károly 
önkormányzati képviselők rótták le 
kegyeletüket hőseink előtt.

A mezőkövesdi Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola immár 
negyedik alkalommal pályázott sikeresen 
a Határtalanul Programra. Ez alkalommal 
az intézmény Rimaszombattal, az ott 
működő Rimaszombati Középiskolával 
vette fel a kapcsolatot. 

Két héttel korábban a mezőkövesdi 
diákok utaztak el a szlovákiai településre, 
június 4–6. között pedig a rimaszombati 
középiskolások látogattak el városunkba. 

A mezőkövesdi középiskola számos 
programmal várta a vendégeket, akik egye-
bek mellett filmvetítésen, vetélkedőn ve-

hettek részt. A Hajdu Ráfis János Mezőgaz-
dasági Gépmúzeumban a múzeumalapító, 
Hajdu Ráfis János vezette körbe a diákokat, 
mutatta be a gyűjteményt, majd a fiatalok 
rövid műsor keretében megemlékeztek a 
trianoni eseményekről, megkoszorúzták a 
gépmúzeumban található harangot. 

Ezt követően a középiskolások 
átvonultak a Wass Albert szoborhoz, ahol 
a mezőkövesdi gimnázium által szervezett 
június 4-ei városi megemlékezésen is 
részt vettek. Emellett ellátogattak a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőbe, valamint Egerbe 
és Miskolcra. 

Rimaszombati diákok 
Mezőkövesden 

33 rimaszombati középiskolás látogatott el Mezőkövesdre 
és ismerte meg a város nevezetességeit június 4–6. között. 

A határainkon kívül élő magyar fiatalok a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola által megnyert 
Határtalanul Program keretében utazhattak településünkre.

Csokonai Vitéz Mihály életéről 
és munkáiról beszélgettek az 
irodalomkedvelők. Az Irodal-
mi Kávéház Klub június 1-jén 
tartotta meg soros összejövetelét. 
Török Ferenc, a klub elnöke több 
versen keresztül igyekezett bemu-
tatni az érdeklődőknek Csokonai 
költészetét. Elemezték például A 
reményhez, A tihanyi ekhóhoz, 
Az estve és A Magánossághoz 
című versét is. 

Csokonairól értekeztek 

B. K.

Koszorúzás a Wass Albert szobornál

B. K.
Tiszteletadás a világháborúban 

elesett hőseinknek

B. K.

A trianoni eseményekről Tállai Andrásné beszélt a diákoknakB. K.
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Boldogok...  
...a szentek

Nyolc új ólomüvegablakkal gazdagodott a közelmúltban 
a Jézus Szíve templom. Az egy-egy szentet és a Nyolc Boldogság 

egy-egy mondatát ábrázoló ablakokat egyesével a Jézus Szíve 
Búcsút és Körmenetet megelőző nyolc estén szentmise és lelkigya-

korlat keretében lepleztek le május 28. és június 4. között. 

Boldogok a lélekben 
szegények, mert övék a 
mennyek országa
Május 28-án Kárpáti Káz-
mér gyöngyösi ferences 
prédikációjában Assisi 
Szent Ferenc életét foglalta 
össze. Kiemelte, nem szabad 
ragaszkodni az anyagi, világi 
javakhoz, mert Isten előtt 
mindnyájan egyenrangúak 
vagyunk. Erre jó példa Assisi 
Szent Ferenc élete. Ne csak 
magunkkal foglalkozzunk, 
mert megtelik a szívünk, a 
kezünk a saját kacatjainkkal, 
hanem el kell engedni ezeket 
a dolgokat, hogy helyette 
Istentől kaphassunk bősé-
ges kegyelmet. Hozzátette, 
akkor leszünk boldogok, ha 
másokért, az ő boldogságu-
kért cselekszünk. 

Boldogok, akik sírnak, 
mert ők majd vigaszta-
lást nyernek.
Május 29-én este Lengyel 
Gyula címzetes esperes, 
plébános volt a lelkigyakor-
lat meghívott előadója, aki 
Szent Mónika ma is aktuális 
tanításairól, valamint a „Bol-
dogok, akik sírnak: mert ők 
majd vigasztalást nyernek” 
tételről beszélt. 

Az esperes Szent Mónika 
életét keresztül vázolta fel és 
mutatta be az önsajnáló és a 
reménnyel teli sírás közötti 
különbségeket. Kiemel-
te, hogy nem szégyen, sőt 

érdem a sírás, hiszen, aki 
könnyeket tud ejteni, annak 
gazdag a lelke, hiszen tud 
másokért sírni. 

Boldogok a tisztaszí-
vűek, mert ők látni 
fogják Istent.
Május 30-án este Kis Szent 
Teréz példáján keresztül 
kaphattunk útmutatást, Is-
tenbe vetett hitünk megerő-
sítéshez. Erről Bakos Rafael 
kármelita házfőnök beszélt.

Kis Szent Teréz számára 
sem volt könnyű az élet, át 
kellett élni a földi nehéz-
ségeket. Korán elszakadt 
édesanyjától, a szeretetet 
nővéreinél kereste, de nem 
kapta meg. Később elhunyt 
testvéreihez imádkozva meg-
tapasztalta az Istentől kapott 
szeretet erejét. Próbálko-
zott, végül rátalált az útjára. 
Mindannyiunknak erre kell 
törekednünk, hogy befogad-
hassuk Isten szeretetét. 

Boldogok, akik éhezik 
és szomjazzák az igaz-
ságot, mert ők majd jól 
laknak.
Május 31-én Bosák Nándor 
nyugalmazott Debrecen-
nyíregyházi püspök Szent 
Ágostonról, az igazság iránt 
éhezőkről elmélkedett az 
esti szentmisén. A nyugal-
mazott püspök bemutat-
ta Szent Ágoston életét, 
munkásságát. Hozzátette, 

hogy Szent Ágoston nem a 
legismertebb, de az egyház 
történetének legnagyobb 
szentjei közé tartozik, akinek 
prédikációit 17 kötetben 
gyűjtötték össze. Emellett 
kiemelte, hogy szentek azok 
az emberek, akik megértik 
Isten ajándékát, szeretetét és 
életükben, cselekedeteikben 
igyekeznek továbbadni azt 
az embereknek. 

Boldogok az irgalma-
sok, mert ők majd irga-
lomra találnak.
Az ötödik alkalommal Teréz 
anyáról – akit szeptember-
ben avatnak szentté – és az 
irgalmasokról beszélt Balogh 
Gyula kanonok, plébános. 
Kiemelte Teréz anya irgalmas-
ságát, szerénységét és alázatát, 
ahogy a szegényekhez, az 
elesettekhez fordult. Kiemel-
te, hogy ma is fontos érték, 
hogy a szegények felé fordul-
junk, és ne csak világi, anyagi 
dolgokkal igyekezzünk nekik 
segíteni, hanem segítsük őket 
abban is, hogy rátaláljanak 
az Istenhez vezető útra. A 
szentmisén a miskolci Szere-
tet Misszionáriusainak kedves 
nővérei is részt vettek. 

Boldogok a szelídek, 
mert övék lesz a föld.
Szent Jóbról Medvegy János 
apát, esperes-plébános június 
2-án tartott szentbeszédet, 
valamint Jézus hegyi beszé-
dének hatodik, a „Boldogok 
a szelídek…” mondatával 
kapcsolatos gondolatait is 
megosztotta a hívőkkel. 
Szent Jób példája bemutatja, 
hogy az igazán bölcs ember az, 
aki Isten akaratának megfe-
lelően él. Jámborsággal, Isten 
tiszteletével válik bölcs és igaz 
emberré. Meg kell tanulnunk 
a szenvedések elviselését, az 
alázatot, a szerénységet, hiszen 
ezek a lelki erények jelzik, hogy 

hűségesek vagyunk Istenhez. 
Szent Jób ezt tanítja meg szá-
munkra. 

Boldogok a békességben 
élők, mert Isten fiainak 
hívják majd őket.
Június 3-án Gyürki Lász-
ló biblikus, nyugalmazott 
körmendi plébános Bol-
dog Battyhány-Strattmann 
Lászlóról beszélt, valamint 
a „Boldogok a békességben 
élők” tanításáról elmélkedett. 

A hercegi származású, or-
vosként dolgozó Battyhány-
Strattmann László, a sze-
gények hercege karitatív 
tevékenységével, a maga 
eszközeivel igyekezett segíte-
ni a rászorulókon. Kórházat 
építtetett, vagyonának nagy 
részét a szegények gyógyí-
tására áldozta. Nemcsak a 
testet gyógyította, hanem 
arra is gondja volt, hogy Is-
tenhez vezesse az embereket. 
Életében a „Hittel és szere-
tettel” jelmondat eszméjében 
tevékenykedett. 

Boldogok, akik ül-
dözést szenvednek az 
igazságért, mert övék a 
mennyek országa.
Június 4-én Boldog Meszlényi 
Zoltánt Musits Antal, budapes-
ti esperes mutatta be a jelen-
lévőknek. Meszlényi Zoltán 
püspök  egész életét és sorsát 
meghatározta hitvallása: „Krisz-
tus hű pásztoraként a hitet és 
Egyházunk iránti hűséget meg 
nem tagadtam soha”. Börtönbe, 
majd internálótáborba került, 
bántalmazták. Az üldözés 
ellenére hű maradt a hitéhez, az 
egyházhoz. Musits Antal beszé-
dében kiemelte, hogy ezért is az 
egyik legjobb példa mindannyi-
unk számára, hogy mindazok, 
akik az igazságért, hitükért 
üldözést szenvednek, elnyerik 
a boldogságot és a mennyek 
országát. Molnár Zsanett

A nyolc új, színes ólomüvegablakot 
Murányi József tervei alapján 

Holtság Károly készítette el a hívek 
adományainak, felajánlásainak segítségével
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ELSŐ ÜTEM Elsőként a székházat 
„csinosították” 2008-ban, amikor is 
kicserélték a nyílászárókat, továbbá a 
külső-belső felújítás mellett térkövezték 
az épület előtti területet. A Mezőkövesd 
Zsóry sporttelepe 2009 tavaszán újult 
meg. Ekkor mintegy 130 millió forintból 
a salakos edzőpálya helyén egy modern, 
villanyvilágítással ellátott műfüves 
játéktér létesült. Ezzel párhuzamosan a 
centerpálya lakótelep felőli oldalán egy 
fedett, 600 néző befogadására alkalmas 
lelátó és egy akadálymentesített, korsze-
rű vizesblokk épült.

FEDETT LELÁTÓ A következő jelentős 
fejlesztés 2013 nyarán, az NB I-be 
történő feljutás után valósult meg. Ekkor 
felújították és bővítették a klubházat, 
továbbépült a stadion, kiépítették a vil-
lanyvilágítást, és a játéktér is megújult. A 
székház átalakult, az emeletráépítés után 
az alsó részen alakították ki az öltözőket, 
valamint a klubhelyiséget, míg a felső 
szinten az irodák mellett egy korszerűen 
felszerelt edzőterem kapott helyet.

A Széchenyi út felőli oldal 
kivételével elkészült a fedett beton-
elemes lelátó, ahol mintegy 3000 néző 

foglalhatott helyet. A Széchenyi út felől 
egy 400 fős mobil lelátó és betonozott 
állóhely épült. Az első hazai NB I-es 
bajnoki mérkőzést 2013. augusztus 17-
én rendezték a Pápa ellen, a találkozót 
4000 szurkoló látta a helyszínen.

JÁTÉKTÉR 2014 nyarán a pályát vízel-
vezető-, öntöző- és fűtőrendszerrel, to-
vábbá vadonatúj gyepszőnyeggel látták 
el. Az átépítés után végleg megszűnt a 
salakos futópálya, ugyanis a játékteret 
teljesen eltolták a lelátóhoz.

FŐLELÁTÓ A főlelátó a fejlesztés utolsó 
ütemében épült meg. A 12 soros lelátó 
és a VIP páholy mellett az épületben 
öltözők, sajtószoba és irodahelyiségek 
kerültek kialakításra. Ezen felül egy 
vendéglátóhely is létesült, amely a 
szurkolók egyik közösségi tere lehet. Az 
épület és a Széchenyi út közötti területen 
parkot, valamint parkolókat építettek, 
továbbá a vendégszurkolók számára 
külön parkolórészt alakítottak ki a 
vendégszektor mögötti részen. A mun-
kálatok 2015-ben kezdődtek, az utolsó 
simításokat 2016 májusában végezték el 
a kivitelező cég szakemberei.

A Városi Stadion fejlesztése – röviden

Végh Gábor, a kivitelező Pharos 95 Kft. tulajdonosa 
nem tudott részt venni a Városi Stadion átadó ünnep-

ségén, a fenti köszöntő és gratuláló levelet küldte 
Tállai András klubelnöknekB. K.

A SkyDance Sportegyesület által szerve-
zett eseményen az óvodásoktól egészen 
a felnőttekig, összesen 21 kategóriában 
léptek parkettre a táncosok. A mezőkö-
vesdi sportolók mellett Miskolcról, Szik-
szóról, Encsről, Tiszaújvárosból, Egerből, 
Hevesről, Füzesabonyból, Mezőnyárádról 
és Noszvajról érkeztek táncosok.

A SkyDance Sportegyesület táncosai 
nagyon szép eredményeket értek el, 
ugyanis 20 érmet szereztek a versenyen.

– Szeretném kiemelni a mezőkövesdi 
Villám Csajok nevű serdülő nagyformáci-
ót, akik kitartó munkájukkal kategóriá-
jukban aranyérmet szereztek, valamint 
nagyon büszke vagyok a többi csapatom-
ra, illetve párosomra is, mindenki nagyon 
jól szerepelt a gálaversenyen, a többiek 
teljesítményével is elégedett vagyok. Sze-
retném megköszönni Mezőkövesd Város 
Önkormányzatának, a Modine Hungária 
Kft.-nek, Cseh-Faproduct Kft.-nek, vala-

mint a Millenium Étteremnek a verseny 
lebonyolításához nyújtott támogatását, 
valamint a skydance-es szülőknek is a fel-
ajánlásokat – hangsúlyozta Szabadosné 
Fülep Renáta, a SkyDance Sportegyesület 
elnöke, a verseny szervezője.

A mezőkövesdi táncosok közül 
aranyérmet szerzett még a Ficánkák és 
Tűzvirágok csapat a Mirror ovis kategó-
riában, a Huncut kicsi lányok csapata 
Children kisformáció „C” kategóriában, 
a Boszik csapata Serdülő kisformáció 
„C” kategóriában, a Vadmacskák Junior 
kisformáció „A” kategóriában, a Fallen 
Angels Felnőtt kisformáció ”B” kategóri-
ában, valamint a FantomOk, akik Felnőtt 
kisformáció „A” kategóriában állhattak fel 
a dobogó legfelső fokára. 

Ezüstérmes lett a Children páros 
„B” kategóriában versenyző Fodor Dá-
niel és Halmai Renáta páros, a Children 
kisformáció „D” kategóriában induló 
Picúrkák csapata, a Children kisformáció 

20 érmet vittek haza a mezőkövesdi táncosok a II. SkyDance Akrobatikus Rock And Roll Gáláról. Négy egyesület több mint 300 
táncosa összesen 21 kategóriában mérte össze tudását a június 4-ei táncrendezvényen. 

Rock&Roll Gála városunkban 

„C” kategóriában versenyző Csillagok 
csapata, a Serdülő kisformáció „C” kategó-
riában induló Hópárducok csapata, a 
Children nagyformáció „B” kategóriában 
a Mókusok csapata, a Junior kisformáció 
„A” kategóriában a Kócos Kisördögök 
csapata, valamint a Felnőtt kisformáció 
„B” kategóriás Fekete Párducok csapata.

Bronzérmet szerzett a Children 
kisformáció „D” kategóriában verseny-
ző Mini-Manók csapata, a Children 
kisformáció „B” kategóriás Blue Angels, 
a Serdülő nagyformáció „B” kategóriás 
Party Csajok, a Felnőtt kisformáció 
„B”kategóriás Bad Girls, míg a Children 
kisformáció „D” kategóriában induló Crazy 
Girls a 4. helyet, a Tündérkék pedig az 5. 
helyet szerezték meg.

A dobogós táncosok érmet és 
oklevelet vehettek át a kiemelkedő 
teljesítményük jutalmaként, míg a helye-
zettek emlékérmet kaptak ajándékba a jó 
hangulatú verseny végén. Molnár Zs.
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zászló-
átadás

Különleges ünnepség-
nek adott otthont 
a gömöri település, 

ugyanis a zászlóadományozás 
története egészen a II. világ-
háborúig, a szovjet megszál-
lásig nyúlik vissza.

1944 novemberében az 
orosz katonák hadizsákmány-
ként elkoboztak a Szent László 
templomból két díszes lobogót. 
Az egyik a Mezőkövesdi 
Kathólikus Egyházi Énekkar 
1908, a másik a Kathólikus 
Olvasókör zászlója volt. Balyo 
Ödön rimaszécsi lakos a 
visszavonuló katonáktól 200 
csehszlovák koronáért és négy 
tyúkért megvásárolta a lobogó-
kat és a háború után mintegy 
30 évig gondosan megőrizte. 
A történetről harminc évvel 
később beszélt barátainak, 
Gál Gézának és Hajdú Mag-
dának, akik nagy kockázatot 
vállalva, 1974 szeptemberé-
ben egy csoportos kirándu-
lás alkalmával, titokban hoz-
ták vissza Mezőkövesdre. Ők 
a rimaszécsi kötődésű Zádory 
Károlynak, a mezőkövesdi vá-
rosi könyvtár akkori igazgató-
jának segítségével juttatták el a 
Szent László templomba, majd 
„Énekes” Pető Józsefhez került, 
aki 1980-ban a Mezőgazdasági 
Gépmúzeumnak ajándékozta.

Erre a történetre 2015. 
augusztus 10-én derült fény, 
amikor is Gál Géza fia, Gál 
Ferenc és családja ellátogatott 
a Hajdu Ráfis János Mezőgaz-
dasági Gépmúzeumba, ahol 
a zászlókat őrzik. Gál Ferenc, 
a Rimaszécsi Polgári Társulás 
alelnöke, a helyi református 
gyülekezet tagja a közösség-
ben többször említette, hogy 

a közelmúltban felújított 
Rimaszécsi Református temp-
lomba szeretnének elhelyezni 
egy különleges, egyedi magyar-
matyó zászlót és ezt a kövesdi 
látogatás alkalmával megosz-
totta Kádár Zoltán múzeumve-
zetővel. Kádár Zoltán ugyan-
ebben a hónapban felvetette 
a Mezőgazdasági Gépmúze-
umért Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumi ülésén, továbbá 
felkérte Kiss Mátyás népi 
fafaragó iparművészt, a MAME 
elnökét, hogy vegye pártfogásá-
ba a zászlóadományozás ügyét. 
A lobogó költségeit Mezőkö-
vesd város önkormányzata, a 
MAME és magánszemélyek 
finanszírozták.

Az ünnepség május 28-án 
ökomenikus istentisztelettel 
kezdődött a rimaszécsi refor-
mátus templomban. Elsőként 
dr. Abaházi Zsolt, rimaszécsi 
helyettes lelkipásztor prédi-
kált, aki többek között Pál 
apostol kísérőjének, segítőjé-
nek, Timoteusnak az életéről 
beszélt. Emellett kiemelte 
például Isten életünkben betöl-
tött szerepét, valamint említést 
tett a lelki értékekről, Isten 
tanításainak megértéséről és 
továbbadásáról. 

Dr. Medvegy János, a 
Szent László templom plé-
bánosa Szent István és Szent 
László tevékenységéről, a ke-
resztény vallás iránti elkötele-

zettségéről prédikált, továbbá 
méltatta tetteiket, melyekkel 
jelentősen hozzájárultak a 
kereszténység elterjedéséhez 
és megerősödéséhez. 

ÖSSZETARTOZÁS A zászlóado-
mányozás előtörténetét Győri 
Magdi ismertette. Nagy Ákos 
Róbert, a Gömöri Reformá-
tus Egyházmegye esperese a 
nemzeti összetartozásról, a 
magyarságról osztotta meg 
gondolatait. Elmondta, hogy 
a zászló „hazatalálása” éke-
sen példázza az emberek és a 
nemzet összetartozását, amely 
a nehéz időkben is jellemezte 
népünket. Hangsúlyozta, fon-
tos, hogy minden körülmények 
között becsületes és áldozatkész 
emberek legyünk és soha ne 
tagadjuk meg magyarságunkat. 

Ezt követően Kiss Mátyás, 
Mezőkövesd Díszpolgára, 
fafaragó népi iparművész 
mondott ünnepi beszédet, aki 
párhuzamot vont Mezőkövesd, 
Rimaszécs, illetve a gömöri 
vidék között földrajzi, kulturális 
és történelmi vonatkozásban 
egyaránt. Emellett az ünnepség 
jelentőségéről is megosztotta 
gondolatait, valamint dr. Fekete 
Zoltán polgármester üdvözletét 
is tolmácsolta a résztvevőknek.
– A mezőkövesdiek hálájául ad-
juk át a most élő matyók zász-
laját. Kérjük a rimaszécsieket, 
őrizzék az általunk ajándéko-
zott magyar haza zászlaját is 
féltőn, szeretettel, ahogy Balyo 
Ödön őrizte a miénket és 
ahogyan mi adjuk Önöknek. E 
református-katolikus összefo-
gásban megmutatkozik, hogy 
mindenekelőtt az emberség, 
az egymásra-figyelés a fontos, 

a másik ember iránti tiszte-
let bármilyen gesztusban és 
tettben szépen kifejeződhet – 
mondta el ünnepi beszédében 
Kiss Mátyás.

Ezt követően ünnepélye-
sen átadta a nemzeti színű lo-
bogót a rimaszécsieknek, me-
lyet a zászlóanya, Gál Ferenc 
felesége vett át, majd szalagot 
kötött rá. (Zászlóanya olyan 
közéleti személyiség lehet, aki 
sokat tett az adott település 
oktatásáért és kulturális éle-
tének fejlődéséért.) A zászlót 
ezután dr. Medvegy János 
plébános megáldotta.

KULTURÁLIS MŰSOR Az ün-
nepség résztvevői meghallgat-
hatták Zádorháza-Rimaszécsi 
Női Kórusának és a Rozmaring 
Népdalkörnek megható énekes 
műsorát, valamint Mozer 
János karnagy felemelő orgo-
najátékát. Ezen felül Martino-
vics János előadásában Wass 
Albert: Üzenet haza című 
verse is elhangzott.

A jeles eseményen „Éne-
kes” Pető József unokái és 
dédunokái is részt vettek.

Az ünnepség után a 
rimaszécsi vezetők, Kiss Mátyás 
társaságában lovas szekérrel, 
huszárok kíséretében vonultak 
végig, és mutatták meg a telepü-
lés lakóinak a díszes lobogót.

Az ünnepség a rimaszécsi 
Kultúrházban folytatódott. A 
köszöntőket és ebédet követő-
en dr. Pázmándy László költő 
szavalt verset, majd a Matyó 
Népi Együttes tagjai matyó 
csárdást adtak elő. Az ünnep-
ség zárásaként Kiss Mátyás 
alkotásaiból nyílt kiállítás.

Bódi Krisztián

„A mezőkövesdiek 
hálájául adjuk át 

a most élő 
matyók zászlaját.”

Ünnepélyes keretek között matyó 
hímzéssel díszített nemzeti lobogót 
ajándékozott a felvidéki Rimaszécs 

településnek városunk önkormányza-
ta, a Mezőgazdasági Gépmúzeumért 

Közhasznú Alapítvány, valamint a 
Matyóföldi Alkotók és Művészetpár-

tolók Egyesülete május 28-án. Az ün-
nepség után kiállítás nyílt Kiss Mátyás 
fafaragó népi iparművész munkáiból 

a település Kultúrházában.

Ünnepélyes
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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: június 26.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
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 10 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
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
Június 27-én (hétfőn) 19 órától Szent László 
király tiszteletére templombúcsú körmenettel
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
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden hónap második és negyedik szerdá-
ján 17 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
Szombaton a PatikaPlus 8–20 óráig, a Forrás 8–12 
óráig, az Üdvözítő és a Szent László Gyógyszertár  az 
ügyeletes héten 8–13 óráig tart nyitva. Vasárnap és 
ünnepnap csak ügyeleti/készenléti szolgálat van. 
22 óra után hétfőtől szombatig reggel 7 óra 30-ig, 
vasárnap és ünnepnap 8 óráig készenléti szolgálat 
van, behívás csak sürgős esetben!

június 13–18-ig
PATIKAPLUS Gyógyszertár 

(a TESCO épületében)
június 19–25-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

június 26–tól július 2-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

június 18.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

június 25. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

július 2.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban május 24. és június 6. kö-
zött 5 házasságkötést és 10 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Juhász Csaba Viktor – Tutinka Enikő

Dr. Mezei Róbert Ádám 
– Gáspár Katalin Georgina

Aradi Miklós Imre – Molnár Éva
Juhász Zoltán – Fülöp Evelin

Sipos Gábor – Sebők Lilla Zsuzsanna
Haláleset:

Varga Dezső Istvánné 86 éves,
Nagy Katalin 86 éves,
Szászi József 75 éves
mezőkövesdi lakos.

Programajánló
június 17. péntek 
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

június 19. vasárnap

17 órától Rock Napja a Közösségi Ház előtt

június 20–26. hétfő–vasárnap

MATYÓ FESZTIVÁLHÉT több helyszínen 
(részletes program a mellékletben)

június 23. csütörtök

17 óra 30-tól „A barokktól a XX. századig” 
Mozerné Horga Stefánia dal- és áriaestje 
a zeneiskolában

június 24. péntek

16 órától Fotóklub – fotózás külső helyszínen

június 25. szombat

18–24 óráig Múzeumok Éjszakája (Matyó 
Múzeum, Kisjankó Bori Ház, Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeum, Takács 
István Életmű Kiállítás)

június 27. hétfő

19 órától Szent László búcsú és körmenet a 
Szent László templomnál

július 1. péntek

XXVIII. Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat 
Kiállítása a Közösségi Házban

július 3., 10., 17., 24., 31. vasárnap

10 óra 30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templomban

Előadóest
a barokktól a XX. századig

Tisztelettel és szeretettel hívok 
minden érdeklődőt  

dal- és áriaestemre a mezőkövesdi 
Zeneiskolába.

Időpont: 2015. június 23., 
csütörtök 17.30 óra 

A műsorban elhangoznak 
Händel, Gluck, Mozart, Enescu 
és Kodály művek.

Az est folyamán fellépnek meghívott 
vendégeim Dusik István és Panyi Tibor 
művésztanárok.

Zongorán kísér: Dusik István

A belépés ingyenes.
Mozerné Horga Stefánia

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, színes programok, hivatalos ügyek inté-
zésének segítsége, egészségügyi ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvtartás: 7–15 óráig (munkanapokon)
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Moziajánló Június 29. szerda 
Közösségi Ház

17 órától: 
Szenilla nyomában – 3D
színes, magyarul beszélő, 
amerikai családi animációs 
film, 2015

A Disney-Pixar egyik legjob-
ban várt animációs filmje a 
nagy sikerű Némó nyomában 
folytatása. Az aranyhal-me-
móriájú kék halacska elindul, 
hogy válaszokat találjon a 
múltjával kapcsolatos kérdé-
sekre. Kicsoda ő? Kik a szülei? 
Miért nem emlékszik semmi-
re? És vajon hol tanult meg 
ámbrásul? Útja során barátai 
Marlin és Némó is elkísérik.

A Mezőkövesdi 
KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.

Matyó Múzeuma 
köszönetet mond a

Múzeumi Világnap 
rendezvényének

lebonyolításához nyújtott 
segítségért és a díjak felajánlásáért:

Áfonya Butik, Balneo Hotel Zsori, 
Bollók Mátyásné, Club Café Múzeum, 
Fehér Tibor, Judy Cipő – Baloghné 
Novák Judit, Kedves Pöttyös Kézmű-
ves Kávézó, Matyó Kertbarát Egye-
sület, Kovács Szabolcs, K&H Bank- és 
Biztosító, Lukácsné Lengyel Erzsébet, 
Matyó Vár, Mezőkövesdi KÖZKINCS-
TÁR Nonprofit Kft., Orchidea Virág, 
Papp-Pék Kft.- Matyó Pékség, Pető 
Anna, Póta És Tsa. – Matyórózsa 
Méteráru, Rózsa Étterem – Panzió, 
Szabó Józsefné Farkas Mária, 
Szemán Andrásné, Szilágyi József, 
Torony Fagyizó, Városi Könyvtár, 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő.

Köszönettel:
a Matyó Múzeum dolgozói

19 órától: Központi hírszerzés
színes, magyarul beszélő, 
amerikai akció-vígjáték, 2016

A gimnáziumi osztály egykor halálra szekált 
lúzere halálos CIA ügynökként bukkan fel a 
gimnáziumi évfolyam találkozón. Mi több, 
azt állítja, hogy egy szigorúan titkos ügyön 
dolgozik, és segítséget kér a suli egykori 
nagymenőjétől, aki mára a régi szép időket 
visszasíró könyvelővé szürkült. Ám mire 
a megfontolt aktakukac rájön, mibe is 
rángatták bele, már túl késő kiszállni, és az 
egyre kiszámíthatatlanabb új barát egyre 
mélyebbre rántja a lövöldözések, konspirációk 
és kémkedések világába, ahol mindketten 
bármikor kinyiffanhatnak, méghozzá számta-
lan különböző módon.

Tanfolyam megnevezése
Tisztítás technológiai szakmunkás (480 óra)
Töltőállomás kezelő (410 óra)
Volfrámelektódás védőgázas ívhegesztő (680 óra) 
Fröccsöntő (290 óra)
Személyi és vagyonőr (320 óra)
Élelmiszer és vegyi áru eladó (480 óra)
Targoncavezető (102 óra)
Irodai asszisztens (960 óra)
Húsipari termékgyártó (960 óra)
Nevelőszülő (500 óra)

Jelentkezési feltétel
Befejezett 8 osztály
Befejezett 8 osztály
Befejezett 8 osztály
Befejezett 8 osztály
Befejezett 8 osztály
Befejezett 8 osztály
Befejezett 8 osztály

Érettségi
Befejezett 8 osztály
Befejezett 8 osztály

Tervezett indulás
Június
Június
Június
Július
Július
Július
Július

augusztus
augusztus
augusztus

ÁLLÁSKERESŐK FIGYELEM!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2016. évben, megfelelő számú jelentkező esetén az alábbi 
képzéseket indítja a GINOP 5.1.1 Út a munkaerőpiacra és a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia 

kiemelt programok keretében:

A tanfolyamok indítás előtt állnak! Amennyiben részt szeretne venni a képzések egyikén, 
kérjük, iratkozzon fel minél hamarabb a Foglalkoztatási Osztály (Munkaügyi Központ)

 információs pultjánál. Bővebb információért keresse Halmai Réka vagy Cseh István munkatársunkat!

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 223. Telefon: (49) 313-835
Fax: (49) 313-854  E-mail: borsodmmkmezokovesd@lab.hu
Honlap: www.munka.hu; régió:  http://emrmk.munka.hu

Állásajánlat
A Mezőkövesdi VG Zrt 1 fő munkavál-
lalót keres pénzügyi és számviteli 
csoportvezető munkakörbe. 

A jelentkezővel szembeni elvárás:
– Mérlegképes könyvelői végzettség
– Érvényes mérlegképes regisztráció

Előny:
– Felsőfokú gazdasági végzettség
– Könyvelői gyakorlat
– Mezőkövesdi lakhely

Munkavégzés: 
Mezőkövesd, Dózsa György út 2.

Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezés: Fényképpel ellátott 
szakmai önéletrajzot és motiváci-
ós levelet várunk a Mezőkövesdi 
VG Zrt címére (3400 Mezőkövesd, 
Dózsa György út 2) „Pénzügyi 
és számviteli csoportvezető” 
jeligével.

Jelentkezési határidő: 
2016. június 30-ig.

További információ: 
www.mezokovesdi-vgzrt.hu

Mezőkövesdi VG Zrt.

Közérdekű tájékoztatás
A Mezőkövesdi Szent László Egyházközség – mint temetőtulajdonos – tájékoz-
tatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az utóbbi időben elszaporodott viráglopások 
és illegális hulladékelhelyezések megakadályozása céljából, a Mezőkövesd 
Bogácsi úti temetőbe, térfigyelő kamerákat telepített.
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Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 87/2013 (III.27.) 
határozata alapján 2016-ban is meghirdeti a “Tiszta udvar rendes ház” 
elnevezésű városszépítő versenyt.

A felhívás az önkormányzat ciklusprogramjában meghatározott célt - nevezetesen a 
virágosítás, parkosítás lakott területre való kiterjesztését - hivatott megvalósítani.  

A korábbiakhoz hasonló módon kívánjuk megkeresni az egyes körzetekben 
a legszebb udvarokat és a gondozott házakat, portákat. Javaslatokat a területi 
képviselők mellett az építési hatósági feladatokat ellátó munkatárs tehet, illetve 
jelentkezhetnek rá a lakosok.

A szempontok, amelyek alapján a bíráló bizottság értékeli a portákat:
– ház ápoltsága: homlokzat, tető és kémény esztétikai állapota, nyílászárók 
állapota, lábazat, stílusösszhang
– udvar: arányos beültetettség, zöldfelület változatossága/harmóniája, 
ötletesség, kiegészítők, összhang 
– telek virágosítottsága: hagyományos virágok alkalmazása, díszértékkel bíró 
fák/cserjék alkalmazása, virág, mint az épület/ház dísze, ötletesség, összhang
– közterületi rész rendezettsége: járda állapota, gyalogos közlekedés 
akadálymentessége, gyep/fű ápoltsága, átereszek/árkok ápoltsága

Jelentkezési határidő: 2016. június 30.
Jelentkezni személyesen a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” épületének 
23-as irodájában (Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.) Pázmándi-Guba Viktória 
szervezési referensnél vagy telefonon az 511-532-es illetve a 0630/288-9154-es 
telefonszámon lehet. Az eredményhirdetésre és az ünnepélyes díjátadóra a tárgyév 
októberében kerül sor. A legszebb porták gazdáit „Tiszta udvar – rendes ház” feliratú 
táblával (a tárgyév feltüntetésével) és a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. által 
felajánlott ajándékutalványokkal jutalmazzuk.

FELHÍVÁS
Jelentkezés a „Tiszta udvar-rendes ház” városszépítő versenyre Matyósági pálinka-, párlat- és sós sütemény verseny 

2016. június 25., szombat 9 óra

1.Versenykiírás:
A verseny helyszíne: Város Sportcsarnok Mezőkövesd 3400, Kavics-tó utca 9.
Szakmai támogató: Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend nagymestere 
A verseny célja: házi fogyasztásra főzetett pálinkák megmérettetése, a minőségi 
pálinka kulturált fogyasztása, mint hungarikum népszerűsítése.
Nevezési feltételek: a nevezett ital mindenféle paraméterekben meg kell, hogy 
feleljen a törvényi szabályzatban előírtaknak. 
A nevezett pálinka minták leadhatók: 2016. június 20.-a és 2016. június 24.-e között 
hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig  a Közösségi Ház  ( Mezőkövesd 3400 , Szentlászló 
tér 24. 1. emelet ) és 2016. június 25.-én 800 és 900 óra között Város Sportcsarnok 
Mezőkövesd 3400, Kavics-tó utca 9.
Nevezési határidő: 2016. június 25. 900 óra
Az üvegen címkével, fel kell tüntetni a nevezettnek: nevet, címet, fajtát, alkohol tar-
talmat, évjáratot, ha a pálinka nem fehér az érlelési módot (hordós, ágyazott - friss 
gyümölcsre vagy aszalványra).
Nevezési díj: egy minta (1/2 liter) nevezési díja 0 Ft
A versenybe benevezett pálinkákat a rendezvény során a nevezettek körében felszol-
gálásra, szakmai  kóstolásra kerülnek.

2.Versenykiírás: 
Mezőkövesd Város  - az országban egyedülálló kezdeményezésként – meghirdeti az 

I. Pálinkafőzdék pálinkamustráját
A verseny helyszíne: Város Sportcsarnok Mezőkövesd 3400, Kavics-tó utca 9.
Szakmai támogató: Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend nagymestere 
A verseny célja: kereskedelmi célra főzetett pálinkák megmérettetése, a minőségi 
pálinka kulturált fogyasztása, mint hungarikum népszerűsítése.
Nevezési feltételek: a nevezett ital mindenféle paraméterekben meg kell, hogy 
feleljen a törvényi szabályzatban előírtaknak. 
A nevezett pálinka minták leadhatók: : 2016. június 20.-a és 2016. június 24. között 
hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig  a Közösségi Ház  (Mezőkövesd 3400 , Szentlászló 
tér 24. 1. emelet ) és 2016. június 25.-én 8 és 9 óra között Város Sportcsarnok Mező-
kövesd 3400, Kavics-tó utca 9.
Nevezési határidő: 2016. június 25. 9 óra
Az üvegen címkével, fel kell tüntetni a nevezettnek: a főzde nevét, címet,a pálinka faj-
tát, alkohol tartalmat, évjáratot, ha a pálinka nem fehér az érlelési módot (hordós, 
ágyazott - friss gyümölcsre vagy aszalványra).
Nevezési díj: egy minta (1 liter) nevezési díja 500Ft / fajta
A verseny során a szakmai zsűri kiválasztja az év Mezőkövesd pálinkáját , melyet a 
város a további rendezvényein kívánja felhasználni és népszerűsíteni.

SÓS SÜTEMÉNYEK VERSENYE
Versenykiírás:
Kategóriák: pogácsák, sör kiflik A verseny helyszíne: Város Sportcsarnok Mezőkövesd 
3400, Kavics-tó utca 9.
Szakmai támogató: Orosz János, a Bükki Pálinka Lovagrend nagymestere A verseny 
célja: házilag készített pogácsák és sör kifli sütemények megmérettetése.
Nevezési feltételek:  a benevezett  pogácsa és  sör kifli  sütemények  mennyisége: 30 
db vagy  1-1,5kg.
A nevezett pogácsa és sör kifli sütemény minták leadhatók: Város Sportcsarnok, Mezőkövesd 
Nevezési határidő: 2016. június 25. (szombat) 1200 óra
Nevezési díj: ingyenes
A benevezett süteményeken kérjük cédulával feltüntetni: a készítő nevét és lakcímét, a 
sütemény elnevezését, esetleges fantázianevét, a recept leírását és a leadott mennyiséget.

A nevezésekkel kapcsolatos ügyintézés és információ:
Orosz János - Telefon: +36 20/313-0800 
Berzeviczi Zsolt - Telefon:+36 20/285-5535
Tolnai Dániel – Telefon:+36 30/658-2290 (pálinka átvevő)

Bükki Pálinka Lovagrend

VII.Mezőkövesdi Pálinkamustra

Dr. Fekete Zoltán polgármester
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SPORTKALAUZ

Siker és ünneplés

Mezőkövesdi KC 
–PLER Budapest 
30-25 (14-13)
A bajnokság alsóházi ráját-
szásának 13. fordulójában a 
kiesés elkerüléséért harcoló 
fővárosi alakulat látogatott 
Mezőkövesdre május 28-án. 

A találkozó megkezdése 
előtt a szurkolók nevében Csir-
maz Csaba és Jámbor Róbert, a 
Magico Ultras két alapítótagja 
köszönte meg Skaliczki László 
elmúlt két és fél éves munkáját.

Az összecsapás első 
szakasza hullámzóan alakult, 
viszont a felek sokáig együtt 
haladtak. Az MKC az utolsó 
10 percet egy 6-1-es periódus-
sal nyitotta, ennek köszönhe-
tően a 27. percben már 14-10-
es eredménynek örülhettünk, 
de a PLER a játékrész végére 
egy gólra faragta hátrányát.

A csapatok fordulás után 
felváltva vezettek, a 48. perc-
ben 22-21-nél a fővárosiak 

álltak jobban. Kézilabdázó-
ink ezt követően zsinórban 
négyszer mattolták a vendé-
gek védelmét és a hajrában 
megőrizték fórjukat.

Mezőkövesdi KC 
– Ceglédi KKSE 
28-24 (14-11)
A bajnokság június 1-jén 
rendezett zárómérkőzése 
több szempontból is különle-
ges volt; a szezon után távozó 
Skaliczki László irányításával 
a 100. tétmeccsét játszot-
ta csapatunk, míg Molnár 
Ferenc ezen a találkozón 
búcsúzott az aktív játéktól. 

KÖSZÖNTÉSEK A kezdés 
előtt Holdoner István, az 
MKC elnökségének nevében 
ajándékozta meg a távozó 
Skaliczki Lászlót, valamint 
Molnár Ferencet, akinek 23-
as számú mezét a klub végleg 
visszavonta.

Ezt követően a Kincsek Háza 
ékszerbolt felajánlásának 
köszönhetően Szepesi István, 
csapatunk házi gólkirálya ve-
hetett át ajándékot. A kezdő-
dobást az 50. születésnapját 
ünneplő Kovácsné Margitka 
végezte el.

MAGABIZTOS TELJESÍTMÉNY 
A mérkőzés első 20 perce 
kiegyenlített játékot hozott, 
a 21. percben 10-10 volt az 
eredmény. A félidő hajrája 
MKC-fölényben telt, a jó 
periódusnak köszönhetően 
háromgólos előnnyel vonul-
hatott szünetre együttesünk.
A második felvonás remekül 
indult, a 35. percben már 
17-12-es előnyben voltak 
a mieink. A játék képe a 
folytatásban sem változott, a 
Skaliczki-fiúk megérdemel-
ten nyerték meg a meccset. 
Csapatunk 8 győzelem és 4 
döntetlen mellett, mindössze 

Nyolcadik helyen végzett a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata 
a K&H férfi kézilabda ligában. A Cegléd elleni összecsapással Skaliczki László 

Mezőkövesdtől, Molnár Ferenc az aktív játéktól búcsúzott el.

kétszer kapott ki az alsóház-
ban, így a rájátszás legered-
ményesebb együttese lett.

ÉREMÁTADÓ A félidőben az 
NB II-es felnőtt bajnokság 
Észak-keleti csoportjában 
bronzérmes MKC U23-as 
együttesének tagjai vehették 
át érmeiket. Együttesünk a 
Tiszavasvári és a Miskolc 
mögött végzett a 3. helyen 28 
ponttal. Az érmeket Herczeg 
Bélától, az MKSZ Játékveze-
tői Albizottságának tagjától 
vették át a csapat tagjai.

Az MKC ifjúsági csapata az 
NB I-es bajnokság 16-os me-
zőnyében a 12. helyet szerezte 
meg Molnár Ferenc irányítá-
sával. A serdülők, az Országos 
Serdülő Bajnokság C-D csoport 
rájátszásában a 7. lett Mikulás 
Gábor, míg az U12-es csapat az 
országos elődöntő 4. csoport-
jának 4. helyén végzett Drizner 
Péter vezetésével.

Az U23-as bronzérmes csapat:
Bartók Levente, Dohány Rajmund, 
Fábián Roland, Füstös Attila, Gyenge 
Zoltán, Hangyel Norbert, Herczegh Já-
nos, Horváth Lóránd László, Hostisóczki 
Tamás, Kiss Roland, Kovács Bence, 
Kovács Péter, Molnár Kristóf, Nyitrai 
János, Nyitrai Zsolt, Pásztor Ákos, Pető 
Patrik, Rozmán Benjamin, Sallai Máté, 
Üveges Krisztián. Edző: Molnár Ferenc.

Csapat
Balmazújvárosi
Mezőkövesdi KC
Orosházi FKSE
B.Braun Gyöngyös
Sport36-Komló
Ceglédi KKSE
Eger SBS Eszterházy
PLER-Budapest

M
14
14
14
14
14
14
14
14

Gy
6
8
7
6
4
5
6
6

D
3
4
2
2
1
2
1
1

V
5
2
5
6
9
7
7
7

Gk
3

17
8

25
-35

2
3

-23

P
25
24
23
22
20
17
15
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mata Tibor, az MKC elnöke értékelte az évet, az 
eredmények méltatása után mindenkinek köszönetet 
mondott, aki segítette a klubot, majd megajándékozta 
a csapat és a szakmai stáb tagjait.

Skaliczki László értékelésében eredményesnek ítélte 
a szezont, dicsérte a játékosok egész éves munkáját és 
hozzáállását. A szakember kiemelte a rájátszásban és a 
Magyar Kupa sorozatban nyújtott teljesítményt. (Molnár 
Ferenccel, a csapat új vezetőedzőjével készült interjúnkat 
lapunk következő számában olvashatják.) 

A JÖVŐRŐL Mata Tibor a játékoskeretről elmondta, hogy 
Mezőkövesden folytatja pályafutását Holló Balázs, Szepesi 
István, Tomislav Radnic, Darkó Trivkovic, Alexey Grigorjev, 
Grünfelder Péter, Kiss Roland és Kovács Bence. Távozik 
Benis Bence, Dusan Bozoljac, Antal Szabolcs, Hajdu Gábor, 
valamint a két csurgói kölcsönjátékos, Füstös Attila és Balog 
Tibor, míg Molnár Ferenc befejezte játékos pályafutását.
– Az érkezők között egyelőre egy jobbszélső, Nagy 
Norbert szerepel, de a névsor napokon belül bővülhet. 
Terveink szerint hamarosan egy kapus, egy jobbszélső, 

egy átlövő és egy beállós is csatlakozhat, valamint Hajdu 
helyére is keresünk játékost – mondta el Mata Tibor.

ÚJ CSARNOK Dr. Fekete Zoltán polgármester gratulált a 
csapatnak és elmondta, az önkormányzat továbbra is 
a klub mögött áll: a jelentős anyagi támogatás mellett 
hamarosan egy új kézilabda munkacsarnok létesülhet 
Mezőkövesden. A Magyar Kézilabda Szövetség jóvá-
hagyása után a képviselő-testület hamarosan döntést 
hoz a helyszínről.

Eredményesen szerepelt a Mezőkövesdi KC felnőtt csapata a 2015-2016-os idényben. 
A klub évértékelővel egybekötött évzáróját június 8-án rendezték meg.Lezárták az évet

Tabella – alsóház

bokri

bokri

Molnár Ferenc irányításával folytatják kéziseink az élvonalban
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Csapat
GYIRMÓT FC GYŐR
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC
ZTE FC
KISVÁRDA MASTER GOOD
BALMAZ KAMILLA GYÓGYFÜRDŐ
AQVITAL FC CSÁKVÁR
SOROKSÁR SC
BUDAÖRS
BFC SIÓFOK
SZEGED 2011-GROSICS AKAD.
VÁC FC
SWIETELSKY-SOPRONI VSE
SZOLNOKI MÁV FC
SZTK-ERIMA
DUNAÚJVÁROS
FC AJKA

M
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Gy
20
17
17
15
15
15
13
13
12
11
10
9
7
6
6
4

D
5
6
4
7
6
3
8
4
5
7
3
6

10
9
9
8

V
5
7
9
8
9

12
9

13
13
12
17
15
13
15
15
18

Gk
30
20
25
27
7
0

16
2

-11
2

-19
-4
-7

-30
-31
-27

P
65
57
55
52
51
48
47
43
41
40
33
33
31
27
27
20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Aranyérmes lett az NB II-es bajnokság Északi csoportjában szereplő U15-ös csapa-
tunk, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei bajnokság Nyugati csoportjában I. 
helyen végző U16-os együttesünk. Az NB II. Észak-keleti csoportjában ezüstérmes 
lett az U19-es gárdánk, továbbá bronzérmet vehettek át a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei U14-es bajnokság Nyugati csoportjában szerepelt kövesdi játékosok.
Az NB II Észak-keleti csoportjában szereplő, Bocsi Zoltán vezette U17-es 
csapatunk az 5. helyet szerezte meg. Szintén 5. helyen zárt Horváth Ta-
más vezetésével az U14-es együttesünk az NB II Északi csoportjában.

A B-A-Z. Megyei női kispályás bajnokságban 7. helyen végzett a Mező-
kövesd Zsóry csapata Papp Sándor irányításával.

Mezőkövesd Zsóry FC ezüstérmes 
felnőtt csapata: 

Játékosok: Csirmaz István, Devecseri Szi-
lárd, Dombó Dávid, Dvorschák Gábor, Fótyik 
Dominik, Frőhlich Roland, Hegedűs Dávid, 
Heffler Norbert, Horváth Tamás, Hosszú 
Levente, Molnár Gábor, Nagy József, Nicorec 
Mihai, Orosz Márk, Polényi Gábor, Rácz 
Ferenc, Sós Bence, Szatmári Lóránd, Szeles 
Tamás, Szilvási Péter, Tajthy Tamás, Tamási 
Zsolt, Tóth Bence, Vági András, Vasas Gergő.

Szakmai stáb: Pintér Attila vezetőedző, Farkas 
József másodedző, Ulbert Tibor kapusedző, 
Szabó Norbert erőnléti edző, ifj. Tállai And-
rás technikai vezető, Marczisné Varga Zita 
fizioterapeuta, Léport László masszőr, Sikur 
György masszőr, Zrínyi István szertáros.

Vezetők: Tállai András, a Mezőkövesd Zsóry 
SE elnöke, Bocsi Anna, a Mezőkövesd Zsóry FC 
Kft. ügyvezető igazgatója, Hagyacki József, 
a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. ügyvezetője.

A Mezőkövesd Zsóry SE korosztályos dobogós csapatai:

B-A-Z. Megyei U14-es bajnokság Nyugati Csoportjának III. helyezett csapata: Tuza Bálint Zoltán, 
Borók Dániel, Kalmár Roland, Oláh Krisztofer, Sági Máté, Leczó András, Camara Zsolt, Tóth Attila, Pinczés 
Csongor, Kovács Zsombor, Barankai Márk, Ladányi Dominik, Rózsa Levente, Vizi Viktor Róbert, Radócz Ákos, 
Bálint Márton, Szabó Viktor, Korán Kristóf, Hadi Vajk, Bozi Dominik, Homoki Dénes és Edző: Bukta Norbert

NB II-es bajnokság Észak csoportjának I. helyezett csapata (U15): Farkas Krisztián Máté, 
Takács Balázs, Urbán Barnabás, Sebestyén Gergő, Fodor Zsombor, Tóth Dominik, Recskó Krisztián, 
Kaló István Alexander, Bercsényi Balázs, Pál Roland, Bálint Adrián, Becsényi Bálint, Madarász Zsolt, 
Csörgő Szabolcs, Kovács Máté, Hangácsi Zsolt Péter, Bán István Richárd, Pap Gábor, Szabó Viktor, Pap 
Máté, Vaszilkó Roland, Radócz Ákos, Vizi Viktor. Edző: Kubinyi József

B-A-Z. Megyei U16-os bajnokság Nyugati Csoportjának I. helyezett csapata: Boros Ákos, 
Csörgő Szabolcs, Boros Dominik István, Balázs Lázár Tihamér, Pelyhe Kristóf, Eötvös Miklós, Tirk 
Dániel, Koncz Alex, Koncz Martin, Lázók Alex, Nyeste György, Szabó Viktor, Bercsényi Balázs, Kaló 
István Alexander, Pap Máté, Berecz Péter, Kovács István, Juhász Levente, Nagy Rajmund, Leczó 
József. Edző: Sivák Sándor.

NB II-es bajnokság Észak-Keleti csoportjának II. helyezett csapata (U19): Hosszú Levente, 
Maráczi Csaba Máté, Madarassy Áron, Csörgő Gábor, Trungel Krisztián, Csirmaz Zalán, Borza Levente, 
Szabó Levente, Hermann Péter, Juhász Bence, Bárdos Bence, Hímer Gergő, Molnár Gellért, Sütő 
Márk, Havasi Ádám Tibor, Megyeri Tibor Milán. Edző: Szabó László.

Tabella

A Mezőkövesd Zsóry FC a 2013-2014-es bajnok-
ság után, története során másodszor szerepelhet 
a magyar élvonalban, az OTP Bank Ligában. Az 
első osztályú bajnokság július 16-án kezdődik és 
május 28-án fejeződik be. A tavalyi évhez hason-
lóan 3x11 fordulót rendeznek, azaz összesen 33 
találkozó vár majd a csapatokra.

Irány az NBI!Utánpótlás-sikerek

A Mezőkövesdi 
Sportegyesület 

utánpótlás csapatai 
szintén eredménye-

sen szerepeltek idén. 

A Mezőkövesd Zsóry FC nyáron újra megszervezi hagyományos focitáborát a 6 és 12 év közötti 
gyermekek részére július 11-étől 15-éig. A foglalkozások a hagyományoknak megfelelően nap-
közis rendszerben fognak zajlani 8.00 és 16.00 között. Az egyesület minden nap ebédet biztosít 
a gyermekek számára. A szakemberek a volt tűzoltópályán kialakított Sportcentrumban fogják 
megtartani az edzéseket. A focitáborba július 8-áig lehet jelentkezni. A táborról és a jelentkezés-
ről bővebben Sivák Sándornál, a 30/304-6611-es telefonszámon lehet érdeklődni. 

Focitábor 

bokri



Az élvonal küszöbén

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Dunaújváros PASE 4-0 (3-0)
A Merkantil Bank Liga 30. fordulójának 
összecsapásán felfokozott hangulatban 
léphetett pályára a két csapat június 
5-én, ugyanis a stadionátadó keretében 
rendezett mérkőzést 4300 néző tekintette 
meg a helyszínen. Együttesünk a feljutást 
érő 2. hely megszerzésének reményében 
szállt harcba, amihez Pintér Attila tanít-
ványainak győzelemre volt szükségük. 
A kezdés előtt a csapatok elénekelték a 
magyar himnuszt, miközben a drukkerek 
az egész stadionban kék és sárga karto-
nokat emeltek a magasba.

FERGETEGES FÉLÓRA A találkozó fantaszti-
kusan kezdődött, hiszen az első percben egy 
remek jobb oldali szöglet után Vági elé került 
a labda, aki közelről akrobatikus mozdu-
lattal a bal alsó sarokba lőtt. Labdarúgóink 
a folytatásban is támadásban maradtak, 
azonban Sós, valamint Nicorec távoli lövése 
is elkerülte a kaput. Negyedóra után Dombó 

védett két újvárosi lövést, majd a 20. percben 
Szatmári ugratta ki remek ütemben Sóst, aki 
higgadtan a kapu közepébe gurított. Az újabb 
kövesdi találatra mindössze hét percet kellett 
várni; ekkor Nicorec jobb oldali beívelését 
követően Tóth fejelt nagy erővel a kapu bal 
oldalába mintegy 11 méterről. 

Fordulás után kiegyenlítettebb játék 
zajlott a pályán. Az újvárosiak Vajda révén 
szépíthettek volna az 50. percben, de a 
középpályás lövése nem talált kaput. A 
túloldalon viszont megszületett a negyedik 
mezőkövesdi gól is; az 57. percben Vági és 
Tóth játszott össze, a szép akció végén Vági 
állította be közelről a 4-0-ás végeredményt.

FELJUTÁS ÉS ÉREMOSZTÁS A találkozó 
lefújása után a stadion előtti téren felállított 
színpadon dr. Vági Márton, a Magyar Labda-
rúgó Szövetség főtitkára adta át az érmeket és 
a kupát a csapat és a szakmai stáb tagjainak, 
valamint a klub vezetőinek. A kupát Hegedűs 
Dávid, együttesünk csapatkapitánya emelhet-
te elsőként a magasba.

Az ünneplés jó hangulatáról elsőként Jolly és 
Suzy gondoskodott. Az együttes előadásá-
ban olyan ismert slágerek csendültek fel, 
mint a Nézését meg a járását, amit a csapat 
tagjaival közösen énekeltek. A mintegy 
egyórás műsor után az Irigy Hónaljmirigy 
fergeteges produkcióját nézhették és 
énekelhették végig az ünneplő drukkerek. A 
sporttörténelmi nap a Silver Moon zenekar 
közreműködésével hajnalig tartó utcabál-
lal zárult. A Mezőkövesd – Dunaújváros 
mérkőzésen jelenlévő több ezer szurkoló a 
jegy mellé ital- és ételkupont kapott, amit a 
találkozó után válthattak be a térség telepü-
léseinek sátrainál, ahol összesen több mint 
20-féle ízletes étel közül választhattak

Irány az NBI!

Június 5-én labdarúgóink a Mer-
kantil Bank Liga záró fordulójában 
4300 néző előtt 4-0-ás győzelmet 
arattak a Dunaújváros ellen, ezzel 
ezüstérmesek lettek, így a 2013-
2014-es idény után jövőre ismét az 
élvonalban szerepelhetnek.

Önfeledt FOCIÜNNEP

Pintér Attila vezetőedző 
és Tállai András klubelnök

Dr. Vági Márton, az MLSZ főtitkára 
és Hegedűs Dávid csapatkapitány

Jolly és Suzy Irigy Hónaljmirigy Silver Moon zenekar

Bódi Krisztián
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Üzenjünk Brüsszelnek,
hogy ők is megértsék!
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Június 3-án késő este gyertyás 
felvonulást tartottak a hívők 
a Kavicsos-tó körül, akik 
imádkozva, énekelve körbesé-
tálták a tavat, majd közös imát 
mondtak el a városért, minden 
mezőkövesdi emberért. 

Június 5-én reggel az elmúlt 
évekhez hasonlóan a hívők által 
felajánlott virágokból készí-
tett keresztekkel díszítették a 
Kavicsos-tó és Szabadidőparkot 
a körmenet útvonala mellett. Az 
elkészített virágkereszteket dr. 
Berkes László plébános közös 
imádság mellett megáldotta. 

A vallási ünnep szentmi-
séjét 10 órától tartották meg 
a Jézus Szíve templom előtt, 
amelyet dr. Ternyák Csaba, 
egri érsek mutatott be. Az 
egyházi méltóság a szertar-

tás elején megáldotta a Jézus 
Szíve templom nyolc új színes 
ólomüvegablakát is. 

Szentbeszédében egyebek 
mellett a szeretetről, Jézus 
Szívének mérhetetlen szerete-
téről beszélt. 
– Örömmel láttam, hogy milyen 
sokan eljöttek azért, hogy Jézus 
Szíve szeretetétől szeretet tanul-
janak. Jézus életét adta értünk. 
Azt tanítja számunka, hogy mi 
is, a ránk bízottakat, a csalá-
dunkat, barátainkat és minden 
embert, sőt az ellenségeinket is 
tanuljuk meg szeretni –  emelte 
ki dr. Ternyák Csaba, egri érsek.

A szentmise után a több ezer 
hívő – köztük több száz zarándok 
– a Kavicsos-tó körül körmenettel 
kísérte végig az Oltári Szentséget. 

Jézus Szíve
Búcsú és Körmenet

94. alkalommal tartották meg a város 
legnagyobb vallási ünnepét, a Jézus Szíve Búcsút 

és Körmenetet június 5-én. 
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Mezőkövesdért 
és lakóiért 

imádkoztak

Dr. Ternyák Csaba egri érsek

A misén és a körmeneten idén is 
több ezer hívő vett részt

Molnár Zsanett


