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Egyedülálló kiállítást 
láthatunk a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő 

wellnessrészlegének különter-
mében, ahol mintegy 20 éves 
gyűjtőmunka eredményeként a 
fürdő „születése” óta eltelt kb. 
80 év eseményeibe nyerhetünk 
bepillantást. A páratlanul gaz-
dag tárlaton például korabeli 
fotók, dokumentumok, újság-
cikkek, méretarányos makettek 
és karikatúrák is vannak.

FOTÓK Rendkívül értékes például 
az a térkép, amelyen a fürdő 
területének földtani viszonyai, 
valamint az egykori és jelenleg 
is működő kutak elhelyezkedése 
látható. Az egyik tablón az összes 
kútról, az 1938-as próbafúrás-
ról és a gyógyvíz feltöréséről is 
láthatunk fotókat, melyek szintén 
egyedülálló értéket képviselnek. 

Különleges fénykép látható 
Bernát Istvánról, Zsóry Lajos 
unokájáról, akit 1943-ban az 
őskútnál fotóztak le, valamint a 
fürdő első bejáratáról és a Katica 
csárdáról is készült kép, utóbbi-
ról makett is látható. A kiállított 
tárgyak között van a legkorábbi, 
1967-ben készített légi felvétel, de 
érdekes statisztikai adatokat jelent 
a vendéglétszám alakulása és 
összetétele, amit 1964-től egészen 
2017-ig lehet nyomon követni. Az 
egyedi karikatúrák szintén nagyon 
értékesek, amelyek Teszák Sándor 
országos hírű budapesti művész 
nevéhez fűződnek.

MAKETTEK Az egyik maketten 
a gyógyvíz szállítására szolgáló 
fa-, majd később lemezvályú 
látható, napjainkban pedig 
már földbe süllyesztett csövön 
keresztül vezetik el a gyógyvi-

zet, amit szintén szemléltet a 
készítő. A másik makett pedig 
azt ábrázolja, hogyan távolítot-
ták el a csövekből a vízkövet. A 
csőben kivált mészkőből minták 
is vannak, érdekességük, hogy 
Szlovák Sándor többéves keresés 
után jutott hozzájuk. Ezen felül 
a kiállítási tárgyak közé tartozik 
az egyik kútról, ivókútról és 
fúrótoronyról készített makett. A 
méretarányos makettek Doro-
gi Ferenc, Fügedi László, Gál 
Bertalan, Kiss Mátyás, Varga 
Mátyás, Szajcz János munkáját 
dicsérik. Emellett több idézet, 
köztük Zsóry Lajostól és Herkely 
György nyugalmazott polgár-
mestertől származó gondolatok 
olvashatók a falon.

RAJZOK A kiállításon több 
kiemelkedő lokálpatrióta mező-
kövesdi képzőművész alkotása 
is megtekinthető. A rajzokat 
Pető Margit, Barna György, 
Fridél Lajos, Sorki Dala Andor 
készítette, emellett Kiss Gyula, 
dr. Pázmándy László, Laboda 
Kálmán versei  is olvashatók. 

– Amikor a Zsóry fürdő tör-
ténetéről szóló könyvet írtuk, 
sok olyan értékes anyag gyűlt 
össze, amit úgy gondoltuk, 
hogy nem csak könyv alakban, 
hanem kiállítás formájában is 
közre kellene adni. Ez indított 
arra, hogy 20 évvel ezelőtt 
hozzáfogjunk egy olyan gyűjtő-
munkához, amelynek konkrét 
eredményei is láthatóak. Úgy 
gondoltuk, hogy ennek a 
legjobb helye a Zsóry fürdőben 
lenne, örülünk, hogy ez az 
álom lassan a megvalósulás út-
jára lépett – emelte ki Szlovák 
Sándor helytörténész, nyugal-
mazott középiskolai tanár.

A fotók között látható Szlovák 
Sándorné tablója, melyet 
2017-ben a víz világnapjára 
készített.

– Zsóry fürdő régen és ma, ezt 
a történetet próbáltam bemutatni 
képeken. Itt látható például a 
régi és az új fúrótorony, illetve a 
régi és az új medence. A fürdő 
korábbi bejárata mellett a 2005-
ben felavatott új bejárat, valamint 
Zsóry Lajos képe tekinthető 
meg – mondta Szlovák Sándorné 
nyugalmazott középiskolai tanár.

ÁTADÓ A Zsóry Lajos Emlékte-
rem megnyitóján Tállai András 
miniszterhelyettes, országgyűlé-
si képviselő mondott köszöntőt, 
aki kiemelte, nagy felelősségünk 
van a fürdőalapító emlékének 
megőrzésében.

– Az elmúlt évszázadban 
Zsóry Lajos adta a legtöbbet 
a városnak azzal, hogy az 
olajfúrásai során meleg vizet 
talált 1939. február 25-én. Ma is 
ékköve és az egyik legnagyobb 
értéke a városnak a Zsóry fürdő, 
amely 1987. május 1-jén vette fel 
alapítója nevét. Példaképként te-
kintek elődömre, aki különleges 
tehetségű ember volt, felkarolta 
a szegényeket és képes volt táv-
latokban gondolkodni, mindig 
azért dolgozott, hogy a közös-
ségnek, a településnek és az 
embereknek jó legyen – mondta 
Tállai András.

A honatya hozzátette, a fürdőt 
1941-ben bekövetkezett halála 
miatt nem tudta befejezni Zsóry 
Lajos, de a családja folytatta a 
fejlesztéseket és amit alkottak, 
azt ma is használjuk, gazdasági 
előnyei vannak a városnak, a vál-
lalkozásoknak, továbbá öregbíti 
Mezőkövesd hírnevét is. Emellett 

köszönetet mondott Szlovák 
Sándornak és feleségének a 
gyűjtésben végzett áldozatos 
munkájáért.

Ezt követően Szlovák 
Sándorné osztotta meg ünnepi 
gondolatait arról, amit a gyűjte-
ményről érdemes tudni, illetve 
mindenkinek megköszönte 
a munkáját, aki valamilyen 
formában segítséget nyújtott a 
kiállítás létrehozásában.

MEGŐRZÉS Dr. Fekete Zoltán 
polgármester egyebek mellett 
a gyűjtemény megőrzésének 
fontosságáról beszélt. 

– Nagy öröm, hogy városunk-
ban vannak olyan lokálpatrióták, 
akik nemcsak fontosnak tartják 
értékeink megőrzését, hanem 
tesznek is ezért. Nekünk pedig 
kötelességünk a gyűjteményt 
megőrizni, bemutatni az utókor 
számára. A fürdő területén ezért 
alakítottuk ki ezt a helyiséget, és 
azt gondolom, hogy itt végleges 
és méltó helyére került a tárlat – 
emelte ki a városvezető.

A tárlatról elismerően nyilat-
kozott a fürdőalapító unokája, 
Bernát István. 

– Gyönyörű ez a terem. Ne-
kem különösen az tetszik, hogy 
meghagytak itt egy tükröt, ami 
a termet még nagyobbá teszi és 
emiatt a hangulata is egészen 
más. Szlovák Sándornak és fele-
ségének nagyon sokat köszönök, 
mert sok éves munkájuk van a 
gyűjteményben. Én is igyekez-
tem hozzá anyagokat adni a 
család archívumából – emelte ki.

Az ünnepségen közreműködtek 
a Matyó Nagymama Klub Egye-
sület és a Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület tagjai.

Zsóry Lajosnak, a fürdő alapítójának 
állít emléket az a hiánypótló tárlat, 
melyet Szlovák Sándor és felesége 

állított össze. A fürdőben 
kialakított emléktermet május 1-jén 

adták át hivatalosan.

Emléktermet 
avattak

Tállai András, Bernát István, Szlovák Sándor, 
Szlovák Sándorné és dr. Fekete Zoltán

A Katica csárdáról, a vizet szállító fa-és lemezvályúról, 
a vízkő eltávolításának folyamatáról, a kútról,  ivókútról 

és a fúrótoronyról is látható makett az emlékteremben

Bódi Krisztián
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Két mezőkövesdi sportoló nyert aranyérmet a 
futatejegertej csapatával a XIII. NN Ultrabalatonon. 
A Kriston-Szabó Ágnessel (középen) és Bauge Mezei 
Zitával (j3) felálló együttes a 7 fős női csapat kate-
góriában végzett az élen, a május 10-e és 12-e között 
rendezett 220,1 km-es váltó futóversenyen. A távot 20 
óra 39 perc 36 másodperc alatt teljesítették és több 
mint félórával előzték meg a 2. helyen célba érkező 
PrevenTeam gárdáját.

Aranyérmes futók

Élvonalba jutottak 
a fiatalok
Aranyérmes lett és feljutott az élvonalba az 
Agrinox-Market Mezőkövesd serdülő kézi-
labda csapata. Egészen imponáló teljesítményt 
nyújtott Drizner Péter együttese a 2018/2019-es 
idényben a fiú serdülő II. osztályú pontvadászat 
Keleti csoportjában, hiszen a 22 forduló során 21 
győzelmet aratott és mindössze egyszer szenve-
dett vereséget a gárda. Összesen 730 gólt lőttek 
és 502-öt kaptak a bajnokságban, így torony-
magasan az övék lett a legjobb gólarány a me-
zőnyben. 42 ponttal zártak az élen, a második 
helyezett Kézilabda Sportakadémia Budapest 
36 pontot, míg a bronzérmes ÓAM-Ózdi KC 35 
egységet gyűjtött. 
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Második helyen végzett Érdi Mária a franciaországi Hyéres-ben rendezett 
Semaine Olympique Francaise elnevezésű nemzetközi versenyen. A Laser Radial 
hajóosztályban szereplő mezőkövesdi vitorlázó felnőtt pályafutásának egyik legszebb 
eredményét érte el az ezüstéremmel. Mári remek teljesítményt nyújtott, ugyanis a ver-
seny során végig az első két helyen tartózkodott. A május 4-ei éremfutamban ugyan 
a 10. helyen végzett, de korábbi jó szereplésének köszönhetően megőrizte az előkelő 
második pozíciót. A versenyt a finn Tuula Tenkanen nyerte meg, közvetlenül Érdi 
Mária mögött végzett a tavalyi világbajnok belga Emma Plasschaert, míg a negyedik 
pozíciót a medal race svájci győztese, Maud Jayet szerezte meg.

Második hely Hyéres-ben 
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AKTUÁLIS

NÓGRÁDI GYÖRGY a világ három globális 
játékosa, az Amerikai Egyesült Államok, 
Kína és Oroszország jelenlegi politikáját 
elemezte egyebek mellett előadásában, 
olyan összefüggésekre világított rá, 
amelyek segítenek megérteni a májusi vá-
lasztások jelentőségét is. – Az a tét, hogy a 
jövőben a migránskérdésre milyen válasz, 
megoldás születik, ki ül majd Juncker 
székébe és milyen politikát fog folytatni. 
Gyakorlatilag azt kell látni: Nyugat-Euró-
pa abból indul ki, hogy olcsó munkaerő 
áramoljon be, ám kiderült, hogy a munka-
erő döntő része nem hajlandó munkába 
állni. Ma az az európai álláspont, hogy 
a bejövő migránsok több mint 90%-a 
gazdasági menekült és ezt a helyzetet nem 
tudjuk kezelni, tehát nagyon nagy a tét 
májusban – foglalta össze Nógrádi György, 
aki előadásában egyebek mellett elmond-
ta, azzal, hogy megépítettük a kerítést, 
megvédtük Magyarországot, a V4-eket és 
Európát is. Az európai parlamenti válasz-
tásról elmondta, fontos, hogy Európában 
megerősödjön az a jobb oldal, amely a 
migránsok nélkül kívánja megoldani a 
jövő problémáit.

TÁLLAI ANDRÁS miniszterhelyettes, ország-
gyűlési képviselő egyebek mellett elmond-
ta, a május 26-ai választásnak komoly tétje 
van. Hangsúlyozta, a magyar kormány 
a magyar családok érdekeit képviseli 
és a 21. század legnagyobb kihívása és 
egyben legfontosabb feladata országunk 
és a keresztény kultúránk védelme. – Az 
Európai Unió és benne Magyarország 
életében talán az egyik legfontosabb 

választás következik. A tét, hogy a 705 fős 
Európai Parlamentben milyen politikai 
többség alakul ki. A Magyar Kormány 
Orbán Viktor vezetésével azért küzd, hogy 
bevándorlásellenes koalíció jöjjön létre és 
az európai intézményeket olyan emberek 
irányítsák, akik nem támogatják és nem 
szervezik a migrációt, hanem az ellen 
vannak – összegezte Tállai András.

DR. SZÁNTHÓ MIKLÓS, az Alapjogokért 
Központ igazgatója egyebek mellett 
a belpolitikai stabilitásról, az európai 
parlamenti választások kapcsán fel-
merülő, a bevándorlás mögött meghú-
zódó világnézeti kérdésekről is beszélt 
május 16-án. Elmondta, a választás tétje 
rövidtávon az, hogy bevándorláspárti, 
vagy bevándorlásellenes erők kerülnek-e 
többségbe az Európai Parlamentben. Az 
előadó úgy fogalmazott: az EP-válasz-
tás fontos ütközet egy hosszúra nyúló 
háborúban, ami valójában az európai 
életmódunkról szól. – Ha bevándorlás-
ról vitázunk a mostani migrációs válság 
fényében, akkor beszélünk arról is, sze-
retnénk-e multikulturális társadalom-
ban élni, megőrizni nemzeti identitásun-
kat, illetve az állam szuverenitását, vagy 
ezeket át szeretnénk-e adni egy felsőbb 
hatalom kezébe. Május 26-án elsősorban 
arról szavazunk, szeretnénk-e beván-
dorlást vagy sem, de emellett arról is 
döntünk, megakarjuk-e őrizni Magyar-
ország keresztény hagyományát, vagy fel 
szeretnénk oldódni valamiféle európai 
multikulturális társadalomban – foglal-
ta össze az igazgató. 

Biztonságpolitikáról 
és világnézeti kérdésekről
A világban zajló események hátteréről, a migráció európai hatásairól, illetve 

a május 26-ai európai parlamenti választás tétjéről beszélt Nógrádi György biztonság-
politikai szakértő Mezőkövesden, május 7-én. 

Nógrádi György Tállai András Dr. Szánthó Miklós

KITÜNTETÉS | Kresz Géza Emlékérmet 
kapott Gyenes László az Országos Men-
tőszolgálat kötelékében példamutatóan 
ellátott, 40 éves szolgálatáért. A Mezőkö-
vesdi Mentőállomás vezetője, a mentők 
napja alkalmából, május 10-én vehette át 
a kitüntetést a Parlamentben.

SZAKMAI DÍJ | Mezőkövesdi vállalkozó 
hozta el az ezüstérmet az Év Anyavál-
lalata 2019 című versenyről, haladó 
vállalkozó kategóriában. Árvai-Simonyi 
Ágnes az AgnesSdesign és a Kedves 
Pöttyös Kézműves Kávézó létrehozásáért 
és a kitartó munkájáért kapta a díjat. A 
Gazdagmami Kft. 10. alkalommal hirdette 
meg a pályázatot olyan édesanyáknak, 
akik gyermeknevelés mellett építették fel 
cégüket. Az elismeréseket május 24-én 
adják át Budapesten. 

TANÁCSKOZÁS | Csirmazné Cservenyák Ilo-
na, az Idősügyi Tanács elnöke ismertette, a 
tagok pedig elfogadták az ez évi munka-
tervet, továbbá indítványokat beszéltek 
át május 2-án. A tanácskozáson tárgyal-
tak egy javaslatot, hogy a Mezőkövesdi 
Kistérségi Idősügyi Tanácshoz csatlakozó 
klubok valamelyikének vezetőjét érdemes 
lenne meghívni egy beszámoló megtartá-
sára, valamint egyebek mellett szó esett 
az ősszel városunkban rendezendő Repülj 
páva vetélkedő szervezéséről is.

ÚSZÁS | Június 1-jén rendezik meg a XVII. 
Matyó Pünkösd Kupát. A Mezőkövesd 
Zsóry SE Úszó Szakosztálya által szerve-
zett verseny 10 órakor kezdődik a Városi 
Tanuszodában.

RÖVID 
HÍREK

Dori Anett

Bódi K.

B. K.
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VÁROSHÁZA

Korábban, 2017. február 1-je óta jogi és 
igazgatási feladatkörben hatósági refe-
rensként dolgozott városunk önkor-
mányzatánál a szakember. Elsősorban 
közösségi együttéléssel, illetve bir-
tokvédelemmel kapcsolatos ügyeket, 
feladatokat látott el. – Gyakorlatilag 
egy régi-új feladatkörbe kerültem, 
hiszen már nem ismeretlen számomra 
sem a város, sem a problémái. Amikor 
lehetőségem nyílt megpályázni az 
aljegyzői pozíciót, úgy gondoltam, 
hogy még jobban szeretném a város 
érdekeit szolgálni és segíteni az itt 
élőknek a különböző ügyek, problé-
mák megoldásában. Tulajdonképpen 
ezért is választottam ezt a pályát, 
úgy gondolom, ennek a hivatásnak a 
legszebb része, hogy embereken tudok 
segíteni és ez rendkívül hálás feladat 
tud lenni – mondta el dr. Geri Árpád. 

FELADATOK Az új pozícióval új kihí-
vások is érkeztek, például aktuális 
feladat a választások szervezése, emel-
lett korábban megkezdett munkáit 
– mint például az illegális hulladékle-
rakások elleni küzdelem –, valamint 
ügyfélszolgálatos munkáját továbbra 
is folytatja. – Mindenkit bizalommal 
várok akármilyen problémával is 
érkezik. Például ha valakinek a szom-
szédjával van gondja, annak megol-
dásában segítünk, ezek legtöbbször 
félreértésekből adódó konfliktusok, 
amelyeket általában sikerül békés 
úton megoldani, ezáltal a bíróságokat 
is tehermentesítjük. Sokszor olyan 
problémák is előjönnek, amelyek 
megoldása nem kifejezetten a mi 
feladataink közé tartozik, de olyan 
keretek között, amikor más hivata-

loknak a hatáskörét nem vonjuk el, 
megpróbálunk segíteni tanácsadással. 
Vannak olyan ügyek, amikor ez már 
kevés, ilyen esetben hatósági eljárá-
sokat kell lefolytatnunk és sajnos ke-
ményen kell bírságolni is. Továbbá a 
hatósági és a jogi munkának számos 
területe is beletartozik a munkámba, 
szerződések véleményezésében veszek 
részt, jogi döntések előkészítésében 
a vezetés, illetve a képviselő-testület 
munkáját segítem – foglalta össze az 
új aljegyző.

PÁLYAFUTÁS Az Államigazgatási 
Főiskola igazgatásszervező szakán 
szerzett diplomát, majd az Eger 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalánál helyezkedett el, ahol 
elsősorban a közgyűlések szervezése 
és a képviselői iroda munkájának 
előkészítése, segítése volt a fő fel-
adata. – Ezen munkaköröm mellett 
döntöttem úgy, hogy beiratkozom a 
Szegedi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karára és ott folytat-
tam tanulmányaimat. Mielőtt a mező-
kövesdi önkormányzathoz kerültem, 
a dormándi Polgármesteri Hivatalnál 
dolgoztam jegyzőként. Itt nagyon jó 
volt megtapasztalni, hogy közvetle-
nebbül is kapcsolatba tudtam kerülni 
az emberekkel – mondta el dr. Geri 
Árpád, aki az aljegyzői poszton dr. 
Kovács Andrást váltotta.

Dr. Geri Árpád ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő: 8–12 óráig
Szerda: 8–12 óráig

Csütörtök: 8–12 és 13–17 óráig

Erzsike néni 1929. április 28-án született és már gyermek-
korában belekóstolt a munka világába, édesapja juhász 
volt, az ő távollétében őrizte a nyájat. Borza Józsefné 14 
évig dolgozott takarítóként a Járási Tanácsnál, majd a MÁV 
üdülőbe került, ahol szintén takarított. Nyugdíjba vonulását 
követően a Reumakórházban vállalt munkát, itt portás volt. 
Erzsike néni 1949-ben ment férjhez, 3 gyermeke, 4 unokája 
és 5 dédunokája született, a 6. dédunoka várhatóan szept-
emberben fog megszületni. Szabadidejében szeret kötni és 
gobelin képeket készíteni, de a ház körüli teendőket, főzést, 
takarítást is egészen a közelmúltig ellátta. 

A május 7-ei látogatáson dr. Fekete Zoltán 
polgármester felolvasta Orbán Viktor miniszterel-
nök köszöntő oklevelét, majd városunk nevében 
oklevéllel, virágcsokorral és tortával ajándékozta 
meg az ünnepeltet.

Születésnapi  
köszöntés 
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte a mező-
kövesdi Borza Józsefné, született Tóth Erzsébet, 
akit a szép jubileum alkalmából dr. Fekete Zoltán 
polgármester is felköszöntött május 7-én.

Hálás feladatnak tekinti
a jogi segítségnyújtást

Új aljegyzője van 
városunknak, 

dr. Geri Árpádot 
2019. április 23-tól 

bízták meg a feladattal, 
határozatlan időre.

Az elnök elmondta, a társulat célja az, hogy az LTP befizetések 
mellett a zárást kezelje, mivel befejeződött a szennyvízberuhá-
zás. Kiemelte, hogy a Zsóry üdülőterület és a város középső 
részét tekintve is teljes mértékben visszafizették a hitelt az LTP 
megtakarításokból, ugyanakkor a még fennálló tartozásokat 
igyekeznek behajtani. A 2018. évi beszámolót és a terveket is 
egyhangúlag fogadta el a küldöttgyűlés. 

Víziközmű-társulati ülés
Vámos Zoltán elnök tájékoz-
tatója, valamint a tavalyi évi 
beszámoló mellett, megvi-
tatták és meghatározták 
a 2019. évi terveket is a 
Mezőkövesdi Víziközmű-
Társulat május 8-án tartott 
küldöttgyűlésén. 

Bódi K.

B. K.

D. Anett
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A május 14-ei program során a diákok táncolni és hímezni tanultak, népvi-
seletbe öltöztek, valamint könyvjelzőt készítettek az Erasmus+ MAD4MAD 
pályázat magyarországi projekttalálkozójának keretében, amely május 13. és 17. 
között zajlott az MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiumában, illetve az iskolán kívül is. A találkozó 
témája a képzőművészet volt, ehhez kapcsolódott a programok nagy része. 

– A pályázat lényege, hogy a diákok közösen írnak egy színdarabot, amely-
hez zenét szereznek és díszletet készítenek. A projekt végén pedig várhatóan 
jövő májusban minden ország előadja a színdarabját a saját iskolájában, amit 
felveszünk és közösen megnézzük majd egymásét is. Igyekeztünk bevonni 
magyar diákokat is az itteni programokba, fontos, hogy szokják a nemzetközi 
közeget, próbáljanak beszélgetni, kapcsolatokat építeni a külföldi diákokkal – 
mondta el Nagyné Szalmási Ildikó, a nemzetközi kapcsolattartás felelőse. 

Városunkban továbbá jártak a Városi Galériában, a Matyó Múzeumban, 
a Mézeskalácsos Tájházban, illetve Egerbe és Budapestre is ellátogattak a 
projekt résztvevői. 

A matyó kultúrával is-
merkedtek az Erasmus+ 

pályázat keretében vá-
rosunkba érkező bolgár 
és török diákok, illetve 

kísérőik a mezőkövesdi 
gimnáziumban.

Népművészeti workshop

Az Erasmus+ pályázat keretében városunkba érkező diákok és kísérőik mellett 
a mezőkövesdi gimnáziumból Juhász Jánosné tagintézmény-vezető, valamint 
a projekt felelősei, Nagyné Szalmási Ildikó és Rigó Attiláné szaktanárok vettek 
részt az eseményen. Elsőként Juhász Jánosné köszöntötte röviden a jelenlévő-
ket, majd Nagyné Szalmási Ildikó mutatta be röviden a delegációt, akik közül 
öten Törökországból, heten pedig Bulgáriából érkeztek. Emellett ismertette a 
pályázat célját és elmondta, hogy a mezőkövesdi látogatás alkalmával a képző-
művészettel ismerkednek meg a projekt résztvevői. A látogatáson dr. Fekete Zol-
tán egyebek mellett megosztotta gondolatait a pályázattal kapcsolatban, melyhez 
sok sikert kívánt mindenkinek. Kiemelte, külön öröm számára, hogy a téma a 
művészetekhez kapcsolódik, amely nagyon fontos szerepet tölt be Mezőkövesd 
életében. Ezt követően röviden beszélt városunk fontosabb értékeiről, nevezetes-
ségeiről, majd bemutatkoztak a bolgár és török delegáció tagjai is. 

Bár az időjárás eleinte a „csúnyábbik” arcát 
mutatta, csupa vidám, mosolygós gyerme-
ket láthattunk a rendezvényen, akik alig 
várták, hogy belekóstolhassanak a színes, 
játékos programokba. Alig félóra elteltével 
a nap is kisütött, így a megnyitó ünnepség 
után – melynek keretében Vadásziné Boros 
Katalin, a Mezőkövesdi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője, valamint Farkasné Kiss 
Judit, az Egri úti Tagóvoda vezetője köszön-
tötte a jótékonysági rendezvény résztvevőit 
– megkezdődhetett az önfeledt szórakozás. 
Ezután az óvodások kedves, zenés-táncos és 
látványos motoros produkcióját láthattuk, 
majd a Kiss Kata Zenekar interaktív műsorá-
ba a gyerekek és szüleik mellett az óvoda 
dolgozói is bekapcsolódhattak. Ezen felül 
számos programmal, népi játszótérrel, tom-
bolahúzással, zsákbamacskával, arcfestéssel, 
csillámtetoválással, valamint táncházzal és 
büfével várták a családokat.

– A Családi Nap elsődleges célja a jóté-
konykodás, másodsorban pedig az, hogy a 
családokat egy kicsit összehozzuk, jobban 
meg tudjanak ismerkedni, legyen egy 
szabad délutánjuk és a gyerekek is együtt 
tudjanak játszani – mondta Vadásziné 
Boros Katalin intézményvezető. Hozzátette, 
ezúton is köszöni mindenkinek a munkáját, 
segítőkészségét és támogatását, aki hozzájá-
rult a rendezvény megvalósításához.

Látogatás a polgármesternél

A tizenkét fős, bolgár és török delegáció ellátogatott 
dr. Fekete Zoltán polgármesterhez május 15-én.

A Kiss Kata Zenekar koncertjével, az óvodások 
műsorával, népi játékokkal, valamint 

táncházzal is várták a gyerekeket és szüleiket 
az Egri úti Tagóvoda Családi Napján.

Családi Nap 
az óvodában

Dori A.

B. K.

B. K.

A május 10-én szervezett jótékonysági 
délután bevételét az óvoda szabadtéri 

játszóterén a játékpark bővítésére fordítják
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– Milyen munkálatokat haj-
tottak végre a szezon előtt?
– Új burkolattal láttuk el a 
nosztalgiamedencét, au-
gusztus 20-a után pedig azt 
tervezzük, hogy ezt a belső 
medencéknél is el fogjuk 
végezni. Ezek a fejlesztések 
önkormányzati forrásból 
valósulnak meg. Folyama-
tosan zajlik az élmény-, a 
gyermek-, a hullám- és a kör-
medencének a felkészítése, 
ami elsősorban burkolatpót-
lási és fugázási munkálato-
kat jelent. Emellett például 
a gépészeti és ellenőrzési 
feladatokat, valamint a rend-
szerek ellenőrzését végezzük. 

– Lesz-e olyan szolgálta-
tás, ami korábban még 
nem volt?
– A fürdő fejlesztése a csúsz-
dapark megépítésével befeje-
ződött. Most az a legfontosabb, 
hogy a hullám- és a körme-
dence felújításával mindenki 
megtalálja a saját igényeinek 
megfelelő szórakozást. Nagyon 
nagy a konkurenciaharc, mivel 
sok fürdő van a környéken 
és azt tapasztaljuk, hogy a 
turisztikai szokások eltolódtak 
a csomagvásárlások irányába. 
A vendégeket elsősorban az 
vonzza, hogy a létesítmény-
ben minden meglegyen, ami 
számukra szükséges. Az 
idősebbeknek melegvizes-, míg 
a fiatalabbaknak élményme-
dencékre és csúszdaparkra 
van szükségük. A Zsóryban 
minden feltétel adott ahhoz, 
hogy ki tudjunk ajánlani egy 
ilyen csomagot, reméljük, hogy 
egyre többen fognak majd 
szállást foglalni az üdülőte-
rületen. Jelentős előrelépés 
továbbá, hogy a létesítmény 
előtti parkoló és az arborétum 
is teljesen megújul, így kialakul 
egy kis településközponti 

jelleg. A látogatóknak biztosan 
tetszeni fog, hiszen európaibb 
megjelenése lesz a fürdőnek 
kívülről is. Úgy gondolom, 
hogy a forgalomnövekedést ez 
is elő fogja segíteni. 

– Milyen programokkal 
és fellépőkkel várják a 
vendégeket idén nyáron?
– Mozgásra, ezen belül 
aerobikra és vízi tornára 
épülő rendezvénnyel fogunk 
kezdeni júliusban. A Zsóry 
Fesztiválon két teljes napon át 
koncertekkel és az élményme-
dence melletti hagyományos 
délutáni megjelenéssel várjuk 
vendégeinket július 13-án és 
14-én. Idén a Neoton Família 
és Rúzsa Magdi fog majd 
fellépni. Az ügyességi játékok-
ra és termékmegjelenítésre 
épülő Coca-Cola Strandparty 
minden valószínűség szerint 
újra meg lesz tartva, ezt a 
rendezvényt is nagyon szeretik 
a vendégek. Az időpont még 
kérdéses, várhatóan a Zsóry 
Fesztivál utáni hetekben 
kerül rá sor. A Matyóföldi 
Folklórfesztivál augusztus első 
hétvégéjén lesz, míg egy héttel 
később megrendezésre kerül a 
Fúvós és Mazsorett Fesztivál, 
ahol az előzetes tervek alapján 
a Mazsorett Szépe választás 
helyszíne lesz a Zsóry. A nyarat 
a Hooligans együttes kon-
certjével szeretnénk befejezni 
augusztus 23-án.

– Idén hány alkalommal ter-
veznek éjszakai fürdőzést?
– Azt tapasztaljuk, hogy az 
éjszakai fürdőzéses ren-
dezvényekre nincs akkora 
igény, mint más fürdőkben. 
Amennyiben elsősorban 
a vendéglátóegységek 
részéről szervezett csopor-
tok jelentkeznek, akkor 
természetesen meg fogjuk 

rendezni. Egyébként az elő-
zetes tervek szerint kettőt 
fogunk megszervezni.

– A Zsóry Liget projekt 
kivitelezési munká-
latai fogják-e a fürdő 
nyitvatartását, vagy min-
dennapi életét érinteni? 
– A kivitelező ígéretet tett 
arra, hogy június köze-
pére vissza fogja adni a 
parkolórészt, tehát ilyen 
értelemben nem befolyásolja 
majd a fürdő mindennapjait. 
Ha visszakapjuk a felújított 
parkolót, reméljük, hogy a ké-
sőbbiekben már nem fognak 
érezni semmit a vendégeink a 
fejlesztés negatív hatásaiból. 
Egyébként a honlapunkon 
kitettük a fejlesztés lát-
ványtervét, így megfelelően 
tájékoztatjuk a vendégeket és 
igyekszünk segítséget nyújtani 
nekik a fürdőben is.

– Mi lesz a legfontosabb 
feladat a következő idő-
szakban?
– Elsődleges célunk és felada-
tunk az üzemeltetés lesz az 
elkövetkezendő években. Az 
a célunk, hogy visszahozzuk 
azt a forgalmi létszámot, ami 

korábban jellemző volt. Nem 
nevezhető rossznak a jelenlegi 
430 000 fős látogatói létszám 
sem, de szeretnénk megközelí-
teni a félmilliót. Az elmúlt idő-
szakban végrehajtott fejlesz-
téseknek pontosan az a célja, 
hogy a minőségi színvonalat 
emelve, egyrészt meg tudjuk 
tartani az eddigi vendégeket, 
másrészt újabb látogatók 
érkezzenek a fürdőbe. Hosz-
szabb távon elmondhatom, 
hogy a képviselő-testület által 
elfogadott 2006-os fejlesztési 
koncepciónak a végére értünk. 
Szerintem következő lépésként 
újra kell gondolni a fürdőnek a 
helyét és el kell majd kezdeni a 
tervezést a következő ciklusra, 
hogy a jövőben is logikus, 
egymásra épülő fejlesztések 
valósuljanak majd meg.

– Hogyan fognak alakulni 
a fürdő belépőárai?
– A jelenlegi árakban min-
denképpen várható változás 
júniusban, amikor is hagyomá-
nyos szezonális árakat fogunk 
alkalmazni a nyári hónapokra. 
Új konstrukciók is bevezetésre 
kerülnek, például újra lesz 
úszójegy, meglátjuk majd, 
hogyan fog beválni.

Elkezdődött a strandszezon a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben a Matyó Húsvéttal egy időben. A felkészülésről, 
tervekről, nyári rendezvényekről Vámos Zoltán fürdővezetővel beszélgettünk. 

Tervek, célok

Üzemelő medencék: családi 
medence és a hozzá kapcsolódó 
gyógyrész, a hagyományos fedett 
medencerészek, valamint a kinti 
gyógymedence- és élményré-
szek, a fedett gyógymedence-
rész, a szaunarészleg, valamint a 
fedett élményfürdő.
Később üzemelik be: A külső 
gyermekmedence május végétől 
várja majd a vendégeket, míg 
a hullámmedence és a 
körmedence június közepétől 
használható. A csúszdapark 
elindítására szintén júniusban 
lehet számítani, forgalomtól és 
időjárástól függően.

B. Krisztián
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Az MSZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, Közgazda-
sági Szakgimnáziuma és Kollégiumától 5 osztályból összesen 
119-en, köztük idén első alkalommal a 6 évfolyamos képzés-
ben tanuló diákok is elbúcsúztak. 

Juhász Jánosné egyebek mellett elmondta, a 6 osztályos képzésben 
tanuló diákok közel 1100, az 5 évfolyamos képzésben résztvevők 925, 
míg az iskolában 4 évig tanulók 740 tanítási napot töltöttek az in-
tézményben. – Bízom abban, hogy ezek a napok tartalmasak voltak 
számotokra. Lehetőségeket kaptatok pályázatokban való részvételre, 
megmérettétek magatokat különböző tanulmányi versenyeken, ba-
rátságok is szövődtek és megtanultatok együtt dolgozni. Biztos, hogy 
voltak nehéz napok is, de ezek hozzátartoznak a diákévekhez és az 
is, hogy ezeket megtanuljátok kezelni – mondta el a tagintézmény-
vezető. Elhangzott az is, hogy a végzős évfolyam tanulói közül 20 
diák kitűnő, vagy jeles bizonyítvánnyal fejezte be ezt a tanévet, 39-en 
közép-, míg ketten felsőfokú nyelvvizsgát szereztek.

ELISMERÉSEK Az ünnepségen több díjat is átadtak a kimagasló 
teljesítményt nyújtó diákoknak. Idén a Szent László-díjat Tóth 
Bianka Stella, Kovács Dominika és Antal Domonkos vehette át dr. 
Fekete Zoltán polgármestertől, a Dr. Vinkovits Sándor-díjat pedig 
Pongrácz Szilvia, Kozma Flóra és Antal Dániel részére adta át 
Tállai András miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő. Kovács 
Magdolna-díjat Lengyel Lilla, Hancsók Kálmán-díjat Kratochvil 
András, Dr. Lukács Gáspár-díjat Kis Marcell, Benkóczy György-
díjat Vámos Liliána, Dr. Papp Zoltán-díjat Hajdú Zaszkia, Pro 
Vitae-díjat Radványi Júlia, Nagy Lajos-díjat pedig Király Enikő 
és Szekeres Alíz kapott. Továbbá a közösségi és iskolai progra-
mokban, illetve különböző versenyeken való sikeres szereplésért, 
diákönkormányzati munka szervezéséért jutalmat vehetett át: 
Mizser Marcell, Csendes Szonja, Bolgár Dominik, Thomán Mar-
cell, Mihály Melinda, Mezei-Belényesi Kamilla, Juhász Marcell, 
Panyi Márton, Németh László, Juhász Veronika, Pető Nikolett 
Dóra, Berlák Adrián Dávid, Füzesi Szabolcs József, György Alex, 
Jersey Patrik, Nagy Milán, Bársony Bálint Botond, Tóth Gergő és 
Szabó Dániel.

Meghatározó mérföldkő 
Összesen 351 végzős tanuló vett búcsút városunk két középiskolájától, valamint tanáraiktól és társaiktól 

a május 3-ai ballagási ceremóniákon, ahol énekes-verses műsorokat és a ballagtató diákok beszédeit is hallhattuk.

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Középiskolában 12 osztály 232 végzős tanulója 
fejezte be tanulmányait. 

A Szent László templomban megtartott szentmise után 
az iskolában folytatódó eseményen dr. Ternyák Csaba 
egri érsek atya üdvözlő köszöntését Bakos Tamás káp-
lán atya tolmácsolta a tanulók felé. Péter Zoltán igaz-
gató beszédében hangsúlyozta, az iskolában próbálták 
megmutatni a helyes utat a diákoknak.

– Igyekeztünk titeket olyan felnőtté nevelni, akit nem 
az indulatok hajtanak, hanem aki józanul tud tervezni 
és dönteni. Aki távlatokban képes gondolkodni, aki 
elfogadó és nyitott, de van saját útja, aki felelősséget 
vállal a körülötte élőkért, aki ismeri a kimondott szó 
erejét és értékét – mondta el Péter Zoltán.

JUTALMAZÁS Az ünnepségen díjazták a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó tanulókat. Idén a Széchenyi-díjat 
Farkas Klaudia, Hadobás Dávid és Burkus Tibor Mihály 
vehette át dr. Fekete Zoltán polgármestertől. Könyvju-
talmat kapott: Puporka Gergely, Szabó Viktor, Hanyi 
Zsolt, Szabó István, Galgóczi Józsué, Nagy Viktor, Antal 
Imre Zsolt, Boldizsárné Poczik Anita, Kiss Ferenc, Tóth 
Réka és Puporka Róbert. Igazgatói dicséretben része-
sült: Antal Gréta, Bíró Melitta Zoé, Chrudinák Daniella, 
Hegedűs Gergely, Kovács József Dániel, Pál Levente, 
Póta Martin Csaba, Kovács Zoltán és Takács Dávid. 
Nevelőtestületi dicséretet Fügedi Csaba és Monostori 
Levente, Alapítványi dicséretet pedig Besenyei Piroska, 
Molnár Enikő és Paczók Benjámin kapott. Kovács Ger-
gőt, Barczi Patrikot, Fügedi Csabát és Kovács Zoltánt a 
Bakai Szerszámgép Szerviz Kft. oklevéllel jutalmazta, a 
Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestülettől oklevelet 
és vásárlási utalványt kapott Kolozsvári Dávid, a Me-
zőkövesdi Bútoripari Kft. oklevelét és ajándékát pedig 
Burkus Tibor Mihály vehette át. Dori A.

Intézményvezetői beszédek: Péter Zoltán és Juhász Jánosné Diákok a búcsúzó ünnepségen
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Hópehely kalandjai
Írta és rajzolta: Piers Harper

Ezt a könyvet azért szeretem és ajánlom mindenkinek, mert arra int, hogy hallgassuk meg és 
tartsuk be édesanyánk tanácsát, így nem tévedünk el. Számomra izgalmas ez a történet, mert sok új 
dolgot és barátot ismerhetünk meg a kis jegesmedve szemével. A kedvenc szereplőm a főhős, mert 
bátor és felfedezi a kis világot. Nagy tanulság, hogy mindenütt jó, de a legjobb otthon.

Váczi Veronika (Kategória: 1–2. osztály)

Egy Zizi naplója
Írta: Rachel Renée Russell

A könyv Nikki Maxwellről szól, aki átlagos tinik életét éli. Mindennél fontosabb problémáival: mit vegyek 
fel, hogy lehet állandóan gáz a frizurája, és a menő lányoknak miért olyan egyszerű minden. De előbb, 
utóbb rájön, hogy lehet gáz a haja, nem menő a ruhatára és nem közkedvelt. De mellette igen hű, ba-
rátok állnak, akik szeretik. A herceg is eljön a fehér lovon, de az se megy egyszerűen. Az én kedvencem 
Nikki, mert mindig vagány és mindenre van egy jó ötlete.  Azért ajánlom ezt a könyvet, mert mókás, 
vicces, szerelmes, lebilincselő! Én mind a tíz részt olvastam, és imádtam. A könyv története nem össze-
függő, ezért akárhol becsatlakozhatsz a lányokhoz! „Ez a tíz könyv remek élmény lesz!”

Szeretettel: Kaló Petra (Kategória: 3–4. osztály)

Egy ropi naplója – Az utolsó szalmaszál
Írta: Jeff Kinney

Azért a kedvenc könyvem, mert leköti a figyelmem és nem is túl hosszú, gyorsan el lehet olvasni. Az 
tetszik benne, hogy egy család mindennapjait mutatja be humoros formában. Ropi a főszereplő a 
bátyjával, Rodrickkal sehogy sem találja a közös hangot. Ezek a „viták”, ellentétek vicces eseményeket, 
történeteket tudnak létrehozni.  A kedvenc szereplőm a legkisebb fiútestvér, Manny, mert ő a szülők 
kedvence és kivételeznek vele, s ezzel vissza is él a testvéreivel szemben. A kedvenc részem az, amikor 
az apa titokban édességet eszik, nehogy észrevegyék a gyerekei. Azért ajánlom ezt a könyvet, mert 
lehet rajta nevetni, és még képekkel is el van látva. A többi ropi könyvet is nagyon tudom ajánlani.

Tóth Boglárka (Kategória: 5–8. osztály)

Ég Veled
Írta: Leiner Laura

(Iskolák versenye első kötet)

Eddig is nagyon szerettem Leiner Laura könyveit, mert mindig hatalmas élménynek élem meg 
azt, amikor az ő könyveit olvasom. Így volt ez az Ég veled című kötettel is, amit ha elkezdtem 
olvasni, szinte alig bírtam letenni a kezemből. Ez a könyv egyből belopta magát a szívembe. A 
könyv alaptörténete egyedi és figyelemfelkeltő. Hanna és a Szintes Gimnáziumba járó három 
iskolatársa Lóránt, Bernadett és Zsombor együtt vesznek részt az Iskolák Országos Versenyén. 
Onnantól kezdve hogy, mind a négy szereplő vállalja a versenyzést, elkezdődnek a bonyodalmak. 
A kedvenc szereplőm Újvári Hanna, aki egyben a történet főszereplője is. Azért ő, mert annak 
ellenére, hogy egy családi tragédia lelkileg mélyre taszítja, ő mégis vállalja a kihívást és próbál, 
kiszabadul a fájdalom folytonos rabságából, ami nagyon nehéz. Ezt becsülöm legjobban, Hanná-
ban. Ezt a könyvet azért szerettem meg, mert rengeteget tanultam belőle a csapatmunkáról, az 
összetartásról, az akaratról és a küzdeni akarásról. Ajánlani tudom ezt a regényt mindenkinek, aki 
egy érdekfeszítő, tartalmas olvasmányra vágyik.  

Illés Zsanett (Kategória: 9–12. osztály)

Kategóriánként az első helyezett írásokat olvashatják könyvajánlónkban, 
melyek a Városi Könyvár Neked ajánlom pályázatán szerepeltek sikerrel.

Szívből ajánlják

A Miskolci Szakképzési Centrum Me-
zőkövesdi Szent László Gimnáziuma, 
Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kol-
légiumában a 12. évfolyamon összesen 
119 diák érettségizik, közülük 35-en az 
emelt szintet választották, míg előre-
hozott vizsgát 51 tanuló tesz a 11. és 12. 
évfolyamon. A külsős tanulók száma 18 
fő, közülük heten érettségiznek emelt 
szinten, tudtuk meg Juhász Jánosné 
tagintézmény-vezetőtől.

A Mezőkövesdi Széchenyi István Katoli-
kus Középiskolában 4 osztályban összesen 
84-en vizsgáznak, míg a külsősök száma 11 
fő, az előrehozott 11. évfolyamos érettségiző 
tanulók száma pedig szintén 11 fő, akik 
angolból és németből vizsgáznak.

A diákok első nap magyar nyelv és 
irodalomból, kedden matematikából, 
szerdán történelemből, május 9-én és 10-
én pedig az idegennyelvek közül angolból 
és németből adtak számot a tudásukról 
írásban. Az érettségi vizsgák lapzártánkig 
mindkét oktatási intézményben a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően, rendkívüli 
események nélkül zajlottak le, kaptuk 
az információt Barnóczky Lászlónétól, a 
gimnázium igazgatóhelyettesétől és Péter 
Zoltántól, a Mezőkövesdi Széchenyi Ist-
ván Katolikus Középiskola igazgatójától. 

Az írásbeli érettségi május 24-éig tart, 
míg a szóbeli vizsgákra június 5-étől júni-
us 28-áig kerül sor. Az írásbeli pótérettsé-
git októberben, míg a szóbelit november-
ben szervezik majd meg. A pótvizsgának 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
az erre kijelölt oktatási intézmények, 
minden valószínűség szerint miskolci 
középiskolák adnak majd helyet.

B. Krisztián

Zajlik az érettségi

Kétszázkilencvennégy Mezőkövesden 
tanuló diák és külsős tanuló számára kez-
dődött meg az érettségi vizsga városunk 

két középiskolájában május 6-án.



10            Mezőkövesdi Újság 2019/10

MOZAIK

A káplán a Rendezvények Házában tartott eseményen 
az anyaság szerepéről és az anyai hivatás fontosságáról is 
megosztotta gondolatait, valamint röviden elemezte a leg-
fontosabb Mária-imádságot, az Üdvözlégyet. A rózsafüzér 
eredetéről elmondta egyebek mellett, hogy az elsőt 1496-
ban Kolozsváron alapították, míg a legújabb rózsafüzért 
II. János Pál hirdette ki. A káplán előadása után kötetlen 
beszélgetéssel folytatódott a rendezvény, majd a májusban 
született klubtagok köszöntése mellett a nyári szarvasi 
kirándulásról beszéltek a szervezet tagjai.

Anyák napi összejövetel
A Mária-tisztelet történetéről, illetve Szűz Mária egyháztörténeti 
szerepéről beszélt Bakos Tamás, a Szent László Egyházközség 
káplánja a Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjas Klub-
jának május 6-ai összejövetelén anyák napja alkalmából.

A gyerekek ügyességi pályán lovagoltak végig, bemutattak 
egy lovas karüsszelt és az iskola színjátszó köre is előadott 
egy rövid történetet. – Ezen a napon azok a gyerekek mutat-
ják meg tudásukat, akik iskolai keretek között járnak hoz-
zánk lovagolni. A program másik részeként kipróbálhatták, 
milyen versenyhelyzetben lóra ülni, illetve a pályát a már 
versenyekre járó diákok is teljesítették – mondta el Varga La-
jos, az iskola tulajdonosa és vezetője. A tanulók teljesítményét 
jutalmazták is a május 11-ei nyílt napon, amelynek keretében 
a program résztvevői fel is ülhettek a hátasokra. 

Az egész éves munkájuk eredményét mutatták be 
a diákok a Varga Lovasiskolában.

Nyílt nap és háziverseny

Az egyes dalok között közvetlenségé-
vel és humorával levette a lábáról a 
nézőket a színész, aki állandó kísérő-
ivel, az Egy Fess Band nevű zenekar 
tagjaival lépett fel városunkban. – 
Örülök annak, hogy ilyen fantasztikus 
zenekarral állhatok egy színpadon, 
nem olyan régóta vagyunk együtt, 
de remélem, hogy még hosszú idei 
tart majd ez az együttműködés. Itt, 
Mezőkövesden nagyon jó volt a buli és 
köszönjük a közönségnek, hogy ilyen 
kedvesek voltak, vették a lapot, nem 
jöttek zavarba, felkészültek voltak, 
ismerték a dalokat, ilyen közönséget 
szeretnénk minden alkalommal – 
mondta el Kamarás Iván. A május 6-ai 
esten felcsendültek egyebek mellett 
olyan slágerek, mint az Odavagyok 
magáért, a Pá, kis aranyom, valamint 
az este folyamán a színész különböző 
magyar filmekből is eljátszott egy-egy 
jelenetet, vagy történeteket mesélt 
azok forgatásáról. A művész a közön-
ség soraiba is lejött a hölgy nézők 
nagy örömére a Közösségi Házban 
anyák napja alkalmából adott esten, 
ahol a Molnár Péter, Duka László, 
Kökény László és Adamecz József 
alkotta zenekar külön is eljátszott 
egy dalt.

Kamarás Iván repí-
tette vissza a múltba 

közönségét 
a '20-as, '60-as évek 
magyar slágereivel. 

Egy fess pesti este

Savanyúság, saláta, turmix – csupán néhány lehetőség a szám-
talan felhasználási módból, ahogyan a gyomnövények bizonyos 
fajtáit fogyaszthatjuk, érdemes ezeket megismerni és barát-
sággal fordulni feléjük. Erre biztatta a kertbarátokat Máthé 
Orsolya április 29-ei kóstolóval egybekötött előadásában és azt 

tanácsolta,  gyűjtés előtt ismerjük meg ala-
posan az ehető gyomnövényeket, mert 

tele vannak vitaminokkal és ásványi 
anyagokkal.

A gyomnövények felhasználási módjairól hallhattak előadást a Matyó 
Kertbarát Egyesület tagjai Máthé Orsolya, a Banya-Tanya Alapítvány 
vezetőségi tagjától.

Ehető gyomok 
– a természet éléskamrája

Kamarás Iván 
elvarázsolta 

a mezőkövesdi 
közönséget 

A kertbarátok megismerhették 
azokat a gyomnövényeket, 

amelyeket – persze mértékkel – bát-
ran lehet fogyasztani

Bódi K.

Bakos Tamás az összejövetelen

D. Anett

Dori A.

D. A.
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A Határtalanul! pályázat kere-
tében 2018. április 3-tól 8-ig a 
Szent István Katolikus Általá-
nos Iskola 7. osztályos tanu-
lóinak lehetőségük nyílt arra, 
hogy eljussanak Erdélybe. Egy 
hét alatt sok-sok új élménnyel 
gazdagodva tértek haza.

Hazaérve beszámoltak él-
ményeikről, tapasztalataikról.

Minden gyerek nagyon iz-
gatottan várta a kirándulást. 
Szerdán reggel 6 órakor 
indultunk Mezőkövesdről. 

Sok buszozás után meg-
érkeztünk Nagyváradra. 
Itt megtekintettük a Szent 
László Székesegyházat, és 
láttuk Szent László her-
máját is. A nagyváradi vár 
körbesétálása után folytat-
tuk utunkat Kolozsvár felé. 
Útközben a busszal egy kis 
probléma adódott, ezért 
Bánffyhunyadon várakoz-
tunk pár órát, városnézéssel 
töltöttük az időt. Kalo-
taszentkirályon, az első szál-
láshelyünkön családoknál 
töltöttük az éjszakát.

A második nap reggelén 
korán indultunk Kolozsvár-
ra. A Házsongárdi temető-
ben megkoszorúztuk Dsida 
Jenő sírját, megnéztük a Má-
tyás-szobrot és Mátyás király 
szülőházát. A Szent Mihály-
templomot felújítás miatt 
csak kívülről láthattuk.

A városban tett rövid séta 
után elindultunk megnézni a 
tordai sóbányát. Lépcsők ve-
zetnek le a bányába, de lifttel is 
lehet közlekedni. Felszálltunk 
az óriáskerékre, de csónakázni 
sajnos nem tudtunk. 

Utunkat Segesvár felé vet-
tük. Itt Petőfi Sándor emlék-
művét, Székelyudvarhelyen a 
Vasszékelyt koszorúztuk meg, 
és körbejártuk a Magyarok 
Történelmi Emlékparkját is.

Estére értünk Csíkrákosra, 
ahol a Cserekert Fogadóban 

vacsoráztunk. A finom ételek 
elfogyasztása után elfoglaltuk a 
szálláshelyünket. Minden este 
kaptunk egy kis szabadidőt, 
amit magunkra fordíthattunk. 
Ilyenkor kimentünk az udvar-
ra játszani, beszélgetni.

A harmadik napon a reggeli 
után elsétáltunk a Cserei Mi-
hály testvériskolába. Itt meg-
ismerkedtünk az ott tanuló 
gyerekekkel és a tanárokkal. 
Átadtuk a kézzel készített ma-
tyó hímzéses ajándékainkat. 
A Közösségi Házban előadott 
énekes műsorunk nagy sikert 
aratott. Ezután a lányok és a 
fiúk az iskola udvarán foci-
meccset játszottak, aminek az 
eredménye döntetlen lett.

Délután elindultuk a Békás-
szoros és Gyilkos-tó felé. Gyö-
nyörű látvány tárult elénk. A 
tó teteje – meglepetten láttuk – 
be volt fagyva. Itt kaptunk egy 
kis szabadidőt, amit vásárlás-
sal, pihenéssel töltöttünk.

Ezt a napot a gyimesbük-
ki ezeréves határ koszorúzá-
sával zártuk. Itt ért véget az 
ország, melyet Szent István 
Mária kegyeibe ajánlott. 

Ezután a hosszú nap után 
jöhetett a finom vacsora és 
a jól megérdemelt pihenés.

A negyedik napon a 
csíkszentdomonkosi Márton 
Áron Múzeumba jártunk, 
ahol egy idősebb hölgy ér-
dekes előadást tartott Már-
ton Áron püspök életéről.

Utunkat Csíksomlyó felé 
vettük. A csíksomlyói kegy-
templomban imádkoztunk. A 
Szűz Máriát a kis Jézussal áb-
rázoló kegyszobor a templom 
legértékesebb része, amit a 
törökök nyolc pár ökörrel sem 
tudtak elmozdítani a helyéről.

A hegynyeregbe való 
feljutás elég fárasztó volt. 
Fent egy kicsit pihentünk, 
majd lefelé haladva elimád-
koztuk a rózsafüzért.

A csíkszeredai Makovecz Imre 
tervezte Millenniumi templom 
mindenki tetszését elnyerte.

Az ötödik nap reggelén 
Vízi János atya tartott 
misét, a gyönyörű állapot-
ban megmaradt csíkrákosi 
templomban.

Ezután a Madarasi – Har-
gitához, Erdély legmagasabb 
hegycsúcsához buszoztunk. A 
hegy lábánál még jó idő volt, 
de mire traktorral felértünk, 
már mindenki sapkát, kesztyűt 
húzott. Gyönyörű volt a kilátás. 
A csúcsig nem mentünk fel, 
mert térdig ért a hó, de így is 
jól szórakoztunk. Az szabad-
időt hógolyózással töltöttük.
Az utolsó napon Szovátára 
látogattunk el a Szent 

József Gyermekotthonba. 
Átadtuk az adományokat, 
körbejártuk a gyermekott-
hont, fociztunk az ott élő 
gyerekekkel.

Utolsó megállónk Koron-
don volt, ahol mindenki 
kedvére vásárolhatott. 

Innen már hazafelé 
vettük utunkat, s késő este 
fáradtan értünk haza.

Nagyon örülünk, hogy 
eljuthattunk Erdélybe. Sok 
élménnyel gazdagodtunk 
és sok barátot szereztünk. 
Köszönjük a tanárainknak, 
hogy elkísértek minket.

Molnár Katalin, Szilágyi Berill, 
Megyesi Bálint, Kardos Zsófia, 

Sipeki László

„Uram, jó nekünk 
itt lennünk”

Sakkegyüttesünk az utolsó fordulóban már kiszolgáltatott 
helyzetben küzdött az utolsó helyről való elkerülésért, mert mint 
az várható volt, a vetélytársak egymással döntetlent  játszottak, 
és így a győzelem sem lett volna elég az üdvösséghez. A csapat 
a tőle telhetőt megtette a Debreceni Sakkbarátok ellen is, de az 
erőfeszítés csak egy szoros – 7-5-ös – vereséghez lett elegendő.

Az idén nem volt szerencsénk az új pontszámítással, mert amennyiben 
nem a csapatpontszám, hanem az egyénileg megszerzett összesített 
pontszám (46,5)  szolgált volna a rangsor alapjául, akkor két alakulatot – 
Tiszavasvári (45) és Hajdúszoboszló  (44) – is megelőztünk volna.

Győzött: Becskei Zoltán és Pap János
Döntetlent játszott: Sallai János, Kelemen György, Pap Kristóf, 
Simon Attila, Hajdú Sándor és  Simon Milán Gábor
Játszottak még: Zelei Zoltán, Hevesi Zoltán, Kántor József és 
Molnár Márton Ádám

Végzés: a 12. helyen

Dr. T. B.
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május 26. vasárnap
12–18 óráig Lurkócia – óriási szabadtéri játszó-
ház a Hadnagy úti Sportcentrumban. Esőhely-
szín: Városi Sportcsarnok. Jegyárak: 1 éves korig 
ingyenes, 1–6 éves korig: 500 Ft, 7 éves kor felett: 
1.000 Ft, kísérőknek: ingyenes
május 27. hétfő
17 órától A Matyó Kertbarát Klub összejövetele 
a Közösségi Ház aulájában. Téma: Kertészkedés a 
holddal – Lukács Andrea asztrológus előadása
június 4. kedd
11 órától A Nemzeti Összetartozás Napja 
a Közösségi Házban (Részletek a 16. oldalon.)

június 5. szerda
10 órától A zeneiskola hangszerbemutatója 
a Közösségi Házban
június 5. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub 
a Közösségi Házban
június 8. szombat 
9 órától XLIII. Matyó Kupa sakkverseny a Mezőkö-
vesdi Széchenyi István Katolikus Középiskolában
június 11. kedd
17 órától A Zeneiskola tanévzárója 
a Közösségi Házban

Hívogató

PALETTA

SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225 
Facebook:  Mezőkövesdi Szent László Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek 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 szolgálat 
a Szent László templomban, a 9 órás 
szentmisén.
Minden szerdán 18 órától bibliaóra
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap második és negyedik 
péntek 17 órától: ifjúsági óra a parókián
Minden hónap első és harmadik 
szerdáján 17 órakor istentisztelet 
a reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
Szentmisék:
Hétköznap: 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik 
csütörtök, 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 18 óra 30: 
kóruspróba a Férfikar számára
Minden pénteken 19.15-től: ifjúsági hittan
Minden hónap második péntekjén 
18.30-tól: házasok hittanja 
Minden hónap utolsó csütörtök: 
Szent Mónika kör

EGRI GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
A hétköznapi ünnepek időpontjai és 
további információk a www.egriparochia.
hu oldalon. Szent Liturgia a mezőkövesdi 
görögkatolikus kápolnában (Gaál István u. 
1., a Közösségi Ház mögött):  
május 26-án (vasárnap) 17 órakor.

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

május 19–25-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.) 
május 26-tól június 1-ig

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

június 2–8-ig 
Patikaplus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 8–13 óráig
május 25.

Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1. 
június 1.

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

június 8.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti-készenléti szolgálat!

Harangszó

Anyakönyvi 
Hírek 

Városunkban április 29. és május 12. között 
8 házasságkötést és 14 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátar-
tozóik járultak hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés:
Orosz Richárd – Kéri Kinga

Horcsin Zoltán – Pongrácz Judit
Körömi Szabolcs – Oszkó Erzsébet

Pető Gábor – Horváth-Bodó Beatrix
Dósa Gergő – Asztalos Regina Vivien

Augusztin Zoltán – Molnár Judit
Szabó Zsolt – Torda Marianna
Barta Tibor – Hanyecz Tünde

Haláleset:
Lukács Antal 81 éves
mezőkövesdi lakos.

A Szent László Egyházközség továbbra 
is kéri, hogy a hozzátartozók 

szíveskedjenek az 1992 előtt lejárt 
sírhelyeket mielőbb megváltani!
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PALETTA

Zeneiskolai programok

Érdeklődőknek, 
álláskeresőknek 
ajánljuk!
2019. május 30-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Paktum szakmabemutató rendezvénye Mezőköves-
den a LEAX Hungary Zrt-hez látogat.

A szakmabemutatón résztvevő 50 fő álláskereső a 
cég telephelyén érdeklődhet a munkakörülményekről, 
álláslehetőségekről, valamint megismerkedhet a CNC 
gépkezelő munkakörrel.

Szakmabemutató rendezvény időpontja: 
2019. 05. 30. 9:00–12:00

Szakmabemutató rendezvény helyszíne: 
LEAX Hungary Zrt. (3400 Mezőkövesd, Szihalmi út 7.)

A rendezvényen a Mezőkövesdi Foglalkoztatási 
Paktumiroda (TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00001) is képvi-
selteti magát, így tájékozódhatnak az álláskeresők a 
Paktumok további szolgáltatásairól is.

A részvétel ingyenes, az érdeklődőket 
a helyszínen várjuk!

A mezőkövesdi Városi Zeneiskola gyermeknapi 
Hangszerválasztó Családi Napot rendez a Kavicsos tó partján 

2019. május 25-én (szombat) 10–13 óra között.
A délelőtt folyamán játékos, interaktív zenei programokkal, hangszersimogatóval, 
kézműves foglalkozásokkal várjuk az érdeklődőket. Rossz idő esetén a rendezvény 

a Zeneiskola épületében kerül megrendezésre. 

Információ és beiratkozási lehetőség a helyszínen a 2019/20-as tanévre.

Elérhetőségeink: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.
tel.:06 49 /412-628 | email: zenede01@gmail.com

2019. május 30. (csütörtök) 17 órától: Képzőművészeti vizsgakiállítás 
megnyitója a Városi Zeneiskolában. 

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.

2019. június 11. (kedd) 17 órától: Az Alapfokú Művészeti Iskola 
Tanévzáró ünnepsége a Közösségi Ház színháztermében.

2019. június 12–13. (szerda-csütörtök) 13–18 óráig: Jelentkezés és 
beiratkozás az Alapfokú Művészeti Iskola 2019/20-as tanévére, zene- 

képző- és táncművészeti tagozatokon.
Elérhetőségeink: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.

tel.: 06 49/412-628 | email: zenede01@gmail.com

2019. június 16. (vasárnap) 16 órától: „Régi növendékek" koncert 
keretében Panyi Evelin (magánének) és Nagy Mátyás (hegedű) 

hangversenye a Városi Zeneiskola hangversenytermében. 
Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 130.

A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A zeneiskola szervezésében megvalósuló rendezvény kere-
tében több dalt hallhattunk a Zeneiskola Reményi Tanári 
Kórusa, a Szent István Katolikus Általános Iskola Gyer-
mekkara és a Szent László Kórus tagjainak előadásában 
május 4-én. – Évtizedek óta részt vesz a zeneiskola ebben 
a programban, a fesztivál ideje alatt kihelyezett koncerte-
ket szervez. Idén több éves kihagyás után csatlakoztunk a 
30. jubileumi évfordulóra való tekintettel, valamint ebben 
az évben a Szent László Kórus fellépett Miskolcon is a 
Bartók Teremben – mondta el Mozerné Horga Stefánia, 
az Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezetője. A 
fesztivált a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti 
Intézet vezetősége szervezi, idén május 3. és 5. között több 
településen is láthattunk-hallhattunk kórusokat, Miskolc 
– mint a rendezvény központja – mellett Szerencsen és 
Sátoraljaújhelyen adtak koncertet a résztvevő csoportok. 
A hagyományokhoz hűen külföldi fellépőt is meghívtak 
a mezőkövesdi rendezvényre, ezúttal a 2006-ban alakult 
olasz Tritonus kórus adott elő 4 darabot. A koncert előtt 
dr. Medvegy János plébános köszöntötte a résztvevőket.

TERVEK A zeneiskola több hangszerbemutatót is szervez 
idén. – Az iskolánk kimagasló eredménye, hogy van 
szimfonikus zenekarunk, ez általában csak megyei jogú 
városokban fordul elő. Ezeken a bemutatókon fellép a 
zenekar is, illetve Ács Gyula művésztanár jóvoltából egy 
Szomszédolás nevű rendezvény is lesz idén, amely Mis-
kolc és Mezőkövesd között zajlik majd. Továbbá vidékre 
is ellátogatunk a zenekarral, velük a Széchenyi István Ka-
tolikus Középiskolában való fellépés is a terveink között 
szerepel – foglalta össze a tagintézmény-vezető.

Az olaszországi Perugiából érkező Tritonus kórus is fellépett 
XXX. Miskolci Nemzetközi Kamarakórus Fesztivál mezőköves-
di állomásán a Szent László templomban. 

Kórus-koncert

A házigazda 
Szent László 

Kórus és 
az olasz 
Tritonus 
kórus is 

különleges 
koncertet 

adott

D. A.

Hi
rd

et
és
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SPORTKALAUZ

Mezőkövesd Zsóry FC – Szombathelyi Haladás 1-0 (0-0)
A bennmaradásért harcoló dunántúli gárda látogatott városunkba a 32. fordulóban 
május 11-én. Az első veszélyes szituációra 30 percig kellett várni, ekkor a Haladás 
védőinek bizonytalankodását kihasználva Vajda szerzett labdát, majd a beadás 
után Drazic tiszta helyzetben pontatlanul célzott. A 44. percben a vendégek előtt is 
adódott gólszerzési lehetőség, de Funsho éles szögből megeresztett lövése nem 
talált kaput. Az 57. percben Funsho a bal oldali kapufát találta el, majd a 66. perc-
ben előnybe került együttesünk; Pekár jobb oldali beadását követően Moutari he-
lyezett középről a hálóba. A 80. percben Habovda lövése után Szappanos nagyot 
nyújtózott, majd a hajrában Pekár és Pillár növelhette volna az előnyt. Csapatunk a 
Diósgyőr és az MTK legyőzése után zsinórban a harmadik sikerét érte el.

Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-0)
Együttesünk a szezon záró mérkőzését Kisvárdán játszotta május 19-én. A 
szabolcsiak kezdtek aktívabban, de 10 perc után fordult a játék képe. Az első 
lehetőséget csapatunk dolgozta ki, Pekár közeli lövését Felipe védte a 17. percben. 
Kilenc perccel később előnyhöz jutott a Kisvárda, Horváth visszafejelt labdáját 
Tsoukualas bólintotta a hálóba. A következő percben Gosztonyi löketét hárította 
nagy bravúrral Szappanos, majd a 35. percben Szeles távoli kísérletét ütötte a kapu 
fölé Felipe. Fordulás után csapatunk játszott fölényben, mégis Tsoukalas talált a 
hálóba, aki mintegy 15 méterről lőtt a jobb alsó sarokba az 59. percben. A játékrész 
felénél Szappanos védett nagyot Grozav lövése után, majd a 78. percben Molnár 
szabadrúgása suhant el a bal felső sarok mellett. A 87. percben összejött a szépítés, 
Pekár beadását Dragoner elegáns mozdulattal váltotta gólra.

– Ugyan a mai mérkőzésen kikaptunk, de a tavalyi évhez képest előrébb 
tudtunk lépni. Természetesen szeretnénk továbbfejlődni és egy ilyen mérkő-
zésen is olyan teljesítménnyel előrukkolni, ami a jövőre nézve is bizakodásra 
adhat okot – mondta Kuttor Attila vezetőedző.

LEGJOBB EREDMÉNY A Mezőkövesd 44 ponttal a 6. helyen zárt, ez az eddigi legjobb első 
osztályú eredménye. Labdarúgóink az ideivel együtt négy idényt töltöttek el az élvonalban, 
a 2013/2014-es szezonban 24 ponttal a 15. helyen végeztek, 2016/2017-ben 40 ponttal a 9. 
pozícióban zártak, míg egy évvel később 37 egységgel szintén 9. helyezettek lettek. A bajno-
ki címet idén a Ferencváros szerezte meg a MOL Vidi FC és a DVSC előtt, míg az élvonaltól 
az MTK Budapest és a Szombathelyi Haladás búcsúzott.

H Csapat M Gy D V Gk P

1. FERENCVÁROSI TC 33 23 5 5 45 74

2. MOL VIDI FC 33 18 7 8 16 61

3. DVSC 33 14 9 10 5 51

4. BUDAPEST HONVÉD 33 13 10 10 8 49

5. ÚJPEST FC 33 12 12 9 10 48

6. MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 33 12 8 13 5 44

7. PUSKÁS AKADÉMIA FC 33 11 7 15 -9 40

8. PAKSI FC 33 9 12 12 -13 39

9. KISVÁRDA MASTER GOOD 33 10 8 15 -12 38

10. DVTK 33 10 8 15 -21 38

11. MTK BUDAPEST 33 10 4 19 -14 34

12. SZOMBATHELYI HALADÁS 33 8 6 19 -20 30

Történetének legjobb eredményét érte el 
a Mezőkövesd Zsóry FC, Kuttor Attila gárdája 44 ponttal 

a 6. helyen végzett az OTP Bank Ligában.

Történelmi siker Ősztől is a legjobbak között
Bennmaradt az élvonalban a Mezőkövesdi KC felnőtt 

csapata, miután legyőzte a Dabast 
a K&H Férfi Kézilabda Liga utolsó fordulójában.

HE-DO B.Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC 29-20 (11-7)
Az MKC szomszédvári presztízsmérkőzésen lépett parkettre Gyöngyösön a 25. 
fordulóban május 11-én. A találkozó elején együtt haladtak a csapatok, a 22. perc-
ben 7-7 állt az eredményjelzőn, viszont az utolsó nyolc percet 4-0-ra megnyerték 
a hazaiak. Szünet után sem változott a helyzet, a 44. percben Stankovic gólja után 
18-13 volt az állás. Ezt követően Konkoly Csaba tanítványai egy 3-0-ás sorozattal 
rukkoltak ki, melyre csapatunk szintén egy 3-0-ás szériával válaszolt. A gyöngyö-
siek egy újabb, ezúttal 5-1-es periódussal végleg eldöntötték a két pont sorsát. A 
találkozón a hazaiak közül Varsandán, míg együttesünkből Jancsó jutott el 6 gólig.

Mezőkövesdi KC – RothaChrom Dabas 25-23 (16-9)
A május 18-án lejátszott teltházas találkozón úgy lépett pályára együttesünk, hogy 
legalább egy pontot szereznie kell a bennmaradáshoz. Az összecsapást a vendégek 
egy 3-0-ás rohanással indították, az MKC csak a 11. percben érte utol ellenfelét (5-5). 
Ezt követően viszont csapatunk védekezése összeállt, a kapuban Pásztor bravúrt 
bravúrra halmozott, míg elöl hatékonyan sikerült befejezni a támadásokat, így a 
szünetre magabiztos előnnyel vonult az MKC. A szünet az ünneplés jegyében telt, 
ugyanis az Agrinox-Market Mezőkövesd csapatának tagjai vehették át a bajnoki 
aranyérmeket Juhász Istvántól, az MKSZ Kiemelt Utánpótlás Program vezetőjétől, az 
MKC szakmai igazgatójától, valamint Gyurka János EHF Mesteredzőtől, a magyar férfi 
junior válogatott szövetségi kapitányától. Fordulás után sem változott a játék képe, a 
különbség nem csökkent, sőt Menyhárt kínai figura végén szerzett találatával már 
20-12-re vezetett csapatunk a 39. perc elején. Ekkor viszont megtört a lendület, amihez 
az is hozzájárult, hogy a vendégek nyitott védekezésre váltottak. Zsinórban hat gólt 
szerzett a Dabas, így az utolsó negyedóra 20-18-as állásnál kezdődött. Szerencsére 
az MKC rendezte sorait a hajrára, így kéziseink nagy küzdelemben megnyerték a 
mérkőzést és a következő szezonban is az élvonalban szerepelhetnek. 

– Az egész évünk benne volt a mai mérkőzésben, a fiatalos lendület és a 
hektikusság, többször megnyertük és vesztettük el a mérkőzést. Úgy gondolom, 
hogy megérdemeltük a bennmaradást, mert az egész idényt végigküzdöttük 
és önmagunkhoz képest, a sérüléseket is beleszámítva, nagyon jó idényt 
futottunk – emelte ki Buday Dániel vezetőedző. Csapatunkból Halilbegovic 6, míg 
a vendégek részéről Zakics 9 találatot szerzett. 

H Csapat M Gy D V Gk P

1. MOL-PICK SZEGED 26 25 1 0 251 51

2. TELEKOM VESZPRÉM 26 23 0 3 268 46

3. GRUNDFOS TATABÁNYA KC 26 20 2 4 103 42

4. BALATONFÜREDI KSE 26 18 0 8 65 36

5. CSURGÓI KK 26 15 3 8 33 33

6. HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 26 14 3 9 13 31

7. FERENCVÁROSI TC 26 11 0 15 5 22

8. ROTACHROM DABAS 26 9 3 14 -48 21

9. SPORT36-KOMLÓ 26 10 1 15 -72 21

10. DVTK-EGER 26 7 3 16 -78 17

11. CYEB BUDAKALÁSZ 26 6 4 16 -81 16

12. MEZŐKÖVESDI KC 26 6 3 17 -115 15

13. CEGLÉDI KKSE 26 6 1 19 -126 13

14. VECSÉSI SE 26 0 0 26 -218 0

Bódi Krisztián

bokri
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