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FOLK-ROCK A program folk-rock zenekarok koncertjével kez-
dődött a Táncpajtában. Az egyik országos tehetségkutatóban is 
szereplő miskolci Czemende zenekar egyik tagja, a mezőkövesdi 
zenetanár, Ács Gyula népi hangszerek révén népi elemeket épít be 
a zenéjükbe. Őket a Cimbaliband követte a színpadon.

MEGNYITÓ Szombaton, a fesztivál megnyitóján 
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettes államtitkára, országgyűlési 
képviselő méltatta a rendezvényt, majd elhe-
lyezte ujjlenyomatát a Magyar Értékek Ván-
dortérképén, a város vezetői, illetve a fesztivál 
többi résztvevőjével együtt.  A Magyar Értékek 
Vándortérképe 2013. szeptember 14-én indult 
útjára a fővárosi Szent István Bazilika elől. A 
6x10 méteres térképre mindenki elhelyezheti 
ujjlenyomatát, akinek fontosak, értékesek a helyi 
hagyományok és a magyar gasztronómia.

KITANYÁZÁS  Régen a szomszé-
dok egy ház előtt összegyűltek, 
leültek és hímezték a varrót, hor-
goltak, szmokkoltak – ezt idézték 
fel az asszonyok, illetve helyi, kör-
nyékbeli szakkörök tagjai.

A matyó lakodalmas volt a központi 
témája az idei Matyóföldi Folklórfesztiválnak 

augusztus 1–3. között.

a matyó 
népmuvészet"

MATYÓ LAKODALOM Vasárnap délelőtt a 
házigazda matyó néptánccsoportok mellett 
a kanadai, gyöngyösi, egri, hajdúböszörményi, fertőhomoki, ózdi táncosok 
a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben adtak ízelítőt műsoraikból. A Hadas 
városrészben pedig lakodalmi készülődéssel várták az érdeklődőket, ahol 
egyebek mellett vőfélypálcát, csigatésztát, menyasszonyi koszorút készít-
hettek, jegykendőt hímezhettek az érdeklődők. Volt még menyasszony-öl-
töztetés, lakodalmisütemény-verseny, vőfélyvetélkedő is. Délután lakodal-
mas menet (vőfély, matyó menyasszony és vőlegény, valamint a násznép) 
vonult végig városunk főutcáján, melyet a kelengyét szállító lovas kocsi zárt. 
A matyó lakodalmast a Mezőkövesdi Fúvószenekar játszotta. A lakodalom a 
Kavicsos-tónál volt, ahol dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket. Az este során a fesztiválon résztvevő összes együttes fellépett, 
zárásként pedig közösen adták elő a matyó lakodalmast.

„Adj, Uram, szép 
jövőt, szép magyar 

hazánknak! Nagyon 
jó mulatást kívánok 

mindenkinek!”

A műsor után 
táncház kezdő-
dött a „Páva-
díjas” Parapács 
zenekarral, 
ezzel párhuza-
mosan pedig a 
Közösségi Ház 
előtt a Veszelka 
Kommandó 
adott koncertet. 

MATYÓ GÁLA  Bemutatkoztak a Matyó Népművészeti 
Egyesület csoportjai, az Eszterlánc gyermek táncegyüt-
tes, a Kujtorgó, a Matyó Néptáncegyüttes, a Matyó Népi 
Együttes, valamint a nemrégen megalakult új hagyo-
mányőrző csoport is. Az este vendégfellépője a gyön-
gyösi Vidróczki Néptáncegyüttes volt.

Középpontban

Molnár Zs.
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Bizonyára az idő-
sebb kövesdi embereknek a 
címben lévő fa neve nem isme-

retlen. Hivatalosan platánfa a neve, melyet láthatunk a főtéren 
és a Kavicsos déli partján lévő fasornál. Ezeket a platánfákat kb. 30 éve 

ültették. Mi jellemzi ezt az érdekes fát? Tekintélyes, lombos fa, 30-40 méter 
magasra nő meg, idősebb korában terebélyessé válik a lombkoronája. Kérge 

világos színű szürkésbarna. Nyáron megkezdődik a kéreg hámlása, ilyenkor fehé-
redik a színe. A kéregleválás miatt nevezték el a matyók „vetkőző fának”. Hatalmas 
levelei szórtan helyezkednek el a fán, néha 20-30 cm hosszúak, hegyes csúcsban 

végződnek. Virágai gömb alakúak, télen jól láthatóak. Közép-Európában 
gyakori fa, különösen a parkokban, fasorokban, városok utcáiban. A fája 

igen tartós és szilárd. Értékes bútorokat készítenek belőle, például 
furnérlemezeiből intarziákhoz készítenek díszítő berakáso-

kat, díszeket. Kérjük, ne vágják ki ezeket a fákat, 
egyediségük miatt! 

Mezőkövesd 
„vetkőző fája”

répászky zoltán

A matyó lakodalmas volt a központi 
témája az idei Matyóföldi Folklórfesztiválnak 

augusztus 1–3. között.
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rendkívüli ülést tartottak 
a zsóry fürdő újabb fejlesztéséről, tanuszoda építéséről, a piaccsarnok lefedéséről, illetve living 
road rendszer kiépítéséről döntött városunk képviselő-testülete augusztus 5-ei rendkívüli ülésén. 

Elsőként a város településrendezési esz-
közeiről szóló rendeletet módosították, 
majd arról döntöttek a képviselők, hogy 
a Zsóry Camping két (a 7174/36 és a 
7174/37 helyrajzi számú) ingatlana, vala-
mint egy Fülemüle úti (7174/28 helyrajzi 
számú) ingatlan hasznosítására pályáza-
tot írnak ki, amelyekre legkésőbb augusz-
tus 21-én 16 óráig lehet jelentkezni. 

A következő témaként a Zsóry für-
dő fejlesztéséről tárgyaltak. A Mező-
kövesdi Városgazdálkodási Zrt. 2014-
ben 100 millió forint bérleti díjat fizet 
az Önkormányzatnak. A testület arról 
döntött, hogy az önkormányzat a bér-
leti díj egy részét, 20 millió forintot a 
fürdő újabb fejlesztésére fordítja. En-
nek keretében felújítják a gyógyászati 
épület melletti külső medence burko-
latát, egyedi, extrém élményelemeket 
helyeznek el, valamint a medence ár-
nyékolását is megvalósítják.

tanuszoda A városatyák a tanuszo-
da tervezőjét is kiválasztották keddi 
ülésükön. A településnek már régi vá-
gya, hogy a város területén legyen egy, 
a gyerekek, tanulók által használható 
tanuszoda, amely az előkészületek, 
különböző tanulmányok értékelése 
után körülbelül 289 millió forintból 
létesülhet a Bayer Róbert Kollégium 
melletti területen. A beruházás kere-

tében egy úszó- és egy tanmedence, 
valamint kiszolgáló helyiségeik épül-
hetnek meg. Az uszoda mintegy 2500 
diák úszástanulását biztosítaná. A lé-
tesítmény tervdokumentációját, amely 
nélkülözhetetlen a TAO program vagy 
bármely más forrás elnyeréséhez, a 
Sáth és Társa Kft. végzi 2 667 000 fo-
rint ellenében. 

A piaccsarnok lefedését végző kivi-
telező céget is kiválasztották az ülésen. 
A 2012-ben átadott piaccsarnok elmúlt 
2 éves üzemeltetési tapasztalatai azt 
mutatták, hogy szükség van az épület 
lefedésére. A kiviteli tervek 2014 jú-
niusában elkészültek, és ezt követően 
az Önkormányzat és az üzemeltetést 
végző Mezőkövesdi Városgazdálkodási 
Zrt. közbeszerzési eljárást indított el a 
munkát végző cég kiválasztására. En-
nek eredményeként a munkát a Szilvási 
Építő Kft. végzi majd el. A beruházás 
becsült értéke nettó 37 millió forint. A 
védőtető építése során elkészítik egye-
bek mellett a vasbeton szerkezetet, 4x4 
darab árnyékolót is beépítenek, vala-
mint 10 darab kiegészítő nyílószárnyat 
is felszerelnek. A tetőszerkezet 176 m2-
en üvegezve lesz, 66 m2 területen fóliát 
ragasztanak, 500 folyóméter elektromos 
kábelt, 24 lámpatestet, villámhárítót, 48 
folyóméter csapadékvíz-elvezető csa-
tornát helyeznek el. 

bIztonságos közlEkEdés A kép-
viselő-testület a nyílt ülés zárásaként 
tárgyalta a Living Road rendszer kiépí-
tését, amelyet a városatyák egyöntetű-
en megszavaztak. Az Önkormányzat a 
biztonságos közlekedés érdekében szor-
galmazta a Living Road balesetmegelő-
ző, életmentő, csúszásgátló rendszer 
kiépítését a gimnázium és a Matyóföld 
áruház előtt. A balesetek helyszínei túl-
nyomó részt a kereszteződésekben, gya-
logosátkelők megközelítésnél és az éles 
kanyarokban jelentkeznek. Ennek okai 
a sebesség helytelen megválasztása, a 
reakcióidő-vesztés, a környezeti viszon-
tagságok és az ezekből adódó féktávol-
ság megnövekedése. 

A Living Road egy magas súrlódá-
sú útburkolati segédeszköz, ami bizo-
nyítottan csökkenti a féktávolságot. A 
telepített rendszer 5-6 mm vastagságú 
felületet képez a már meglévő aszfalt-
burkolaton. A felület a normál aszfal-
tozáshoz képest 50%-al csökkenti a fék-
utat, s élénk bordó színe miatt növeli a 
láthatóságot is. Az érdes felület hangha-
tása szintén figyelemfelhívó. Az ország-
ban már telepített Living Road rendsze-
rek közelében radikálisan lecsökkentek 
a közlekedési balesetek. A kiépítés össz-
költsége 4.160.000 Ft + ÁFA, a tervek 
szerint augusztus végére, a tanév kezde-
tére el is készül. Molnár zs.

Önkormányzati fejlesztés a Zsóryban: 
megújul a gyógyászat melletti medence (fotó: H. Szabó Sándor)

Balesetmegelőző, életmentő, csúszásgátló rendszert 
építenek ki a gimnázium és a Matyóföld áruház előtt
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Energetikai fejlesztés 
a Katolikus Iskolában 

Őszre elkészül a Szent István Katolikus Általános 
Iskola energetikai korszerűsítése és a tornaterem 
parkettájának felújítása. Európai uniós forrásból 
az épület hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és 
a fűtésrendszer fejlesztése történik meg. 

A Szent István Katolikus Általános Is-
kola 1926-ban alakult meg. 1994-ben a 
tornatermet, az ebédlőt és a könyvtárat 
magába foglaló szárnnyal bővült az in-
tézmény. 2004-ben kapott új kerítést, és 
kicserélték a régi épületszárny nyílászá-
róit, illetve a tetőszerkezete is megújult. 
Ennek a korszerűsítési sorozatnak a 
következő állomása az egyházi iskola 
„Épületenergetikai felújítás a mezőkö-
vesdi Szent István Katolikus Általános 
Iskolában” című nyertes pályázata ré-
vén megvalósuló beruházás.

„A fenntartó 150 millió forint támo-
gatást nyert iskolánk felújítására. A 
fejlesztés során elvégzik az épület teljes 
körű külső hőszigetelését, amely során 
10 cm vastagságú hungarocellréteget 
kap a falfelület. A kivitelezőtől ígére-
tet kaptunk, hogy a hőszigetelés után a 
régi épület homlokzata is visszakapja 
a  eddigi, egyedi struktúráját. Emel-

lett az 1994-ben átadott épületszárny 
nyílászáróinak cseréje, a teljes fűtés-
rendszer átmosása, korszerűsítése, 
termosztatikus radiátorszelepek fel-
szerelése, valamint két pellet kazán 
beépítése is megvalósul a pályázati 
forrásból” – mondta el Nyeste István, 
a Szent István Katolikus Általános Is-
kola igazgatója. 

A pályázat dokumentációs szaka-
szának időbeni eltolódása miatt a kész 
fejlesztést előreláthatóan október vé-
gén adják át. A kivitelező ígérete alap-
ján a beltéri munkálatokat szeptember 
1-jéig elvégzik.

ParKEtta-fElújítÁS Az uniós beru-
házás mellett a tornaterem padlóját 
is felújítják a nyáron. Az intézményt 
fenntartó, egri Főegyházmegyei Ható-
ság 3,5 millió forint támogatást bizto-
sított a mezőkövesdi iskolának annak 

érdekében, hogy az immár 20 éves 
tornaterem padlóját rendbehozzák. A 
munka során OSB-lemezek lefekteté-
sével megerősítik az aljzatot, a teljes 
parkettát újrarakják, lecsiszolják és 
lakkozzák. Ez a munka már időszerű 
volt, hiszen a folyamatos igénybevétel 
miatt meglazult, elkopott a  járófelület. 
A munkálatok augusztus végére elké-
szülnek, így az új tanévben már a felújí-
tott padlón tornázhatnak a gyerekek. 

N. E.

Séta a kozmoszban
Mintha a világűrbe csöppentem volna. Kinyújtom a kezem, és elérem a csillagokat, a fellegeket, a napot. Egyszerre látom a nappali és 
éjjeli fénybe burkolózott légkört. Körülvesz a mindenség. Beleeresztettem az univerzumot a lelkembe. Hogy mitől? Tilles Béla festő-
művész képeit nézve. A művész alkotásaiból augusztus 7-én nyílt tárlat a Közösségi Ház emeleti kiállítótermében. 

Tilles Béla Kozmosz II. 1994–2014 című kiállításán több mint 20 
olyan festmény látható, amelyen a körülöttünk lévő kozmoszt, 
légkört ábrázolja. A tárlatot Jéger Károly pápai prelátus nyitotta 
meg, aki elmondta, hogy egy osztályba járt a művésszel az egri 
ciszterci gimnáziumban. 

Az intézményben uralkodó különleges atmoszféra, az istenközel-
ség határozta meg Tilles Béla életét is, aki most festményein keresztül 
mutatja be, hogyan is látja a világot. Jéger Károly azt is kiemelte, hogy 
fiatalként nem hitte volna, hogy Tillesből festő lesz, matematikusnak 
gondolta. Hozzátette, hogy Tilles Béla a fejünk felett lévő ég, a kozmosz 
szépségét festi le munkáiban. 

A köszöntő gondolatok után maga a festőművész osztotta meg 
érzéseit a közönséggel. Elmondta, amit kiolvasni vél a Kozmoszból, azt 
vizuális szférában próbálja megjeleníteni.

A kiállítást a Mezőkövesdi Zeneiskola pedagógusainak előadása 
színesítette.  A kiállítás szeptember 4-ig tekinthető meg a Közösségi 
Ház emeleti kiállítótermében. Jéger Károly és Tilles Béla a kiállításmegnyitón Molnár Zs.
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a múzsák költészetben betöltött szerepét, valamint a dráma és a színpadi technika fejlődését te-
kintették át az Irodalmi kávéház klub tagjai a szervezet legutóbbi összejövetelén.

az ókortól napjainkig
A klub tagjai minden hónap első szer-
dáján találkoznak a Városi Könyvtár-
ban, ahol az irodalmi élet aktuális kér-
déseiről, fontosabb témáiról, illetve 
jeles évfordulóiról tartanak előadást 
és eszmecserét. Az év első felében töb-
bek között Balassi Bálint költészetével, 
Ady Endre Csinszkához írt verseivel, 
Zrínyi Miklós és a barokk kapcsolatá-
val, továbbá Homérosz, Shakespeare, 
valamint Madách életével és munkás-
ságával foglalkoztak.

a szÍnJátszás FEJlŐdésE Az augusz-
tus 6-án megrendezett klubdélután 
egyik központi témájaként a dráma és 
a színpadi technika fejlődését kísérték 
végig az ókori görög amfiteátrumoktól 
kezdve napjainkig. Török Ferenc, a klub 
vezetője elmondta, hogy az ókori görög 
színház technikailag, valamint drama-
turgiailag is jelentősen eltért napjaink 
színházától, de még a shakespeare-i re-
neszánszkori színjátszás is más formá-
ban épült fel. A témák mondanivalója 
viszont – mint például az egyén és a ha-
talom kapcsolatának kérdése – mind a 
mai napig aktuálisak. A mai értelemben 
vett színház és színjátszás a klassziciz-
mus idején, azaz a 18. század második 
felében alakult ki Franciaországban. 
„Ekkor már világítással ellátott zárt 
teremben játszották az irodalmi mű-

veket, ahol függöny választotta el a 
színpadot a nézőtértől. Az előadáso-
kon nők is szerepelhettek és ez koráb-
ban, még a shakespeare-i színjátszás 
időszakában sem fordult elő” – emelte 
ki Török Ferenc, az Irodalmi Kávéház 
Klub vezetője. A színház lehetőségei 
a technika fejlődésének köszönhetően 
jelentős mértékben kiszélesedtek, mi-
közben a dráma műfaja is átalakult az 
elmúlt évszázadokban. 

a MÚzsák szErEpE A délután másik ki-
emelt témája a múzsák szerepe volt a 
költészetben, melynek keretében többek 
között Ady Endre és Csinszka, Vajda Já-
nos és Gina, valamint Juhász Gyula és 
Anna kapcsolatáról esett szó. A kávé-
ház klub tagjai szeptemberben a Dózsa 
György-féle parasztfelkelés és az első 
világháború költészetben történő megje-
lenését, míg októberben az ókori Róma 
költészetét fogják elemezni.

lagzi után is danolnak még!
Három napig tartott a matyó lakodalom régen és a Matyóföldi Folklórfesztivál 
idei programjában is. Jó volt látni a készülődést és a lakodalmi szokásokat, de 
legjobb volt hallani a régi matyó lagzis dalokat. Mert a matyók mindig danol-
tak: ha dolgoztak, ha mulattak, ha ünnepeltek, ha imádkoztak. Mindenhez 
volt odaillő ének, amit mindenki tudott, és énekelt is. Főleg a lagziban persze, 
ahol még a gyerekek is mulatozhattak egy kicsit. Akkor egymástól tanulták a 
dalokat, most pedig az intézmények azok, amelyek továbbadják a következő 
generációnak az éneklés örömét. Sok-sok pedagógus és egyesület mindig szá-
míthat ehhez a tiszta forrásra, amelyet Kiss József tanár úr összegyűjtött, és 
kiadványaiban ránk hagyott. Olyan kincset bízott ránk, amelyet mi, akik tanít-
ványai voltunk, csak úgy hálálhatunk meg, ha továbbadjuk minden gyereknek.

És akkor danolnak a matyók ezután is!
        

komjáthyné lévai Ildikó

Csinszka és Ady Endre (huszadikszazad.hu)

A népdalok elkötelezett gyűjtője, 
Kiss József
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jubilálnak a fúvósok
Ebben az esztendőben ünnepli fennállásának 60 éves évfordulóját a Mezőkövesdi Fúvószenekar. 
a jubileum alkalmából panyi zoltán zenekarvezetővel beszélgettünk.

– Mikor és hogyan alakult
meg a zenekar?

– A történet a 20. század elejére nyúlik 
vissza, amikor Magyarországon, ezen 
belül városunkban is úgynevezett rezes-
bandák működtek, melyek tagjai munka 
után saját kedvükre és a közönség szóra-
koztatására és lakodalmakban zenéltek. A 
városi fúvószenekar gondolata a zenesze-
rető Ócsai István országgyűlési képviselő 
fejében fogalmazódott meg kb. 1953-ban, 
aki megnyerte az „ügynek” dr. Vinkovits 
Sándort, a Szent László Gimnázium 
akkori zenetanárát. A zenekar megalaku-
lásában fontos szerepet játszott az oktatás, 
ugyanis Sanyi bácsi felvállalta a zene, 
valamint a hangszerek használatának 
tanítását. A fúvósok először 1954. május 
1-jén léptek fel, ettől a naptól kezdődik a 
Mezőkövesdi Fúvószenekar története.

– kik voltak a fúvósok vezetői 
az elmúlt évtizedekben?

– Említettem dr. Vinkovits Sándort, aki 
a zenekar alapítója és vezetője volt, majd 
sorrendben Fekete Sándor, Kurdics 
Lajos és Dénes István irányította az 
együttest, míg az elmúlt három évtized-
ben én vezettem a fúvósokat.

– Hány tagja volt eddig a zenekarnak?
– Ha a megalapítástól kezdve nézzük, hoz-
závetőleg mintegy 200 fővel büszkélkedhe-
tünk. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy 
a tagok jelentős hányadát a városi zeneis-
kola egykori és jelenlegi növendékei alkot-
ják, ugyanakkor vannak olyan zeneszere-
tők is közöttünk, akik korábban nem jártak 
zeneiskolába. Ezzel együtt a csapat gerince 
tanult, vagy tanul zenélni, éppen ezért 
velük szemben magasabbak a követelmé-
nyek, melyeknek meg is felelnek. Lényeges, 
hogy a zenekari élet nemcsak próbákból 
és fellépésekből áll, hiszen életünk fontos 
részét képezi a kapcsolatteremtés. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a fúvószenekar fellépé-
seinek köszönhetően sok baráti kapcso-
latra tettünk szert az elmúlt évtizedekben, 
melyeket folyamatosan ápolunk. Legutóbb 
például az olasz Petriolóban vettünk részt 
egy fesztiválon. Az olasz fúvósokhoz már 
10 éves baráti kapcsolat fűz bennünket. 
A két település közötti kötelék a közel-
jövőben még szorosabb lehet, ugyanis a 
tervek szerint Petriolo és Mezőkövesd 
hamarosan testvérvárosi kapcsolatot 
létesít egymással. A zenekarok kapcsolat-
felvétele egyébként Kruzsely Mariannának 

köszönhető, aki korábban fuvolistaként 
játszott a városi fúvószenekarban. Az élet 
a Budapesti Zeneakadémia után Milánóba 
sodorta, ahol megismerkedett férjével, a 
világhírű Pier Giorgio Morandi karmes-
terrel. Miután régóta Olaszországban 
éltek, a petriolói karmester egy magyar 
zenekar elérhetőségét kérte tőlük, és ők a 
mi címünket adták meg.

– sok külföldi fellépés áll 
a hátuk mögött. Melyek voltak 
a legemlékezetesebbek?

– Nehéz választani, hiszen minden fellé-
pésre örömmel emlékszem vissza, ugyan-
akkor volt egy olasz város, Pozzuolo, 
melynek zenekarával Olaszországban és 
Magyarországon is találkoztunk. Külön-
legesség, hogy kint és Mezőkövesden is 
játszottunk egy-egy baráti focimeccset 
velük, amit Olaszországban mi, míg vá-
rosunkban az olaszok nyertek meg.

– a fúvósok zenei repertoárja is széles
skálán mozog. Milyen műfajokból 
és hány dalból áll a repertoár?

– Fúvószenekarként vannak kötelező 
elemek, mivel a városi rendezvények 
nem múlhatnak el a Himnusz, a Szózat, 
valamint koszorúzási dalok és elsősorban 
magyar indulók nélkül. Emellett a reperto-
árunkat híres zeneszerzők, mint pl. Ennio 
Morricone, Gershwin, Webber zenéi, 
rengeteg ismert filmdal, valamint magya-
ros jellegű népzene, tánczene, musical és 
operett alkotja. Igyekszünk minél szélesebb 
körben kiszolgálni a hallgatóságot, hogy a 
fiataloktól az idősekig mindenki megtalálja 
a saját stílusának megfelelő dalokat, hiszen 
a legfontosabb feladat a közönség kiszolgá-
lása. Készítettem egy kottatárat, amelyben 
350 mű található, emellett nagyságrendileg 
50 indulót játsszunk, tehát a teljes reperto-
árunkat jelenleg mintegy 400 mű alkotja. 

Ezek között saját dal is található, amely 
lényegében örökségünk, ugyanis a Matyó 
lakodalmast Ács Gyula kollégám átdolgozta 
és ezt a művet már a közönség is meghall-
gathatta a Matyóföldi Folklórfesztiválon.

– Megalapítása óta számos
elismerést kapott a zenekar, 
melyekre a legbüszkébb?

– A város vezetésétől megkaptuk a Pro 
Urbe díjat, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni, hiszen ez az egyik legjelen-
tősebb kitüntetés a zenekar történetében. 
Nagyon bízunk benne, hogy a munkánk-
kal az elkövetkezendőkben is rászolgálunk 
majd a megkapott elismerésre, hiszen a 
város önkormányzata, valamint a cégek, 
intézmények és magánszemélyek támo-
gatása nélkül nem tudnánk ilyen színvo-
nalas formában működni és megjelenni. 
Ezen kívül öt alkalommal kaptunk arany 
minősítést a Magyar Fúvós és Mazsorett 
Szövetségtől. A kitüntetések azért nagyon 
fontosak számunkra, mert a fúvószenekar 
tagjainak több éves munkáját és magas 
színvonalú tevékenységét ismerik el.

– Hogyan ünneplik a jubileumot?
– Augusztus 16-án lesz majd a gála-
műsorunk a Városi Sportcsarnokban, 
ahová Petriolóból egy 60 fős küldöttség 
fog érkezni. A fúvósok mellett az olasz 
város mazsorettcsoportja is részt vesz. 
Itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon 
jó kapcsolatban állunk a mezőkövesdi 
Twister Mazsorettcsoporttal, akikkel sok 
közös rendezvényen vagyunk már túl és 
a gálán is fel fognak lépni. Rajtuk kívül 
a Szihalmi Fúvószenekar tagjai lépnek 
közönség elé, akik szintén nagyon magas 
színvonalú előadással fogják elvarázsolni 
a jelenlévőket. A gálára minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk! bódi k.

Augusztus 16-án nagyszabású gálával ünnepli 60 éves jubileumát a fúvószenekar
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história

a csipke világába lépett be az ember a Matyó 
Múzeum kamaratermében, ahol július 30-án a 112 éves halasi 

csipkéből nyílt kiállítás. 

A Matyó Múzeum és a Mezőköves-
di KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft. által szervezett rendezvényen 

Kiskunhalas világhírű ékességével, a halasi 
csipkével ismerkedhettek meg az érdeklő-
dők. A megnyitón Agócsné Halász Andrea 
köszöntötte a megjelenteket. Ezt követően 
Kiliti Zsuzsanna, a Kiskunhalasi Csipkeház 
igazgatója mutatta be a 112 éves halasi csip-
két, amely első, 1902-es megjelenése óta a 
magyar népművészet fontos része. Azok 
közé a műhelyek közé tartozik, amelyek a 
századfordulón épültek, azóta is fennma-
radtak és a mai napig is működnek. Több 
világkiállítás nagydíját is elnyerték. Mint 
hungarikum világszínvonalú, és az egész vi-
lágot meghódította, Izlandtól Ausztráliáig.

„A  halasi csipke jellegzetessége, hogy 
»kézzel varrott«. Az erőteljes mintarajz 
vonalán vezetjük végig az alapszálat, 
amelyet huroköltésekkel fogunk le. A 
mintarajz szállal történő befedése után 
különböző öltéstechnikákkal bestoppol-
juk a kimaradt részeket, amelyek így 
plasztikusan kiadják a tervezett alakot. 

A halasi csipke elkészítésekor mintegy 
nyolcvan féle úgynevezett »stoppoló« 
öltéstechnikát használunk” – mondta el 
Kiliti Zsuzsanna.

A halasi csipke szülőanyja Markovits 
Mária volt. Kiskunhalason 1902-ben 
Dékáni Árpád tervei alapján készültek 
az első darabok. 1935-ben Kiskunhalas 
város vezetésének és a Kereskedelmi Mi-
nisztériumnak köszönhetően felépült a 
máig is műhelyként működő halasi Csip-
ke Ház, amelynek a második világhábo-
rú utáni újjászervezése Boglárfalvyné 
Bakos Gizi munkáját dicséri. 1952-ben 
megalakult a Kiskunhalasi Háziipari 
Szövetkezet. A Ház teljes felújítása 1957-
re fejeződött be. 1977-től a halasi csipke 
készítése önálló népművészeti ág. 1992-
ben létrehozták a Halasi Csipke Ala-
pítványt. 1996 őszére pályázatok útján 
a nevezett alapítvány megteremtette a 
műhely felújításának lehetőségét. 

A Csipke Házat 1998 novemberé-
ben avatták fel, amely mind a mai na-
pig működik, tagjai kezei közül számos 

Kézműves tábor gyerekeknek
Változatos programokon vettek részt a gyermekek a Mezőkövesdi 
Közkincs-Tár Nonprofit Kft. által megszervezett nyári kézművestáborban. 

Az Iskolatörténeti Gyűjteményben megrendezett tábort július 28-a és augusztus 1-je között szer-
vezték meg. A 4–13 éves gyerekek az első nap textilből babákat, macikat és baglyokat készítettek 
a Mezőkövesdi Foltvarró Klub tagjainak segítségével, míg másnap a mézeskalács készítésével is-
merkedhettek meg. A 44 résztvevő süthető gyurmával is dolgozott, melyből kiszúrófigurák segít-
ségével, illetve önállóan kézműves alkotásokat készítettek. A programok között szerepelt a kácsi 
Kapusi Imre arborétumának és a Nyíregyházi Állatparknak a meglátogatása is. A gyerekeknek a 
tábor utolsó napján egy fényképalbumot készítettek.

munkaóra után szebbnél szebb alkotások 
születnek meg. A kisebb darabok 15-50 
óra alatt készült el, de találunk olyanokat 
is, amelyek 160 és annál több munkaórát 
vettek igénybe. 

Ezekből az ámulatba ejtő alkotások-
ból kaphat ízelőt az, aki még szeptember 
10-ig ellátogat a Matyó Múzeumba és 
megtekinti a három hal védjeggyel el-
látott halasi csipkék kiállítását a Matyó 
Múzeumban.

Három hal

Rengeteg munka, szakértelem, türelem 
szükséges egy-egy csipke elkészítéséhez

M. zs.

Bódi K.

Bertháné Csirmaz Éva vezetésével 
44 gyerek vett részt a kézműves táborban 
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Megtalálták a késsel fenyegetőző rablót 

nem maradt ismeretlen annak a rablónak a kiléte, aki a mezőkövesdi 
86 éves néni házában kutatott.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság rab-
lás  bűntett elkövetésének gyanúja miatt 
indított eljárást ismeretlen tettes ellen, 
aki  2014. június 22-én 11 óra 50 perckor 
betört egy mezőkövesdi 86 éves idős asz-
szony családi házába.

A nyugdíjas tetten érte az otthoná-
ban kutató tolvajt, mire az ismeretlen 
egy késsel fenyegetve felszólította érté-

kei átadására. A sértett nem működött 
együtt támadójával,  ezért a betörő meg-
ütötte a nénit, majd az összekészített 
zsákmányt hátrahagyva, elmenekült.

A mindenre kiterjedő, alapos nyomo-
zás során – melyhez a városban működő 
biztonsági kamera felvételei is hozzájá-
rultak – a rendőrök azonosították, majd 
2014. július 29-én elfogták, és a rendőrka-

pitányságra előállították a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható bogácsi lakhelyű, fiatalkorú fiút.

A 16 éves terheltet a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság bűnügyi őrizetbe 
vette és előterjesztéssel élt előzetes letar-
tóztatásának indítványozására a Miskol-
ci Járási Ügyészségen.

Mezőkövesdi rendőrkapitányság

Előzetes letartóztatásban 
a trükkös tolvaj
Vízóra-leolvasónak adták ki magukat a Mezőkövesdről 
több milliós értékkel távozó tolvajok.

Lopás bűntett elkövetésének gyanúja mi-
att indított eljárást a Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányság ismeretlen tettesek ellen.

A nyomozás kiinduló adatai szerint 
ismeretlenek 2014. július 23-án 12 óra 30 
perckor egy mezőkövesdi társasházi la-
kásnál megjelentek és az ott lakó 84 éves 
nénit megtévesztve, magukat vízóra-le-
olvasónak kiadva, a lakásból különféle 
arany ékszereket tulajdonítottak el, több 
millió forint értékben.

rövid időn belül 
előkerült a fűkasza

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Mezőkeresztesi Rendőrőrse lopás bűn-
tett elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt folytat eljárást L. Kálmán 34 éves 
szentistváni lakossal és fiatalkorú társá-
val szemben. A nyomozás kiinduló ada-
tai szerint a gyanúsítottak 2014. július 
24-én 18 óra 30 percet követően betörtek 
Szentistván település egyik önkormány-
zati dolgozójának otthonába, ahonnan 
munkaeszközét, egy, a helyi önkormány-
zat tulajdonát képező fűkaszát loptak el.

A bevezetett rendőri intézkedések 
eredményként a rendőrök két órán belül 
elfogták, majd a Mezőkövesdi Rendőr-
kapitányságra előállították a cselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható tolvajokat.

a településen biztosított fo-
lyamatos rendőri jelenlétnek 
köszönhetően két órán belül 
elfogták a szentistváni önkor-
mányzat tulajdonát képező 
szerszámgép eltulajdonítóit.

Táskatolvajokat fogtak el 
a kövesdi zsaruk a mezőkövesdi Zsóry fürdőben
Mezőkövesden, a strandfürdőben két fiatalember töltötte idejét a pihenő emberek őrizetlenül hagyott 
értékeinek dézsmálásával.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a nyári idegen-
forgalmi idény legfontosabb rendőri feladata a turis-
taforgalom szempontjából kiemelkedő jelentőségű 
térségek, helységek közbiztonságának, közrendjének 
megszilárdítása, a bűncselekmények és szabálysértések 
megelőzése, valamint az idegenforgalom zavartalansá-
gának és az üdülővendégek nyugalmának biztosítása.
Legutóbb a rendőrök például a mezőkövesdi strandfür-
dőn „dolgozó” tolvajpárost fogtak el.

Lopás bűntett és más bűncselekmények elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság két emődi férfival szemben. A nyomo-
zás adatai szerint 2014. június 11-én öt sértett őrizetlenül 
hagyott értékeit tulajdonították el a tolvajok a mezőkövesdi 
strandfürdő területén. A rendőrök a bejelentéstől számított 
egy órán belül elfogták és a Rendőrkapitányságra előállítot-
ták a cselekmények elkövetésével megalapozottan gyanúsít-
ható 24 éves K. István Lászlót és 18 éves társát, D. Gábort. 

A belföldi és idegenforgalmi szempontból frekventált 
területeken a járőrök állandó és látható rendőri jelenlétet 
biztosítanak. Ilyen területek a megyében elsősorban: Mis-
kolc-Lillafüred, Miskolc-Tapolca, Miskolc-Diósgyőr, Miskolc 
belvárosa, továbbá Aggtelek, Jósvafő, Szerencs, Tokaj, Sá-
rospatak, Mezőkövesd Zsóry-fürdő, Bogács, Tiszaújváros. 
Az eredményesség érdekében a rendőrség az akciók során 
együttműködik a polgárőrséggel és a társhatóságokkal.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rfk.

A bevezetett rendőri intézkedések ered-
ményeként a hatóság a szökésben lévő 
gyanúsítottak egyikét Budapesten 2014. 
július 24-én elfogta.

G. Sándor 56 éves halmajugrai la-
kost a Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ság bűnügyi őrizetbe vette, akit ügyé-
szi indítványra az eljáró nyomozási 
bíró 2014. július 27-én előzetes letar-
tóztatásba helyezett.

Mezőkövesdi rendőrkapitányság

sziréna

Mezőkövesdi rk.

A Mezőkövesdi VG Zrt. által ellátott területen 
leolvasást végző kollégák arcképes igazolvánnyal 

rendelkeznek. Amennyiben Önök által ismeretlen 
személy keresi fel ingatlanjukat vízmérőóra 

leolvasásra hivatkozással, kérjék, mutassa be 
a Mezőkövesdi VG Zrt. által kiállított dolgozói igazolványt!
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olvasóink írták

Hárman együtt – Matyó lakodalom Szentistvánon
2014. augusztus 23.
Magyarországon a lakodalmak köré nagyon gazdag szokás csoportosul, s ez igaz a matyó lakodalmakra is. Igazán példaértékű, hogy mindhárom matyó településen, a mai napig őrzik és 
ápolják a szellemi és tárgyi hagyományokat, s igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a hagyományok szeretetét átadják a fiatalabb generációnak is. Szentistván 
legismertebb rendezvénye a „Háromnapos matyó lakodalom egy napon”, melyet 2000 óta közösen szervez az Önkormányzat és a Szkultinfo Nonprofit Kft., a matyó hagyományokat 
szívügyének tekintő helyi lakosok közreműködésével. Az idei év különlegessége, hogy „Hárman együtt” a matyó településekkel karöltve kerüljön megszervezésre a matyó lakodalmas, Koncz 
József, Szentistván nagyközség polgármesterének ötlete, melyhez örömmel és szívesen csatlakozott a másik két település vezetősége is. A rendezvény célja, hogy a lakodalmas minden évben 
másik településen kerüljön megrendezésre, ezzel is hozzájárulva, hogy minél több vendég ismerje meg Matyóföld kultúráját. A szentistváni matyó lakodalom a háború előtt 3 napig tartott 
és a fő lagzi vasárnap volt. Első napján volt a lánykérés, legénybúcsú, második napján az esküvő és a lagzi, harmadik napján a kislagzi, ekkor vitték az ajándékfát is. Szentistvánon a régi, 
háromnapos lagzi legjellemzőbb pillanatait összefoglaló programot 2014. augusztus 23-án szombaton lehet megtekinteni. A lányos háztól a templomi misén át a fiús házig, a lakodalmas 
játékokkal színesített ünnepi vacsoráig, és az azt kísérő mulatságig kísérhetik végig a lakodalom menetét az érdeklődők.

A részvételi szándékot, asztalfoglalást, célszerű előre jelezni.

A rendezvény belépődíjas (5.000-Ft/fő) gyermekeknek kedvezmény.
Információ-részvételi szándék jelzése:
49/438-104. mobil: 06/30/830-1848,
e-mail: bayjudit@windowslive.com

Bay Judit

István király

Ó, István király,
magyarok királya, 
ma a Te nevedet
egész ország áldja.

Eme szent ünnepen,
minden magyar előtt,
a Te életed legyen,
„példaképünk, s erőnk!”

Neved dicsősége,
mi töltse be lelkünket,
s „jóságod példája”,
mi kövesse szívünket.

Emlékezünk Reád, 
ezen „szent ünnepen”,
s kívánjuk, még sok ilyen 
„ősmagyar” szülessen.

Sok, sok áldásodat
újra megköszönjük,
S Isten szent nevében,
ajándékba küldjük.

A síron túl is,
nyugodjál békében,
s áldassék szent neved,
itt a „földi létben”!

Számos tetteid,
mit hazánkért tettél,
minden „magyar szívben”,
„Éljen mindörökké”!

Barta Istvánné
óvodapedagógus
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sziréna

Hívogató

augusztus 16., 23. és 30. szombat 
16 órától Aqua zumba a Zsóry fürdőben

augusztus 16. és 23. szombat 
21  órától 1 óráig éjszakai fürdőzés 

a Zsóry fürdőben

augusztus 17., 24. és 31.  vasárnap
10 óra 30-tól Nyári Orgonahangverseny 

a Szent László templomban

augusztus 19. és 26. kedd
10 órától Városnéző séta 

idegenvezetéssel, 
a Matyó Tourist irodától

augusztus 16. szombat 
19 órától 60 éves Mezőkövesd Város 
Fúvószenekara – ünnepi gálaműsor a 

Városi Sportcsarnokban. 
Vendégegyüttesek: Petriolo város – 

Olaszország, Szihalom község 
és Mezőkövesd város együttesei

augusztus 20. szerda
9 óra 30-tól Államalapító Szent István 

királyunk ünnepe 

augusztus 24. vasárnap
B-Life SummerFit Roadshow Czanik 
Balázs vezetésével a Zsóry fürdőben

Stopper

augusztus 23. szombat 
19 órától Mezőkövesd Zsóry – FC Ajka 

NB II-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
augusztus 10–16-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u 1/a.)

augusztus 17–23-ig 
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)
augusztus 24–30-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

augusztus 16. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

augusztus 23.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

augusztus 30.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban július 22. és augusz-
tus 5. között 4 jegyespár 
kötött házasságot és 11 halálesetet 
anyakönyveztek.

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 csütörtökén, 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

rEforMáTus EGyHázközséG
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

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 13 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az első 
péntek kivételével): gitáros énekkar a hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Vasárnaponként augusztus végéig 10 óra 
30-tól nyári orgonahangverseny a Szent László 
templomban
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

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: augusztus 24.

Tisztelt Felhasználók!

Ezúton tájékoztatjuk Mezőkövesd város és a 
Zsóry üdülőterület Mezőkövesdhez tartozó in-
gatlanjainak tulajdonosait, hogy ezen a terüle-
ten önálló ingatlanban (közületi ingatlanban, 
kertes házban, üdülőben) vízmérőóra-leolva-
sást kizárólag a Mezőkövesdi VG Zrt. dolgozói 
végeznek. A lakásszövetkezeti és a társasházi 
lakások vízmérőóra-leolvasását az ÉRV Zrt. al-
kalmazásában lévő – arcképes igazolvánnyal 
rendelkező – díjbeszedők végzik.

A Mezőkövesdi VG Zrt. által ellátott területen 
leolvasást végző kollégák arcképes igazolvánnyal 
rendelkeznek. Amennyiben Önök által ismeret-
len személy keresi fel ingatlanjukat vízmérőóra-
leolvasásra való hivatkozással, kérjék, mutassa 
be a Mezőkövesdi VG Zrt. által kiállított dolgozói 
igazolványt! Ha bármilyen körülmény arra utal, 
hogy a leolvasást nem arra feljogosított személy 
akarja végezni, beazonosítás végett hívják a Me-
zőkövesdi VG Zrt. víz- és szennyvízágazatának 
vezetőjét az 505-518-as telefonszámon!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Lakásszövetke-
zet kezelésében lévő mellék víz-mérőórák éves 
leolvasását Farkas Ferenc végzi, aki szintén fény-
képes igazolvánnyal rendelkezik. Az olvasások 
általában december hónapban történnek.

Kérjük, hogy amennyiben akár a leolvasó 
személyét illetően gyanú merül fel Önökben, 
vagy a leolvasás időpontja eltér a tervezett 
időponttól, hívják a Lakásszövetkezet irodáját 
a 312-456  telefonszámon.

Ezt a tájékoztatást a vízmérőóra-leolvasás-
ra fel nem jogosított személyek rosszindulatú 
cselekményei megelőzésére tettük közzé.

Mezőkövesdi VG ZRt. Lakásszövetkezet

ElaDó CsaláDI Ház
MEzőköVEsDEn 
100 nm-es, telek mérete 511 nm. Azon-
nal beköltözhető. 3 szoba, konyha, fürdő-
szoba, kamra, 2 előszoba (két bejárattal), 
pince + szoba-konyhás kis ház a telken  + 
rakodók. Villany, víz, szennyvíz-csatorna 
van. Fűtés: elektromos hőtárolós kályha 
és vegyestüzelés. Közel van: vasútállo-
más, buszmegálló, iskola, óvoda, bevá-
sárló központ, sportpálya.
Tel.: +36 20/5880-248

Lakossági apróhirdetés
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Mezőkövesd Város Önkormányzata a 215/2014 (VIII. 5.) önkormányzati határo-
zata alapján, a tulajdonában lévő Fülemüle úti beépítetlen ingatlan (7174/28 
hrsz.) hasznosítására nyilvános pályázatot hirdet.

Pályázati feltételek:
– A hasznosítás szálláshelyek, kulturált szórakozási, a mai kor igényeit teljesítő

sportolási lehetőségek biztosítására és szórakoztató központok létrehozására 
irányuljon.

– A hasznosítás módja: adás-vétel.
– A vételárat a pályázónak ajánlatként a hasznosítási szándékra vonatkozó 

nyilatkozatként kell megtennie.
– Előnyben részesül az a pályázó, aki multifunkciós szórakoztató központ 

létrehozására irányuló hasznosítási szándékot jelöl meg és ezt a tevékenysé-
get az év minél nagyobb részében folytatja.

– A beépítést kizárólag Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete szerint lehet megvalósítani. 

– A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítsa.

Ajánlattételi határidő: 2014. augusztus 21. 16 óra

Ajánlatokat zárt borítékban dr. Fekete Zoltán polgármester részére 3400 Mező-
kövesd, Mátyás király út 112. alatti címre kell eljuttatni, 2 példányban.

Az ajánlatok bontásának helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 'A' 
épülete; 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

A pályázatokat Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzat vagyon-
rendeletében foglaltak az irányadóak.

Az ajánlat elkészítéséhez részletes információkat Toma Tibor Mezőkövesd város 
főépítészétől a +36-30/998-2055, illetve Vigh Henrik Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Iroda vezetőjétől a +36-30/523-4614 számon lehet igényelni. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a 214/2014 (VIII. 5.) önkormányzati hatá-
rozata alapján, a tulajdonában lévő Mezőkövesdi Zsóry Camping ingatlanának 
(7174/36 hrsz és 7171/37 hrsz) hasznosítására nyilvános pályázatot hirdet.

Pályázati feltételek:
– A két külön helyrajzi számú 7174/36 hrsz. és 7171/37 hrsz. ingatlanok 

csak egy egészben hasznosíthatók.
– A hasznosítás szálláshely biztosítására irányulhat.
– A hasznosítás módja: bérlet vagy adás-vétel.
– A bérleti vagy vételárat a pályázónak ajánlatként a hasznosítási szándékra

vonatkozó nyilatkozatként kell megtennie.
– Előnyben részesül az a pályázó, aki diák, ifjúsági, sportcélú hasznosítási szándékot

jelöl meg és ezt a tevékenységet az év minél nagyobb részében folytatja.
– A beépítést kizárólag Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Mezőkövesd város Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
17/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete szerint lehet megvalósítani. 

– A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítsa.

Ajánlattételi határidő: 2014. augusztus 21. 16 óra

Ajánlatokat zárt borítékban dr. Fekete Zoltán polgármester részére 3400 Mező-
kövesd, Mátyás király út 112. alatti címre kell eljuttatni, 2 példányban.

Az ajánlatok bontásának helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 'A' 
épülete; 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

A pályázatokat Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben az Önkormányzat vagyon-
rendeletében foglaltak az irányadóak.

Az ajánlat elkészítéséhez részletes információkat Toma Tibor Mezőkövesd város 
főépítészétől a +36-30/998-2055, illetve Vigh Henrik Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Iroda vezetőjétől a +36-30/523-4614 számon lehet igényelni. 

közhírré tétetik

Tájékoztató az ünnepi hulladékszállítás rendjéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az augusztus 20-ai ünnep alatt társaságunk 
az alábbiak szerint végzi a lakossági hulladékgyűjtést: 

Mezőkövesd városban 2014. augusztus 20-án (szerdán) esedékes hulla-
dékgyűjtést 2014. augusztus 21-én és augusztus 22-én (csütörtök, péntek) 
végezzük párhuzamosan az ezen a napon esedékes járatokkal. 

Kérjük, hogy a szemétgyűjtő edényeket reggel 7 órára ezeken a napokon kihelyezni 
szíveskedjenek!

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók figyelmét, hogy a mezőkövesdi 
hulladékátrakó-lerakó telep 2014. augusztus 20-án zárva tart, a hulladék 
átvétele szünetel. 

Mezőkövesdi VG Zrt.

Tájékoztatás a lakásszövetkezeti fundamenta 
lakástakarék-szerződés, valamint a közös helyiségek 

biztosításának jelenlegi állapotáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakásszövetkezeti, valamint Társasház-tulajdonosokat, 
hogy Lakásszövetkezetünk a 2013. évi közgyűlésein- valamint részközgyűlésein 
célul tűzte ki a közös helyiségek (osztatlan közös, valamint lakásszövetkezeti 
tulajdonban lévő helyiségek) meglévő biztosítási szerződéseinek felülvizsgála-
tát. A korábbi állapot azt a tényt igazolta, hogy az épülettömbök igen csekély 
része rendelkezik a közös helyiségekre vonatkozó épületbiztosítási szerződéssel. 
A biztosítási szerződések kötései az Önök felhatalmazása alapján az alábbiak 
szerint alakultak:

Tekintettel arra a tényre, hogy a 2014. július 31-ig érvényben lévő, Signál biz-
tosító társaság által korábban 2012. év előtt megkötött biztosítások ki-
zárólag üvegkár rendezésére korlátozódtak, ezért Lakásszövetkezetünk 
szintén az Önök felhatalmazása alapján 2014. augusztus 1-jétől újrakötötte a 
korábban Signál biztosítóval megkötött biztosításokat.

Az Allianz Hungária biztosító és a Lakásszövetkezet által megkötött épületbiz-
tosítás kitér mintegy 23 féle káreseményre, melyek a következők: 
beázás, tűz, villámcsapás, villámcsapás indukciós hatása, robbanás, 
robbantás, vihar, jégverés, árvíz, hónyomás, földcsuszamlás, kő- és 
földomlás, idegen tárgyak rádőlése, idegen jármű ütközése, csőtörés, 
felhőszakadás, földrengés, üvegtörés, zárcsere, épületrongálás, betö-
réses lopás, rablás, lopás.
Kiegészítő biztosítás: tetőbeázás és panelhézag-biztosítás, különle-
ges üvegezés, felelősség biztosítás.
Kérjük Önöket, amennyiben a fenti káresemények bármelyike bekövetkezik, azt 
azonnal jelezze a lakásszövetkezeti irodánknak a 49/312-456 telefon-
számon vagy Gyenesné Molnár Zsuzsannának az  Allianz Hungária vezető 
képviselőjének a 06-20/979-5331-es telefonszámon.

Póta László
Egyesült Lakás,-Garázsépítő és
 Fenntartó Szövetkezet Elnöke

Biztosító
társaság
Signál biztosító
Allianz Hungária
Teljes lefedettség:

2012 előtti 
időszak:

34%
0%

34%

2014. 
július 31-ig

34%
66%

100%

2014. 
augusztus 1-jétől:

-
100%
100%

HELYREIGAZÍTÁS Lapunk 15. számának 10. oldalán található Áldjon meg Téged a 
jóságos Isten! című cikk végén lévő hitvallás alábbi öt sora kimaradt, a hibáért a szerző és 
olvasóink elnézését kérjük (a szerk.): 

„Hiszem, hogy az életet azért kaptuk,
hogy növekedjünk a szeretetben. 
Hiszem Istenem, hogy bennem vagy, 
miként a nap a fényben, 
és az illat a virágban.”
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közhírré tétetikMezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal  

Kincstári Iroda 
költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozott idejű 2016. 08. 15-ig tartó közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet II.2. pont. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
Ellátandó feladatok: Gazdálkodással összefüggő pénzügyi, számviteli feladatok. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Pénzügyi, számviteli feladatok ellátása 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállá-
sáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– középfokú képesítés, regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség, 
– államháztartás területén szerzett gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat, 
– gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– főiskola, pénzügyi, számviteli, vagy közgazdaságtudományi egyetem, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány által igazolt büntetlen előélet, kiválasztás esetén, 
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX. tv. 45.§ (4) bekezdése szerint, 
– motivációs levél. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 17. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balog Lászlóné nyújt, a 49/511-505-ös 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével 
(3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 9-383/2014 , valamint a munkakör megnevezését: költségvetési ügyintéző. 
– Elektronikus úton a jegyzo@mezokovesd.hu e-mailcímre.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok előzetes értékelését követően személyes meghallgatásra kerül sor. Az 
álláshely betöltéséről a jegyző dönt a polgármester egyetértésével. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 19. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
– Mezőkövesd Város Honlapja – 2014. augusztus 1.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

A MEZŐKÖVESDI SZENT LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 
ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 

(3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 146.)

A 2014/2015. tanévben ötödéves képzést indít  
nappali tagozaton:

LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 2 éves (OKJ 54 345 01) 
ÜGYVITELI TITKÁR 2 éves (OKJ 54 346 02)
szakképesítés megszerzésére.

Érettségizett fiatalok jelentkezését várjuk, akik 2014. július 1. után töltik be 20. életévüket.
Jelentkezni az iskola titkárságán (tel: 49/500-033) lehet.
Jelentkezési lap letölthető a honlapról: www.szlgimi.hu.
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 15.

Várjuk a második szakmára jelentkezőket is!

MEzőköVEsD Város
fÚVószEnEkara

megalakulásának 60. évfordulója 
alkalmából 

jubileumi koncertsorozatot rendez
2014. augusztus 14–16. között.

14-én, csütörtökön 15 órakor térzene a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben 
Petriolo város (Olaszország) fúvószenekara és mazsorettcsoportja 
közreműködésével

15-én, pénteken 20 órakor térzene a Közösségi Ház előtti parkban 
(Szent László tér)
Petriolo és Mezőkövesd város fúvószenekara és mazsorettcsoportja 
közreműködésével

16-án, szombaton 19 órakor a Városi Sportcsarnokban
Mezőkövesd Város 60 éves Fúvószenekarának jubileumi gálaestje
Vendégeink:

Petriolo város fúvószenekara és mazsorettcsoportja
Szihalmi Fúvósok
Twister Mazsorettcsoport, Mezőkövesd

A belépés ingyenes!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk: 
Mezőkövesd Város Fúvószenekara | www.fuvosmazsorett.hu

Támogatóink 2014-ben: Mezőkövesd Város Önkormányzata • Tállai András, 
Nemzetgazdasági Minisztérium Miniszterhelyettese, Parlamenti Államtitkár • 
Mezőkövesdi VG Zrt. • Danamid Kft. • Polimozaik Bt. • Hajnal Hotel • Matyó Agrártermelő 
Zrt. • Pető Nyomda • Almási Ipari és Kereskedelmi Kft. • Jacsó Kft. • Gráf Állványzat Kft. 
• Kispipa Étterem • Boomerang Biliárdszalon • Közösségi Ház • Mozaik Barkácsbolt • 
Kincsek Háza ékszerbolt • Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. • Grafit Reklám

A Matyó Nagymama Klub Egyesület XIV. alkalommal rendezi meg a
„HALLÓ, MÉG ITT VAGYOK!”

B.A.Z. Megyei Nyugdíjas Klubok Kulturális Találkozóját.
15 klubot várunk a rendezvényre megyénkből, amit támogat

Városunk Önkormányzata, a Közösségi Ház, az 1%-ot felajánlók.

Szívesen jönnek el a klubok erre a rendezvényre, hiszen itt mindenki olyan műsor-
számmal léphet fel, amit szeret, nincs zsűri, csak a taps az elismerés. Lesz itt hagyo-
mányőrzés, tánc, ének ,humor, vers, hiszen ezek a nyugdíjasok korukat meghazudto-
ló frissességgel, odaadással készülnek a rendezvényre. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk a műsor megtekintésére, hiszen ez is egy kikapcsolódási lehetőség mindany-
nyiunk számára. Remélem, ha megnézik a műsort, egy kellemes napot töltenek el 
velünk, és úgy válunk el egymástól, hogy jövőre ismét találkozunk!

Rendezvényünk helyszíne: Közösségi Ház 
Időpont: 2014. augusztus 26. 9 óra | Belépés: DÍJTALAN

Varga Józsefné, klubvezető

Meghívó
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sportkalauz kézIlabda két felkészülési tornán vett részt a Mezőkövesdi kC nb I-es felnőtt együt-
tese a közelmúltban. kézilabdázóink első helyen végeztek a Marton János Emléktor-
nán és bronzérmet szereztek a tordán megrendezett potaissa kupán. 

Skaliczki László tanítványai július 10-én 
kezdték meg a felkészülést. Lókodiék az 
első edzőmérkőzéseiket július 31-e és au-
gusztus 2-a között játszották le a tordai 
felkészülési tornán, ahol csapatunk há-
rom összecsapáson lépett parkettre. 

Grünfelderék az első találkozót szo-
ros küzdelemben 29-27-re veszítették el a 
román első osztályban szereplő Tordával 
szemben, míg a Székelyudvarhely ellen 
megrendezett találkozó dulakodás miatt a 
12. percben 4-4-es állásnál félbeszakadt.

Együttesünk az első osztályba felkerült 
Balmazújvárost magabiztos játékkal 30-
23-ra múlta felül a zárómérkőzésen, így a 
Torda és a Székelyudvarhely mögött a 3. 
helyen végzett. Az MKC legeredménye-
sebb játékosának a közelmúltban igazolt 
Vasics bizonyult, aki a „három” összecsa-
páson 20 találatot szerzett. 

hazaI aranY A Mezőkövesdi KC NB I-es 
felnőtt csapata nyerte meg a Marton János 
Emléktornát. Kézilabdázóink a kétnapos 
nemzetközi felkészülési megméretésen két 
győzelmet arattak a Városi Sportcsarnokban. 
A rangos eseményen a házigazda MKC mel-
lett az NB I/B-s Vác, valamint a román élvo-
nalban szereplő AHC Potaissa Turda (Torda), 
és a HCM Minaur Baia Mare (Nagybánya) 
vett részt augusztus 9-én és 10-én. 

hatékonY VégJáték Csapatunk az él-
vonaltól nyáron búcsúzó dunaparti gár-
dával találkozott a nyitómérkőzésen. Az 
első felvonás kiegyenlített játékot hozott, 
ezzel együtt folyamatosan az MKC veze-
tett 2-3 góllal. Csapatunk a záró 10 per-
cet már 13-8-as előnyről kezdhette meg, 
azonban Zsiga Gyula tanítványai két gólt 
lefaragtak a szünetig.

A játék képe fordulás után sem változott 
lényegesen, viszont a vendégek az első 10 
perc végén többször is felzárkóztak egy 
találatra. Grünfelderék végül a játékrész 
második felében törték meg a dunapartiak 
ellenállását, ennek köszönhetően végül 
hatgólos, 33-27-es kövesdi győzelem szüle-
tett. Örömteli hír emellett, hogy a kövesdi 
nevelésű Kiss Roland megszerezte első 
gólját a felnőttek között.

A Nagybánya-Torda összecsapás rend-
kívül nagy iramú és kiélezett összecsapást 
hozott. A korábbi magyar válogatott kiváló-
ságokat, Eklemovicsot és Tatait felvonultató 
Nagybánya szoros végjátékot követően 30-
26-ra kikapott a Torda együttesétől.

A felkészülési torna második napján 
elsőként a párharcok vesztesei léptek par-
kettre a bronzéremért. A jó iramú és küz-
delmes mérkőzést a váciak kezdték jobban, 
azonban 3-1-es vezetésük után felébredtek 
Eklemovicsék és 9-6-ra megfordították az 
eredményt. A 8-3-as nagybányai roham 
ellenére nem törtek meg Lendvayék, akik 
elsősorban kiváló védekezésüknek köszön-
hetően a félidő végére egyetlen találatra 
felzárkóztak. A felek gyakorlatilag végig 
fej-fej mellett haladtak a második játék-
részben, így a záró percek is rendkívül iz-
galmasan alakultak. A küzdelmes végjáték 
után a nagybányai gárda ünnepelhetett, 
miután 24-23-ra megnyerték a találkozót.

MEgérdEMElt sIkEr A döntő rajtját a 
tordaiaik kapták el jobban és rövid idő 
alatt két góllal megléptek. A folytatásban 
az MKC védekezésben, illetve támadás-
ban egyaránt feljavult és Lókodi vezér-
letével 6-4-re már csapatunknál volt az 
előny. Skaliczki László gárdája ezt köve-
tően nem adta ki kezéből a vezetést és a 
félidő végén öt találatra duzzadt a kü-
lönbség. Szepesiék a folytatásban is ma-
guk mögött tartották Lazarékat, akik egy 
pár perces hazai rövidzárlatot kihasznál-
va egy gólra feljöttek a játékrész derekán. 
Együttesünk a záró 10 percben ismét 
magára talált, így összességében telje-
sen megérdemelt kövesdi győzelemmel 
zárult a mérkőzés. Csapatunk a sikernek 
köszönhetően megnyerte a Marton Já-
nos Emléktornát a Torda, a Nagybánya 
és a Vác előtt.

VasICs lEtt a lEgJobb Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen a csapatok mellett 
elismerést vehetett át a legjobb kapusnak 
megválasztott tordai Razvan Szopka, vala-
mint a kövesdi Marko Vasics, akit a torna 
legjobb mezőnyjátékosa lett. Különdíjat 
kapott továbbá a torna gólkirálya, a váci 
Császár Ferenc. A díjakat, elismeréseket 
ifj. Marton János, valamint Csiger Lajos, 
a B-A-Z. Megyei Közgyűlés alelnöke, az 
MKC elnökségi tagja adta át.

Maradtak: Szántai Levente, Hegedűs Csaba, Hegedűs Dávid, Balajti Ádám, George Menougong, Menyhért Ádám, Búrány Zoltán, Takács Péter, Csirmaz István.
Várhatóan kölcsönbe mennek: Stanislav Velicky, Fótyik Dominik, Szalai Vilmos, Szilvási Zoltán, Sárközi Tamás
Érkeztek: Kulcsár Kornél (Lombard Pápa), Tajthy Tamás (Lombard Pápa), Szeles Tamás (SBTC-Puebla), Kunsági Roland (Ferencváros), Molnár Gábor (Kazincbarcika SC), 
Izing Martin (Vasas FC), Hanzl Máté (FC Ajka), Engel Alex (Vasas FC), Baracskai Roland (Videoton), Máté János (Szolnok), Nikola Pantovics (Békéscsaba), Herceg Péter 
(Diósgyőr), Balogh Balázs (FC Ilves – Finnország).
Távoztak: Kiss Máté (Győri ETO- kölcsönből vissza), Sigér Dávid (Balmaz Kamilla Gyógyfürdő), Dobos Attila (Felsőtárkány), Melczer Vilmos (Zalaegerszeg), Horváth Tamás 
(Videoton), Ficsór Dávid (abbahagyta), Farkas Balázs (abbahagyta), Rajczi Péter, Vermes Krisztián, Gévay Zsolt (Paks), Harsányi Zoltán (Puskás Akadémia), Bognár István 
(Diósgyőr), Olasz Dénes (Lombard Pápa),
Az átigazolási időszak augusztus 31-én zárul. A játékoskeret esetleges változásairól lapunk következő számában olvashatnak. 

arany 
és bronz

A Mezőkövesd Zsóry játékoskerete
bokri

bokri
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Győztes főpróba
A felkészülés egyik legfon-
tosabb részét eredményesen 
zárta Tóth László együttese, 
ugyanis a kéthetes büki edzőtá-
borozás során négy mérkőzést 
– Ajka 2-1, Budapest Honvéd 
2-1, Haladás II. 4-0 és Dorog 
3-2 – is sikeresen vívtak meg. 
A szakember véleménye sze-
rint az edzőtábor alapvetően 
meghatározta a ráhangolódási 
időszakot. „Bükön olyan kiváló 
körülmények között dolgozhat-
tunk, melyeknek köszönhetően 
minden feladatot elvégeztünk. 
Köszönjük, hogy vezetőink 
megteremtették számunkra az 
edzőtáborozás lehetőségét. A 
bajnokságban komoly céljaink 
vannak, emelett szeretnénk a 
két kupasorozatban is a lehető 
legjobban szerepelni” – emelte 
ki Tóth László vezetőedző.

Szántaiék július utolsó és 
augusztus első napjaiban há-
rom felkészülési mérkőzést 
játszottak le. Labdarúgóink 
először az NB II-es Vasas ven-
dégeként léptek pályára július 
30-án. Az összecsapáson a fő-
városiak Remili és Ádám talá-
lataival 2-0-ás győzelmet arat-
tak. Tóth László tanítványai az 
NB III-as Kazincbarcika ellen 
augusztus 1-jén léptek pályára 
Bükkábrányban. Csapatunk 
Balajti szép találatával az első 
negyedóra végén előnybe ke-
rült, melyre Nehéz válaszolt 
a 31. minutumban, így 1-1-es 
döntetlennel ért véget a küz-
delmes összecsapás.

gYŐzElEM bogáCson A 
sportkomplexum átadó ün-
nepségét augusztus 2-án 
rendezték meg. Az esemény 
keretében beszédet mondott 
többek között Tállai András, 
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettes ál-
lamtitkára, országgyűlési kép-
viselő, a Mezőkövesd Zsóry 
elnöke, aki örömét fejezte ki 
az impozáns öltöző megépíté-
sével és a sportpálya felújítá-
sával kapcsolatban.

„A labdarúgás sportvezetőként, 
játékvezetőként, játékosként, 
vagy szurkolóként egyaránt 
meghatározza az életünket. 
Nagyon örülök annak, hogy or-
szágszerte, ezen belül itt Dél-
Borsodban is folyamatosan 
fejlődnek a pályák, valamint 
új öltözők épülnek” – mondta 
el a politikus.

A közelmúltban a mezőkö-
vesdi Városi Stadion játéktere 
– a fűtő-, vízelvezető- és öntö-
zőrendszer kiépítésével együtt 
– is teljes egészében megújult, 
így labdarúgóink kiváló minő-
ségű gyepszőnyegen futballoz-
hatnak a jövőben.

A pályaavatón a megyei I. 
osztályú Bogács Thermálfürdő 
városunk felnőtt együttesé-
vel játszott mérkőzést, amely 
labdarúgóink 5-0-ás sike-
rével zárult. Csapatunkból 
Pantovics duplázott, míg Ta-
kács, Menougong és Molnár 
1-1 találatot szerzett.

sIkEr a kupában   Labdarú-
góink az első tétmérkőzést 
augusztus 9-én játszották 
le a Magyar Kupa országos 
főtábla első fordulójában. 
Balajtiék a Békés megyei I. 
osztályú Mezőkovácsháza 
TE vendégeként magabiztos 
győzelmet arattak. Együt-
tesünk Balajti, Menougong, 
Barcskai, Kulcsár és Takács 
góljaival 7-0-ra diadalmasko-
dott és továbbjutott a máso-
dik fordulóba, melynek hiva-
talos játéknapja szeptember 
10-e lesz. Hegedűsék legkö-
zelebb az NB II-es bajnokság 
nyitófordulójában augusztus 
17-én, 17.30-tól lépnek pá-
lyára Balmazújvárosban.

ÚJ néVEn   A Magyar Lab-
darúgó Szövetség augusztus 
1-jén tájékoztatta az NB II-
es csapatokat arról, hogy a 
másodosztályú bajnokság 
hivatalos neve Merkantil 
Bank Liga lesz a következő 
idényben.

FoCI a lakÓotthonban 
Az Add a Kezed Lakóotthon-
ba látogattak a Mezőkövesd 
Zsóry felnőtt labdarúgócsapa-
tának tagjai július 29-én. 

Az NB II-es csapat játé-
kosai közül Szántai Levente, 
Izing Martin, Hanzl Máté, 
Szilvási Zoltán és Máté János 
vett részt az eseményen, mely-
nek keretében egy focimeccset 
játszottak a lakóotthonban élő 
gondozottakkal. A pályára lé-
pők eső áztatta, csúszós, mély 
talajú játéktéren küzdöttek 
meg egymással, de ez egyálta-
lán nem zavarta a sportolókat, 
ugyanis a majdnem félórás 
találkozó látványos gólokban, 
szép védésekben és remek 
egyéni megoldásokban bővel-
kedett a szurkolók nagy örö-
mére. A több mint 20 találatot 
hozó mérkőzés után Szántai 
Levente a meccslabdát, vala-
mint egy pár kapuskesztyűt 
ajándékozott a lakóotthon 

lelkes és felkészült focistái-
nak. Az esemény jó hangulatú 
beszélgetéssel és fogadással 
zárult, melynek keretében a 
találkozó minden résztvevője 
aláírta a meccslabdát.

FoCItábor A Mezőkövesd 
Zsóry FC ismét megszervezi 
hagyományos focitáborát a 6 és 
12 év közötti gyermekek részé-
re augusztus 25-étől 29-éig.

A foglalkozások napközis 
rendszerben zajlanak majd 7.30 
és 16.30 között. Az egyesület 
mindennap ebédet biztosít a 
résztvevők számára. A szak-
emberek a volt tűzoltópályán 
kialakított Sportcentrumban 
fogják megtartani a foglalkozá-
sokat. A focitáborba augusz-
tus 20-áig lehet jelentkezni. 
A táborról és a jelentkezésről 
bővebben Sivák Sándornál, a 
30/304-6611-es telefonszá-
mon érdeklődhetnek.

bódi krisztián

a hétvégén megkezdi szereplését a Mezőkövesd zsóry felnőtt csapata az nb II-es pontvadászatban. 

labdarúgóink sikerrel vették az első akadályt a 2014-2015-ös idényben.

Győzelemmel zártuk 
a felkészülést 

Bogácson (jobbra) 

 Nagy örömet 
szereztek

a kövesdi játékosok 
az Add a Kezed 

Lakóotthon 
tagjainak (lent)



Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2014. augusztus 20-án
államalapító szent István királyunk

tiszteletére rendezett ünnepségre
7.00 zenés ébresztő

– a Mezőkövesdi Városi Fúvószenekar
közreműködésével

Ünnepi program
a jézus szíve templomnál:

9.30 koszorúzás a Szent István szobornál
a Jézus Szíve templom mellett

10.00 szentmise a Jézus Szíve templomban
11.00 Ünnepi megemlékezés 

a Jézus Szíve templom előtti téren
– Ünnepi köszöntő 
– Új kenyér megáldása és megszegése
– A „Mezőkövesd Város Díszpolgára” 
és a „Mezőkövesd Városért” 
önkormányzati elismerések, 
kitüntetések átadása

Az ünnepi műsorban közreműködik 
a Szent László Kórus Egyesület

programok a kavicsos-tó 
és szabadidőparkban:

19.15 Tolcsvay Béla önálló koncertje
20.30 kiss kata élő koncert
22.00 Tűzijáték


