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Pro Urbe-díjjal ismerte el városunk 
képviselő-testülete Sándor Dalma, a 

Szent László Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola tanárának éveken át 
tartó becsületes, áldozatkész munkáját

sánDor DalMa 1959-ben 
született Nagyváradon. 1978-
ban végzett a székelykeresztúri 
Orbán Balázs Gimnáziumban, 
majd 1982-ben a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Filológia 
karán szerzett diplomát magyar 
nyelv és irodalom, valamint 
orosz nyelv szakokon. 1997 óta 
a Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola 
pedagógusa. Osztályfőnökként 
is kiemelten figyel tanítvá-
nyaira, akiket fáradhatatlanul 
készít fel versenyekre, emelt 
szintű érettségi vizsgákra. 
Az Útravaló programban a 
rászoruló tanulók mentoraként 
is közreműködött. A pedagógiai 
módszertani megújulást jelentő 
továbbképzéseken szívesen 
vesz részt, rendszeresen szervez 
iskolai műsorokat, valamint ő 
állította össze és rendezte meg 
több alkalommal a nemzeti 
ünnepeink alkalmából tartott 
megemlékezéseket is. 
– Ezt a díjat nemcsak én kap-
tam, hanem mindenki, akivel 
dolgoztam: a nagyszerű diákok 
és szüleik, valamint kellett hozzá 
egész Mezőkövesd szellemi 
nagysága, amely rám mindig 
ösztönző erőként hat – mondta 
el Sándor Dalma. 

Dr. papp János Hajdúnánáson született 1942-
ben. A középiskolát a pannonhalmi Bencés 
Gimnáziumban végezte. 1967-ben szerezte 
meg az orvosi diplomát Debrecenben. 1967-73-
ig Ózdon dolgozott feleségével Dr. Benkóczy 
Nórával. 1973 augusztusától gyermekorvosként 
dolgozik Mezőkövesden. Tevékenységét a szülők 
megbecsülésével és a szakma elismerésével 
végezte 42 éven át. Szívesen vállalt egészségne-
velési előadásokat az intézményeknél. A város 
életében jelentős közéleti tevékenységet is ellá-
tott. 1991-től két ciklusban volt önkormányzati 
képviselő, az egészségügyi és szociális bizottság 
elnöke, az elmúlt években pedig az egészségügyi 
bizottság tagja. Hivatásának és közéleti tevé-
kenységének mindig igyekezett maximálisan 
eleget tenni. 2015-ben vonult nyugdíjba. 

A város érdekében kimagasló értékű tevékenységének 
elismeréseként „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntetést 

adományoztak dr. Papp János gyermekorvosnak a több mint 4 
évtizedes, kitartó, áldozatos munkájáért.

– Az eltelt évtizedek során megragadtunk minden 
alkalmat munkatársaimmal együtt, hogy tanít-
suk az anyákat, hogyan neveljék egészségesen, 
könnyedén a gyermekeiket az újszülött kortól a 
serdülőkorig. Ezúton is köszönöm a képviselő-tes-
tületnek ezt a megtisztelő, a pályafutásomat lezáró 
kitüntető címet, és köszönöm a feleségemnek, volt 
kolléganőimnek az éveken át tartó támogatásukat, 
segítségüket, hiszen ez az elismerés részben az ő 
munkájukat is dicséri – mondta el dr. Papp János. 

MezőkÖVesDI aMatőr színJátszó kÖr egyesület 1999-ben alapította meg Budai Károly a 
mezőkövesdi amatőr színjátszás hagyományainak felélesztésére. 1999. március 6-án mutatkoztak be 
először a „Petőfi látomásai” című verses összeállítással, amelyet óriási siker övezett. A következő be-
mutatót – Tamási Áron: Énekes madár című művét – két évvel később láthatta a közönség, melyet 
évről évre újabb és újabb előadás követett. Például a Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül, Molnár Ferenc: Játék a kastélyban című műve, Akutagava-Müller Péter: A vihar kapujában 
című darab, vagy az  Indul a bakterház. A 16 éves színtársulat a daljátéktól, a komédiától egészen a 
tragédiáig szinte minden műfajban alkot. A csapat már számos szakmai díjjal, minősítéssel büszkél-
kedhet, illetve több tagjuk részesült már városi elismerésben is. 
– Nagyon sok ember tevékenysége van az előadásainkban: 
a hangosítótól, a díszlettervezőn át, egészen a színészekig, a 
főszereplőig. A 16 év alatt 170 tag fordult meg a MASZK-ban. 
Mindezen szereplőknek, valamint a tevékenységünket segítő 
önkormányzatnak, illetve intézményeknek a munkája is benne 
van ebben a díjban – mondta el az Egyesület alapítója Budai 
Károly, aki az ünnepség keretében átadta a díjat a MASZK 
elnökének, Takács Norbertnek. 
– Sok szakmai díjban részesültünk már, de ilyen díjat, mint ez a 
Pro Urbe díj, nem kaptunk. Hiszen lehet-e nagyobb elismerés-
ben részesülni annál, mint amit az embernek a saját közönsége 
ad, az a közönség, akit fő célunk szórakoztatni, közvetíteni felé a 
kultúrát – emelte ki Takács Norbert, a színtársulat elnöke.

Szintén „Mezőkövesd Városért” elismerésben részesült a Mezőkövesdi Amatőr 
Színjátszó Kör (MASZK) Egyesület. A színpadra vitt magas színvonalú előadáso-

kért, a városi rendezvényeken történő közreműködésükért odaítélt díjat a csoport 
alapítója, Budai Károly és jelenlegi elnöke, Takács Norbert vette át. 

államalapításunk 
ünnepe a hagyományokhoz hűen 

idén is államalapító szent Ist-
ván királyunk ünnepén adták 

át a „Mezőkövesd Városért” 
és „Mezőkövesd Díszpolgára” 

kitüntető címeket. az elis-
meréseket dr. Fekete zoltán 
polgármester nyújtotta át a 

díjazottaknak.
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nyár a Zsórybankövesdi búza 
is van 
a Magyarok 
kenyerében

A Magyarok Kenyere mozgalom 
idén ötödik alkalommal rendezett 
gyűjtést, az összegyűlt búzából ké-

szültek el az ünnepi kenyerek, de jótékony-
kodnak is. A lisztet a dévai Szent Ferenc 
Alapítvány erdélyi árva gyermekeinek, a 
kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthon-
nak, valamint az Oltalom Karitatív Egye-
sület rászorultjainak szánják, de a megye 
elesettjeinek is juttatnak az adományból.

Hajdú László gazdálkodó, aki a me-
zőkövesdi gyűjtésnek biztosított helyet, 
elmondta, mintegy harminc kövesdi 

és környékbeli gazdálkodó összesen 
két tonna búzát ajánlott föl. Mindenki 
jó szívvel adta a termést, jónak tartják 
ugyanis a kezdeményezést.

A kövesdi és a környékbeli kis- és 
nagygazdaságok a lehetőségeikhez 
mérten segítettek jó szívvel a rászo-
rulókon. Az összegyűlt búzát Mező-
kövesdről Tiszakeszire, onnan pedig a 
tiszapalkonyai malomba szállították. A 
kenyereket Nagybarcán sütötték, s az 
ünnepre mindazok a települések kaptak, 
amelyek igényeltek belőle. 

Helyi gaz-
dák búzájából is 

készült idén a város 
új kenyere, amelyet 

augusztus 20-án 
szegtek meg.

t. B.
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Augusztus 20-án a Jézus Szíve temp-
lom mellett található Szent István 
király szobrának megkoszorúzásával 
kezdődött a városi ünnepség, ahol 
Mezőkövesd Város Önkormányzata, a 
pártok, intézmények és civil szervezetek 
képviselői helyezték el a tisztelet és az 
emlékezés virágait. Az ünneplők ezután 
szentmisén vehettek részt, a magya-
rokért, a közösségért, annak minden 
tagjáért és hazánkért imádkoztak.

Ezt követően tartották meg a városi 
ünnepséget, ahol átadták a városi kitün-
tetéseket, valamint Gordos Attila refor-
mátus lelkész és dr. Berkes László pápai 
prelátus imádság mellett megáldotta az 
Új Kenyeret, amelyet dr. Fekete Zoltán 
polgármester megszegett. 

Az ünnepség elején Schmidt János: 
Vérvonal című verse Tóth Viktor, a 
Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör 
Egyesület tagjának előadásában hang-
zott el. Az esemény fellépője a fennál-
lásának 20. évfordulóját ünneplő Pro 
Urbe díjas Szent László Kórus volt, 
az Egyházmegyei Millenniumi Him-
nusz című vegyeskari művet, Selmeczi 
György Millenniumi Óda című mű I. és 
II. tételét adták elő, az esemény zárá-
saként pedig a kórus a gyermekekkel 
kiegészülve énekelte el a Millenniumi 
Óda III. tételét. 

ünnepI gonDolatok A megemlékezés 
ünnepi szónoka dr. Fekete Zoltán, tele-
pülésünk polgármestere volt. Beszéde az 
alábbiakban olvasható.

„Különleges nap életünkben az 
ünnep napja. Ha egyáltalán tudunk még 
ünnepelni. Vajon méltók vagyunk-e 
arra, hogy tisztelettel emlékezzünk 
elődeinkre. A mai napon Szent István 
királyra – az államalapító nagy szentre. 

Hosszú évek tapasztalata után kérde-
zem: van-e értelme ünnepi beszédek-
nek? Úgy gondolom, van. Hisz, aki a 
múltról emlékezik, az a jelenről gondol-
kodik, és a jövőről álmodik. Nekünk, 
Kárpát-medencei magyaroknak ahhoz, 
hogy megérdemeljük a jövőt, ismernünk 
kell a múltat. Nem azt, amit az elmúlt 
50, de talán 150 éve tanítottak, hanem 
azt a múltat, melynek emlékeit vala-
mennyi magyar ember génjeiben őriz. 

Valójában mi történt augusztus 20-
án? 45 évvel István halála után, 1083-
ban e napon Szent László király – VII. 
Gergely pápa hozzájárulásával – oltárra 
emeltette, vagyis szentté avatta Szent 
Istvánt. Augusztus 20-a Nagy Lajos 
király alatt vált egyházi ünneppé, de csak 
1818 óta tartanak Szent Jobb-körmene-
tet, amely csak a Bach-korszakban és a 
kommunista diktatúra idején szünetelt, 
mert betiltották. 1938-ban lett augusz-
tus 20-a állami és nemzeti ünnep. Szent 
István jelentőségét és nagyságát mutatja, 
hogy nemcsak a nyugati, hanem a keleti 
keresztény egyházak is szentként tisztelik 
őt. Miben áll Szent István király politikai 
nagysága? Dicsőséges és évezred múltán 
is példamutató nagy uralkodó volt, aki 
korabeli európai erőviszonyok közepette 
Magyarországot nagyhatalommá tette. 
Talán ez az, amiért még mindig vannak 
olyanok, akik fanyalognak Szent István 
nevének említésekor. Csak egy példa 
nagyságára: II. Konrád német-római 
császár 1030-ban megtámadta a Magyar 
Királyságot, majd rövidesen rommá vert 
sereggel távozott az országból. Ilyen erős 
lett volna az alig 30 éves állam? Vagy 
tényleg csak 30 éves államról beszélünk? 
Néhány történelmi tény, amely vitán felül 
áll, csak a magyar iskolákban valamilyen 
oknál fogva nem tanítják.

899. szeptember 24-én az észak-itáliai 
Brenta folyónál egy ötezer fős magyar 
csapat tönkreverte I. Berengár király 
tizenötezer fős hadseregét. A Sváb 
évkönyvek szerint 902-ben a magyarok 
»usque ad solum«, azaz a föld színéig 
rombolták a Morva Fejedelemséget, 
amelyet előtte fél évszázadig nem tudott 
legyőzni a keleti frank birodalom. 907. 
július 4–6. között Brezalauspruchnál  (a 
mai Pozsony) Árpád fejedelem sere-
gei megsemmisítő vereséget mértek 
a Luitpold Lajos őrgróf, Hatto mainzi 
érsek és Theotmár salzburgi érsek által 
csatarendbe állított százezres nyugati 
haderőre, amely azért indult el, hogy ki-
irtsa a magyarokat. Három évvel később 
a keleti frank királyság főerőit győzték 
le őseink két csatában. Nem kell semmi 
különöset tennünk, csak a magyar is-
kolákban el kellene olvasni a külföldi és 
magyar korabeli forrásokat (például: az 
óorosz Nyesztor-krónikát, a Widukind 
krónikát, a Tarih-i Üngürüsz ősgesztát, 
Anonymus és Kézai Simon műveit vagy 
éppen a Képes Krónikát). Nekünk van 
történelmünk!

Tisztelt Ünneplő Sokadalom!
Úgy nem áll össze a jelenlegi történe-
lemkönyvekben szereplő kép a barbár, 
nomád magyarokról, akik kizárólag 
szokatlan harcmodoruknak és szerencsé-
jüknek köszönhetően győzik le az akkori 
Európa legerősebb seregeit, majd csata 
után hazamennek jurtáikba és minden-
féle központi irányítás nélkül tengenek-
lengenek, lovagolnak ide-oda, majd 
1000-ben megérkezik István és bevezeti 
a magyar államot, miközben a nyugatról 
érkező magyarul nem beszélő művelt 
papok segítségével néhány év alatt meg-
térítik a pogány népet. 

augusztus 20-án közösen 
állítunk emléket annak a több 
mint egy évezredes szent 
István-i akaratnak, amely 
egyben tartotta a magyar 
nemzetet. az első nagy és szent 
királyunk uralkodása óta az 
évezred során sok államalaku-
lat, ország, nép és nemzet tűnt 
el a történelem viharai során, 
de Magyarország megmaradt, 
túlélt és tovább is fog élni.Van történelmünk
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Miért nem beszélünk arról, hogy régé-
szeti leletek bizonyítják, hogy őseink 
tekintélyes része, már a VII–VIII. 
században felvette a keresztény hitet. 
A Kárpát-medence különböző pont-
jain föltárt sírjaikból keresztek, Krisz-
tus-ábrázolások, bibliai jeleneteket 
ábrázoló szíjvégek kerültek elő. Szent 
István fő műve tehát a kereszténység 
államvallássá tétele, a magyar keresz-
tény egyház megszervezése volt. A 
korona elfogadása pedig azt jelentette, 
hogy mai szóhasználattal élve a Nyugat 
elismerte a Magyar Királyságot. Hal-
kan jegyezzük meg, hogy ne tűnjünk 
szerénytelennek, de a korabeli nyugati 
államok már réges-rég nincsenek meg, 
míg a magyarok Kárpát-medencéje 
szinte ugyanazon földrajzi határok kö-
zött létezik, mégha a jelenlegi politikai 
határok máshol húzódnak is. Minden 
magyarnak tudnia kell, a mai napon 
államalapításunkat ünnepeljük az 
ezeréves magyar államiságot, azt, hogy 
itt vagyunk, itt élünk ezer éve ezen a 
szent földön. Szent István erős magyar 
államot szervezett, keresztény nemzet-
té tette a magyarságot, szilárd erkölcsi 
alapokra épített jelent-jövőt. Vajon az 
elmúlt évtizedek erkölcsi pusztítása 
vagy a napjainkban is zajló szellemi 
zombivá tétel az oka annak, hogy 
nem tudunk ünnepelni. Miért silányul 
augusztus 20-a látványos tűzijáték-
parádévá, miért az a legfontosabb, 
hogy hogy lesznek nyitva az üzletek? 
Képesnek kell lennünk visszavenni 
ünnepeinket ünnepeink elrablóitól! El 
kell végre zavarni szellemi és erkölcsi 
rabtartóinkat! Kinek jó ebben a totális 
szellemi zűrzavarban tévés vetélkedők 
és valóságshow-k mocsarában hem-
peregni? Tudnunk kell, mit akarunk a 
jövőtől, mit merünk tenni a jelenben és 
mit akarunk megőrizni a múltból! 

Hála Istennek, nekünk nem kell tör-
ténelmet kitalálni, mint teszik azt a 
szomszédaink. Van múltunk. A legfénye-
sebb történelmi példa pedig Szent István.  

Szent István Istenben bízott, ám az 
élet megpróbálta, öregségére magára 
maradt, de tudta és hitte, Isten segítsé-
gével és csak az ő segítségével országa 
fennmarad. Szent István országa és 
Szent István népe soha nem tört rá más 
népekre, mégis Európát védelmezve a 
legtöbb véráldozatot hozta. 

A Biblia első soraiban olvassuk: »Le-
gyen világosság és lett.« Legyen magyar, 
keresztény állam – mondta Szent István, 
és lett. Lett állam, magyar egyház és lett 
magyar történelem. 

Szent István ránk hagyott testamen-
tuma a következőkről szól: a katolikus 
hit megőrzéséről, az egyházi rend 
becsben tartásáról, a főpapoknak kijáró 
tiszteletről, a főemberek és vitézek 
tiszteletéről, az igaz ítélet és a türelem 
gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról 
és gyámolításáról, a címer súlyáról, a 
fiak kövessék az elődöket, az imádság 
megtartásáról, a kegyességről és az ir-
galmasságról, valamint a többi erényről.

Szó sincs benne hódításról, vagyon-
ról, a hatalom mindenáron történő meg-
őrzéséről. 1000 év után is van mit meg-
fogadni. Vajon mi milyen országot adunk 
tovább gyermekeinknek? Nem lehetünk 
nyugodtak. Mondjuk ki, mi is: legyen egy 
nyugodt, fejlődő, a magyaroknak biz-
tonságot adó keresztény Magyarország! 
Bátornak, merésznek, tenni tudónak kell 
lennünk, mindenki a maga helyén itt, 
Mezőkövesden is, olyannak, mint volt 
ezer évvel ezelőtt Szent István király. Az 
elmúlt évek történései ma arra adnak 
biztatást, hogy kimondhatjuk, méltók 
vagyunk Szent István örökségére. Ezer év 
van a hátunk mögött. Mindannyiunkon 
múlik, hogy ezer év legyen előttünk!

Vigyük haza magunkkal a Szent István-i 
testamentum utolsó sorait:
Mert a szeretet gyakorlása vezet el a 
legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas 
minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd 
szívedben mindig az isteni intést: »Ir-
galmasságot akarok és nem áldozatot«! 
Légy türelmes mindenekhez, nemcsak 
a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik 
nem férnek a hatalomhoz! Azután légy 
erős, nehogy a szerencse túlságosan 
felvessen, vagy a balsors letaszítson! 
Légy alázatos is, hogy Isten felmagasz-
taljon most és a jövőben! Légy majd 
mértékletes, hogy mértéken túl senkit 
se büntess vagy kárhoztass! Légy szelíd, 
hogy sohase harcolj az igazság ellen! 
Légy becsületes, hogy szándékosan soha 
senkit gyalázattal ne illess! Légy szemér-
mes, hogy elkerüld a bujaság minden 
bűzét, valamint a halál ösztönzőjét!

Mindez, amit fentebb érintettünk, 
alkotja a királyi koronát, nélkülük sem 
itt nem tud senki uralkodni, sem örök 
uradalomba bejutni. Ámen.”

látVányos és szórakoztató estI 
gála Az augusztus 20-ai program este a 
Kavicsos-tó és Szabadidőparkban foly-
tatódott, ahol elsőként az Örs Úr Utódai 
Hagyományőrző Egyesület tartott zenés 
lovasíjász bemutatót, majd pedig egy zenés 
műsort hallgathattunk meg Jöjj el napfény! 
Szép Magyarország! címmel, amely kere-
tében Egyházi Géza, Tunyogi Bernadett, 
Jónás Andrea és Szrapkó Nándor előadá-
sában operett-, rock-operett és musical-
részletek csendültek fel. Például hallhattuk 
a Hair betétdalát, a Rómeó és Júlia musical 
több darabját, de megszólaltak a Honfog-
lalás közismert zenéi is, így az Oly távol 
vagy, a Szállj fel című szerzemények. Az 
este a Mezőkövesdi Klementinai és Tardi 
Lovastanya tüzes lovas kaszkadőr bemuta-
tójával, valamint tűzijátékkal zárult. M. zs.

Az énekesek műsorát 
a nyolcfős Luxor tánckar színesítette

A látványos show-ban 
a lovasok tüzes akadályokat is átugrattak 
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Belül is megújult 
a Dohány utcai Tagóvoda
A mezőkövesdi oktatási, nevelési 
intézmények közül idén a Dohány 
utcai tagóvoda nagyobb felújítását 
végezték el a nyár folyamán. Míg egy 
évvel korábban az óvoda épületét tet-
ték energiatakarékosabbá és külsejét 
tették szebbé külső hőszigeteléssel,  
nyílászárócserével és a homlokzat fel-
újításával, addig idén a belső megújítá-
sára fektettek nagy hangsúlyt.

Ujvárosi Lászlóné, a Mezőköves-
di Városi Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde vezetője elmondta, a Dohány 
utcai Tagóvodában három gyermek-
mosdót teljesen felújítottak. A gyermek 
öltözőket, folyosókat, közlekedőket, ki-
szolgáló helyiségeket esztétikus, igényes 
kerámialapokkal burkolták. Az óvoda 
minden helységét kifestették, mázolták 
a belső nyílászárókat, a csoportszobák-
ban kicserélték a PVC burkolatot. 
– Bár ebben a tagóvodában voltak 
a legjelentősebb munkák, de a nyár 
folyamán minden tagintézményünkben 
elvégezték a szükséges karbantartást, 
fertőtlenítést, nagytakarítást. A Móra 
Ferenc utcai Tagóvodában a zsibongót 
új, jó minőségű PVC burkolattal borí-
tották. A bölcsőde udvarán felszerelték 
a gyermekek biztonságát szolgáló belső 
kerítéseket, valamint járdákat is építet-
tek – tudtuk meg Ujvárosi Lászlónétól, 
aki kifejtette, eszközbeszerzésre is jutott 
pénz. A László Károly utcai Székhely 
Óvodában a nagycsoportosok számára 
öltözőbútort, az udvarra rugós játékot, a 
Dohány utcai Tagóvoda két csoportjába, 
valamint az Egri úti Tagóvoda szeptem-
berben induló új csoportjába korszerű 
bútorokat vásároltak. A Móra Ferenc 
utcai Tagóvoda egyik csoportjában ki-
cserélik a gyermekfektetőket. Ezen kívül 
a Városgondnokság felújítja, újrafesti az 
udvari játékokat.

Ujvárosi Lászlóné szerint a korsze-
rűsítésekkel hozzá tudnak járulni ahhoz, 
hogy a szülők jó körülmények közt, jó 
kezekben tudhassák gyereküket. Igye-
keznek a legjobb feltételeket biztosítani 
a bölcsődések, óvodások számára.
Barnóczky László, a Mezőkövesdi 
Városgondnokság vezetője nyári intéz-

mény-felújításokról szóló beszámoló-
jában kitért arra, hogy a polgármesteri 
hivatal Városfejlesztési és Városüzemel-
tetési Irodájának szakmai közreműkö-
désével, négy pályázati egységcsomagot 
állított össze a különböző intézmények 
nyári karbantartási munkáira. Ezeket 
meg is küldték a már referenciákkal 
rendelkező mezőkövesdi vállalkozások-
nak. Az elbírálást követően Panyi József 
1,2 millió forintért végzett munkákat az 
általános iskolákban, a Fessen Bt. nyerte 
el a Dohány utcai Tagóvoda kivitelezési 
munkáit. Az Apox Építő Kft. körülbelül 
4,3 millió forintért újított föl a gim-
náziumban, míg Póta János 2,1 millió 
forintért a kollégium belső karbantartá-
si, felújítási munkáit végezte el.

Az elmúlt évek gyakorlatát követve 
egy intézmény alaposabb felújítását 
végezték el idén, ez ebben az évben a 
Dohány utcai Tagóvoda volt, amelynek 
felújítása majd' 12,5 millió forintba 
került. Összességében az önkormányzat 
költségvetéséből húszmillió forintot 
költöttek a beruházásokra, tudtuk meg 
Barnóczky Lászlótól.

Az általános iskolákban tantermek, 
vizesblokkok tisztasági festését végezték 
el. A gimnáziumban öt osztályterem-
ben újították föl a parkettát, valamint 
festették ki a helyiséget. A kollégium-
ban a lakószobákat, vizesblokkokat és a 
konyhát meszelték ki. 

Húszmillió forintot költött az önkormányzat az oktatási, nevelési intézményei 
nyári felújítására.

KiLENcVEN BöLcSőDéS MEZőKöVESDEN Április-
ban a szülők 152 gyermek óvodai felvételét kérték 
a városban. Az Egri úti Tagóvodában szeptember-
ben egy újabb csoport indításával az összevont 
intézmény óvodai csoportjainak száma 22-re nőtt, 
míg a plusz 25 férőhellyel összesen 510 gyereket 
tudnak fogadni. A bölcsődébe kilencven kicsit 
irattak be szüleik, a gyerekek felvétele folyamatos. 
Ujvárosi Lászlóné kifejtette, a bölcsődében és az 
óvodában minden gyermek felvételét, elhelyezé-
sét optimális létszámú csoportokban, otthonos, 
színvonalas környezetben biztosítják.

MEGéPüLT A SZABADTéri KoNDiPArK A Szent 
István Katolikus Általános Iskolában is voltak 
felújítások. Az iskolaépület felső szintjén minden 
alsó tagozatos osztály termében felújították 
a parkettát, kettőben ki is cserélték azt. Ez 3,5 
millió forintba került. Ezen kívül bővítették az 
információs-kommunikációs eszközparkot is, 
három interaktív táblát vásároltak. Nyeste István 
igazgató arról is beszámolt, hogy az udvaron 
elkészült a fitneszpark. Ennek köszönhetően 
könnyebb lesz megtartani a felmenő rendszer-
ben bevezetett, s minden évfolyamon kötelező 
mindennapos testnevelés órákat is. Az egymillió 
forint értékű eszközök beszerzésében nagy 
segítséget jelentett a szülők adománya.

Az önkormányzat minden nyáron 
felújítja intézményeit, 

melyek közül évente egyet kiemelten 

tóth Balázs
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Tanoda 
és táborozás

A program keretében 
mintegy 100 tanoda léte-
sült, amely nagy mértékben 
elősegíti a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók 
iskolai sikerességét, javítja 
továbbtanulási, valamint 
munkaerő-piacon történő 
elhelyezkedésüket.

A Lungo Drom Mezőkö-
vesdi Szervezete 2013-ban 
sikeres pályázatot nyújtott be 
a tanórán kívüli foglalkozáso-
kat jelentő programra, így 30 
tanulót foglalkoztatnak. 
– A projekt sikeres, ami 
nagyrészt annak köszönhető, 

hogy felkészült pedagógusok 
dolgoznak benne. Rajtuk 
keresztül a gyerekeket és a 
szülőket is hatékonyan be 
tudjuk vonni – hangsúlyozta 
Farkas Félix, a Lungo Drom 
Mezőkövesdi Szervezetének 
elnöke, aki hozzátette, jövőre 
is benyújtják a pályázatot, és a 
dél-borsodi térség több tele-
pülését is szeretnék bevonni.

Kiss Imréné, a tanodák 
szakmai vezetője elmondta, 
a program nem a tananyagok 
oktatására helyezi a hang-
súlyt, hanem a gyerekek 
egyéni fejlesztésére. 

– A pedagógusok magyar és 
idegen nyelvből, matematiká-
ból, valamint informatikából 
tartanak egyéni foglalkozáso-
kat. Ez azért nagyon fontos, 
mert egyértelműen javul a 
gyerekek ismeretszerzéshez 
és iskolához fűződő viszonya, 
sokkal jobban elfogadják az 
oktatási rendszert – emelte ki 
a szakmai vezető. Hozzátette, 
a gyerekek személyiségfejlesz-
tése is fontos feladat.

kÖVesDI látogatás A prog-
ram részeként a tiszalúci, 
valamint a sajóhídvégi diákok 

augusztus 1. és 6. között 
Mezőkövesden táboroztak. 
A gyerekek városunk neve-
zetességei mellett a Tisza-tó 
két települését is megismer-
hették. Emellett kézműves 
foglalkozások és diszkó is 
szerepelt a programban. 
–Nekem a legjobban a 
hímzésbemutató tetszett a 
Kisjankó Bori Emlékházban, 
a Mezőgazdasági Gépmúze-
umban pedig a matyó mintás 
trabant volt a legérdekesebb 
– emelte ki Harsányi István, a 
Sajóhídvégi Tanoda tanulója.

Bódi krisztián

Ötvenhét tanoda nyert támogatást a társadalmi 
Megújulás operatív program tanoda programok 
támogatása című pályázatnak köszönhetően. a 
projektben résztvevő tiszalúci és a sajóhídvégi 
intézmény diákjai egyhetes táborozáson vettek 
részt Mezőkövesden.

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
mintegy 700 millió forintból, európai 
uniós támogatás révén valósította meg 
a Városi Rendelőintézet felújítását. Az 
egészségügyi intézményre korábban 
egyszerre ekkorra forrást még nem 
tudtak fordítani.

A beruházás 2014 decemberében 
kezdődött el, és a kivitelező Szilvási 
Építő Kft. ütemezve, emeletről emelet-
re haladva végezte el az épület átalakí-
tását, felújítását. Az elmúlt hetekben 
már a földszinten dolgoztak, mára 
viszont a teljes beruházás elkészült. 
– Július végével a szerződésben foglalt 
feladatokat befejeztük, már csak a 
levonulás, a takarítás, illetve a szerző-
désen túli vállalt munkák vannak hátra, 

amivel rövid időn belül el is készülünk 
– mondta el Szilvási András, a Szilvási 
Építő Kft. ügyvezetője. 

A földszint átalakítása után vissza-
költöztek a helyükre a szakrendelések. 
– A földszinten kapott helyet a belgyó-
gyászat és a pszichiátria, ezentúl ez a két 
szakrendelés is az alsó emeleten vehető 
igénybe. Szintén a földszinten lesz a 
foglalkoztatás-egészségügyi rendelés, vala-
mint visszakerült a helyére a kartonozó is. 
Emellett újra a főbejárat felől közelíthető 
meg az intézmény. Augusztus végéig, az 
új eszközök megérkezése és beüzemelése 
után itt kap majd helyet a jelenleg még a 
belgyógyászati osztályon megtalálható 
gasztroenterológia és a kardiológia. A két 
gyermekorvosi rendelő pedig ideiglenesen 

az udvaron lévő lapos tetős épületben várja 
a betegeket – mondta el dr. Tóth József, a 
Városi Rendelőintézet orvos-igazgatója. 

A beruházás építkezési része lezá-
rult, jelenleg még az összesen 110 millió 
forint értékben vásárolt egészségügyi 
gépek, berendezések leszállítása, illetve 
beüzemelése van hátra, amely várhatóan 
egy hónapon belül megtörténik. 

A gyerekek a tábor utolsó három napját 
a Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben töltötték

Új köntösben 
a rendelőintézet 

Befejeződtek a rendelőintézet átala-
kítási, felújítási munkálatai. A szak-

rendelések többsége már a végleges 
helyén várja a betegeket. 

N. E.
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növekszik 
a vendég-
forgalom

A Zsóry Gyógy- és Strand-
fürdőben nagyszabású 
fejlesztés zajlik január óta, 
ennek ellenére Vámos Zoltán 
fürdővezető kedvező tenden-
ciáról számolt be a látogatói 
létszám tekintetében. 
– A növekedés elsősorban 
annak köszönhető, hogy ápri-
lisban, júliusban és augusztus 
első napjaiban a vendégek 
számában és a forgalomban 
is sokkal jobb eredményeket 
értünk el, mint az előző év 
hasonló időszakában. Emellett 
a Zsóry fesztivál és az éjszakai 
fürdőzések szintén sok vendé-
get vonzottak, illetve vonzanak. 
Ugyanakkor a többi hónapban 
a tavalyihoz hasonló volt a lá-
togatók száma – hangsúlyozta 
Vámos Zoltán, aki elmondta, a 
Zsóry fesztivál hétvégéjén több 
mint tizenötezren látogattak a 
fürdőbe. Hozzátette, hétköz-
nap jellemzően lengyel vendé-
gek látogatják a Zsóryt, viszont 
hétvégén jelentősen emelkedik 
a hazai fürdőzők száma. A 
külföldiek közül kiemelkedő 
még a szlovák és ukrán ven-
dégek száma, míg a magyarok 
zömében Budapestről, Pest és 
Borsod megyéből, valamint 
Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ből érkeznek. Kiemelte, hogy 
összességében több a külföldi 
látogató a korábbiakhoz képest.

népszerŰ szolgáltatások 
A fürdővezető elmondta, a 
fiatalok és családok főként az 
élményelemes, az idősebbek 
pedig a gyógyvizes meden-
céket részesítik előnyben. A 

masszírozást és a tangentoros 
kezelést igénybe vevők száma 
jelentősen emelkedett idén. A 
zenés éjszaki fürdőzés szintén 
nagy népszerűségnek örvend, 
amit a főszezonban összesen 6 
alkalommal szerveznek meg. 
Augusztusi várakozásairól 
elmondta, bízik benne, hogy 
a főszezon utolsó hónapjában 
is kedvező lesz az időjárás és 
sikerül tovább javítani a sta-
tisztikát. Ezt erősíthetik majd 
a fürdő szomszédságában lévő 
négycsillagos Pandora Zsóry 
Apartmanok, melyek már a 
próbaüzem időszakában van-
nak és fogadják a vendégeket. 
Vámos Zoltán hozzátette, 
figyelembe véve, hogy a beru-
házás munkálatai is zajlanak a 
fürdőben, a főszezont tekintve 
mintegy 10%-os látogatói 
létszámemelkedéssel maximá-
lisan elégedett lenne.

szállás és VenDéglátás A 
szállás- és vendéglátóhelyek 
ugyancsak pozitívan értékelik 
eddig a 2015-ös esztendőt. 
Tóth Jutka, a Balneo Hotel 
Zsori Thermal &Wellness érté-
kesítési igazgatója is elégedett.
– Nagyon jó eredményekről 
tudok beszámolni, ugyanis a 
főszezonban és azon kívül is 
emelkedett a vendégek száma, 
összességében mintegy 10-
15%-kal. Július második felében 
szinte 100%-os kihasználtság-
gal működtünk és a foglalások 
alapján bízunk benne, hogy 
augusztusban is kb. 80-88%-
os kihasználtságot érünk el” 
– mondta el várakozásait.

A szálloda vendégeinek 
túlnyomó többségét, hozzá-
vetőleg 75-80%-át magya-
rok alkotják, míg külföldről 
elsősorban szlovák, lengyel, 
osztrák és román állampol-
gárok érkeznek. A legnép-
szerűbb szolgáltatások közé 
tartoznak a medencék és a 
wellness lehetőségek, vala-
mint a szaunavilág is töretlen 
népszerűségnek örvend.

Mohácsi Sándor másod-
magával három napra érkezett 
a Balneoba. 
– Fejér megyében lakunk és 
azért választottuk Mezőkö-
vesdet, mert korábban itt még 
nem jártunk. A Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdőt, a Matyó Mú-
zeumot, a Jézus Szíve templo-
mot, valamint a Szent László 
templomot mindenképpen 
szeretnénk megnézni – mond-
ta el nyaralási terveiről.
– Az elmúlt években folyama-
tosan nőtt a vendégszámunk, 
a gazdasági fellendülés itt, és 
a külföldi vendégeknél is érez-
hető – ezt már Kovács Béla, a 
Rozmaringos Vendégház és a 
Földmíves Gazdaház tulajdo-
nosa mondta el nekünk. Ki-
emelte, hogy a náluk megszálló 
magyar vendégek általában 
3-4 napot töltenek itt, míg a 
zömében Lengyelországból 
érkező külföldiek általában egy 
hétre érkeznek. 
– Az a tapasztalatunk, hogy 
a vendégeink jellemzően 1-2 
napot tartózkodnak a város-
ban, sokat kirándulnak és 
megnézik a térségben található 
látnivalókat is – fűzte hozzá. 

Az augusztus bizakodással 
tölti el, ugyanis a foglalások 
alapján gyakorlatilag végig 
teltházzal üzemelnek majd a 
vendégházak.

aDatok Lázárné Csirmaz 
Henrietta, a Mezőkövesdi 
Tourinform Iroda vezetője 
megerősítette a statisztikák 
javulását, a mezőkövesdi 
szálláshelyek és vendéglá-
tóegységek visszajelzései 
alapján szinte mindenhol 
emelkedett a városba érkező 
vendégek száma.
– A jó időjárásnak köszön-
hetően júniustól számítva 
szinte minden szálláshelyen 
növekedés tapasztalható. 
Elsősorban hétvégékre telnek 
meg a vendéglátóhelyek, de 
az augusztusi foglalások azt 
mutatják, hogy a nyár utolsó 
hónapjában is folytatódik ez a 
pozitív tendencia, a négyna-
pos hétvégén több helyen is 
teltház lesz. Természetesen az 
önkormányzat, valamint mi 
is igyekszünk népszerűsíteni 
a várost, úgy gondolom, ez 
is hozzájárul a vendégszám 
emelkedéséhez” – emelte ki az 
irodavezető, aki hozzátette, a 
mezőkövesdi szálláshelyeken 
2240 vendégágy van, melynek 
kb. az 50%-a üdülőházakban, 
vendégházakban és apartma-
nokban található. Hotelek-
ben, panziókban 750 ágy áll 
rendelkezésre, míg a maradék 
hozzávetőleg 350 ágy ifjúsági 
kategóriába tartozik, ezeknek 
a fele egész évben rendelke-
zésre áll.

nőtt a vendégek száma városunkban az 
elmúlt évekhez képest. a zsóry gyógy- és 

strandfürdő mellett a szálláshelyeken is 
emelkedett a látogatók száma 2015-ben.

B. krisztián
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mozaik

aranyat érő 
matyó produkció

arany oklevelet kapott a mezőkövesdi, szentistváni 
és tardi pávakör tagjai által alkotott Matyó népdal-
kör az V. Muzsika Hídja Fesztiválon. 
A Kínai Kodály Társaság, a 
Magyar Zenetanárok Társasá-
ga és a Kínai Kórusművészeti 
Világszövetség közreműkö-
désével immár 5. alkalommal 
rendezték meg a Muzsika 
Hídja Fesztivált, amelynek a 
célja a kóruséneklés segítségé-
vel hidat képezni az ázsiai és 
európai kultúra között. Ezen 
a nemzetközi eseményen 
közösen lépett színpadra a 
mezőkövesdi, szentistváni és 
tardi pávakör Matyó Nép-
dalkör néven és képviselték 
produkciójukkal Matyóföldet. 
– Már körülbelül 10 éve, 
hogy a nagyrendezvényein-
ken közös műsorral lép fel a 
mezőkövesdi, szentistváni, 

tardi pávakör, azonban ez 
volt az első olyan nemzetközi 
alkalom, amikor közösen kép-
viselték Matyóföldet. A Pesti 
Vigadóban megtartott Mu-
zsika Hídja kórusfesztiválra a 
tavalyi Matyó Rózsa Ünnepén 
bemutatott, Mucsi János által 
vezetett produkcióval vettünk 
részt – mondta el Berecz 
Lászlóné, a Matyó Népművé-
szet Egyesület elnöke. 

A fellépő kórusokat egy 
nemzetközi zsűri értékelte. A 
fesztivál végén bronz, ezüst és 
arany okleveleket, illetve egyéb 
díjakat osztottak ki a fellépők 
között. A Matyó Népdalkör mű-
sorát a szakmai bizottság arany 
oklevéllel jutalmazta. 

A Nyugat című folyóirat működéséről, küldetéséről beszél-
gettek az Irodalmi Kávéház Klub tagjai legutóbbi foglalko-
zásukon. Az összejövetelen a 20. századi magyar irodalom 

meghatározó folyóirata. 1908. január 1. és 1941. augusztus 1. 
közötti életútját követték végig az irodalomkedvelők. Emellett a 
folyóirat jelentős szerzőiről is eszmét cseréltek a tagok. Az Irodalmi 
Kávéház augusztus 6-án tartotta meg legutóbbi ülését.ös

sz
eü

lte
k a

z i
ro

da
lo

m
ke

dv
elő

k

A kora reggeli esetet a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság nyomozói észlelték és azonnal 
megtették a szükséges lépéseket. Az elkövetőket elfogták, akik beismerték tettüket. 
– Menekülés és a házból ellopott értékek mentése közben fogták el az elkövetőket 
a kollegáim. A két mezőkövesdi, büntetett előéletű tettes a kihallgatása során teljes 
körű beismerő vallomást tett. A lopási kár megtérült. Kezdeményeztük a két betörő 
bíróság elé állítását, ha bebizonyosodik a bűnösségük, akkor tettükért akár három 
év szabadságvesztésre is ítélhetőek – mondta el az eset részleteit dr. Ongai Péter 
rendőr alezredes, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának vezetője. 

Korábban ugyanebbe az ingatlanba már egyszer betörtek. A nyomozás ezzel 
kapcsolatban még folyamatban van. A hivatalos szerv még vizsgálja, hogy a mostani 
eset elkövetői kapcsolatba hozhatóak-e a korábbi esettel. Ha bebizonyosodik, hogy a 
korábbi betöréshez is közük volt, a büntetési tétel ennek fényében súlyosbodhat, de 
ezzel kapcsolatban még a nyomozás folyik. 

ErEDMéNyES rENDőri MUNKA Dr. Ongai Péter rendőr alezredes arról is tájékoztatott 
bennünket, hogy a Mezőkövesdi Rendőrkaptányság elmúlt hét hónapjának munkája 
eredményesnek mondható a statisztikák szerint. Az előző év hasonló időszakához 
képest csökkent a bűncselekmények száma, és ezzel egyenes arányban csökkent a 
vagyon elleni bűncselekmények száma is. A kapitányság felderítési mutatói pedig 
megyei és országos viszonylatban is kiemelkedőnek mondhatók, hiszen az esetek több 
mint 40%-ában sikerrel zárult a nyomozás.

Két férfi tört be kedd reggel egy lakatlan belvárosi házba. 
A mezőkövesdi rendőrök tetten érték és elfogták őket.

Sikeres rajtaütés 
Az I. Matyó Világtalálkozó egyik nagy 
érdeklődéssel várt programja a szabad 
tűzi főzőverseny volt. Az eső ugyan két-
szer is ráijesztett a csapatokra, de végül 
kisütött a nap, így a finom illatok és a 
kellemes idő sok érdeklődőt csalogatott 
ki a Kavicsos-tó és Szabadidőparkba.

A tizenöt induló csapat húsznál is 
több finomságot tett a zsűri asztalára. 
A különféle, ízletes ételek láttán nehéz 
döntés várt a három tagú, Benke Laci 
bácsi mesterszakács vezette „ítészekre”. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
kiemelt különdíjat kapott a mezőkövesdi 
Verhetetlenek csapata Gáspár István 
csapatkapitány vezetésével, így itthon 
maradt a Tállai András, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium miniszerhelyettese, 
parlamenti államtitkára által felajánlott 
bogrács és bográcstartó. A Verhetetlenek 
főzőcsapata tavaly is elnyerte a legjobb 
kövesdieknek járó elismerést.

éTELEK éS MÚLTiDéZéS Gáspár 
István különböző rendezvényeken, 
baráti összejöveteleken sokszor ragad 
fakanalat és főzőtudományát már 

korábban is többször elismerték a 
szakemberek. Az „amatőr szakács” 
nem csak a tűzhely körül, a videó 
készítésben is jeleskedik. Az elmúlt 
években több étel főzési folyamatát 
megörökítette és az egyik ismert 
videómegosztóra feltöltötte. A 
kovászos uborka, a májas hurka és a 
körömpörkölt készítését bemutató 
videókat eddig több tízezren látták. 
Gáspár István emellett, több mint 
400 fotó felhasználásával két videót 
készített Mezőkövesd múltjáról, to-
vábbá a Mezőkövesd régi focicsapatait 
bemutató videón összesen 50 fotót 
tett közzé a világhálón.

Megfogta a zsűrit a „ Matyó legényfogó”M. zs.

M. Zsanett

-os-

Bódi K.
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Programajánló
augusztus 30. vasárnap
10.30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templomban

szeptember 3. csütörtök
18 órától Akrobatikus rock and roll 
bemutató a Közösségi Házban 

17.30-tól 
a Mezőkövesdi Alapfokú 
Művészeti Iskola 
ünnepélyes tanévnyitója 
a Közösségi Házban 
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XVII. Országos Mezőgazdasági 
Gépésztalálkozó a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági 
Gépmúzeumban 
(részletes program a hátoldalon)
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szeptember 15. szombat 
9 órától 14 óráig 
„Halló, még itt vagyok!” 
– nyugdíjas klubok 
kulturális találkozója 
a Közösségi Házban

szeptember 16–22-ig
Európai Mobilitási Hét több helyszínen

szeptember 16–30-ig
Életmódváltó Hetek több helyszínen

sz
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 17. csütörtök 18 órától Nebántsvirág – operett két felvonásban 
a kassai Thália Színház előadásában a Közösségi Házban

A kellően kusza, fordulatos történet, mely az utolsó pillanatig is képes meglepő kanyarokat venni, a 19. 
század végére, Franciaországba kalauzolja a közönséget. A darab legfontosabb helyszínei a Fehér 

Galamb Leánynevelde, valamint Ponterrey-i város színháza és kaszárnyája. Denise kisasszony a 
zárdában nevelkedik, családja mindenképpen egy dúsgazdag nemes feleségeként képzeli el a sorsát. 
Fatális véletlenek sorozata viszont úgy hozza, hogy az ártatlan fiatal lány belecsöppen a színház 
világába és Floridor a kettős életet élő orgonista, zeneszerző színdarabjának rajongásig szeretett, 

ünnepelt primadonnája lesz. A gazdag, dús cselekmény, fülbemászó slágerekkel váltakozva, még 
tovább gabalyodik. Félreértések, álöltözetek, fülbemászó muzsikák és természetesen boldog végkifejlet 

– minden együtt van, ami elengedhetetlenül szükséges egy szórakoztató előadáshoz.

rendező: Mikó István. Szereplők: Nádasdi Péter, Dégner Lilla (Denise, zárdanövendék), Kövesdi Szabó 
Mária (Zárdafőnöknő), Pólos Árpád (Őrnagy), Madarász Máté (Champlatreaux, hadnagy), Varga Lívia (Corinna, 
színésznő), Lax Judit (Marianne, zárdanövendék), Szabadi Emőke (Silvia, színésznő és Emerencia nővér), Szoták 
Andrea (Celine, színésznő és Beáta nővér), Richtarcsík Mihály (Színházigazgató), Illés Oszkár (Loriot, őrmester), 
Lipták László (Robert, kadét), Szabó Zoltán (Káplár és Ügyelő), Kupec Zsolt (Közlegény és Színpadmester), 
Hancovská Gabriella (Fodrász és Zárdanövendék), Kocsis Mónika (Sminkes és Zárdanövendék), Erőss Ivett Andrea 
(Öltöztető és Zárdanövendék) 
Jegyárak: 1.800 és 2.200 Ft

Tour de Mezőkövesd és 
X. Életmódváltó Hetek 
a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban
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szeptember 19. szombat 
17.30-tól ARS SACRA Fesztivál – a Pro Urbe díjas 
Szent László Gálakórus 20 éves jubileumi 
hangversenye a Szent László templomban

szeptember 19–20. szombat–vasárnap
Kulturális Örökség Napjai 
– több helyszínen: Matyó Múzeum, 
Hadas városrész
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Augusztus 29. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Sajóvölgye U14 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban
 
Augusztus 29. szombat
12 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Sajóvölgye U15 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban
 
Augusztus 29. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Szolnoki MÁV FC NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

szeptember 2. szerda
18 órától Mezőkövesdi KC 
– Grundfos Tatabánya KC NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

szeptember 5. szombat
11 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Nyírbátor U17 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

szeptember 5. szombat
13 órától Mezőkövesd Zsóry 
– Nyírbátor U19 labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

szeptember 9. szerda
18 órától Mezőkövesdi KC 
– MOL-Pick Szeged NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban 

szeptember 18. péntek
18 órától Mezőkövesdi KC 
– PLER-Budapest NBI-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban 

szeptember 19. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – 
Gyirmót FC Győr NB II-es labdarúgó-
mérkőzés a Városi Stadionban

szeptember 7. hétfő

17 óra: Barbie, a rocksztár hercegnő
színes, magyarul beszélő, amerikai animációs film, 89 perc, 2015.

19 óra: Vakáció
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 99 perc, 2015.
Ha kezd unalmassá válni a családi élet, fel kell kavarni az állóvizet. Rusty 
(Ed Helms) – két örökké veszekedő fiúgyermek apja – úgy érzi, valamit 
tennie kell végre a família boldogságért. Minden addigi szokást felrúgva 
a kezébe veszi az irányítást, és bejelenti: a család autóval indul nyaralni 
távoli céljuk felé – reméli, a közös autózás összerázza kicsit a családot. És 
össze is rázza. De nem kicsit. Útközben elképesztő kalandokon mennek 
keresztül, melyek során az életveszély a legkisebb baj. Sivatag, baleset, 
furcsa idegenek és még furcsább ismerősök között próbálja a meggyötört 
családfő a cél felé navigálni az egyre elgyötörtebb kompániát... (port.hu)

szeptember 21. hétfő

17 óra: irány a bárka 3D
színes, magyarul beszélő, német-belga-luxemburgi-ír 
animációs film, 85 perc, 2015.

19 óra: Everest 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai-angol dráma, 150 perc, 2015.
A filmet a világ legmagasabb csúcsának meghódítására tett egyik kísérlet 
során történt hihetetlen események ihlették. Az Everest két különböző 
expedíció elképesztő útjának krónikája. Ez a két expedíció az emberiség 
által tapasztalt egyik legdurvább hóviharral találja szemben magát. A 
hegymászók kitartását a bolygó legkönyörtelenebb elemei teszik próbára, 
csaknem lehetetlen akadályokkal kell megküzdeniük, és életük szenvedé-
lye a túlélésért folytatott lélegzetelállító harccá válik. (port.hu)
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 17. csütörtök

Idoszaki 
kiállítások

szeptember 12-ig XVI. „Élő Népművé-
szet” Országos Pályázat 
Észak-Magyarországi Regionális 
Kiállítása a Közösségi Házban 

szeptember 30-ig „Régészeti leletek 
Mezőkövesdről” című időszaki tárlat 
a Matyó Múzeumban 

A mezőkövesdi Takács István 
ÁLLANDÓ ÉLETMŰ-KIÁLLÍTÁSA 
a Városi Galériában
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rdője a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő!

A termalfurdo.hu
 weboldal elindította 3 kategóriában 

Az Év Fürdője szavazást, 
ahol a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 

Az Év Fürdője kategóriában indulhatott.

Ha szeretné, hogy a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő legyen 
Az Év Fürdője, szavazzon Ön is az alábbi linkre kattintva: 

azevfurdoje.hu/zsory
A szavazók között értékes nyereményeket 

sorsolnak ki a szervezők. 

A voksokat 2015. szeptember 30-ig lehet leadni.

Szavazataikat köszönjük!

Mostanra jól megfigyelhető tendencia, hogy ha egy könyvből film készül, és az jól 
sikerül, az emberek elkezdenek érdeklődni a szerző iránt. A tavalyi év nagy filmsikere 
volt világszerte a Holtodiglan című film. Kritikusok és nézők egyaránt szerették – ez 
elég ritka – várható volt tehát, hogy a film alapjául szolgáló regényt író Gillian Flynn 
is az érdeklődés középpontjába kerül. A Holtodiglan világszerte – így Magyarorszá-
gon is – óriási siker lett, több mint 2 millió példány kelt el belőle.

A Holtodiglan a szerző harmadik regénye, talán ennek köszönhető, hogy meg-
jelent Magyarországon előző könyve is, a Sötét helyek (eredeti megjelenés: 2009). 
És persze ez a könyv sem kerülhette el a megfilmesítést, már az idén borzonghatunk 
rajta a mozikban. Ez a fajta sorrend-felcserélés nem ritka Hollywoodban, gondoljunk 
csak Dan Brown könyveire. A Da Vinci-kód filmsikere után filmesítették csak meg az 
Angyalok és démonok című művét, amit jóval korábban írt...

Regényeiben Flynn nem a filmekből és a televízióból megismert Amerikát mutatja 
meg nekünk. Nem New York vagy Los Angeles csillogó, nyüzsgő világába kalauzol el 
minket, hanem a vidéki Amerikába. Lecsúszott ipar- és mezőgazdasági városokban 
járunk, ahol minden családban lappang egy titok, hegyes szerszámok sorakoznak a 
fészerben és a legközelebbi szomszédot is csak autóval lehet megközelíteni.

Libby Day hétéves volt, amikor az anyját és két nővérét meggyilkolták a kansasi Kinnakee-
ben. Libby túlélte a mészárlást, és nagy port kavaró vallomásában azt állította, hogy tizen-
öt éves bátyja, Ben volt a tettes. Huszonöt évvel később a Gyilkosok Klubja – egy hírhedt 
bűnügyekkel foglalkozó titkos társaság – felkeresi Libbyt. Azt remélik, bizonyítékot talál-
nak Ben ártatlanságára. Libby anyagi haszon reményében együttműködik velük: felkeresi 
azokat, akik akkor éjjel ott voltak a házukban, és beszámol a klubtagoknak mindarról, 
amit megtud. A nyomozás során lepusztult sztriptízbárokban és elhagyatott városokban 
keresi az igazságot, és miközben lassan fény derül az elképzelhetetlenre, ugyanabba a 
helyzetbe kerül, mint amikor minden elkezdődött: újra egy gyilkos elől menekül. 

A Sötét helyek folyton váltogatja a nézőpontokat. Egyszer a mában vagyunk, ahogy 
a harmincas évei elején járó, lecsúszott Libby még eleinte pénzkeresés céljából kezd 
nyomozni a saját ügyében. Máskor pedig ott találjuk magunkat a nyolcvanas években, 
ahol egyszer Libby édesanyja, máskor pedig a bátyja szempontjából figyelhetjük a törté-
néseket. Aki a Holtodiglan-hoz hasonló, rendkívül csattanós befejezésben reménykedik, 
kicsit csalódni fog. Flynn a nagy csavar helyett a végén a valóságot vágja az arcunkba, és a 
valóság olykor kiábrándító tud lenni. Forrás: www.nlcafe.hu; a könyv fülszövege

Kinczel Brigitta

Könyvajánló

Sp
ort
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
augusztus 24–29-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

augusztus 30. – szeptember 5. 
Glória Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/a)

szeptember 6–12-ig
Vitalitás Gyógyszertár 
(a Tesco épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

augusztus 29.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

szeptember 5. 
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1. 

szeptember 12. 
Dr. Pólik István, Deák F. út 20.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban augusztus 4. és 18. között 
10 házasságkötést és 14 halálesetet anya-
könyveztek. Ezek közül az alábbiak, illetve 
hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez.

Házasságkötés
Berentés Sándor – Tolnai Mária Katalin

Halász László – Kaló Éva
Palatics Attila – Gábor Éva

Havasi Csaba – Ambrusz Kira
Bársony László – Budai Ildikó

Csóka István – Antal Zsuzsanna
Haláleset

Csirmaz Pálné 79 éves,
Kaló Tibor János 78 éves

mezőkövesdi lakos.

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

egri görög kaTolikus 
sZerVeZőlelkésZség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: szeptember 27.

Harangszó
sZenT lásZló egyháZköZség
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent László 
Plébánián. Minden hónap utolsó vasárnapján 
liturgikus szolgálatot teljesít a Szent László temp-
lomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

reforMáTus egyháZköZség
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet
További információk: 
www.mezokovesd.ref.hu

Figyelem!
A mezőkövesdi Alapfokú Művészeti iskola 
2015. szeptember 4-én 17.30 órakor tartja 
tanévnyitó ünnepségét a Közösségi Házban.

A rendezvényt követően kerül sor az órabeosz-
tásokra, illetve ekkor kérjük a még kint lévő 
bizonyítványokat leadni a szaktanároknál.

A képzőművészeti tagozatra még be lehet 
iratkozni a tanévnyitó napjáig.

A jelentkezéseket a zeneiskolában fogadjuk 
hétfőtől péntekig 8–16 óráig.

Egyéb információ a zeneiskolában 49/500-329, 
412-628, e.mail: zenede01@gmail.com

Mozerné Horga Stefánia
 tagintézmény-vezető

„Akinek a táncba párja nincsen, 
annak egy csepp 

esze sincsen, sincsen..." 
A nyári vakáció lassan eltelik, de nem kell, hogy a 
szórakozás is véget érjen. Szeptembertől a kicsik 
és a kicsit nagyobbak is játszva ismerkedhetnek 
meg a matyó táncokkal és a kézműves hagyo-
mányokkal. Mozogjunk és alkossunk együtt a 
Matyó Népművészeti Egyesület most induló 
szakköreiben! 

Minden érdeklődő 3 és 25 év közötti 
fiatalt várunk!

Beiratkozás: 2015. szeptember 14. és 18. 
között naponta 9-től 16 óráig a Népi Művészetek 
Házában (Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.) 

Bővebb információ: Tel: 49/411-686, 
email: info@matyofolk.hu

Vámos Zoltán alpolgármester 
ügyfélfogadási rendje:
– minden hónap első csütörtökén 15–18 óráig 
– szükség esetén az alpolgármester által 

külön megjelölt időpontban

Telefon: (49) 511-540 | Fax: (49) 511-561 
E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.hu

Felhívás

Végéhez közeledik az 
emődi szennyvíztisztító 
telep felújítása
Mintegy 626 millió forint értékben 
valósul meg technológiai fejlesztés az 
emődi szennyvíztisztító telepen a KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0078 azonosító számú 
„Emődi szennyvíztisztító telep technológiai 
fejlesztése” című nyertes pályázat révén. A 
2013. október 24-én aláírt kivitelezői szer-
ződés alapján a munkálatokat a H-A Emőd 
Konzorcium végezte el. Az Emőd, Harsány, 
Kisgyőr és Bükkaranyos által alkotott 
Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fej-
lesztési Önkormányzati Társulás a mintegy 
626 millió forint összértékű fejlesztéshez 
mintegy 521 millió forint támogatást nyert 
el. Az önerőt, 57 millió forintot a társulás 
nyertes BM pályázati forrásból biztosította. 
A pályázat révén megvalósult az emődi 
szennyvízelvezetési agglomeráció teljes 
szennyvízhálózatának szagtalanítása, az 
emődi szennyvíztisztító telep kapacitás-
bővítése. Új tisztító vezetékeket létesí-
tettek Emőd és Bükkaranyos területén, 
valamint bővítették a csatornahálózatot 
Bükkaranyoson, Harsány, Bükkaranyos és 
Kisgyőr végátemelőinél pedig az átemelők 
kapacitásbővítését valósították meg. A be-
ruházás építési munkálatai befejeződtek, az 
elmúlt hetekben az érintett utak aszfaltozá-
sa is megtörtént, a kivitelező cég már csak 
az utolsó simításokat, utómunkálatokat 
végzi az érintett területen. 

(x)
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(x)

közhírré tétetik

 nagy-Mező 2015 
konzorcium

Nagyút (kiz) – Mezőkeresztes-Mezőnyárád (kiz) vonalszakasz 
jobb vágány nyíltvonali szakaszainak felújítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nagyút – 
Mezőkeresztes-Mezőnyárád vonalszakasz jobb vágány nyíltvo-
nali szakaszainak felújításához kapcsolódóan Mezőkövesden 
az alábbi helyszíneken és időpontokban lesznek útzárak:

széchenyi István u.  (1377+57 közúti)
2015.09.11. 19:00            –            2015.09.13. 07:00
2015.09.17. 14:00            –            2015.09.17. 20:00

Vashíd u.  (1391+04,97 gyalogos)
2015.09.09.  07:00            –            2015.10.09. 19:00

Dózsa györgy u.  (1393+99,81 közúti)
2015.09.09. 07:00            –            2015.09.11. 19:00
2015.09.13. 07:00            –            2015.09.17. 14:00 
2015.09.17. 20:00            –            2015.10.09. 19:00

Az útzárak és egyéb munkálatok miatt 
szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

(x)
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sportkalauz

előny legyen 
a hazai pálya
skaliczki lászló számít a közönség 
biztatására, a csapatnak pedig 
meg kell szabadulnia 
a hazai pálya nyomásától.

A Balatonfüred elleni mérkőzéssel megkezdte 
bajnoki szereplését a Mezőkövesdi KC, ám ezt 
lapzártánk után játszották. Skaliczki László 
vezetőedző a nehézségek ellenére jónak ítélte a 
csapat öthetes felkészülési munkáját. Kiemelte, 
a bajnokságban le kell majd küzdeni azt a nyo-
mást, amely hazai pályán jellemzi a csapatot, 
hiszen érdekes módon a két itthoni edzőmér-
kőzést elveszítették. A 11 felkészülési meccset 
viszont pozitív mérleggel zárták, s harmadik 
helyen végeztek az orosházi Üveg-Világ Kupán.
– Az Orosháza elleni mérkőzés első félidejét 
leszámítva elégedett voltam, jó volt a csapat-
morál. A fiatalok igyekeztek, de még fejlődniük 
kell. Úgy gondolom, hogy a bajnokságban az 
Egerrel, a PLER-rel és a Komlóval harcolunk 
a kiesés elkerüléséért. Vannak problémá-
ink, nagy a sérülésveszély is egy ilyen hosszú 
bajnoki idényben, s a forma sem egyenletes. 
Számítunk azonban a közönségünk biztatására. 
Játékban sikerült előrelépnünk, különösen egy-
két védekezési formációban – foglalta össze az 
elmúlt heteket a vezetőedző.

Skaliczki László szerint a bajnokság kezdetén 
nehéz öt mérkőzés vár rájuk, de élni akarnak a 
lehetőséggel, ha az ellenfél rosszul játszik. Azt 
követően viszont a PLER ellen szeretnék meg-
törni az utóbbi időszak rossz formáját. 

Felkészülési mérkőzések eredményei:
MKC - Gyöngyös 22-28 (7-14) Ld.: Benis, Hajdu G. 5-5, 
Kovács P. 3
Üveg-Világ Kupa
Orosháza - MKC 27-27 (16-10) Ld.: Füstös. Szepesi 5-5, 
Hajdu G., Kiss R. 4-4
MKC - Karlovác 34-24 (16-11) Ld.: Kiss R. 7, Grünfelder 5, 
Kovács P. 4
MKC – Balatonfüred 27-25 (14-11) Ld.: Antal, Günfelder 
5-5, Szepesi 4

A dobogó a cél az NB ii-ben
Az NB ii-es bajnokságban a dobogós helyezés 
elérését tűzte ki célul az MKc 23 éven aluliak-
ból álló csapata.

Az NB I/B-ben szereplő Füzesabonnyal játszotta első előkészü-
leti mérkőzését a Mezőkövesdi KC U23-as gárdája, amely július 
végén kezdte meg a közös felkészülést. A negyvenöt percen 
keresztül szoros találkozón helyenként kiváló, de hullámzó 
játékkal végül 38-30-ra kikaptak a fiatalok.

Molnár Ferenc, a csapat edzője szerint jól haladnak a 
felkészüléssel, de vannak nehézségeik. Az egyik játékost 
egy szórakozóhelyen bántalmazták, többen pedig a felnőtt 
kerettel edzenek, így a fiatalok ritkán gyakorolnak együtt. Az 
U23-as csapat tavaly még az NB I/B-ben szerepelt, de kiesett, 
viszont a harmadosztályban több lehet a sikerélményük.
– A következő esztendő jó lehet abból a szempontból is, 
hogy játékosaim lássák, sokat kell még dolgozniuk azért, 
hogy igazi NB I-es játékosokká váljanak. A munka, ha nem is 
azonnal, de két-három, esetleg öt év múlva meg fogja hozni 
gyümölcsét – biztatta csapatát Molnár Ferenc.

Az U23-as csapat kerete még nem végleges, mezőny-
játékos és kapus is érkezik még. Probléma, hogy az 1998-as 
korosztályban kevés gyerek született, értük pedig más 
sportágakkal is versenyezni kell.
– Az ifjúsági csapat számára a bajnokság a felnőttekével 
együtt kezdődik. Az NB II-es felnőtt sorozat ezt követően 
két héttel indul. Igyekszünk összehangolni a mérkőzéseket. 
Az U23 az NB II. Észak-keleti csoportjában szerepel, másik 
11, főleg hajdúsági és szabolcsi gárdával együtt. Nagyon 
bízom benne, hogy fel tudunk majd állni a végén a dobo-
góra – mondta Molnár Ferenc.

Tóth Gergő második az 
amőba VB-n 
GoMoKU Tizenkét résztvevővel rendez-
ték meg az oroszországi Suzdalban a 
Gomoku (amőba) Világbajnokságot. 
Az augusztus 7-13. közti eseményen 
főként oroszok indultak, mégis két 
magyar, a mezőkövesdi Tóth Gergő és a 
budapesti Dupszki Rudolf játszhatta a 
döntőt. Mindketten 9,5 pontot szerez-
tek a 11 forduló alatt, így következhe-
tett a finálé, amely négy és fél óra játék 
után dőlt el Dupszki javára. Tóth Gergő 
korábban egyéniben ötödik volt VB-n 
csapatban pedig Európa Bajnoknak 
mondhatja magát.

Burai és Balogh is 
kikapott Ózdon
öKöLVíVáS Nem sikerült jól a kövesdi 
ökölvívóknak az augusztus 15-én 
rendezett Ózdi Vasököl Pofonparti.  A 
Mezőkövesd Zsóry versenyzői közül 
Burai Zsolt saját súlycsoportjában 
szenvedett vereséget, Balogh Dezső 
pedig megfelelő rivális híján egy 
súlycsoporttal feljebb bokszolt, s ka-
pott ki ellenfelétől. Nagy Adrián nem 
léphetett szorítóba a strandon, nyílt 
téren rendezett gálán. A kövesdiek 
legközelebb augusztus 28-án, 
Sajószentpéteren bokszolnak. 

MKc-bérletek

Az MKC éves szurkolói (20 ezer Ft) és 
támogatói (30 ezer Ft) bérleteit folya-
matosan meg lehet váltani a csapat 
bajnoki mérkőzéseire. A bérletesek az 
MKC alapszakasz és rájátszás meccsei 
mellett a Magyar Kupa találkozókat és 
az U23-as csapat NB II-es bajnoki mér-
kőzéseit is megtekinthetik. A drukkerek 
a bérleteket a Városi Sportcsarnokban, 
az MKC irodájában vásárolhatják meg 
hétköznaponként 9.30-11.30, illetve 
16.30-18.30 között.

Magyar állampolgárok

LABDArÚGáS Az NB II-es bajnokság 
kezdete előtt Fótyik Dominik, Harsányi 
Zoltán és Ribánszki Lászó letette a 
magyar állampolgári esküt. Eddig mind-
hárman szlovák állampolgárok voltak, 
hiszen felvidéki születésűek, Harsányi 
és Ribánszki családja magyar, Fótyik 
Dominik pedig apai ágon magyar. 

HírsávA Gyöngyös elleni mérkőzésen 
kikaptak csiricsék

Kovács Bence és társai 45 percig partiban 
voltak a Füzesabonnyal

t. B.

T. B.



Hírsáv

három plusz egy
Mezőkövesd Zsóry fC
– Zalaegerszegi Te fC 2-0 (1-0)
A Merkantil Bank Liga 3. fordulójában 
két élcsapat találkozott Mezőkövesden. 
Együttesünk a 4. helyen, míg a dunántúli-
ak a 3. pozícióban várhatták az augusztus 
15-ei összecsapást. Labdarúgóink kezdtek 
aktívabban, de az ígéretes lehetőségek 
ellenére nem sikerült megszerezni a veze-
tést. Az első 20 perc nyomasztó kövesdi 
fölénye után főleg a két 16-os között 
pattogott a labda. A hajrát az egerszegiek 
kezdték jobban, de a 44. percben egy 
gyors kontra végén Polényi beadását köve-
tően Máté lőtt okosan a bal alsó sarokba.

BaJzát Is Betalált Fordulás után alig 
két perccel Fótyik futott el a bal szélen, 
beadását Tamási csúsztatta centikkel a 
jobb kapufa mellé, majd Rácz 22 m-es 
lökete zúgott el a ZTE kapuja mellett. A 
folytatásban is együttesünk uralta a mér-
kőzést, több nagy helyzetet is sikerült ki-
dolgozni a zalaiak kapuja előtt. A három 
pont sorsa a 89. percben dőlt el, ekkor 
egy labdaszerzést követően Bajzát lépett 
ki a védők között és Szappanos mellett 
higgadtan a jobb alsó sarokba helyezett.

soproni Vse 
– Mezőkövesd Zsóry fC 0-0
A 4. fordulóban a három mérkőzés után 
még pont nélkül álló Sopronhoz látogattak 
Benczés Miklós tanítványai augusztus 22-
én. A hazaiak alakították ki az első komo-
lyabb lehetőséget, azonban Dombó egy éles 
szögből leadott lövést követően bravúrral 
tolta ki a játékszert kapufa mellől. Ezután 
együttesünk vette át az irányítást. Az első 
játékrész legnagyobb lehetősége Heffler ne-
véhez fűződik, a támadó egy labdaszerzést 
követően mintegy 20 méterről tüzelt a kapu 
fölé úgy, hogy a labda a keresztléc érintésé-
vel hagyta el a játékteret.

lesgól és kIállítás Fordulás után szinte 
azonnal előnybe kerülhettek volna a ven-
déglátók, de egy 18 méteres löketet követő-
en a kapufáról vágódott vissza a játékszer. 
Ezután ismét együttesünk ragadta magá-
hoz a kezdeményezést, és az 52. percben 
Tamási közelről a kaput is bevette, azonban 
a játékvezető les miatt érvénytelenítette a 
találatot. A folytatásban mindkét hálóőrnek 
akadt dolga a gólvonal előtt, de egyik gárda 
sem tudta megszerezni a győzelmet jelentő 
találatot. Az izgalmas és küzdelmes találko-

zó ráadásában Nánási megkapta második 
sárga lapját, így csapatunk 10 emberrel 
fejezte be az összecsapást. Labdarúgóink 
4 fordulót követően az 5. helyen állnak a 
tabellán 8 ponttal. A rendkívül szoros élme-
zőnyben a Gyirmót áll az élen 10 ponttal, az 
egyaránt 9 pontos Csákvár és Szolnok, vala-
mint a csapatunkhoz hasonlóan 8 egységgel 
álló Balmazújváros előtt.

kupasIker Együttesünk sikerrel vette az 
első akadályt a Magyar Kupa országos 
főtábláján. Labdarúgóink Bajzát 3., és 
Harsányi 53. percben szerzett találatá-
val 2-0-ra  győztek a megyei I. osztályú 
Veresegyház vendégeként augusztus 12-
én. Csapatunk a sikernek köszönhetően 
továbbjutott a 2. fordulóba, melynek hi-
vatalos játéknapja szeptember 23-a lesz.

EGyrE „cSiNoSABB” A LELáTÓ Folyamatosan épül és 
szépül a Mezőkövesdi Városi Stadion lelátója. A Széchenyi 
út felőli építmény szerkezetének kivitelezése hozzávetőleg 
35%-os állapotban van. A kivitelező cég júniusban kezdte 
a lelátó építését, melynek oszloppillérei, valamint az 
épület tartószerkezete készül jelenleg. A munkálatok az 
ütemtervnek megfelelően haladnak, így a tervek szerint 
októberben elkészülhet a Városi Stadion.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett „A Legerő-
sebb Tűzoltó Páros Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében” elnevezésű vetélkedőn összesen hat 
csapat vett részt augusztus 14-én. Az indulóknak egy komplex feladatsort kellett teljesíteniük 
a Városi Sportcsarnok előtt, amely a fizikai felkészültség mellett a versenyzők ügyességét is 
alaposan próbára tette. Söröshordó pakolás, gumiabroncs emelés és átfordítás, palack szerelés, 
valamint egy nehezékkel ellátott hordágy cipelése szerepelt a feladatok közt.

A leggyorsabban a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság I-es csapata,  
Czudar Richárd és Farkas Lóránd teljesítette a feladatot. A második helyet holtverseny 
után a szerencsi Ladinszki Levente- Gergely Roland szerezte meg a Csörgő Gábor- 
Bodnár László mezőkövesdi kettőssel szemben. Mögöttük sorrendben a szendrői, a 
miskolci és a tiszaújvárosi egység végzett.  A győztes csapat tagjainak az eredményes 
szerepléshez a felkészültség mellett jó taktikára is szükségük volt.
– Nálam a taktikai rész az volt, hogy a hordópakolásnál beosztottam az erőmet, de a 
feladatsor legnehezebb eleme a palackcsere volt – mondta Czudar Richárd. 

– Én indulás előtt úgy állítottam be a hordókat, hogy kézre essenek, ezzel értékes másodper-
ceket nyertünk, ugyanakkor a palackcserénél voltak problémáink, mivel a nyomásmérőóra 
beakadt, de hála égnek ezzel együtt is sikerült nyernünk – emelte ki Farkas Lóránd.

érMEK, AJáNDéKoK Az ünnepélyes eredményhirdetésen Lipták Attila tű. dandártábornok, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója gratulált a 
versenyzőknek az elért eredményekhez. Külön kiemelte az első három helyezettet, akik ok-
levelet, érmet, kupát és ajándékot vehettek át az ünnepségen. A sportnap végén a verseny 
főszervezője Bukta Tamás és Lipták Attila igazgató is kivette részét a mozgásból, ugyanis 
zárásként közösen többször is átfordították a hatalmas gumiabroncsot.

Két mezőkövesdi csapat is a dobogón végzett a városunkban 
megrendezett  megyei tűzoltóversenyen.

Dobogós kövesdiek

a zalaegerszeg ellen magabiztosan 

győzött városunk nB II-es felnőtt 

csapata. Hegedűsék ezt követően 

gól nélküli döntetlent játszottak 

sopronban, így két meccsen négy 

pontot szereztek.
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A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonpro�t Kft. 
Hajdu Rá�s János Mezőgazdasági Gépmúzeuma 
és a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú 

Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a

XVII. ORSZÁGOS
 

2015. szeptember 5.

Hajdu Rá�s János Mezőgazdasági Gépmúzeum 
3400 Mezőkövesd, Eötvös u. 32.   Tel.: 49/312-820

e-mail: gepmuzeum@freemail.hu   www.mezokovesdiregio.hu

A rendezvény fővédnöke:

 
nemzetgazdasági miniszterhelyettes,  

országgyűlési képviselő

Védnök:

Mezőkövesd város polgármestere

Ford T Modell 1921, 
tulajdonos a 

 Makói Marosparti 
 Veterán Autós- Motoros 

Közhasznú Sportegyesület
MIA motoros „Csettegő” 
tulajdonos: Török József 

Gödöllő

9.00 Veterán motorok, autók, traktorok haszonjárművek indulása a 
gyülekezési helyre, útvonal: Erzsébet királyné út, Dózsa György út 
– Mátyás király úti sarok (a Gépmúzeumtól veterán autóbusz szál-
lítja az érdeklődő vendégeinket). 

9.30 Járművek felvonulása, útvonal: - Mátyás király út (Mezőkövesd 
főutcája) – Kavicsos-tó és Szabadidő park, József A. út, - Eötvös Jó-
zsef út.

10.00 A Z3 – Z30 Mezőkövesd Postagalamb Egyesület galambröpte-
tése a Sportcsarnok előtti tóparti stégről.

11.00 A Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesületének mű-
soros köszöntője.

11.15 Csirmaz István a Mezőgazdasági Gépmúzeumért K.h. Alapít-
vány kuratóriumának elnöke köszönti a megjelent vendégeket. 

A házigazdák, a meghívott közéleti és politikai személyiségek 
üdvözlik a jelenlévő gépészbarátokat:

- Tállai András nemzetgazdasági miniszterhelyettes, országgyűlési 
képviselő

- Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere
- Hajdu Rá�s János múzeumalapító és Kádár Zoltán múzeumvezető

„Ez is Matyó örökség” című fafaragás kiállítás megtekintése a „Gaz-
daházban”- bemutatja Kiss Mátyás népi iparművész.

„Galamb József, Henry Ford és a Ford T Modell” című tablókiállítás 
megtekintése – bemutatja Dr. Halmágyi Pál a kiállítás rendezője. 

12.30 A legendás Ford T Modell személyautók üzem közbeni bemu-
tatása Szilágyi László egyesületi elnök, Makói Marosparti Veterán 
Autós- Motoros Közhasznú Sportegyesület és Tóth József magán-
gyűjtő Füzesabony
Fordson traktorok üzem közbeni bemutatása Lévay Sándor és 
Dankó Árpád magángyűjtők.
„Csettegők” üzem közbeni bemutatása a készítőjük által: Török Jó-
zsef Gödöllő
Gőzgépes cséplésbemutató a budapesti Szekeres gépészcsalád és 
a vácrátóti gépészbarátok cséplőbandájának közreműködésével. 
Ebédszünet

14.00
Levezető elnök: Dr. Horváth Sándor intézetigazgató, Óbudai Egye-
tem Bánki Donát Gépész Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest

- Karl Ertler múzeumigazgató Landtechnik Museum Burgenland – 
Ausztria:
„A Burgenlandi Mezőgazdasági Gépmúzeum gyűjteménye”

- Dr. Halmágyi Pál nyugalmazott múzeumigazgató József Attila mú-
zeum Makó: „Galamb József (1881-1955) makói származása és 
munkássága”

- Dr. Horváth Sándor intézetigazgató, Óbudai Egyetem Bánki Donát 
Gépész Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Budapest:
„Galamb József által a Ford művekben alkalmazott új műszaki 
megoldások”

- Török József magángyűjtő Gödöllő: 
„A Csettegő építés új korszaka és a műszaki találékonyság eredmé-
nyei gyűjteményemben”

- Dr. habil Szunyogh Gábor egyetemi docens Óbudai Egyetem Bánki 
Donát Gépész Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Budapest:
„Excenterek, kulisszák, regulátorok – gőzgépek jellegzetes mecha-
nizmusai”

15.30- A vendégek és a Gépmúzeum stabil, valamint lokomobil típu-
sú mezőgazdasági erőgépeinek bemutatása, működtetése
A gépeket bemutatja Tóth Ernő kertészmérnök Budapest

A nap folyamán bemutatkoznak:
- Tóth József magángyűjtő Tokorcs-Vas megye - a két évtizede gyűj-

tött motorfűrész gyűjtemény legszebb darabjai.
- Nyakas Zoltán Hajdúnánás – mezőgazdasági eszközök és pásztor-

tárgyak ritka darabjai.
- Mezőkövesd, Tard, Szentistván, a három matyó település turisztikai, 

információs sátorban.

A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóságának in-
formációs sátrában vendégeink tájékoztatást kaphatnak a 2015. 
szeptember 23-27. között megrendezésre kerülő „OMÉK” rendez-
vény programjairól.

Látogatók részére kovácsbemutatókat, működő modell és makett 
kiállítást, interaktív foglalkozásokat, kukoricamorzsolás, darálás, ga-
bonaszelelés, valamint a matyó kultúra remekeiből (hímzés, bútor-
festés, kerámia) vásárlással egybekötött kiállítást rendezünk. Egész 
nap melegen sajtolt növényi olajok, méz és méztermékek, kenyérlán-
gos, sima lángos, aszalt gyümölcs, kürtős kalács, minőségi bor és pá-
linkamustra, termelői sajtok kóstolására, vásárlására van lehetőség. 

További információ: Kádár Zoltán múzeumvezető
A programváltozás jogát fenntartjuk

Nemzetközi minisztráns találkozót tartottak Rómá-
ban augusztus 2. és 8. között. A sokezer minisztráns 
között 1155 fő volt Magyarországról, közöttük 
négyen Mezőkövesdről, a Jézus Szíve plébániáról. 
Óriási élmény volt Lázár Endre, Pethe Ákos, Nagy 
Mátyás és Bredák Zoltán minisztránsok számára 
közelről találkozni a Szentatyával, szót váltani más 
nemzetbéli minisztránsokkal,  meglátni a nagy 
római bazilikákat, a Kolosszeumot, és még Assisibe 
is ellátogatni.

Minisztránstalálkozó r
óm

ában

SZEPTEMBERBEN, HAGyOMÁNyOSAN 
„BegépesíTjük” MeZőköVesdeT!

Falon a képzőművész-
palánták nyári munkája

Kiállításon mutatták be az idei képzőművészeti táborban született alkotásokat augusztus 
6-án. Tóthné Gáspár Mária rajztanár már évek óta megszervezi az egyhetes tábort. Idén 
36 gyermek táborozott, akik között óvodás, kisiskolás, felső tagozatos diák, sőt főiskolás 
hallgató is volt. Megörökítették egyebek mellett a múzeumok gyűjteményeinek egyes 
darabjait, a matyó viseletet, a bogácsi víztározó környezetét, a tájházakat, de elkészíthették 
saját mézeskalács-szívüket is.  A megnyitón Korpás Károly művelődésszervező köszöntötte a 
megjelenteket, majd pedig a táborozó diákok szavaltak el egy-egy verset. A tárlatot Gáspár 
Erzsébet, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény általános 
igazgatóhelyettese nyitotta meg, aki elmondta, a szülők és az iskola fontos feladata az 
érzelmi intelligencia erősítése. Hozzátette, hogy ennek legjobb módja, hogy a gyermekeket 
művészi képzésben részesítik, legyen az akár tánc, ének, vagy képzőművészet. Az esemény 
zárásaként Tóthné Gáspár Mária, a tábor vezetője osztotta meg gondolatait, élményeit. 


