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dr. pÓlIk IstVáN Fogorvos, 1944-ben szü-
letett Mezőkövesden. Pályáját a helyi SZTK-
fogászaton kezdte. Településünkön nevéhez 
fűződik az Ifjúsági Fogászat 1992-es létre-
hozása a két középfokú oktatási intézmény-
ben, ahol 2006 óta főállásban dolgozott. 
A megyei ÁNTSZ felügyelő szakfőorvosi 
feladattal is ellátta, melyet évekig végzett. 
Az óvodás korú gyermekekre kiterjesztett 
prevenciós tevékenységével országos verse-
nyen két alkalommal is nyert. 2014. január 
1-jén nyugdíjba vonult, jelenleg Szomolyán 
rendel heti 3 alkalommal. 2007-ben fogor-
vosként elsőként átvehette a Dr. Szűcs Géza 
díjat. Az idei alkalommal az éveken át tartó 
becsületes, önfeláldozó, áldozatkész mun-
kájáért kapta meg a Pro Urbe díjat. 

„Rendkívül boldog és felemelő érzés, 
hogy a város ilyen megbecsüléssel ismerte el 
a több évtizedes tevékenységemet. Első tanáromtól, dr. Szűcs Gézától intelemként 
azt kaptam, hogy nem lesz könnyű a mezőkövesdi kezdés, de ha tisztességgel teszem 
a dolgomat, akkor a város megszeret, megbecsül. Ez történt most, a díj átadásakor” 
– mondta el dr. Pólik István.
 

VáMos IstVáN A rendszerváltoztatás egyik el-
indítója és tevékeny részese. Választott önkor-
mányzati képviselőként, alpolgármesterként, 
megbízott polgármesterként, bizottsági tagként 
segítette és segíti városunk fejlődését. Építőipari 
vállalkozóként irányította a Szent István Katoli-
kus Általános Iskola több évig tartó felújítását, a 
Jézus Szíve templom befejező munkálatait. Szá-
mos középületünk dicséri lelkiismeretes munká-
ját. A város temetőjében az elhanyagolt hősi sírok 
helyreállítása is a nevéhez fűződik. A határainkon 
túl is híres Jézus Szíve búcsú megszervezésében 
aktív szerepet vállal. Önzetlenül, számtalanszor 
ellenszolgáltatás nélkül segít, végzi a közösségért 
áldozatos munkáját. 

„Mezőkövesdiként látom, hogy ezért a telepü-
lésért, amely folyamatosan fejlődik, érdemes ten-
ni, dolgozni. Visszatekintve az eltelt 25 évre, amit 
akkor elkezdtünk, nagyon jó helyre került, a város 
jó gazdája, gyarapszik, szépül. Szétnézve a telepü-
lésen, örülök annak, hogy értelme van a munkánk-
nak” – emelte ki Vámos István.

 
BereCz lászlÓNÉ 1991-ben részt vett a Ma-
tyó Népművészeti Egyesület megszervezé-
sében, annak alapítója, jelenlegi elnöke. Az 
egyesület vezetőjeként a néptáncegyüttes 
működtetése mellett felkarolta a hímzést, a 
bútorfestést, a fazekasságot és sok más mes-
terséget. 2002-ben ötletgazdája és kiadója 
volt Varga Marianna Mezőkövesdi matyó 
hímzés című hiánypótló könyvének. Az ő ko-
ordinálásával jött létre az Alapfokú Népmű-
vészeti Iskola. 2010-ben kezdeményezője és 
aktív résztvevője a matyó jelölő anyag össze-
állításának, amely által a matyó kultúra fel-
került a Magyar Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Jegyzékére, majd pedig 2012-ben az 
UNESCO reprezentatív listájára is. 2013-ban 
életre hívta a Mérték Kört, 2014-ben pedig a 
Hagyományőrző csoportot. 

„Nagyszerű dolog, hogy az elmúlt évben a 
Matyó Népművészeti Egyesület kapott Pro 
Urbe díjat, fennállásának 50. évfordulóján 
a Matyó Néptáncegyüttest, idén pedig sze-
mélyemet illették ezzel a rangos elismeréssel. 
Ezektől az ember feltöltődik, sok erőt kap 
ahhoz, hogy ugyanúgy, mint eddig, a jövőben 
is meg tudjunk felelni az elvárásoknak” – 
mondta el Berecz Lászlóné. 

dr. pólik István és Vámos 
István kapta meg idén 
a pro urbe díjat 
városunkban. a Mezőkövesd 
díszpolgára címet Berecz 
lászlónénak ítélték oda. 
az elismeréseket az 
augusztus 20-i városi 
ünnepségen adta át 
a díjazottaknak dr. Fekete 
zoltán polgármester.

az egészségért, a közéletért és a kultúráért

M. zs.

Pro Urbe díjat kapott 
dr. Pólik István

A Pro Urbe díj másik kitüntetettje, 
Vámos István

Mezőkövesd 
Díszpolgára,
Berecz Lászlóné
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Végéhez közelednek 
a három oktatási 
intézményben 
megvalósuló 
energetikai beruhá-
zások. Az oktatási 
év kezdetére a bel-
ső munkálatokat 
befejezi 
a kivitelező. 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
nyertes pályázata révén, nyáron a Mező 
Ferenc Tagiskola, a Móra Ferenc úti és 
a Dohány úti Tagóvoda energetikai fej-
lesztését kezdte el a kivitelező Szilvási 
Építő Kft. A beruházás keretében az 
épületek régi nyílászáróinak cseréje, a 
fűtési rendszer korszerűsítése, a hom-
lokzat és a lapos tetők szigetelése törté-
nik meg. A cég szakemberei elsőként az 
ablakok, ajtók beszerelését, az új radiá-
torok felhelyezését, a csővezetékek és 
kazánok felújítását kezdték el. 

A Mező Ferenc Tagiskola esetében a 
szeptember 1-jén induló tanévre való te-
kintettel elsőként a belső munkálatokra 
fektették a hangsúlyt. A gépészeti szerel-
vényezések történtek meg először, emel-
lett folyamatosan zajlik a homlokzat, a 

tető szigetelése, az új nyílászárók beépí-
tése. A belső munkálatok szeptember 
elejére készülnek el, a külső munkálato-
kat pedig a határidőt tartva fejezik be. 

A tagiskola mellett a Móra Ferenc úti 
Tagóvodában is látványos  a fejlesztés. 
„Ebben az épületben már befejeződtek a 
gépészeti munkák, a belső javítások. Az 
óvodavezetők kérésének eleget téve, au-
gusztus utolsó hetében átadjuk az ingat-
lan belső helyiségeit, melyeket ezt követő-
en az óvodai dolgozók be tudnak rendezni. 
A homlokzati szigetelés is a végéhez kö-
zeledik. Hátralévő feladat még a tetőszi-
getelés” – mondta el Szilvási András, a 
Szilvási Építő Kft. ügyvezetője.

A harmadik oktatási intézmény, ame-
lyet érint a beruházás, a Dohány úti Tagóvo-
da, ahol a nyílászárók cseréje, a gépészeti 

munkák és a belső javítások már 100%-ban 
megtörténtek, jelenleg a hőszigetelő réteg 
felvitelét és a homlokzat vakolását végzik az 
építési területen dolgozók, ennek a készült-
ségi állapota körülbelül 50%-os. Az óvoda 
lapos tetejének szigetelése már elkészült. 
A kivitelezőnek az elkészült beruházásokat 
október közepéig kell átadnia, amely határ-
időt előreláthatólag tartani is tudják. 

Látványos 
előrelépés 

A romák érdekében

Az áprilisi országgyűlési választáson a nemze-
tiségek országos listát állítottak. A voksoláson 
egyik nemzetiség sem kapott elegendő szava-
zatot ahhoz, hogy szavazati joggal rendelkező 
képviselője legyen az Országgyűlésben, vi-
szont a listaállítás jogán szószólót küldhettek 
a parlamentbe. A házszabály értelmében a 
szószólók a nemzetiségek érdekeit és jogait 
érintő napirendi pontok tárgyalásakor fejthe-
tik ki véleményüket a plenáris ülésen, továbbá 
ezekben az ügyekben határozati javaslatokat 
terjeszthetnek elő, viszont a szavazásokban 
nem vehetnek részt. 

Az Országgyűlés munkájában összesen 13 
nemzetiségi szószóló, köztük a roma érdekeket 
képviselő Farkas Félix vesz részt, aki a Magyar-
országi nemzetiségek bizottságának alelnöke-
ként dolgozik. A júniusban megalakult bizott-
ság különböző törvénymódosító javaslatok 
– egyebek mellett a nemzetiségi önkormány-
zati választásokra vonatkozó törvény – bekül-

désével kezdte el parlamenti munkáját. Farkas 
Félix részt vett az augusztus 2-án Budapesten 
megrendezett Roma Holokauszt megem-
lékezésen. „Felemelő érzés számomra, hogy 
jelen lehettem az eseményen, melynek kere-
tében átadták a Roma Történeti Kulturális, 
Oktatási és Holokauszt Központot. Erre a célra 
egy magánszemély ajánlotta fel az ingatla-
nát. Az emlékezést megtisztelte jelenlétével 
többek között Áder János köztársasági elnök” 
– mondta Farkas Félix.

Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) 
vezetői és tagjai az őszi önkormányzati válasz-
tásokra készülnek, ugyanis az előző ciklusokkal 
ellentétben, a Nemzetiségi Önkormányzati Vá-
lasztásokat is októberben tartják meg.

Az összeférhetetlenségi törvény miatt Far-
kas Flórián elnök, valamint Farkas Félix alelnök 
sem tud részt vállalni az ORÖ munkájában, így 
a legfontosabb feladat a szervezet új vezetőjé-
nek megtalálása és kinevezése. 

A Cseh Rádiótól érkezett az elismerés. Nemzetközi képzőmű-
vészeti versenyt hirdetett a Cseh Rádio Junior „Ne félj a mu-
mustól!” címmel. A szokatlan téma több mint 5000 gyereket 
serkentett arra, hogy alkosson és pályázzon. Azzal, hogy 
lerajzolták azt akitől, amitől félnek - magukból „rajzolták ki” 
félelmeiket. Magyarországról 20 alkotót díjaztak, közöttük 
5 olyan gyereket, akik a Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti 
Iskolában Murányiné Klucsik Judit tanítványai.  A prágai kiál-
lításon sajnos nem tudtak részt venni. Az elismerő oklevelet 
és jutalmat postán kapták meg a gyerekek.
A díjazottak: Bálint Nikoletta, Huszák Eszter, Horváth 
Gábor, Kalo Kristóf, Kovács Tímea.

Mozerné Horga Stefánia
tagintézmény-vezető

Nemzetiségi szószólónak választották 
a mezőkövesdi Farkas Félixet.

Képzőművészeink újabb 
nemzetközi sikere

N. E.

B. K.
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program első napján a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdőben, péntek este 
pedig a Közösségi Ház előtt lépett 

fel az olaszországi Petriolo fúvószenekara, 
mazsorettcsoportja és a házigazda mezőkö-
vesdi fúvósok és mazsorettek.

A két település között immár 10 éves 
baráti kapcsolat van, több alkalommal is 
ellátogattak egymáshoz. Legutóbb a mező-
kövesdi zenészek utaztak el Petriolóba egy 
nagyszabású rendezvényre, most pedig az 
olaszok jöttek el a jubileumi gálára.

Az ünnepi gála szombat este zajlott 
a Városi Sportcsarnokban, ahol az ünne-
pelt zenekar mellett az olasz Petriolóból és 
Szihalomról érkező zenészek bemutatása 
után dr. Fekete Zoltán polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, a jubiláló csoportot és 
egy egyedi zászlót adott át Panyi Zoltánnak, 
a hazai fúvósok vezetőjének.

Ezt követően Tállai András, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium miniszter-helyettese, 
térségünk országgyűlési képviselője méltatta 
a fúvószenekart. Kiemelte, hogy Mezőkövesd 
kulturális értékévé vált az együttes, amelynek 
a hat évtized alatt mindig olyan vezetői és 
tagjai voltak, akik lelkesen végezték munká-
jukat, életben tartották a civil szerveződést. 
A település számára a fúvószenekar olyan, 
mint a levesben a só. Nélkülözhetetlenek, hi-
szen szinte nincs városi rendezvény nélkülük. 
A Mezőkövesdi Fúvószenekar tagja, Benke 

Ádám az együttes nevében megköszönte a 
Mezőkövesd Város Önkormányzata, illetve 
egyéb cégek, szervezetek, civilek által nyúj-
tott támogatást, segítséget.

A mintegy háromórás est során a három 
zenekar és a mezőkövesdi, valamint olasz 
mazsorettek felváltva és együtt is szórakoz-
tatták a közönséget, akik egyebek mellett hall-
hatták a Lord of the Dance, az Aida-győzelmi 
induló, a Sway, Morricone pillanatai, L’Italiano, 
C-moll csárdás, a Matyó lakodalmas, a Holiday 
in Rio című zenéket. A produkciókat olyan 
egyedi számokkal is megfűszerezték, mint 
a Canta Napoli, amelynek zenei kíséretét a 
mezőkövesdi zenészek adták, míg közben 
Massimilino Luciani énekelt, vagy épp a Benke 
Ádám szólójával előadott Budapesti fox. 

A gála zárásaként tortával köszöntötték 
a Mezőkövesdi Fúvószenekart. 

VISSzATEKINTéS  1954-ben alakult meg a Mező-
kövesd Városi Fúvószenekar, amelynek létrehozása 
Ócsai István akkori országgyűlési képviselő ötlete 
volt. Az elképzelést dr. Vinkovits Sándor gimnáziumi 
tanár is támogatta, így ők lettek a zenekar megala-
pítói. Az újonnan összeállt zenészeknek már a márci-
us 15-i ünnepségen szerepelniük kellett volna, de dr. 
Vinkovits Sándor mint karnagy az idő rövidsége mi-
att nem vállalta. A zenekar első fellépése április 4-én 
volt, ahol a Himnusz mellett egy indulót játszottak el 
egymás után többször. A teljes értékű bemutatkozá-
suk 1954. május 1-jén volt, amikor egy platós autón 
ülve körbejárták a várost, indulókat játszva.

Az első karmester, dr. Vinkovits Sándor mellett 
az eltelt hat évtizedben a zenekar vezetője volt még 
Fekete Sándor, Dénes István, Kurgyis Lajos, és immár 
30 éve Panyi Zoltán irányítja a csapatot. 

 A fúvószenekar 1981-ben vett részt elsőként 
minősítésen, ahol ezüst diplomás zenekari címet 
nyertek el. Azóta számos megméretésen arany foko-
zattal végeztek. Az 1998-ban Debrecenben megren-
dezett országos versenyen a menet kategóriában a 
második helyet érték el. 2003-ban a kiskőrösi orszá-
gos megméretésen második helyezettek lettek.

2004-ben Mezőkövesd Város Önkormányzatától 
megkapták a Pro Urbe díjat az 50 év alatt végzett ki-
magasló munkájukért. 2006-ban show kategória „C” 
fokozatban kiemelt arany minősítést kaptak.

Az eltelt 60 év során hazánk szinte megszám-
lálhatatlan településén képviselte városunkat a 
Mezőkövesdi Fúvószenekar. Emellett külföldre is 
eljutottak. Az együttes első külföldi szereplése a 
kelet-németországi Bad Salzungenben volt. Azóta 
több ízben jártak már a teljesség igénye nélkül Szlo-
vákiában, Olaszországban, Lengyelországban. 

A zenekar tagjai zeneiskolás, gimnazista, főis-
kolás fiatalok, zeneszerető dolgozók és nyugdíjasok. 
Próbákat heti rendszerességgel tartanak, fellépések 
előtt akár hetente több alkalommal is gyakorolnak. 

Repertoárjukban szerepelnek indulók, klasszikus 
és könnyűzenei átiratok, filmzenék, nemzetiségi dalok. 

Az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején 
már nyári formaruhában zenéltek, amely fekete 
nadrágból, fekete mellényből és fehér, rövid ujjú, 
ujján varrott Mezőkövesd feliratú ingből állt. 

A csapat 2014-ben kapott új mellényeket 
az önkormányzattól, amit derékrésznél matyó 
motívumok díszítenek. 

A fúvósok fenntartója Mezőkövesd Város Ön-
kormányzata, azonban 1994-ben létrejött a Fúvós 
és Majorette Alapítvány, amely révén a zenészekkel 
szimpatizáns polgárok adójuk 1%-ával tudják támo-
gatni az együttest. 

Hímzett zászlót kapott 
ajándékba a várostól az 
idén jubiláló társulat, mely 
augusztus 14–16. között 
koncertsorozattal ünnepel-
te a jeles évfordulót.

60 éves 
a Mezőkövesdi Fúvószenekar

A

Tállai András ajándékkosárral lepte meg 
a jubilálókat

Az este során az olasz és a szihalmi vendégek, 
valamint a mezőkövesdi 
mazsorettcsoport is felköszöntötték az ünnepeltet

M. zs.
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aktuális

A városi megemlékezés a zenés ébresz-
tőt követően a Jézus Szíve templom 
mellett található Szent István szobor 
megkoszorúzásával kezdődött: Mező-
kövesd Önkormányzata, az oktatási, 
egészségügyi intézmények, civil szerve-
zetek, politikai pártok képviselői rótták 
le tiszteletüket államalapítónk előtt. Ezt 
követően a városért imádkoztak a me-
zőkövesdiek a Jézus Szíve templomban 
megtartott szentmisén.  Az ünnepi mű-
sor keretében Takács Norbert, a Maszk 
Egyesület tagja Szent Istvánról szóló 
verset, a Pro Urbe díjas Szent László 
Ifjúsági Kamarakórus pedig a szent ki-
rályt dicsőítő énekeket adott elő.

ÜNNepI goNdolatok Az esemény szó-
noka dr. Fekete Zoltán polgármester 
volt, aki beszédében az immár 931. éve 
ünnepelt Szent István napjának történel-
me mellett államalapító királyunk ma is 
érvényes példáját, intelmeit hangsúlyoz-
ta. Beszédét az alábbiakban olvashatják.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt 
Ünneplő Magyarok! Tisztelt Mezőkö-
vesdi Polgárok!

Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul 
ünnepelni, nem is olyan könnyű. Nem köny-
nyű, hisz ünnepeink mára teljesen átalakul-

tak. Észre sem vesszük, hogy a média, a po-
litika és a minket körülvevő csillogó-villogó 
külvilág úgy öltözteti ünnepeinket, ahogy ér-
dekeik megkívánják, olyan köntöst adnak rá, 
amilyet akarnak. Szent István ünnepével vi-
szont nem tudtak mit kezdeni. Miért nem?

Augusztus 20. a legrégibb magyar 
ünnepnap: Szent István király napja, a 
keresztény magyar államalapítás, a ma-
gyar állam ezeréves folytonosságának em-
léknapja. Uralkodása idején István király 
még augusztus 15-ét Nagyboldogasszony 
napját avatta ünneppé, ekkorra hívta 
össze Fehérvárra a királyi tanácsot és 
tartott törvénynapot. Élete végén a Szent 
Király ezen a napon ajánlotta fel az Or-
szágot Szűz Máriának, s 1038-ban ő 
maga is augusztus 15-én halt meg.

Az ünnepi dátumot Szent László ki-
rály tette át augusztus 20-ra, mert 1083-
ban ezen a napon, VII. Gergely pápa 
hozzájárulásával oltárra emeltette Ist-
ván relikviáit a fehérvári Bazilikában, 
ami szentté avatással volt egyenértékű. 
Az egyetemes egyház nevében 1686-ban 
XI. Ince pápa nyilvánította szentté. Az-
óta is töretlen Szent István tisztelete, 
csak 1849 és 1860 között nem tarthatták 
meg a nemzeti ünnepet. Ferencz József 
1891-ban az ipari munkások számára 
is munkaszüneti nappá nyilvánította, 
1895-ben pedig elrendelték a középületek 
fellobogózását is címeres zászlóval.

A kommunizmus alatt az ünnep val-
lási és nemzeti tartalma miatt nem volt 
vállalható, de megszüntetni nem merték. 

Először az új kenyér ünnepének hívták, 
majd a sztálinista alkotmány hatályba lépé-
sét időzítették 1949. augusztus 20-ra. Ezután 
1949–1989. között augusztus 20-át az al-
kotmány napjaként ünnepelték. 1950-ben a 
Népköztársaság ünnepévé is nyilvánították.

A rendszerváltással ismét felelevened-
tek az ősi tradíciók. Szent István ünnepé-
nek igazi rehabilitációja 1991-ben történt 
meg, mikor is az Országgyűlés március 
5-i döntésével augusztus 20-át, Szent Ist-
ván napját emelte a Magyar Köztársaság 
hivatalos állami ünnepe rangjára. Vajon 
tudja-e minden magyar testvérünk, hogy 
a mai napot 931 éve ünnepli nemzetün? 

Vajon miért nem mondják ezt el a televí-
zióban, miért nem tudatosítják bennünk, 
hogy Európa, de talán a világ egyik legré-
gebbi tradíciója a mai ünnep?

Kedves Barátaim! Higgyék el, irigylik 
tőlünk Európában Szent Istvánt! Mert ki 
volt ő és mi az ő öröksége?

Géza fejedelem 973-ban vagy 974-ben 
kereszteltette meg fiát, Vajkot. Vajk a ke-
resztségben kapta meg az István nevet. Az 
országban azonban még túlsúlyban volt 
a pogányság, a régi hit, amely keveredett a 
kereszténységgel. Géza, hogy a kereszténység 
felvételét és ezzel kapcsolatban biztosítsa a 
Bizánctól való függetlenséget a jellemben, bá-
torságban és helytállásban messze kiemelke-
dő fiát, Istvánt jelölte utódjává. Ő kérte meg 
Adalbert püspököt, hogy István nevelésében 
részt vegyen, és további képzését előmozdít-
sa. Mikor 997-ben atyja halála után átvette 
a hatalmat, a keresztény szellem és vallásos 
világnézet már szilárd gyökeret vert benne.

István király érdeme, hogy atyja, Géza 
által megkezdett művét folytatta, s a kor kö-
vetelményeinek megfelelő, modern európai 
államot hozott létre. S bár »a szabad ma-
gyarok« korábbi életmódjukhoz képest kor-
látokkal szembesültek, ettől fogva egy szabad 
és független Magyarország adott keretet éle-
tüknek. A létrehozott mű korszerű, ugyanak-
kor nagyon is magyar volt. A magyar nem-
zetállam, a magyarság István király által 
megtestesített politika akarata alapján jött 
létre. Mondhatjuk azt, az első ezredforduló 
rendszerváltoztatása külső erőktől teljesen 
függetlenül ment végbe. Ezt ismerte el II. Szil-
veszter pápa, mikor Istvánnak visszaadta az 
ősi koronát, az előtte hordozott keresztet és 
azt az apostoli kiváltságot, hogy püspöksé-
get alapíthasson, és egyházi főméltóságokat 
nevezhessen ki. Az 1000. év karácsonyán 
kenték föl és koronázták királlyá Istvánt Esz-
tergomban. Ez egyenlő volt szuverén királyi 
méltóságra emelésével és apostoli küldetésé-
nek elismerésével.

Bátorkodom azt állítani, abban a kor-
ban nem Koppány, nem Ajtony és nem 
Vászoly volt a lázadó, hanem István, a for-
radalmi újító. Ő haladja meg a hasznave-
hetetlent, a bizonyítottan kudarcra ítéltet, 
a beilleszthetetlen rendet. Harc és vér árán! 

István király öröksége 
kereszténység, államrendszer, gazdaság, kultúra
augusztus 20-án szent István királyunk előtt tisztelgünk, aki nemcsak a máig is létező államrend-
szer, de hazánk vallási, gazdasági, kulturális alapjait is lerakta. Bár az ünnep elnevezése, jelentő-
sége az idők során változott, hiszen volt, hogy az alkotmány, volt, amikor az új kenyér ünnepeként 
említették, azonban mai jelentőségét a rendszerváltás után nyerhette vissza.

Dr. Fekete zoltán
polgármester
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Mert már 1000 évvel ezelőtt sem volt elég 
a nemes cél önmagában, meg kellett tudni 
küzdeni érte. István király küzd és győz, de 
nem dúl, hanem rendet teremt, törvényt al-
kot, s biztosítja országa függetlenségét. Had-
serege sosem veszít csatát, mégsem hódít, 
de megvédi a külső támadóktól az országot. 
Ellenfeleivel kíméletes, a kor szokásaival el-
lentétben mindig futni hagyja a legyőzöttet. 
Nemeslelkűségét mutatják fiához, Imréhez 
írt intelmei. Ebben a nagyvonalú, népének 
szolgálatára lenni akaró keresztény uralko-
dó ideálját rajzolja meg. De jó lenne, ha a 
XXI. század uralkodói, cégvezetői, ország 
nagyjai megszívlelnék ezeket a sorokat! 
Nincs arra idő, hogy a Szent Király művét 
és életét végigvegyük. Nem is szükséges, 
hisz ezer év magyar történelme a bizonyí-
ték életművére. Azt azonban sose felejtsük 
el, Szent István király olyan ország apos-
toli királya volt, amely nem volt hűbérese 
egyetlen európai uralkodónak sem! Nagy 
dolog ez, kedves barátaim! Magyarország 
a magyar király függetlensége a legmaga-
sabb szinten garantált. Környezetünkben 
egyetlen uralkodó sem volt képes erre. Az 
a pápa küldte a koronát, aki kitűnő em-
ber, hiteles életű keresztény volt! Higgyék 
el, nem csak hatalmi játszmákról, politi-
káról van itt szó, sokkal többről – merjük 
kimondani – a Gondviselésnek is szerepe 
van ebben! Szent István nem pogánytip-
ró, nem hagyománygyilkos, nem öröksé-

get elherdáló, hanem igazi szent. Kortárs 
magyar író mondta: »Szentek azok, akik 
nem azt teszik, amit lehet, hanem azt, amit 
kell. S hogy mit kell tenniük, azt az Isten-
től jól motivált lelkiismeretükből olvassák 
ki.« István király kemény ember volt, aki 
tudta, mit akar, felismerte, hogy miként 
szolgálhatja a rábízottakat, de önmaga 
végességét látva imádságban Istenre bízta 
magát és erőfeszítéseit. Halála előtt a Bol-
dogasszony oltalmába ajánlotta országát. 
Így lesz a pápa, és az európai uralkodók 
által elismert ország, Regnum, Regnum 
Marianum: Mária Országa! Megértjük 
ugye, miért irigyelnek minket!

Szent István király műve, a keresztény 
magyar nemzetállam itt áll előttünk. S mi 
mindannyian, Kedves Mezőkövesdiek, része-
sei vagyunk. Már annak, ami megmaradt 
belőle. Azonban mégis csak van ország és 
van nemzet! Ha követjük Szent Istvánt, ak-
kor újra egyesülni fog a szétszakított ország! 
Mi nem vagyunk nagy államférfiak, minket 
nem hallgatnak meg Brüsszelben, nem szá-
mítunk a világ dolgaival sakkozóknak. De 
ha itt, Mezőkövesden, a kisvárosokban, a 
falvakban van szeretet, van egység, van közös 
akarat, hogy rendben, tisztán, nyugodtan 
élhessünk, becsületes munkával teremtsük 
meg a mindennapi kenyerünket, nem irigy-
kedünk, hanem segítünk egymásnak és nem 
hisszük el a média-sugallta bohócvilágot, 
akkor Mária Országa újra virágozni fog. Mi, 

matyók mutassunk példát ehhez! Az elmúlt 
években építettünk múzeumot, bölcsődét, 
óvodát, felújítottunk minden középületet, 
szinte az összes kövesdi utca aszfalttal bo-
rított, gyönyörű parkunk lett, újjászületett 
ősi templomunk és áll Szent István szob-
ra. Látványberuházások ezek? Hát persze, 
azért csináltuk, hogy lássa mindenki, lássa 
és használja egészségben, szeretetben és a 
jövőbe vetett hittel. Szent István látványbe-
ruházásai állnak ma is: Pannonhalma, Esz-
tergom, Fehérvár, a számtalan templom, a 
monostor és maga az állam. Legyünk hát 
büszkék mi, matyók a közösen elért sikere-
inkre! Építsük, szépítsük tovább szeretett kis 
városunkat! Támogassuk és segítsük, és a 
legfontosabb, szeressük egymást!

A Szent István által ránk hagyott 
örökségben büszkén halljuk meg Szent 
Pio Atya üzenetét:

»Magyarország egy olyan kalitka, 
amelyből egyszer még egy gyönyörű 
madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár 
még rájuk, de egész Európában párat-
lan dicsőségben lesz részük. Irigylem 
a magyarokat, mert általuk nagy bol-
dogság árad majd az emberiségre. Ke-
vés nemzetnek van olyan nagyhatalmú 
őrangyala, mint a magyaroknak, és 
bizony helyes lenne erősebben kérniük 
hathatós oltalmát országukra.«

Halljuk meg ezeket a sorokat és kö-
szönjük meg Szent Istvánnak!”

A kitüntetések átadását követően dr. Berkes László pápai prelátus és Gordos Attila református 
lelkész megáldotta az új kenyeret, amelyet dr. Fekete zoltán szegett meg. Ezt követően matyó 
népviseletbe öltözött hagyományőrzők kínálták meg az új kenyérrel a közönséget. 

Az augusztus 20-ai program este a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban folytatódott, ahol az 1968-as Ki mit tud? 
folk-beat kategóriájában győztes Tolcsvay Trió tagja, Tolcsvay 
Béla adott önálló koncertet. A Magyar Köztársasági érdemrend 
kiskeresztjével díjazott előadó az este során folk-rock, világzene, 
rock stílusú zenéket szólaltatott meg. Az este folytatásaként a 
Kiss Kata zenekar lépett színpadra, aki egyedi módon ötvözi a 
magyar népzenét a pop, a rock és a jazz műfaj elemeivel. 
A koncert után tűzijáték zárta az ünnepet. 

A Pro Urbe díjas Szent László Ifjúsági Kamarakórus a szent királyt dicsőítő éneket adott elő

A koncert során a közönség 
megismerhette, milyen is a 
„kisskatás” hangzásvilág, amely 
a magyar kultúra fontosságát, 
a közösségépítést, az emberi és 
egyetemes értékeket hivatott 
terjeszteni a zene nyelvén
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Mintegy 200 esetben kellett kivonulniuk a természeti erők 
pusztítása miatt a Mezőkövesdi Hivatásos tűzoltóparancsnokság 

szakembereinek az elmúlt hónapokban.

Viharos nyár
Augusztus elején tarlótüzek miatt riasz-
tották a kövesdi tűzoltókat, akik a Szolnok 
megyei Etyeken, valamint Szihalmon is 
segítséget nyújtottak a lángok megféke-
zésében. Emellett egy használaton kívüli 
juh hodály is kigyulladt Szentistvánon.

VIHarkárok A szárazság után a viharos 
időjárás is sok munkát adott a lánglovagok-
nak. Városunk külterületén, az úgynevezett 
katonai úton haladó személygépkocsira 
mintegy 20 méteres fa dőlt rá augusztus 
5-én. Személyi sérülés nem történt, a tűzol-
tók a kidőlt fát feldarabolták. Ezen a napon 
a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő területén 
több ingatlan pincéjéből, valamint Mezőkö-
vesden, a volt MATÁV központ épületének 
pincéjéből kellett kiszivattyúzni a bezúduló 
csapadékot, míg Szihalomra egy épület te-
tőszerkezetének sérülése miatt vonultak ki 
a szakemberek, akik a Szent László Gimná-
zium és Közgazdasági Szakközépiskolánál 
egy kidőlt fát is eltávolítottak.

Egy nappal később a Megyei Reuma 
Kórház tetőszerkezete szorult javításra, 
míg Csincsén egy vasúti felsővezeték 
megrongálódása miatt akadt el egy sze-
relvény. A helyszínre érkező tűzoltók 
többek között az utasok átszállásában 
segítettek, illetve ivóvízzel látták el a 
rászorulókat. Ezen felül Szihalmon és 
Szomolyán kidőlt fák okoztak fennaka-
dást, míg Gelejen villám csapott egy 
lakóépületbe, ahonnan két személyt is 
ki kellett költöztetni. Mezőkövesden, a 

Meggy utcában egy villanyóra égett le 
villámcsapás miatt, míg a bükkábrányi 
óvodában egy fába csapott bele a villám.

VeszÉlYes aNYagok Augusztus 11-én 
és 12-én vegyianyagokat szállító teher-
gépjárművek szorultak segítségre. A 
mezőszemerei lehajtónál festék alapanya-
gokat szállító jármű egyik tartályából szú-
rós szagú anyag folyt az úttestre 11-én. A 
tűzoltók kiérkezése után kiderült, hogy egy 
20 literes tartály lyukadt ki, melyet a szak-
emberek eltávolítottak, majd a Heves me-
gyei katasztrófavédelmi mobil laborba szál-
lítottak kivizsgálásra. Másnap egy pótkocsis 
gépjármű tartályából szivárgott ki folyadék 
az útra az M3-as autópályán. A sofőr miu-
tán észlelte a problémát, a mezőkeresztesi 
lehajtónál letért az egyik földútra. Kide-
rült, hogy egy toxikus, fémmel érintkezve 
robbanásveszélyes anyagot szállított, így a 
terület lezárása mellett a tűzoltók az előírt 
védőfelszerelésben közelítették meg a jár-

művet, és átfejtették a veszélyes anyagot 
egy speciális tartálykocsiba. A kármente-
sítés mellett teljes talajcserét kellett végre-
hajtani az érintett földterületen.

Augusztus 13-án a mezőkövesdi József 
Attila utcában lakó állampolgár saját la-
kásában rosszul lett. A riasztást követő-
en a tűzoltók az ablakon át hatoltak be a 
házba, majd miután kihozták a beteget, a 
kiérkező mentősök ellátták. „A nyári idő-
szakot összegezve azt tudom elmondani, 
hogy idén sokkal kevesebb mezőgazda-
sági tűzesethez kellett kivonulnunk, ami 
elsősorban a csapadékos időnek köszön-
hető. Ugyanakkor a megváltozott időjá-
rás, a heves viharok és zivatarok májusi 
megjelenésétől kezdve ehhez kapcsolódó-
an hozzávetőleg mintegy 150-200 riasz-
tást kaptunk, ami magasabb az előző 
évhez képest” – hangsúlyozta Koroknai 
Péter tűzoltó alezredes, a Mezőkövesdi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzol-
tóparancsnoka.

Mezőkövesd nagy sikerrel mutatkozott be
A fővárosban a Budavári Palotában 2014. augusztus 
16–20. között – immár a huszonnyolcadik alka-
lommal – rendezték meg a Mesterségek Ünnepét, 
amely elsősorban a hazai népművészet hatalmas 
seregszemléjének tekinthető. Mind a több tízezres 
látogatót, mind a több száz bemutató és kiállító nép-
művész sátrakat, zenészeket, előadóművészeket a 
gyönyörű napfényes időjárás a kegyeibe fogadta.

E sorok írója, nejével a sátrak között sétálva és szem-
lélve a gyönyörű alkotásokat, rátalált a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége mezőkövesdi tagjának tekinté-
lyes méretű sátrára. A hagyományos matyó népviseletbe 
öltözött kiállítókkal őszinte örömmel beszédbe elegyedve 
elmondtuk: kiállításuk gazdag anyaga, a hamisíthatatlan 
matyó folklór és hímzés gyöngyszemei, – amelyek sok 

ENGLISH cAMP GyErEKEK-
NEK Első alkalommal szer-
vezték meg Mezőkövesden 
a nyári angol tábort au-
gusztus 11. és 15. között. A 
gyerekek korának megfelelő 
csoportokban foglalkoztak a 
nyelvvel. Főként a számok, 
állatok, gyümölcsök, testré-
szek, napok, hónapok angol 
megfelelőit tanulták meg, 
de a hét során angol nyelvű 
játékokat is elsajátítottak.

A hagyományterem-
tő szándékkal megtartott 
táborban 15 gyermek vett 
részt, akik korukat tekintve 
5-10 évesek. 

más mellett egyediségükkel – kiemelkedőek. Szó-szót követett, majd említettük 
kövesdi ismerőseinket, volt diáktársainkat.

A kedves mezőkövesdiektől szívélyesen búcsúztunk el, s azzal, hogy 
bemutatkozásuk itt a Palotasoron, a Várnegyedben, az Egyesületnek most 
és a későbbiekben is hozzon eredményeket. Széplaki Kálmán

1953-ban a Szent László Gimnáziumban érettségizett.
Ma a fővárosban él. A Mezőkövesdi Baráti Kör tagja.

mozaik

Speciális esetekben is szükség 
volt a tűzoltók munkájára

Bódi k.

zsani
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katedraa fiatalok bánatára véget ért a nyári szünidő és a vakáció után újra gyerekzsivaj 
népesíti be az iskolákat. szeptember 1-jén megkezdődik a 2014/2015-ös tanév.

BeCsengetnek
A Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont Mezőkövesdi Tankerületének 25 
települését érintően 21 köznevelési in-
tézményben indul újra a tanítás.

szeMÉlYI FeltÉtelek A mintegy 3700 
tanuló iskolai munkáját 345 pedagógus 
és több mint 60 pedagógiai munkát segí-
tő közalkalmazott biztosítja. Valamennyi 
intézményben rendelkezésre állnak a jól 
felkészült, szakképzett pedagógusok. 

Három intézményben került sor új 
igazgatói kinevezésre: a Bayer Róbert Kol-
légiumot a jövőben is Hegyiné Szél Zsu-
zsanna irányítja, a Mezőkeresztesi Kos-
suth Lajos Általános Iskola élére Tóthné 
Sándor Edit került, a Mezőnagymihályi 
Arany János Általános Iskola vezetésére 
pedig ismét Agócs László kapott öt évre 
szóló megbízást.

tárgYI FeltÉtelek A nyári szünetben 
az iskolák karbantartóinak és takarítói-
nak köszönhetően szorgos munka folyt 
az oktatás megfelelő feltételeinek biz-
tosítása érdekében. Nagytakarítás, fes-
tés, javítási munkálatok eredményeként 
valamennyi tanulót tiszta, higiénikus 
környezet vár majd az intézmények-
ben. Nagyobb beruházásra, felújításra 
a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Álta-
lános Iskolában került sor, ahol csodá-
latos tornacsarnok épült és az iskola 
energetikai korszerűsítése, illetve az 
intézmény részleges akadálymente-
sítése is megtörtént. Három iskolába 
(Bükkábrány, Sály, Szomolya) sikerült 
új székeket, tanulópadokat beszerezni, 
valamint több iskolában kicseréltük az 
elavult fénymásolókat. 

taNköNYVellátás A tankönyveket 
minden iskola időben megkapta, azok 
rendelkezésre állnak. A tartalmi, mód-
szertani és technológiai szempontból is 
újnak számító tankönyveket európai uni-
ós támogatással fejlesztették ki. Ezek már 
olyan technológiával készültek, amelyek 
remélhetően olcsóbbak és tartósabbak 
lesznek a korábbiaknál.

Az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos 
szabályok és rendszerek lényegében nem 
változtak:

Térítésmentes tankönyvekre jogo-
sult minden tanuló, aki a 2014/2015. 
tanévben az első és második évfolyam-
ra beiratkozott.

Rászorultsági alapon ingyenességre jo-
gosult tanulók:
– tartósan beteg (szakorvos igazolja), 
– testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista, több fogya-
tékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos,

– pszichés fejlődés zavarai miatt 
a nevelési, tanulási folyamatban tar-
tósan és súlyosan akadályozott (pl.: 
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia stb.),

– három- vagy többgyermekes 
családban élő (a megállapított családi 
pótlék igazolja),

– rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő (az erről szóló 
határozat igazolja).

pedagÓgIaI-szakMaI MuNka Az új – a 
Nemzeti Alaptantervvel koherens – keret-
tanterveket a 2013/2014-es tanévtől, felme-
nő rendszerben vezetik be, így szeptember-
től már az 1-2., 5-6., illetve 9-10. évfolyamon 
kell ezek alapján tanítani. A tantervekbe 
tízszázaléknyi szabadon felhasználható óra-
keret fért be: az iskolák emelt óraszámban 
taníthatnak bizonyos tárgyakat, de választ-
hatnak saját maguk által készített  „egyedi” 
tantárgyak közül is. A mindennapos testne-
velés 2012-től indult, így ebben az évben az 
1-3., az 5-7., illetve a 9-11. osztályban lesz 
kötelező. Két óra kiváltható diáksportköri 
tevékenységgel, illetve versenyszerű sporto-
lással. A tanulóknak továbbra is 1600 órá-
ig biztosítanak az iskolák színes, tartalmas 
elfoglaltságot (szakkör, sportkör, énekkar, 
kirándulás, napközi, tanulószoba stb.).

pedagÓgusokat ÉrINtő Változások 
A pedagógus-előmeneteli rendszert sza-
bályozó kormányrendelet alapján szep-
tembertől újabb 5-12 ezer forinttal emel-
kedik a pedagógusok bére. Az emeléssel 
egyébként a bérkorrekció még mindig 
nem ér véget, hiszen 2017 szeptemberéig 
minden tanévkezdéskor újabb ütem kö-
vetkezik, amelyet a minimálbér emelése 
és az életpálya-fokozatok közti továbblé-
pés menet közben is többször kiegészít.

a taNÉV reNdje A 2014/2015. tanév rend-
jét a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet sza-
bályozza. E szerint az iskolai év első tanítá-
si napja 2014. szeptember 1. (hétfő), utolsó 
tanítási napja 2015. június 15. (hétfő). A 
tanév összesen 181 napból áll, de a nappali 
tagozatos középiskolákban és szakiskolák-
ban 180 tanítási nappal kell számolni.

Az őszi szünet 2014. október 27-től 2014. 
október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2014. október 22. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2014. no-
vember 3. (hétfő). 

A téli szünet 2014. december 22-től 
2015. január 2-ig tart. A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2014. december 19. 
(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2015. január 5. (hétfő). 

A tavaszi szünet 2015. április 2-től 2015. 
április 7-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítá-
si nap 2015. április 1. (szerda), a szünet utáni 
első tanítási nap 2015. április 8. (szerda).

Az első félév és a tanítási év utolsó 
napját követő tizenöt napon belül az isko-
láknak nevelőtestületi értekezleten el kell 
végezniük a pedagógiai munka elemzését, 
értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. 

A nevelőtestület pedagógiai célra az ál-
talános iskolában öt, a középfokú iskolában 
hat munkanapot tanítás nélküli munkanap-
ként használhat fel, amelyből egy tanítás 
nélküli munkanap programjáról a nevelő-
testület véleményének kikérésével az iskolai 
diákönkormányzat jogosult dönteni. 

A tanévben országos mérés, értékelés 
keretében meg kell vizsgálni a szövegértési 
és a matematikai eszköztudás fejlődését a 
hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon 
valamennyi tanulóra kiterjedően 2015. má-
jus 27-én. Az általános iskolákban október 
10-ig fel kell mérni azon elsősöket, akiknél az 
alapkészségeket fokozottan kell fejleszteni. 

Ebben a tanévben is lesz fizikai álla-
pot- és edzettség-mérés, ezt 2015. január 
5. és május 27. között kell megtartani. 

Összességében elmondható, hogy a Mező-
kövesdi Tankerületben megfelelő személyi 
és tárgyi feltételek mellett, a várakozás iz-
galmával, de nyugodt körülmények között 
indulhat meg a 2014/2015-ös tanév.

kiss lászló
tankerületi igazgató

Kiss László
tankerületi igazgató
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renDŐrsÉgI FelHÍVás
tisztelt lakosság!
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság el-
járást folytat a Büntető Törvénykönyv-
ről szóló 2012. évi C. törvény 373. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) 
pontjának bc) alpontja szerint minősülő 
szabálysértési értékhatárt meg nem ha-
ladó kárt okozó üzletszerűen elkövetett 
csalás vétségének gyanúja miatt B. J. 
dormándi lakossal szemben.

A gyanúsított személy, magát ingat-
lanközvetítőnek kiadva eladó ingatlanok 
tulajdonosaival vette fel a kapcsolatot 
személyesen, és hirdetések feladására, 
valamint energetikai tanúsítvány elké-
szítésére különböző összegeket vett át a 
sértettektől. A későbbiekben azonban az 
ellenérték fejében vállalt kötelezettségé-
nek nem tett eleget.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság azon 
személyek, sértettek jelentkezését várja, 
akiket B. J. dormándi vállalkozó hasonló 
módszerrel megkárosított!

jelentkezni lehet, 
illetve bejelentés tehető:
– személyesen a Mezőkövesdi 

Rendőrkapitányságon Czettner Ádám 
r. főhadnagynál,

– telefonon a 06-49/505440-es 
telefonszám 5870-es mellékén,

– e-mailben a 
mezokovesdrk@borsod.police.hu címen.

a bejelentők adatait a rendőrség 
bizalmasan kezeli. 

segítségüket köszönjük!

Mezőkövesdi rendőrkapitányság

NE LEGyEN 
ÁLDOzAT!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy te-
rületünkön átutazó csalók jelentek meg, 
akik magukat nem valós személynek kiadva kü-
lönböző ürüggyel próbálnak a hiszékeny lakosok 
bizalmába férkőzni, s otthonukba bejutni.

Legutóbb 2014. augusztus 11-én Mezőkövesden, 
a Mátyás király út 211. szám előtti lépcsőháznál figyel-
tek fel két idegen férfira, akik a csengetésre ablakon 
kinéző hölgynek felkiabálva jelezték, hogy ők a TIGÁZ 
emberei, engedje be őket. Az egyik szemfüles lakó köz-
ben fényképfelvételt készített róluk, s az arrébb parkoló 
gépjárművük rendszámát is megjegyezve értesítette 
a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságot. Mint kiderült, 
a TIGÁZ-tól nem végeztek az adott címen előzetesen 
bejelentett karbantartási munkálatokat.

Ismételten elmondjuk:
A csalók palettája igen széles (fa árusítása, sza-

loncukor osztása, pénzváltás, egy pohár víz kérése, 
gyereke barátja vagyok, TIGÁZ-tól, önkormányzat-
tól jöttem stb.), ezért ne legyünk hiszékenyek! 

Legyünk határozottak, és figyeljük jól meg 
a személyt (ruházat, magasság, különös ismer-
tetőjel – esetleg próbáljuk kötni egy általunk ismert 
személyhez, akire hasonlít a könnyebb megjegyzés 
érdekében)! Kocsival érkezőknél alaposan figyel-
jük meg a gépjárművet (gyakori a rendszám fekete 
szigetelőszalaggal történő megváltoztatása)! 

Ne menjünk a lakásunkba készpénzért, mert 
ezzel lehetőséget adunk arra, hogy illetéktelen kerül-
jön lakóterünkbe, megfigyelve a lakás zárszerkezetét 
(biztonságát), elrendezését, kisebb-nagyobb beren-
dezési tárgyakat, valamint azt, hogy honnan vesszük 
elő a készpénzt! Az otthonunkat „csak” megfigyelő 
személy is veszélyt jelent, hiszen később visszatérhet 
a helyszínre akár többedmagával, hogy kirámolják a 
lakást. A lakásba bejutó elkövetők a nyereség 
reményében nem riadnak vissza az erőszak, a 
tettlegesség elkövetésétől sem!

Határozott mozdulattal zárjuk be az 
ajtót és értesítsük a rendőrséget, akik ki-
érkezés után leigazoltatják az utcában lévő 
idegen személyt, illetve személyeket.

Az ősz közeledtével kerüljük az utcai 
árusokat! Csak olyan helyről vegyünk burgonyát, 
hagymát, téli tüzelőt, melynek eredetéről a kifize-
tés előtt magunk is meggyőződtünk! 

Tisztelt Állampolgár!
Fogjunk össze! Az idegen személyekkel szemben 
saját biztonsága és értékeinek megóvása érdekében 
legyen gyanakvó, bizalmatlan! A Mezőkövesdi Rendőr-
kapitányság minden bejelentést leellenőriz, ezért gya-
nú esetén inkább feleslegesen értesítse a hatóságot, 
semhogy áldozattá váljon! Az Ön segítségével elérhet-
jük, hogy a területünkön állomásozó átutazó csalóknak 
ne érje meg idejönni, ne az Ön kárára gazdagodjanak!

Mezőkövesdi rendőrkapitányság

Visszakapta a sértett 
eltulajdonított ékszereit

A sértett elmondta, hogy 12.51 órakor két férfi kereste 
meg őt társasházi lakásában azzal, hogy ők a vízmű-
vek munkatársai, s ellenőrizniük kell a vízórát. A két 
személy akkor vált gyanússá számára, mikor lakását 
körbejárták és nyugdíjszelvényt is kértek. Az idegenek 
távozása után észlelte, hogy a nappaliban tartott egyik 
szekrényből hiányoznak aranyékszerei.

Az adatgyűjtés és bevezetett rendőri intézkedések 
során a nyomozóhatóságot egy korábbi állampolgári 
bejelentés, és a városban kihelyezett térfigyelő-kamera 
felvételei nagyban segítette az elkövető felkutatásában, 
így csakhamar látótérbe került G. Sándor halmajugrai 

Mezőkövesden július 23-án lakossági bejelentésre jelentek meg a Mezőkövesdi 
rendőrkapitányság munkatársai egy 84 éves, egyedül élő idős hölgy lakásán.

lakos, aki ellen a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság el-
fogatóparancsot adott ki. 24-én a Budapesti Rendőr-
főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitányság járőrei 
nevezettet rendőri igazoltatás során elfogták, majd 
előállításra került a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságra. 
G. Sándor ellen jelenleg előzetes letartóztatása mellett 
folyik az eljárás kisebb értékre, nemesfémre elkövetett 
lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt. 

A nyomozás során a hatóság lefoglalta a bűncselek-
ményből származó ékszereket (óra, karlánc, gyűrű, nyak-
lánc), melyeket augusztus 13-án a sértettnek hiánytalanul 
visszaszolgáltatott.

Előzetes letartóztatásban 
a rablással gyanúsított ózdi fiú
Mint ismeretes, rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást a 
Mezőkövesdi rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen, aki 2014. június 26-án 
00.30 órakor Mezőkövesd, Mária utcán egy mezőnagymihályi 17 éves lányt 
meglökött, lefogott és a sértett „okostelefonját” elvette, majd ezt követően 
távozott a helyszínről.
Az ügyben bevezetett intézkedések eredményeként a rendőrök 2014. július 22-én Abádszalókon elfogták a cselek-
mény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 16 éves fiatalkorút.  A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Bűn-
ügyi Osztálya a rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárásban a terheltet 
bűnügyi őrizetbe vette és előterjesztést tett előzetes letartóztatásának indítványozására, amit az eljáró nyomozási 
bíró 2014. július 25-én elrendelt.  A sértett 2014. július 25-én, a Mezőkövesdi Rendőrkapitányságon visszakapta 
korábban elrabolt értékét.

Meghívó

Mezőkövesdi rendőrkapitányság

Mezőkövesdi rendőrkapitányság
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Hívogató

szeptember 3. (szerda) 
16 órától Irodalmi Kávéház Klub 

a Városi Könyvtárban

szeptember 4. (csütörtök) 
17 órától Az Alapfokú Művészeti Iskola 

ünnepélyes tanévnyitója 
a Közösségi Házban 

szeptember 5. (péntek) 
16.30-tól 19 óráig Akrobatikus rocky 

bemutató a Közösségi Házban 

szeptember 6. (szombat) 
10 órától XVI. Országos Mezőgazdasági 

Gépésztalálkozó a Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeumban

szeptember 12. (péntek) 
14–19 óráig között véradás  

a Közösségi Házban 

Stopper

szeptember 5. (péntek) 
15 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry 

– Békéscsaba 1912 Előre 
NB II-es férfi labdarúgó-mérkőzés 

a Városi Stadionban 

szeptember 7. (vasárnap) 
17 órától Mezőkövesd KC – Csurgói KK 

NBI-es férfi  kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
augusztus 24–30-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

augusztus 31-től szeptember 6-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.) 
szeptember 7–13-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

szeptember 6. 
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

szeptember 13. 
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zs. út 2.

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: szeptember 28.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban augusztus 6. és augusztus 
18. között 3 házasságkötést és 11 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés
Bertha Máté – Hócza Adrienn,

Jakab Mihály – Lázár Márta,
Juhász Tibor – Rakamazi Fanni.

Haláleset
Pap Józsefné 105 éves,

Volosinovszki Mihály 89 éves,
Nagy János 77 éves,

Pető Istvánné 55 éves 
mezőkövesdi lakos.

FELHÍVÁS
2014. szeptember 4-én, csütörtökön 

17 órakor tartja a mezőkövesdi Alapfokú 
Művészeti Iskola az 51. tanévnyitó 
ünnepségét a Közösségi Házban.

A tanévnyitót követően a szaktanárnál 
kerül sor az órabeosztásra 

és a bizonyítványok leadására.

Várjuk régi és leendő növendékeinket!

Mozerné Horga Stefánia 
tagintézmény-vezető 

A  KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAIHOZ kapcsolódva 
Az ArS  SAcrA Fesztivál 

(VIII. Szakrális Művészetek Hete) keretén belül a 
NyITOTT  TEMPLOMOK NAPJA rendezvényre.

Időpont: szeptember 20. (szombat) 18 óra
Szent László templom 

Elmélkedéssel egybekötött egyházzenei áhítat, 
orgona- és énekszámokkal.

Az elmélkedést vezeti: főtisztelendő dr. Medvegy János 
apát-plébános.

Közreműködnek: Mozerné Horga Stefánia magánénekes 
tanár, Mozer János kántor orgonista, karnagy. 

Az áhítat előtt megtekinthető a templom 
belső freskózata, mely Takács István mezőkövesdi 
festőművész életművének kiemelkedő jelentőségű 
alkotása. A templomi rendezvényt megelőzően 17 
órától kiegészítő programként látogatható a Városi 
Galériában (Mezőkövesd, Szent László tér 23.) a 
Takács István életmű-kiállítás. Tárlatvezető: Laczkó 
Pető Mihály festőművész-tanár.

A részletes műsor megtekinthető 
a www.matyoorgona.hu oldalon.

Meghívó
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közhírré tétetik

A Mezőkövesdi VG zrt. tájékoztatja a lakosságot, 
hogy Mezőkövesden a lomtalanítást  

szeptember 15-től szeptember 26-ig végzi
a zsóry üdülőterületen szeptember 13-án (szombaton).

A tavalyi évhez hasonlóan az idén is  közvetlenül 
az ingatlanoktól szállítjuk a hulladékot.

Saját lakókörnyezetünk tisztaságának megóvása érdeké-
ben kérjük a Tisztelt Állampolgárokat, hogy az ingatlanuk 
előtt jól látható helyre, a megadott időpontban reggel 7 
óráig szíveskedjenek elhelyezni a lomot. 

FONTOS, hogy kommunális hulladékot ne tegyenek a 
lomtalanítás közé, hanem azt a kukába helyezzék el!

Lom: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútorzat, 
ágybetét, háztartási berendezés és készülék (veszé-
lyes anyagokat nem tartalmazó kiselejtezett 
elektromos berendezés pl.: kompresszor nélküli 
hűtő, TV belső alkatrész nélkül), ruhanemű, zsá-
kokban kihelyezett lomb, zöld, illetve  háztartási 
mennyiségű  kötegelt metszési nyesedék. 

A LOMTALANÍTÁS SOrÁN NEM SzÁLLÍTJUK EL Az 
ALÁBBI HULLADéKOKAT:
– veszélyes anyagokat (festékek, festékes- lakkos

dobozok, akkumulátor, elem stb.),
– veszélyes anyagokat tartalmazó fémhulladékokat,

(pl. olajos fémhulladék)
– azbesztet tartalmazó hulladékot,
– veszélyes anyagot tartalmazó faforgácsot (vegyszer, lakk),
– faanyagvédő szereket,
– oldószerek, szerves oldószereket,
– veszélyes anyagot tartalmazó iszapokat,
– savakat, lúgokat,
– nehézfém tartalmú hulladékot,
– olajos rongyokat, fáradt olajokat, olajszűrőket,
– olajtüzelés pernyéjét és kazánporát,
– vízzel érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagokat,
– PCB-ket tartalmazó hidraulika olajokat,
– hulladékká vált állati szöveteket (testrészek, elhullott állatok),
– fertőző hulladékokat (állati tetemek, trágya),
– nagyobb mennyiségű gyógyszereket,
– fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan 

anyagokat (vér, állati zsírok),
– éles, hegyes eszközöket 

(injekciós tűk, fecskendők, vágó, szúró eszközök),
– permetszereket és azok dobozait,
– építési törmeléket,
– gumiköpenyeket, autóroncsokat.

A lomtalanítási akció kizárólag 
a lakosság részére biztosított.

érdeklődni lehet a Mezőkövesdi VG zrt.-nél 
a 49/505-145-ös telefonszámon.

A Tisztelt Lakosság lomtalanítással kapcsolatos segítő-
kész együttműködését előre is köszönjük!

Mezőkövesdi VG Zrt.

2014. évi lomtalanítás ütemezése 
Mezőkövesd város területén

szeptember 15.: Ady E. út, Tóth Á. Út, Babits M. út, 
Krúdy Gy. út, Rákóczi út, Bocskai út, Morvay, János ut, 
Abkarovics tér, Márta út, Anna köz, Judit út, Esze T. út, 
Balogh Á. Út, Bercsényi út, Bezerédy út, Thaly K. út, Vak 
B. út, Báthory út, 48-as Hősök útja, Ilona út, Patak út, 
Bem apó út, Kürt út, Hoór köz, Szomolyai út
szeptember16.: Gaál I. út, Varga P. út, Gyula út, Dala J. 
út, Dávid út, Salamon út, György út, Lajos köz, Gergely 
út, Imre út, Lehel út, Klára út, Edit út, Farkas M. út, Éva 
út, Margit út, Táncsics M. út, Takács I. út, Pál út, Béla út, 
Sára út, Júlia út, Jolán út, Lenke út, Elvira út, Zsófia út, 
Irén út, Teréz út
szeptember 17.: Damjanich út, Mihály út, János 
út, gróf Zichy út, Sarló köz, Klapka Gy. út, József 
út, Kiss I. út, Antal út, Tardi út, Ferenc út, Sándor 
út, Kelemen út, Bogácsi út, István út, Martinovics 
út, Madách I. út, Ádám út, Kereszt köz, Kertész köz, 
Albert köz, Károly út
szeptember 18.: Liliom út, Tulipán út, Pipacs út, Viola 
út, Berkenye köz, Mák út, Muskátli út, Sárkány út, Baj-
csy Zs. Út, Mátyás út, Nefelejcs út, Ibolya út, dr. Papp Z. 
út, Deák F. út, Nagy P. út, Fűzfa út, Bogáncs köz, Fűzfa 
tér, Orgona köz, Arany J. út, Martos F. út, Rezeda út, Al-
kotmány út,  Szegfű út, Diófa út, Hársfa út
szeptember 19.: Budai N.A. Út, Erzsébet királyné út, 
Szemere B. út, Kossuth L. út, Akácfa út, László K. út, Kő-
risfa út, Cserfa út, Mártírok út, Gyertyán köz, József A. 
út, Bükkfa köz, gróf Bethlen I. út, Nyárfa út, Platán köz, 
Kovács köz, Szilfa út, Tölgyfa út, Honvéd út, Eötvös út, 
Mikszáth K. út (vasút feletti oldal ), Kökény köz, Kis J. B. 
út, Mogyoró köz, Patkó köz
szeptember 22.: Köszméte út, Lövői út, Eper út, Sza-
móca út, Meggy út, Széchenyi út, Kertész út, Asztalos 
út, Gesztenye út, Galagonya út, Mandula út, Cseresznye 
út, Legelő út, Vashíd út, Naspolya út, Szőlő út, Dinnye 
út, Barack út, Ribizli út, Alma út, Körte út, Mikszáth K. 
út (vasút alatti oldal), Hunyadi út, Vasút út 
szeptember 23.: Dózsa Gy. út, Búzavirág út, Jázmin 
út, Rozmaring út, Őszirózsa út, Tiszavirág út, Hóvirág út, 
Egressy B. út, Liszt F. út, Bartók B. út, Kodály Z. út, Erkel 
F. út, Tavasz köz, Temető út, Vörösmarty út, Petőfi S.  út, 
Gárdonyi G.  út, Felszabadulás út, (Klementina)
szeptember 24.: Egri út, Dorottya út, Mária út, Eszter 
út, Emese út, Emma út, Katalin út, Vilma út, 
Erzsébet út, Ildikó út, Anikó út, Magdolna út, Gizella út, 
Aranka út, Jegenyesor, Ágnes út, Olga út
szeptember 25.: Veréb út, Bagoly út, Rigó út, Gólya út, Sas 
út, Varjú út, Pacsirta út, Gém út, Hattyú út, Sirály út, Dohány 
út, Sólyom út, Fecske út, Galamb út, Állomás út, Seregély 
út, Gábor Á. Út, Veronika út, Kölcsey út, Jókai M. út
szeptember 26.: Szent L. tér, Juharfa út, Mindszenty 
József út, Ifjúság út, Építők útja, Sport út, Batthyányi 
út, Mészáros L. út, Kavicsos út, Váci M. út, Juhász Gy. 
út, Balassi B. út, Illyés Gy. út, Csokonai út, Radnóti út, 
Vajda J. út, Móricz Zs. út, Kosztolányi út, Berzsenyi D. út, 
Bogácsi, Móra F. úti, gróf Zichy úti lakótelep, Madách, 
Lukács G., Harsányi úti lakótelep, Mátyás király út, Má-
tyás kir. úti lakótelep, Hadnagy úti lakótelep

2014. éVI ŐSzI  
LOMTALANÍTÁSI AKcIÓTÁJéKOzTATÓ

OEP ügyfélfogadási rendjének változásáról
 
Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Egész-
ségbiztosítási Szakigazgatási Szerve 2014. augusztus 
26-ától (kedd) új helyszínen tart ügyfélfogadást. 
 

Az ügyfélfogadás új rendje:

Időpont: 2014. augusztus 26-ától minden héten, 
kedden 9–11 óráig

Helyszín: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati
Hivatal „B” épület félemeleti tanácskozója 
(Mezőkövesd, Mátyás király út 114.) 

Szíves megértésüket köszönjük!

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve

Tisztelt Kereskedők 
és Vásárlók!

A Mezőkövesdi VG Zrt. által üzemeltetett Piac-
csarnok nyitott részeinek lefedésével kapcsolatos 
munkákhoz az építési terület átadására 2014. 
augusztus 12-én került sor.

A kivitelezés várható befejezése: 
2014. október eleje.

A Piaccsarnok lefedésének kivitelezési ideje alatt 
a Piaccsarnok területén belül kizárólag a zárt áru-
sítóhelyek és a nyilvános WC-k üzemelhetnek. A 
zárt árusítóhelyek az árusítást kizárólag az utca-
front felőli bejáraton keresztül végezhetik. 

A pavilonok, a fedett asztalok, valamint a 
nyitott asztalok bérlőinek árusításához ideiglenes 
helyszínt a parkoló területén tudunk biztosítani.

Kérjük, az építkezés ideje alatt fokozottan 
figyeljenek a közlekedésre, legyenek megértéssel, 
türelemmel egymás iránt!

Mezőkövesdi VG Zrt.
üzemeltető

Szabó Magda Abigél című regényének színpadi fel-
dolgozását tekinthetik meg 2014. szeptember 25-én, 
csütörtökön a Közösségi Házban 18 órai kezdettel, a 
Bánfalvy Ági International Stúdió előadásában.

Jegyárak: 1.900 és 2.500 Ft
Információ: 49/500-135
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2014. október 16.
Marc camelotti: Francia négyes

vígjáték két részben a Gergely Theáter előadásában 
Szereplők: Németh Kristóf, Gregor Bernadett, 

Harsányi Gábor

2014. november 13. vagy 20.
Heltai Jenő: A néma levente

történelmi darab két részben az Éless-szín előadásában
Szereplők: Nyertes Zsuzsa, Mihályi Győző, Koncz 

Gábor, Gregor Bernadett, Éless Béla

2015. február 19.
Vaszary Gábor – Fényes Szabolcs – Szenes Iván: 

Az ördög nem alszik
zenés vígjáték két részben 

a Fogi Bulvárszínház előadásában
Szereplők: Beleznay Endre, Straub Dezső, Benkóczy 

Zoltán, Fogarassy Bernadett

2015. március
Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt

dráma két részben az Ivancsics Ilona és Színtársai előadásában
Szereplők: Ivancsics Ilona, Farkasházi Réka,

Pap Éva, Varga Tamás

2015. április 16. vagy 23.
Andrew Bergman: Társasjáték New yorkban

vígjáték két részben az Éless-szín előadásában
Szereplők: Esztergályos Cecília, Koncz Gábor,

 Ábel Anita, Éless Béla

BérLETÁrAK:
Földszint: 2–8. sor: 8.000 Ft/fő; 9–13. sor: 7.500 Ft/fő

Erkély: 1–3. sor: 7.500 Ft/fő; 4–8. sor: 7.000 Ft/fő; 
9–13. sor: 5.500 Ft/fő

Színházbérlet 2014. szeptember 1-jétől 
október 14-ig váltható

a Közösségi Ház titkárságán!

HELyÁrAK
1.900 Ft/fő és 1.600 Ft/fő árakon 

(a megmaradt székekre)
Színházilátcső-bérlés: 200 Ft/előadás 

Az előadások minden alkalommal 
csütörtökön 18 órakor kezdődnek!
Érdeklődni lehet: a 49/500-135-ös 
telefonszámon vagy személyesen

 a Közösségi Házban
 (Mezőkövesd, Szent László tér 24.)

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

FELNŐTT BérLETES SzÍNHÁzI ELŐADÁSOK MEzŐKÖVESDEN A KÖzÖSSéGI HÁzBAN a 2014/2015-ös színházi évadra
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sportkalauz

Balmaz kamilla gyógyfürdő 
– mezőkövesd zsóry 2-3 (1-2)
A Merkantil Bank Liga első játéknapján egy 
vérbeli presztízsrangadó várt Tóth László 
tanítványaira augusztus 17-én. Az összecsa-
pás nagyon rosszul kezdődött együttesünk 
számára, miután a hajdúságiak már a 4. 
percben megszerezték a vezetést Kónya ta-
lálatával. Csapatunk szinte azonnal válaszolt 
az újvárosi gólra, ugyanis egy szabálytalan-
ságot követően megítélt 18 méteres szabad-
rúgásból Máté tekert mesteri mozdulattal 
a hálóba a 7. minutumban. Labdarúgóink 
a játékrész felénél megfordították az ered-
ményt. Egy gyors kontra végén Máté lépett 
ki remek ütemben a leshatárról és Szalma 
mellett higgadtan a hálóba gurított.

egY-egY gÓl Fordulás után a hazaiak 
játszottak fölényben, azonban csapatunk 
szerzett újabb gólt. Egy formás balol-
dali támadás végén Hanzl beadása után 
Balajti közeli találatával nőtt tovább a két 
csapat közötti különbség a 62. percben. 
Hegedűsék a gól után felszabadultan ját-
szottak és futószalagon alakították ki a 
helyzeteket. A kimaradt kövesdi lehető-
ségek megbosszulták magukat, ugyanis a 
84. percben Virág szépített 11-esből.

mezőkövesd zsóry 
– FC ajka 3-1 (3-1)
Két, győzelemmel rajtoló együttes talál-
kozott a bajnokság 2. fordulójában a Vá-
rosi Stadionban. A közelmúltban végre-
hajtott teljes felújításnak köszönhetően 
kifogástalan gyepszőnyeg várta a csapa-
tokat a stadionban augusztus 23-án.

VIlláMrajt A vendégek kezdték jobban 
a találkozót, akik Major révén két nagy le-
hetőséget is elpuskáztak az első percekben. 
Balajtiék góllal büntették a lehetőségeket ki-
hagyó dunántúli gárdát. A 9. percben Máté 
25 méteres szabadrúgása után a kapufán 
csattant a játékszer, amit a berobbanó Takács 
továbbított közelről a hálóba. Labdarúgóink 
ezután is lendületben maradtak és újabb öt 
perc elteltével megduplázták az előnyt. Kul-

csár sarokrúgását követően a rosszul helyez-
kedő védők között Takács fejelte le a labdát 
Máté elé, aki fordulásból a kapu bal oldalába 
helyezett. Az első félóra vége előtt két perccel 
szinte a semmiből szépítettek Mogyorósiék, 
melyet egy nagy védelmi hiba előzött meg. 
Csapatunk a saját 16-osának előterében adta 
el a labdát, amire Sowunmi csapott le. A 
rutinos támadó előbb Weitnerrel kénysze-
rítőzött, majd látványos mozdulattal a ka-
puba talált. A jó iramú, változatos játékrész 
hajrájában egy villámgyors kövesdi akció 
végén Menougong beadását követően Máté 
passzolt Balajtihoz, aki mintegy 14 méterről 
higgadtan a bal alsó sarokba gurított.

NagY kÜzdeleM Fordulás után két percet 
sem kellett várni az első lövésre, azonban 
Máté kísérlete elzúgott Jánosa kapuja 
fölött. A csapatok a folytatásban is nagy 
iramban futballoztak, de lényegesen ke-
vesebb lehetőséget tudtak kialakítani, 
mint az első 45 percben. A vendégek 
közül Gunther, Lattenstein és Weitner 
előtt adódott lehetőség, míg az egyik 
legnagyobb kövesdi helyzetet Kulcsár ra-
vasz lövése jelentette a 83. minutumban, 
újabb gól azonban már nem született a 
lefújásig. Együttesünk a sikerrel két for-
duló után a 2. helyen áll a bajnokságban 
6 ponttal. A tabellát a csapatunkhoz ha-
sonlóan 100%-os Vasas vezeti.

IdőpoNtVáltozás Megváltozott a Me-
zőkövesd Zsóry – Békéscsaba 1912 Előre 
bajnoki mérkőzés időpontja. A két csapat 
az eredeti kiírástól eltérően egy nappal ko-
rábban, azaz szeptember 5-én, pénteken 
15.30-tól találkozik a Városi Stadionban.

lIga És MagYar kupa Elkészítette a Liga-
kupa menetrendjét a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Versenybizottsága. A Mező-
kövesd Zsóry felnőtt csapata a bajnokság 
mellett a Ligakupa C csoportjában is Bal-
mazújvárosban mutatkozik be. A találkozó 
szeptember 2-án, kedden 16.30-kor kezdő-
dik. A sorozat 2. fordulójában az első osztá-
lyú MTK Budapest érkezik Mezőkövesdre 
szeptember 16-án, kedden 17 órától.

A Magyar Kupa országos főtábla 2. 
fordulójában az NB III-as Termálfürdő 
Tiszaújváros vendégeként lépnek pályá-
ra Balajtiék szeptember 9-én, vagy 10-
én 15.30-tól.

A Mezőkövesd Zsóry FC szurkolói 
ankétot szervezett augusztus 22-én. Az 
esemény keretében a klub vezetői ismer-
tették a csapat terveit és céljait, továbbá 
bemutatták a szakmai stáb tagjait és a 
felnőtt csapat új játékosait. Az esemény-
ről és a Ligakupa menetrendről bőveb-
ben városunk honlapján, a mezokovesd.
hu oldalon tájékozódhatnak.

Bódi krisztián

két értékes győzelmet aratott 
a Mezőkövesd zsóry felnőtt csapata 
az NB II-es pontvadászatban. labdarúgóink 
a szomszédvár Balmazújvárost és az ajka 
együttesét fektették két vállra.

Balmazújvárostól Balmazújvárosig
Elkészítette a Ligakupa menetrendjét a Magyar Lab-
darúgó Szövetség Versenybizottsága. A Mezőkövesd 
Zsóry felnőtt csapata a bajnokság mellett a Ligaku-
pában is Balmazújvárosban mutatkozik be. 

Együttesünk a sorsolás szeszélye folytán alig 
több mint két hét alatt kétszer látogat a hajúsági 
városba. A Ligakupa C csoportjának nyitófordulóját 
követően az első osztályú együttesek érkeznek Me-
zőkövesdre. Elsőként az MTK, majd a Dunaújváros lép 
pályára a Városi Stadionban. Ezt követően megfordul 
a kör, így zsinórban „négy NB I-es összecsapás” vár 
labdarúgóinkra. A csoport zárókörében a Balmazúj-
város gárdája érkezik Mezőkövesdre. A sorozat első 
játéknapja szeptember 2-a lesz, míg az utolsó ösz-

szecsapást november 18-án játsszák le Hegedűsék. 
A csoportok pontos időbeosztását a későbbiekben 
fogják elkészíteni.

Ligakupa menetrendje:

09.02. (kedd): 
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Mezőkövesd zsóry

09.16. (kedd): Mezőkövesd zsóry – MTK Budapest
10.07. (kedd): Mezőkövesd zsóry – Dunaújváros

10.15. (szerda): Dunaújváros – Mezőkövesd zsóry
11.11. (kedd): MTK Budapest – Mezőkövesd zsóry

11.18. (szerda): 
Mezőkövesd zsóry – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

elkapták a rajtot
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Tatabányán kezdődik a tánc
Skaliczki László gárdája a Marton János Emléktorna meg-
nyerését követően a II. König Kupán lépett parkettre a 
felkészülés jegyében. A Balmazújvárosban megrendezett 
nemzetközi felkészülési tornán hat csapat vett részt au-
gusztus 14-e és 16-a között.

VErETLENÜL A DOBOGÓN Kézilabdázóink a másodosztályú 
Nyíregyháza együttesével, valamint a cseh első osztályú HC 
Zubrival találkoztak a csoportban. A két összecsapás nagyon 
hasonlóan alakult, amit legjobban a végeredmény tükröz, 
mivel mindkét találkozó 27-27-es döntetlennel ért véget. 
Trivkovicsék nagyszerűen kezdtek az Eger ellen megrendezett 
bronzmérkőzésen, ugyanis kézilabdázóink egy 6-0-ás roham-
mal indították a találkozót. A kiváló kezdés meghatározta az 
összecsapást, ugyanis kézilabdázóink végig vezetve 29-23-as 
győzelmet arattak. A tornát a házigazda Balmazújváros nyerte 
meg a Zubri, az MKC, az Eger, a Torda és a Nyíregyháza előtt.

Együttesünk a bajnoki rajtig hátralévő időben két edzőmérkőzésen lépett parkettre. Liszkaiék először a szintén első osz-
tályú Orosházát látták vendégül Mezőkövesden augusztus 22-én. A mérkőzés 32-27-es kövesdi győzelemmel zárult. 
Négy nappal később – lapzártánk után – a Nyíregyháza érkezett városunkba.

TATABÁNyÁN rAJTOLNAK Csapatunk alaposan bekezd szeptemberben, ugyanis három héten belül öt alkalommal lép majd 
parkettre. Ráadásul Grünfelderék az élcsapatok közül a Tatabányával, a Csurgóval és a Szegeddel is találkoznak. Együttesünk 
az alapszakasz mérkőzései közül mindössze kettőt fog lejátszani 2015-ben. Az első öt helyezett – az MKB-MVM Veszprémmel 
kiegészülve – a felsőházban, míg a 7–12. pozícióban záró csapatok az alsóházban folytatják majd szereplésüket. 

szeptember 3-án megkezdi bajnoki szereplését a Mezőkövesdi kC NB I-es felnőtt együttese. kézilabdázó-
ink a nyitófordulóban tatabányára látogatnak.

sporttörténelmet 
írnának

Az MKc felnőtt csapata szeptember első hetében kezdi meg bajnoki szereplését. 
A felkészülésről, a játékoskeret alakulásáról, valamint az együttes céljairól Skaliczki László 
vezetőedzővel beszélgettünk.

– Hogyan értékeli a felkészülés
eddig eltelt időszakát? 

– Összességében jónak ítélem a felkészülésünket, mert az elmúlt 
hetekben sikerült elvégeznünk azt az erőnléti munkát, amely elő-
segíti, hogy a csapat dinamikusan tudjon kézilabdázni. Most már 
a játékunk összerakása, a technikai, taktikai elemek begyakorlása 
és finomítása a legfontosabb feladatunk. Különösen nagy hang-
súlyt fektetünk a játék gyorsítására, az indításokra és lerohanások-
ra, valamint védekezésben a hatékony visszarendeződésre.

– Hogyan ítéli meg a csapat erősségét 
a tavalyihoz képest?

– A keret jelentősen átalakult, hiszen 12 játékos távozott, míg jelen 
állás szerint 9 érkezőnk van. Az erősítést meghatározták az anyagi 
lehetőségek, de igyekeztünk olyan játékosokat hozni, akik képesek 
stabilan jó teljesítményt nyújtani. Az biztos, hogy az érkezők közül 
mindenkiben él a bizonyítási vágy és a fejlődés igénye. Nagyon sok 
függ majd attól, hogy mennyire sikerül az összhangot megtalálni, 
illetve kialakítani a játékosok között. Emellett a jó kapustelje-
sítmény és a stabil védekezésen túl az átlövők meghatározó 
teljesítménye is szükséges lesz a jó eredményekhez. A keretünk 
lényegében összeállt, még átlövő poszton várunk egy iráni váloga-
tott kézilabdázót, aki szeptember 1-jén fog hozzánk csatlakozni.

– Véleménye szerint van reális esélyük az első öt hely
valamelyikének megszerzésére?

– Azt gondolom, hogy a bennmaradásért folytatott harc után 
nem lehet más célunk, mint egy stabil középcsapat kialakítása, 
amely esélyes az 5., vagy 6. hely megszerzésére. Nem lesz köny-
nyű dolgunk, hiszen szinte minden csapat szeretne a felsőházba 

jutni. A cél eléréséhez folyamatosan kell gyűjtögetni a pontokat 
és az alapszakasz végén meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Az 
biztos, hogy a felsőházba jutással a város történetének egyik 
legjobb eredményét érnénk el és ez mindenképpen egy komoly 
motiváció a számunkra.

A Skaliczki Lászlóval készített beszélgetést teljes egészében meg-
nézhetik városunk honlapján, a mezokovesd.hu oldalon.

A Mezőkövesdi Kc 
bajnoki menetrendje:

09.03. (szerda) 18.00: 
Grundfos Tatabánya KC – Mezőkövesdi Kc

09.07. (vasárnap) 17.00: 
Mezőkövesdi Kc – Csurgói KK

09.13. (szombat) 18.00: 
MOL-Pick Szeged – Mezőkövesdi Kc

09.17. (szerda) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – Sport36-Komló

09.21. (vasárnap) 18.00: 
Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi Kc

10.03. (péntek) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – Kőnig-Trade Balmazújváros

10.08. (szerda) 18.00: 
Balatonfüredi KSE – Mezőkövesdi Kc

10.17. (péntek) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – PLER-Budapest

10.28. (kedd) 18.00: 
Orosházi FKSE-LINAMAR – Mezőkövesdi Kc

11.05. (szerda) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – B. Braun Gyöngyös

11.08. (szombat) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – Grundfos Tatabánya KC

11.15. (szombat) 18.00: 
Csurgói KK – Mezőkövesdi Kc

11.18. (kedd) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – MOL-Pick Szeged

11.29. (szombat) 17.00: 
Sport36-Komló – Mezőkövesdi Kc

12.06. (szombat) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – Ceglédi KKSE

12.14. (vasárnap) 18.00: 
Kőnig-Trade Balmazújváros – Mezőkövesdi Kc

12.17. (szerda) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – Balatonfüredi KSE

12.20. (szombat) 18.00: 
PLER-Budapest – Mezőkövesdi Kc

2015.02.07. (szombat) 18.00: 
Mezőkövesdi Kc – Orosházi FKSE-LINAMAR

2015.02.14. (szombat) 18.00: 
B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi Kc

bokri

bokri

A felsőházba jutás komoly motíváció 
Skaliczki László és csapata számára

Kézilabdázóink 
magabiztos 

győzelemmel 
hangoltak a 

bajnoki rajtra az 
Orosháza ellen



 

Az ajánlat 2014. augusztus 25-től visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Invilág 
csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az akciós havi díj 2014. december 31-ig érvényes. Az elő�zetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák.
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Az Invitellel szilveszterig 
lazíthatsz
Tévé, internet, telefon együtt – akciósan
Válaszd most bármelyik – akár a legnagyobb tévé-, internet- és telefonszolgáltatást
együtt tartalmazó – Invilág csomagot 2 éves határozott idejű szerződéssel,
és az év végéig csupán 1999 Ft a havi díj! Januártól a csomaghoz tartozó havi díjak 
lépnek érvénybe.
A részletekről és adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj
a legközelebbi Invitel Pontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon!

Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 50. (a városi televízió irodájában)
szeptember 2., 16., október 7., 21. 9.00-17.00 óráig
Értékesítőnk: Jakab Judit Tel.: +36 20 220 1184

Havi
1999 Ft

év végéig 


