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Az Államalapító Szent István Királyunk tisz-
teletére rendezett városi ünnepség a hagyo-
mányokhoz hűen koszorúzással kezdődött 
Szent István király szobránál Mezőkövesd 
Város Fúvószenekarának közreműködésével. 

Mezőkövesd Város Önkormányzata nevé-
ben dr. Fekete Zoltán polgármester, valamint 
dr. Jakab Orsolya jegyző rótta le kegyeletét. Az 
önkormányzat mellett pártok, civil szerve-
zetek és intézmények képviselői koszorúzták 
meg Szent István király szobrát.

MISE ÉS ÜNNEPI MŰSOR A program ezt köve-
tően ünnepi szentmisével folytatódott a Jézus 
Szíve templomban, melyet dr. Berkes László 
plébános Mezőkövesd lakóiért ajánlott fel. 
A templom előtti téren megrendezett városi 
ünnepségen dr. Fekete Zoltán polgármester 
osztotta meg gondolatait. A városvezető be-
szédét lapunk 4. és 5. oldalán olvashatják. 

DÍSZPOLGÁR  Az ünnepség egyik fénypontját 
minden esztendőben a díszpolgári cím átadása 
jelenti. Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
Helyi kitüntetések alapításáról és adományozá-
sáról szóló rendelete alapján „Mezőkövesd Város 
Díszpolgára” kitüntető címet azok a személyek 
kaphatnak, akik a város érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végeztek. Városunk képviselő-tes-
tülete ebben az évben Bukta Lászlónak, a Moz-
gássérültek Mezőkövesdi Egyesülete elnökének 
adományozta a rangos elismerést.

BUKTA LÁSZLÓ A szervezet vezetője 1956. nov-
ember 30-án született Mezőkövesden. Általá-
nos iskolai tanulmányait városunkban végezte, 
majd a miskolci 101. számú Ipari Szakképző 
Iskolában finommechanikai műszerész végzett-
séget szerzett. Bukta László a Mozgássérültek 
Mezőkövesdi Egyesülete alapító-elnöke.  

A térség egyik legnagyobb civil szervezetét 
1995-ben alapították, városunkkal együtt 40 
településen összesen mintegy 5200 tagja van.
Bukta László 1995-től tagja a Mozgáskorláto-
zottak Egyesületeinek Országos Szövetségé-
nek (MEOSZ), továbbá a Dél-Borsodi Leader 
Egyesület tervezőcsoportjának. Emellett a 
Mezőkövesdi Civil Szövetség alapító és egy-
ben elnökségi tagja,valamint a B-A-Z. megyei 
Civil Hálózat tagja, 2007-től a Fogyatékkal Élő 
Emberek Társadalmi Szervezeteinek Regioná-

lis Szövetségének is tagja, melynek négy éven 
keresztül elnökeként tevékenykedett. Ezen felül 
2008-2011-ig a Nemzeti Civil Alap elektora, 
míg 2007-2011-ig a Mozgásszervi Rehabilitációs 
Központ Felügyelő-bizottsági tagja volt, 2014-től 
pedig a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kórház 
és Egyetemi Oktató Kórház Felügyelő Tanács vá-
lasztott tagjaként dolgozik. A kövesdi szervezet 
elnökét a MEOSZ 2015. évi tisztújító közgyűlé-
sén a szövetség elnökségébe választották.

Bukta László évtizedek óta lelkiismerete-
sen, töretlen lelkesedéssel dolgozik a köz érde-
kében és az egyesület tagjainak érdekei mellett 
a város civil közösségi munkájában is aktívan 
részt vesz. A díszpolgári kitüntetést dr. Fekete 
Zoltán polgármestertől vehette át.
– A megtisztelő díjat, Mezőkövesd legnagyobb 
kitüntetését köszönöm. Ez a kitüntetés új erőt 
ad arra, ami előttem áll! Újabb kötelékkel erősít 
a városhoz. Az élet egyik legnagyszerűbb és 
legmegtisztelőbb feladatának tartom, hogy 
több mint húsz éven át Mezőkövesd lakosságát 
szolgálhattam és a mai napig szolgálhatom. 
Szülőhelyem, lakóhelyem polgárainak bizalma 
erőt ad a legnehezebb feladatok megoldásához 
is – mondta egyebek mellett Bukta László.

ÚJ KENYÉR Augusztus 20-án Szent István ki-
rály és az államalapítás mellett az új kenyeret 
is ünnepeljük, amit idén a Magyarok Kenye-
re-program keretében dr. Medvegy János, a 
Szent László templom plébánosa, valamint 
Gordos Attila református lelkész áldott meg. 
Ezt követően dr. Fekete Zoltán, városunk 
polgármestere szegte meg, majd az ünneplők 
is megkóstolhatták az új kenyeret.

A jelenlévők az ünnepségen meghall-
gathatták Takács Norbert, a Mezőkövesdi 
Amatőr Színjátszó Kör Egyesület elnökének 
verses előadását, valamint a Szent László Kó-
rus énekes műsorát, melyet Mozerné Horga 
Stefánia vezetésével adtak elő.

Mezőkövesden
Bukta László lett Mezőkövesd Város Díszpolgára 2016-ban. 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének elnöke nemzeti 
ünnepünkön, augusztus 20-án vehette át az elismerést. 

Augusztus 20.

EDDA ÉS TŰZIJÁTÉK Talán soha nem látott tömeg 
tombolt este a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban 
megrendezett EDDA-koncerten. Pataki Attila és 
együttese régi slágereket és új dalokat egyaránt 
előadott – a közönséggel közösen énekelve őket. 
Az estét látványos tűzijáték zárta.

Dr. Fekete Zoltán és Bukta László

Ünnepi kenyéráldás

Bódi K.
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Idén a Magyarok Kenyere-program 
keretében gyűjtött gabonából készült 
kenyeret áldották meg augusztus 20-án, 

a városi ünnepség keretében. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara magyar gyermeke-
ket segítő szervezeteket támogat határokon 
innen és túl a jótékonysági program révén. 
A Kárpát-medence magyar-lakta részeiről 
nemzeti összefogással búzát gyűjtenek 
össze a segítőkész adományozóktól, s az így 
felajánlott gabona egy részét liszt, a másik 
részét pedig kenyér formájában juttatják el a 
rászorulókhoz.

Az Összeöntés Ünnepét augusztus 7-én 
rendezték, melyre a Magyarországról és a 
határon túli területekről felajánlott búzát 
ünnepélyes keretek között egyesítették.

A támogatást szeptember 20-án, a Gyerme-
kek Világnapján, az Adományozási Nap kere-
tében osztják majd szét a rászorulók között.

A Magyarok Kenyere program kere-
tében Borsod megyében 230 gazdálkodó 
felajánlásából 25 tonna búza gyűlt ösz-
sze, melyből Mezőkövesden és környé-
kén mintegy negyven gazda több mint 
4 tonnát adományozott. Az összegyűlt 
búzából felajánlásaként a Goodmills Kft. 
tiszapalkonyai malma készített lisztet. Az 
elkészült lisztből szintén felajánlásként 
Nagybarcán Lezák Zoltán Sütőüzemében 
és Pékségében készült el az ünnepi kenyér. 
A kenyér kiszállítását Tarr Zoltán László, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Agrárgaz-
dasági Kamara igazgatója vállalta.

Ünnepi 
kenyér 

B. K.
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„Kodolányi János a trianoni 
nemzetgyilkossági kísérlet 
után ezt írta: 
»Meg kell érteni az ember-
nek, hogy nem véletlen, hová 
születik, hol él, mit tagad, 
és mit ölel magához (…) És 
nem véletlen, milyen sors az, 
amit az embernek végig kell 
küzdenie, vállalni kell.«

Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim, Tisztelt Ünneplő 
Honfitársaim!
Augusztus 20-án a magyar 
államalapítást ünnepeljük. 
Ez a nap alkalmas arra, hogy 
emlékezzünk a múltunkra, de 
egyben tekintsünk a jövőnkre 
is. Születésnapot ünneplünk, 
a magyar állam születésnap-
ját és emlékezünk államalapí-
tó Szent István királyunkra. 
De tudunk-e még ünnepelni, 
egyáltalán tudjuk-e, hogy 
miért kell ünnepelni, vagy 
csak az e napon szokásos 
tűzijátékot várjuk és azon 
bosszankodunk, hogy nincse-
nek nyitva az üzletek.

Jelent-e még nekünk 
valamit az államalapítás vagy 
egyáltalán maga az állam?

Hiszem azt, hogy a Kár-
pát-medencében élő ma-
gyarság túlnyomó része őrzi 
ősei hitét, büszke évezredes 
államára és büszke arra, hogy 
vérzivataros évszázadok 
ellenére a vesztét kívánókkal 
körbevéve, de soha le nem 
győzve méltó örököse a Szkí-
ták népének, méltó örököse 
Szent Istvánnak. 

Ezer esztendővel ezelőtt ele-
ink keresztény és független 
államot teremtettek. Ke-
resztényt, mert hitték, csak 
a hitnek van teremtő ereje 
és tudták, csak a keresztény 
állam tud gyökeret ereszteni 
Európa talajába. 

Egy lélegzetvételre álljunk 
meg: a Szent István által 
kibocsátott dekrétumok 
alapján egyáltalán nem lehe-
tett kegyetlen, tűzzel-vassal 
végbemenő térítés – egyrészt 
a magyarság már évszá-
zadok óta egyisten hívő, a 
kereszténységet már régóta 
ismerő és azt elfogadó volt 
– másrészt az engedetlensé-
get tanúsítók meglehetősen 
enyhe büntetésben részesül-
tek, miként I. törvényköny-
vének 9. cikkelye szerint a 
vasárnapi templomkerülők 
büntetése verés, a visszaeső-
ké megnyírás volt.

Ha Szent István erősza-
kos akart volna lenni, tör-
vénybe foglalhatta volna az 
ellenszegülők lekaszabolását, 
négyfelé vágását, stb. (mint 
ahogy magát ma a kultúra 
és a humanizmus letétemé-
nyeseinek hirdető európai 
népeknél szokás volt.)

Ezt a tényt alátámasztja, 
hogy Szent László, a Szent 
Istváni mű betetézője még az 
1080-as években is rendelke-
zik arról, hogy »akik pogány 
szokás szerint kutak mellett 
áldoznak, vagy fákhoz, for-
rásokhoz, kövekhez ajándé-
kot visznek, bűnükért egy 

ökörrel fizessenek.« Nyil-
vánvaló, ha az istváni térítés 
tűzzel-vassal történik, 60-70 
év alatt a pogányságnak az 
írmagját is kiírtották vol-
na. Ne higyjünk tehát azon 
idegen szívű embereknek, 
akik Szent Istvánt erősza-
kosnak hazudják. S még egy 
hazug állításra is hagy térjek 
ki. Ugyanezen idegen szívű 
emberek mondják, Szent 
István kiszolgáltatta hazáját 
a németeknek. Amikor Gi-
zella királyné testvére, István 
sógora, II. Henrik 1024-ben 
elhunyt, s vele fiúágon kihalt 
a bajor uralkodóház, hamar 
megromlott a kiváló német-
magyar viszony. Császári és 
bajor csapatok többször is 
fosztogatták a Fischa-Lajta 
mentén húzódó nyugati 
határvidéket, aminek az lett 
a következménye, hogy Szent 
István magyar serege több-
ször visszacsapott. Végül II. 
Konrád német-római császár 
hatalmas sereget vezetett 
1030-ban Magyarország 
ellen, a magyar király kiéhez-
tette, tönkretette Konrád 
egész haderejét, ezt követően 
benyomult Ausztriába, beke-
rítette és megadásra kény-
szerítette az egész birodalmi 
haderőt. Jegyezzük meg jól, 
Szent István serege soha nem 
veszített csatát.

Szent István tehát füg-
getlen államot teremtett, 
mert tudta, csak a független 
magyar állam tudja ellátni 
legfőbb feladatát, védelmet és 

oltalmat nyújtani az ország-
ban élő magyaroknak és nem 
magyaroknak. A Szent Király 
által felépített keresztény 
és független magyar állam 
évszázadokon át védelmet 
és otthont nyújtott a Szent 
Korona minden népének – a 
honba újra betelepülő ma-
gyarságnak, az itt élő szlávok-
nak, az oszmán hódítás elől 
északra húzódó szerbeknek, 
a havasokon átkelő oláhok-
nak, az idetelepített dolgos 
németeknek, kunoknak, ör-
ményeknek, zsidóknak, akik 
együtt harcoltak, ha kellett, 
a Hunyadiak, Zrínyik vagy 
Rákóczi és Kossuth zászlai 
alatt, s együtt építették és 
gyarapították a Kárpát-me-
dencei közös hazát, melyet 
Isten nekünk adott. 

Azzal kezdtem, hogy 
a mai ünnepen a jövőbe 
is tekintenünk kell. Olyan 
korszakot élünk, olyan 
történések vesznek körül, 
mely alapján joggal jelent-
hetjük ki, a történelem 
ismétli önmagát. Újra veszély 
fenyegeti a Kárpát-meden-
cei aranyos szegelletet, újra 
lehet kondítani a harango-
kat és újra szükség van az 
itt élő valamennyi magyar 
ember összefogására. A XV. 
században a magyar királyok 
ismerték fel először az Eu-
rópára szemet vető oszmán 
terveket és ennek halálos 
veszélyét. Évszázadokon 
keresztül vérzett a magyar, 
hogy védje és megállítsa az 

Az augusztus 20-ai 
városi ünnepségen dr. 
Fekete Zoltán polgár-
mester mondott kö-

szöntőt. A városvezető 
ünnepi gondolatait 

az alábbiakban 
olvashatják.

„A történelem 
ismétli 

önmagát”
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Oszmán hódítót, megállítsa a 
dzsihádot. És miközben vérét 
adta a magyar és szétszag-
gatták az országot, addig a 
védelmezett Európa uralko-
dói sunyiban tárgyalgattak a 
szultánnal és Európa uralko-
dói egymás ellen próbálták 
kijátszani és felhasználni 
az Oszmán birodalmat. 
A velencei kalmárok meg 
folyamatosan gazdagodtak a 
törökkel folytatott seftelés-
ből. Magyarország vérzett, 
Európa meg űzte gusztusta-
lan hatalmi játszadozásait és 
gyűjtögette véres aranyát.

Majd mikor már érdeke 
mást kívánt, kiszorította 
a Kárpát-medencéből a 
törököt és beült helyette, 
befejezve a török pusztítását. 
A habsburg egy magyar várat 
nem hagyott épségben…

Napjainkban szintén a 
Kárpát-medencéből szól a 
figyelmeztetés a veszélyre 
és szintén süket fülekre 
talál. Európa újra űzi sunyi 
játszadozását, miközben 
egyre nagyobb a veszély. 
Majd ahol már besokalltak, 
onnan Magyarországra 
zavarnák vissza a nekik 
nem kellő népeket. Igen, 
Hölgyeim és Uraim! Arról a 
veszélyről beszélek, amely 
a déli határainkat immáron 
közvetlenül fenyegeti. Most 
nem lovas ármádiák, nem 
katonák százezrei, hanem 
idegen vallású, idegen 
kultúrájú és integrálódni 
soha nem akaró tömegek 
százezrei tömött sorokban 
vonulnak a Kárpát-medence 
felé – Európa felé. Megint 
nekünk, magyaroknak, a 
Kárpát-medence népeinek 
kell megállítani és feltartóz-
tatni ezt az áradatot.

Szent István keresztény 
és független államot alapí-
tott. Most a kereszténységet 
és a függetlenséget fenyegeti 
halálosan az a népvándorlás, 
amelyet elpusztításunkra 
küldenek ránk. A magyarság 
soha nem folytatott hódí-
tó háborúkat, nem voltak 
gyarmataink, nem irtottuk 
ki emberek millióit. (Mint 

Amerika, Belgium, Német-
ország stb.), sőt befogadtunk 
mindenkit, aki jó szándék-
kal kért tőlünk menedéket. 
Most is így van ez. Szent 
István népe a béke népe, és 
azok maradunk, míg magyar 
szívünk dobog. De amikor 
a vendég asszonyainkat és 
lányainkat akarja, vagy az 
éléskamránkat pakolja ki, 
akkor joggal kérjük meg arra, 
hogy menjen szépen béké-
vel tovább, vagy forduljon 
vissza. Elődeink hittek az 
akkori Európa uralkodóiban, 
és milliónyi magyar esett 
ennek áldozatul. Tanuljunk a 
történelemből. Tiszteletben 
tartunk mindenkit, de azt 
kérjük, minket is tartsanak 
tiszteletben és ha rossz 
szándékkal jön valaki, annak 
nem nyitunk kaput. Örökül 
kaptuk a Kárpát-medencét és 
kötelességünk, hogy meg-
őrizzük és továbbadjuk azt 
utódainknak. Utódainknak, 
akik keresztény és független 
országban élnek. Elődeink 
véráldozata kötelez erre min-
ket. Ősi népünk küldetése ez. 
Soha ne felejtsük el és vigyük 
magunkkal II. Szilveszter 
pápa örömet sugárzó, sokat 
idézett mondatát: »Mienk, 
mienk a Római Birodalom. 
Erőt ad gyümölcshozó 
Itália, katonát adó Gallia és 
Germánia, s nem hiányzik 
nálunk a szkíthák hatalmas 
királya sem.«

Így örült II. Szilveszter 
pápa, ki kora egyik legművel-
tebb embere volt, Szent István-
nak. Ő már akkor tudta, Szent 
István népe nélkül nincs Euró-
pa. A szkíták népe ma is védi a 
hitet, védi a kereszténységet és 
védi Európát. Ez a mi külde-
tésünk, mindannyiunknak, 
akik itt élünk. Együtt, össze-
fogva, Istenben bízva és hűen 
eleinkhez. Ne feledjük, szent 
királyunk élete alkonyán a 
Boldogságos Szűzanyának, a 
Magyarok Nagyasszonyának 
ajánlotta fel és kérte oltalmát 
népére. Nem világi uralko-
dókban bízott, hanem a Világ 
Urában. Őrizzük ezt mindig 
szívünkben! 

Befejezésül szóljon hozzánk Juhász Gyula 
100 évvel ezelőtti verse:

Hunok harca

Magyarok Kenyere program: 
összefogtak a megye gazdái
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Mezőkövesden és környékén élő gazdálkodók 
ismét képesek voltak egy nemes ügy, a Magyarok Kenyere program érdeké-
ben összefogni és önzetlenül adományozni. A szervezéshez nagy segítséget 
nyújtottak a NAK mezőkövesdi Falugazdász Körzetközpont munkatársai, ezen 
túl a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Megyei Igazgatósága lehetővé tette azt is, 
hogy a mezőkövesdi augusztus 20-ai ünnepi kenyér abból a megáldott búzából 
készüljön, amelyet a Kárpát-medence magyar gazdái adtak össze.

Az adományozók nevei: Dienes István, Hórvölgye Mg. Szövetkezet; Vincze János (Bogács), 
Agrofarm 2005 Kft., Antal Imre, Nagy Sándor, Nagy Sándorné, Olasz János, Olasz Péter (Bor-
sodivánka), Majnár Vilmosné (Bükkzsérc), Gombás László, Uza Mihály (Egerlövő), Demeterné 
Nyeste Erzsébet, Demeter Péter (Gelej), Vályi Nagy Bertalanné (Mezőkeresztes), Dr. Dobos 
András, Dr. Dobos Gyula, Dobos István, Dobosné Marczis Edit, Dudás István, Fűtő József, Fűtő 
Szabolcs, Gáspár Mihály, Hajdú Erzsébet, Hajdú Lászlóné, id. Hajdú László, ifj. Hajdú László, 
id. Hagyacki József, ifj. Hagyacki József, Matyó Mg. Zrt., Nagyné Barta Mónika, Nagyné Dávid 
Erika, Nagy Sándor, Papp Csongor, Sipeki József (Mezőkövesd), Bogárdi Gábor, ifj. Bogárdi 
Ferenc, id. Bogárdi Ferenc, Böllérudvar Kft. (Mezőnagymihály), Gyöngy József, Gyöngy Tamás 
(Mezőnyárád), Nagy Ferenc, id. Riczkó Attila (Négyes), Holló József, Holló Tamás, Szentistváni 
Mg. Zrt., Szikvirág Kft. (Szentistván), Horváth Márk (Szomolya), Simon Gábor, Szabó Tibor, 
Tatártető Kft. (Tard), Lakatos Elek, Nagyné Lakatos Regina, Tolvaj Ferenc; (Tiszabábolna), ifj. 
Lapostyán Barnabás, id. Lapostyán Barnabás, Mészár László (Tiszadorogma), Hollóné Szabó 
Brigitta, Kovács Zoltán Vince (Tiszavalk)

Hajdú László
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara B-A-Z. Megyei Alelnök

Ma újra harc és zivatar
Haragos, bús neved, magyar!
Határaid úgy zengenek,
Mint bősz viharvert tengerek. 
Az arcodon villám ragyog,
Ágyúk dörgése altatód,
Egekbe tör Rajtád, magyar
S csaták füstfellege takar. 

Világok ellen küzd karod
És poklokat ront haragod.
Hunok utóda, ostorozd
A barbár és hitvány gonoszt! 
Hun faj, gúnyolt neved legyen
Örök, tündöklő győzelem!
Magyar, most arany trombitád
Szavára épül a világ!

Több mint négy tonna búzát gyűjtöttek a gazdák
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ÉRTÉKEINK NYOMÁN

Régen Mezőkövesdet 
nem utcákra, hanem 
hadakra osztották 

fel, amely egy nagy család, 
egy nagy rokonság együtt 
élését jelentette. Akkoriban 
igyekeztek minél közelebb, 
minél szorosabban egymás 
mellé építkezni, nem hagytak 
helyet kertnek, istállónak. 
– Ennek az együttélési 
módnak az volt a jelentősé-
ge, hogy az emberek egy kis 
közösséget alkotva tudják 
egymást támogatni, segíteni. 
80-90 ember együttélését 
kell elképzelni, akik minden 
munkafolyamatot megosztot-
tak egymással: a gyermekek 
felügyeletét, az idősek gon-
dozását, segédkeztek egy-
másnak a házépítéskor, vagy 
a lakodalmi előkészületekkor. 
Természetesen a varrást és a 
hímzést is közösen végezték, 
az asszonyok, a lányok kiül-
tek, kitanyáztak a házak elé, 
és egy-egy nagyobb viseleten, 
vagy darabon egymás mellett 
dolgoztak – mondta el Elek 
Antónia tárlatvezető.  

A kertek, az istállók a telepü-
lés körül lévő szélüskertekben 
kaptak helyet. A férfiak az 
egész napjukat kint töltötték a 
földeken, ellátták a jószágokat, 
gondozták a földet, ezért ők 
nem tartózkodtak bent a Ha-
dakban, a házakban, hanem az 
istállóban volt a szálláshelyük. 

SUMMÁSÉLET Mezőkövesden 
nagy, általában 8-10 gyermekes 
családok éltek. Ennek követ-
keztében annyira felaprózódtak 
a földterületek, hogy nem 

nyújtott megélhetést a családok 
számára, ezért sok család 
kényszerült summás munká-
ra, tehát más nagybirtokra, 
sokszor külföldre mentek el 
munkát vállalni. A múzeum-
ban látható egy summásláda, 
amely a bőröndöt helyettesí-
tette. Ebbe a kis méretű, festett 
ládába pakolták be a szükséges 
ruhaneműiket, különböző 
használati tárgyaikat és vitték 
magukkal a summásságba.
– Általában kora tavasszal 
indultak el a családok és késő 
ősszel, november 1-jére, halot-
tak napjára tértek haza a sum-
másságból. Nemcsak a férfiak, 
hanem a fiatalok, az asszonyok 
is elszegődtek summásnak, 
és olykor a gyermekeknek is 
ki kellett venniük a részüket a 
munkából. A férfiakat egész-
kezes munkásnak nevezték, az 
asszonyokat és a suhancokat 
pedig félkezesnek nevez-
ték, ők fél bérért fél munkát 
tudtak elvégezni. A nyolcéves 
gyerekeket már rendszeresen 
elvitték magukkal dolgozni, az 
ő feladatuk volt a kisebb jószá-
gok őrzése, a nyársbotfaragás, 
a vízhordás, ők pedig a mara-
dék élelemért dolgoztak. Még 
a ’40-es években is sok család 
eljárt külföldre, summásmun-
kát végezni – emelte ki Elek 
Antónia. 

MÁRIA-KONGREGÁCIÓ Me-
zőkövesden több vallási tár-
sulat is működött. Ilyen volt 
a Mária-kongregáció, amely-
nek a célja a fiatalok vallási 
életbe történő bevonása, a 
Mária-kultusz ápolása volt. 

A kongregáció tagjai az ún. 
Mária-lányok voltak. 
– A 16 Mária-lány körmene-
tek, búcsúk alkalmából tiszta 
fehér ruhában vonult fel. A 
viseletüket halványkék szalag 
egészítette ki, amely szín Szűz 
Máriát jelképezte. A menetben 
lobogókat, Mária-házat, vagy 
gyertyát vittek. Ezek a lányok 
külön vallási nevelést kaptak, 
volt egy Mária-dajkájuk, egy 
szentéletű özvegyasszony, 
aki egy fehér sátoros kendőt 
viselt, aki vigyázott a lányok 
magatartására, ő ügyelte őket. 

Nagy megtiszteltetés volt az, 
ha valaki Mária-lány lehetett, 
és abban a családban is tisz-
telték, ahová házasság révén 
bekerült. A ’80-as évek végén 
az egyház levette a családokról 
azt az anyagi költséget, amely a 
Mária-lány ruhájának előállí-
tását, elkészítését jelentette, és 
készíttetett 12 viseletet, immár 
színes pántlikákkal, kiegészí-
tőkkel – mutatta be a kongre-
gációt a tárlatvezető. 

A Mária-lányok mind a 
mai napig résztvevői a Jézus 
Szíve búcsúnak. 

Summásélet, 
régi településszerkezet, 
hímzéstörténet

Akár 80-90 ember élt együtt régen a hadakban. 
A férfiak mellett az asszonyok is summásnak 

álltak, olykor már a 8 éves gyermekeknek is dol-
gozniuk kellett. Mezőkövesd településszerkeze-
tét, a matyók summáséletét és mindennapjait is 

megismerhetjük a Matyó Múzeumban. 
A Matyó Múzeumban mindezen túl megismerkedhetünk, 

hogyan nézett ki a háromosztatú parasztház Mezőkö-
vesden, hogyan rendezték be, és milyen berendezési 

tárgyak kaptak helyet a konyhában, a kamrában és a tiszta 
szobában. Emellett számos tablón, fényképen és tárgyon 

keresztül tárul elénk a méltán gazdag és híres matyó 
kultúra, valamint betekintést nyerhetünk, hogyan is 
éltek elődeink, milyenek lehettek a mindennapjaik. 

HÍMZÉSTÖRTÉNET A Matyó Múzeum állandó kiállításában 
a hímzéstörténetet bemutató textilek és emlékek külön ter-
met kaptak, ahol a hímzés fejlődését követhetjük nyomon. 

A kiállított textilek között láthatjuk például a legrégebbi,  az 
1700-as évek elején megjelent, úgynevezett vagdalásos techni-
kával készült lepedővégeket. Ezután az 1800-as évek elején ala-
kult ki a cipés-madaras minta, amelyeket piros és kék fonállal 
hímeztek ki. A főként lepedővégeken megtalálható motívumok 
között megtalálhatjuk a rozettás kocsikerék mintákat és a cipét, 
amely egy fejjel lefelé fordított csizma alakú motívum. 

Az 1800-as évek második felében már a gyapjúfonalak, a 
szűcs selyemfonalak használata volt a jellemző, és a lepe-
dővégek mellett egyre több textilen, például a kötényeken, 
surcokon is alkalmazták a hímzést. Ekkor már motívuma-
iban és színeiben is gazdagodik a matyó hímzéskultúra. 
Egyre inkább a térkitöltő formák, minták kaptak főszerepet a 
hímzésben. Az író- és hímzőasszonyok átveszik a szűcsöktől 
a szűcsselymet, a szűcs motívumokat. Molnár Zsanett
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AKTUÁLIS

A világ legjobbjai 
között

– Hogyan és mivel töltöt-
ted az időt az elutazás és 
a verseny rajtja közötti 
napokban?
– Július 30-án utaztunk ki 
Rióba a csapattal és számomra 
augusztus 8-án kezdődött a 
verseny. Az utazás nagyon 
hosszú volt, próbáltam pihenni 
a repülőn, de így is legalább hat 
fimet végignéztem, mire oda-
értünk. A megérkezés utáni 
napon lementünk a kikötőbe, 
ahol átvettük a hajómat, majd 
fel is szereltük. A verseny előtt 
négy napot tudtam gyakorolni, 
az utolsó napot viszont már 
pihenéssel töltöttem.

– Milyen eredményeket 
értél el az olimpián?
– A nyitónapon egy 20. és egy 
22. helyet szereztem, viszont 
a második nap nagyon jól si-
került számomra, ugyanis a 3. 
futamot megnyertem és a ne-
gyedik futamban is az élme-
zőnyben zártam, az 5. lettem. 

Két nap után összesítésben 
a 9. helyen álltam. Szerdán 
a 26., valamint a 20. helyen 
értem célba, majd a csütörtö-
ki szünnap után, pénteken és 
szombaton újabb 2-2 futam 
várt ránk. Pénteken előbb a 
11., majd a 18. helyet szerez-
tem meg, szombaton pedig a 
9. és a 20. helyen végeztem, 
ezzel összesítésben a 14. 
helyen zártam.

– Minek köszönhető, hogy 
a második nap ilyen kiemel-
kedően sikerült?
– Aznap a kedvenc pályámon 
versenyeztünk és gyakorlatilag 
minden összejött. Már a rajthoz 
is nagy önbizalommal és bizo-
nyítási vággyal álltam oda, hit-
tem abban, hogy jó eredményt 
fogok elérni. A szél erőssége is 
kedvező volt, nagyon jó volt a 
sebességem és menet közben 
jó taktikai döntéseket hoztam. 
Egyértelműen ez volt számom-
ra az olimpia legjobb napja.

– Mindent számításba véve 
mennyire vagy elégedett az 
elért helyezéseddel?
– Nagyon örülök ennek az 
eredménynek, ugyanis ebben 
a hajóosztályban ez Magyaror-
szág legjobb olimpiai eredmé-
nye. Igazából még az utolsó 
napon is volt esélyem az első 
10 hely valamelyikére odaérni, 
amivel részt vehettem volna az 
éremfutamban, de az utolsó 
futamban rosszul rajtoltam, 
emiatt nem sikerült jó pozíciót 
elérni. Összességében nézve jók 
voltak a rajtjaim, elégedett va-
gyok a sebességemmel is és ami 
nagyon lényeges, sok hasznos 
tapasztalattal gazdagodtam. 
Nagyon bízom benne, hogy a 
tokiói olimpián tudok majd a 
helyezésen javítani. 

– Az edzéseken és a versenyen 
túl mivel töltötted az időt?
– Meglehetősen kevés időm 
jutott szabadidős programokra, 
így a városból most mindössze 

annyit láttam, amennyit a hotel 
és a verseny helyszíne között 
utaztunk. Magyar vonatkozású 
események közül a férfi vízi-
labda válogatott Brazília elleni 
mérkőzését sikerült megnéz-
nem, és nagyon tetszett, mert 
a fiúk magabiztosan nyertek. 
Ezen kívül a vitorlás medálfuta-
mokat láttam még a helyszínen, 
míg a versenyem ideje alatt, 
amikor tudtam, televízión kö-
vettem az olimpia eseményeit.

– Hogyan alakul a progra-
mod verseny szempontból 
az év hátralévő részében?
– A tervek szerint szeptember 
közepén Kínába utazok egy 
világkupára, majd lesz egy 
tesztverseny Tokióban, melyen 
szintén szeretnék részt venni. 
Ezt követően nagy valószínű-
séggel Ausztráliában fogok 
majd készülni a decemberi 
ifjúsági világbajnokságra, amit 
Új-Zélandon rendeznek meg.

Bódi Krisztián

Az előkelő tizennegyedik helyen végzett Érdi 
Mária a riói olimpián. A 18 esztendős mezőkö-
vesdi sportoló a világ legjobb vitorlázóit felvo-

nultató mezőnyben egy futamot megnyert a 
női Laser Radial hajóosztályban. Márival a haza-
érkezést követően teljesítményéről, tapasztala-
tairól és személyes élményeiről beszélgettünk.

Kövesdi lánglovagok győztek

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság augusztus 12-én, immár negyedik alkalommal rendezte meg 
a különleges viadalt. A versenyen a megyei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokat összesen 26 induló képviselte, akiknek 6 embert 
próbáló feladatot kellett végrehajtaniuk minél rövidebb idő alatt a miskolci Generali Arénánál. A verseny résztvevői elsőként légző-
készüléket vettek fel, majd egy tömlő összeszerelését kellett elvégezniük. A harmadik erőpróba során a tagok két-két negyvenkilós 
hordóval egy húsz méterre letett bóját kerültek meg, utána pedig átugrottak egy 2 méteres palánkot. A párosoknak következő 
feladatként egy 365 kilogrammos gumiabroncsot kellett összesen nyolc alkalommal átfordítaniuk, majd zárásként visszafutottak a 
gépjárműfecskendőhöz. A verseny nagy mezőkövesdi fölényt hozott, ugyanis az első két helyen a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság képviselői végeztek. Farkas Lóránd Béla és Bodnár László mögött Czudar Richárd és Belényesi Róbert lett az ezüstérmes. 
A bronzérmet a Csáti Szabolcs és Mészáros Dávid alkotta miskolci csapat vehette át az ünnepélyes eredményhirdetésen.

Kettős mezőkövesdi győzelem született idén a IV. Megyei TFA „Legerősebb tűzoltó páros” 
elnevezésű versenyen. Az élen Farkas Lóránd Béla és Bodnár László végzett, míg a második 

helyet Czudar Richárd és Belényesi Róbert szerezte meg.

Czudar Richárd, Belényesi Róbert, 
Farkas Lóránd Béla és Bodnár LászlóB. K.
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MOZAIK

Tanuszoda: HAMAROSAN
Folyama tosan épül a tanuszoda, tudtuk 
meg ifj. Szilvási Andrástól, a kivitelezést 

végző cég ügyvezetőjétől. A gépházban 
már burkolnak, a két medencetest 
szerkezete is nemsokára elkészül.

A 400 millió forintos kormány-
zati támogatás segítségével 
megépülő sportlétesítmény 
építését az alépítmény, azaz a 
gépház kialakításával kezdték 
el. Itt kapnak majd helyet a kü-
lönböző vízgépészeti, víztech-
nológiai berendezések. Ezután 
a két medencetest, valamint a 
fal- és a tetőszerkezet épül meg.
– Az alépítmény, a gépház 
szerkezete elkészült. Jelen-
leg az alépítmény burkolá-

sát, a vízgépészeti berende-
zések beszerelését, valamint 
az elektromos hálózat 
szerelvényezését végezzük. 
Emellett a gyerekmedence 
szerkezete is elnyerte végső 
formáját, itt már a falazás 
zajlik, valamint építjük a 
nagy medencetest oldalfala-
it – ismertette az építkezés 
jelenlegi állását ifj. Szilvási 
András, a Szilvási Építő Kft. 
ügyvezetője. 

A beruházás keretében a kollégium épületében kialakították 
az öltözőket, vizesblokkokat, valamint leburkolták a falakat. 
Jelenleg szerelvényeznek, a létesítmény ezen része 2-3 héten 
belül teljesen elkészül.

Az ÉRV Zrt. 
közleménye
Tisztelt Felhasználók!

Az ÉRV ZRt. az ivóvíz-szolgáltatási tevékenysége keretében, a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az illetékes Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szervvel egyeztetett terv alapján 
folyamatosan ellenőrzi Mezőkövesd ivóvíz-hálózatán az ivóvíz 
minőségét.

A rendszeres minta-
vételek eredményei 
azt mutatják, hogy 
a Mezőkövesden 
szolgáltatott ivóvíz 
minősége a hatóság 
által kijelölt min-
tavételi helyeken 
minden paramé-
terében megfelel a 
201/2001-es Kor-
mányrendeletben 
előírt követelmé-
nyeknek.

Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy ha ettől eltérő informá-
ciót közölnek Önökkel, akkor arról haladéktalanul értesítsék 
az ÉRV ZRt.-t a 49/411-822, vagy a 30-556-0372 telefonszá-
mon, hogy Társaságunk meg tudja tenni a szükséges lépéseket 
a téves híreket keltőkkel szemben.

Együttműködésüket megköszönve, tisztelettel:
ÉRV ZRt.

Panyi Margit 1926. augusztus 
14-én született Mezőköves-
den, egy háromgyermekes 
család legidősebb gyerme-
keként. Az általános iskolát 
városunkban végezte, majd 
Miskolcon egy magán gyors-
író iskolában tanult tovább. 
Tóth Istvánné több mint 10 
évig óvodai dajkaként dolgo-
zott Mezőkövesden, emellett 
a Matyóházba, azaz a Matyó 
Háziipari Szövetkezetbe is 
bedolgozott. 1950-ben kötött 
házasságot és férjével 60 évig 
élt együtt boldog kapcsolat-
ban. Négy gyermekük, hét 
unokájuk és öt dédunokájuk 

született. Az ünnepelt nyugdí-
jas éveit is aktívan tölti, mind 
a mai napig elvégzi a háztartá-
si munkát, szeret főzni, tévét 
nézni és olvasni is.

KÖSZÖNTÉS A jubileumi 
születésnap alkalmából 
városunk polgármestere, dr. 
Fekete Zoltán is felköszön-
tötte augusztus 17-én. A vá-
rosvezető elsőként felolvasta 
Orbán Viktor miniszterelnök 
köszöntő oklevelét, majd 
az önkormányzat nevében 
oklevéllel, virágcsokorral és 
tortával köszöntötte fel az 
ünnepeltet.

Jeles születésnap
Kilencvenedik születésnapját ünnepli idén 

a mezőkövesdi Tóth Istvánné.

M. Zs.

B. K.

Tóth Istvánné és dr. Fekete Zoltán
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SZIRÉNA

Tüzelő- és fűtőberendezések

A kéményseprőipari közszol-
gáltatás a kéményseprőipari 
tevékenységről szóló törvény, 
valamint a kéményseprőipari 
szerv kijelöléséről szóló kor-
mányrendelet alapján válto-
zott július első napjától. Ettől 
kezdve a katasztrófavédelem 
kéményseprőipari szerve látja 
el a tevékenységet Mezőköves-
den is, ugyanis korábban ezt a 
VG Zrt. végezte. 

A lakosság számára ingye-
nes a szolgáltatás, ugyanak-
kor fontos információ, hogy 
a társasházakban és lakásszö-

vetkezeti lakóingatlanokban 
lévő azon lakások esetében, 
amelyek gazdálkodó szer-
vezet tulajdonában vannak, 
vagy az ingatlanba gazdál-
kodó szervezet székhelye, 
telephelye, fióktelepe be 
van jelentve, ott továbbra is 
fizetni kell a szolgáltatásért, 
mondta el Hajdu Márton, az 
Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság szóvivője.

Koroknai Péter, tűzoltó 
alezredes, a Mezőkövesdi 
Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság vezetője hangsúlyoz-

ta, Mezőkövesden elkezdték 
a szakemberek az ellenőrzé-
seket. Ehhez kapcsolódóan 
trükkös csalók megjelenésére 
is felhívta a figyelmet.
– Nagyon fontos tudni, hogy a 
kollégák mindig küldenek érte-
sítést a kéményseprés idejéről 
és ingyenesen végzik a szolgál-
tatást. Másrészt igazolvánnyal 
és egyenruhával rendelkeznek, 
ezért a bűncselekmények 
megelőzése érdekében, mindig 
kérjék az igazolvány felmutatá-
sát – hangsúlyozta a tűzoltó-
parancsnok.

HASZNOS TANÁCSOK A fűtési 
szezon beindulásának köze-
ledtével a tüzelő-fűtőrendszert 
célszerű átnézetni és kitisztítani. 
Emellett érdemes beszerezni 
egy jó minőségű szén-monoxid 
érzékelőt, amely jelzi, ha gázszi-
várgás történik a lakásban, vagy 
probléma van a fűtőberendezés-
sel. Koroknai Péter elmond-
ta, hogy a kéményseprői 
szolgáltatással kapcsolatban 
bővebb információkat a 
1818-as telefonszámon a 9-es 
menüpontban is kaphatnak 
az érdeklődők.

Mozgalmas időszakot hagy-
tak maguk mögött a Mező-
kövesdi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság munkatársai, 
akik főként a heves nyári 
viharok miatt kaptak riasztá-
sokat az elmúlt időszakban.

Július elején az Ifjúsági úton, 
valamint a Zsóri üdülőterületén 
kidőlt fákat kellett eltávolítani-
uk a lánglovagoknak. Az erős 
szél nem csak Mezőkövesden 
okozott gondot, a szakemberek 
Bükkábrányba, valamint Tardra 
tarlótüzek mellett széna-, vala-
mint gabonatüzekhez vonultak 
ki. Július 13-án jelentős károkat 
okozott a vihar, Négyesen és 
Borsodivánkán fák dőltek az 
útra és vezetékekre, továbbá 
Négyesen a gátőrház tetejét is 
megbontotta a viharos erejű 
szél. Mezőkövesden a Gábor 
Áron úton pedig telefonveze-
tékre dőlt egy fa. Július 16-án 
ismét a viharos szél adott mun-
kát a szakembereknek.

– Itt Mezőkövesden több 
mint 10 helyre kellett kivonul-
nunk fakidőlések miatt. Ezen 
felül a térségben Bogácsról, 
Tardról, Mezőkeresztesről, 
Szomolyáról és Szentistvánról 
is kaptunk riasztást – mondta 
Koroknai Péter, tűzoltó alez-
redes, a Mezőkövesdi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság 
tűzoltóparancsnoka.

Július 27-én Bogács mellett 
egy villámcsapás miatt kigyul-
ladt fát oltottak el a tűzoltók, 
majd július utolsó és augusztus 
első napján ismét fakidőlések 
miatt riasztották a lánglovago-
kat. Augusztus 2-án mintegy 
7 hektáron égett a szalma 
Szomolyán, hat nappal később 
pedig Mezőkeresztes mellett 
kb. 40 szalmabála gyulladt ki. 

BALESETEK Július 14-én 
Mezőkeresztesen egy kamion 
leszakított egy légvezeté-
ket és a villanyoszlopot is 

kettétörte. Július 23-án egy 
személygépkocsi és moto-
ros ütközött a 3-as számú 
főúton. A balesetben egy 
személy megsérült, akit 
orvosi ellátásban részesítet-
tek. Másnap a Kavicsos-tóba 
fulladt egy mezőkövesdi férfi, 
ahol a tűzoltók szintén segít-
séget nyújtottak. Július 25-én 
egy személygépkocsi futott 
rá az autópálya lehajtójának 
szalagkorlátjára, itt szemé-
lyi sérülés nem történt, de 
a gépjárműben jelentős kár 
keletkezett. Három nappal 
később az Ifjúsági úton gáz-
szivárgást észleltek, a bizton-
ság érdekében ideiglenesen 
a lakókat ki kellett telepíteni. 
Augusztus 2-án Mezőköves-
den az Arany János utcában 

egy mosógép égett ki, itt 
szintén szükség volt a tűzol-
tók beavatkozására.
– A riasztások száma nem nőtt 
az elmúlt évekhez viszonyítva. 
Az mindenképpen érdekes, 
hogy jelentősen megnőtt a 
viharkárok, ezen belül is a 
fakidőléses eseteink száma, 
ugyanakkor valamivel keve-
sebb tűzeset történt, mint az 
elmúlt években – összegezte az 
eseményeket Koroknai Péter. 

Hasznos tanácsként 
elmondta, viharos időjárás 
esetén lehetőleg ne parkoljunk 
nagyobb fák alá, emellett rend-
szeresen ellenőrizzük a háztető, 
valamint a cserepek állapotát, 
mert viharos szél esetén a 
tetőszerkezetben jelentős károk 
keletkezhetnek. 

A tüzelő-, fűtőberendezések, valamint a kémények ellenőrzése július 1-jétől átkerült az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság feladatkörébe. A lakosságot érintő legfontosabb változás, hogy ingye-

nes lett a tüzelő-fűtő berendezések kötelező felülvizsgálata, valamint ellenőrzése és tisztítása.

Elsősorban a heves zivatarok, 
a kidőlt fák és a leszakadt vezetékek jelentettek 

feladatot városunk tűzoltóinak nyáron.

A természet adott  munkát
B. K.

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

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: augusztus 28.

RÁKÓCZI ÚTI SERVITA KÁPOLNA
Minden hónap második keddjén 14 órától 
szentmisét, illetve minden második szombaton, 
szintén 14 órai kezdettel imaórát tartanak, amely-
re szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden pénteken 
18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. Minden 
hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít a 
Szent László templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a Reuma kórházban
Minden hónap második és negyedik szerdá-
ján 17 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül): hétköznap 
és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 18–22 óráig, 
ünnepnapokon: 8–22 óráig 
KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra): csak sürgős 
esetben: 22–8 óráig (hétköznap 7.30 óráig) 

augusztus 20–26-ig
GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/a)

augusztus 27.
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)
augusztus 28 – szeptember 3-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

szeptember 4–10-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

augusztus 27. 
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

szeptember 3.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

szeptember 10.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Programajánló
augusztus 28. vasárnap

17 órától IV. Nyárvégi Fergetegparty 
a Városi Sportcsarnokban
szeptember 3. szombat

XVIII. Országos Mezőgazdasági 
Gépésztalálkozó a Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeumban 
szeptember 7. szerda

9 órától 14 óráig „Halló, még itt vagyok” nyugdíjas 
klubok kulturális találkozója a Közösségi Házban
szeptember 7. szerda

16 órától Irodalmi Kávéház a Közösségi Házban
szeptember 9. péntek

18 órától Akrobatikus rock and roll bemutató 
a Közösségi Házban
szeptember 10.  – október 10. 
Életmódváltó Hetek több helyszínen
szeptember 15. csütörtök
18 órától Mirandolina, te drága – a kassai Thália 
Színház előadásában a Közösségi Házban
szeptember 17. szombat
XII. Tour de Mezőkövesd a Kavicsos-tó és 
Szabadidőparkban
szeptember 17–18. szombat-vasárnap
Kulturális Örökség Napjai a Matyó Múzeumban, 
a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúze-
umban és a Takács István Gyűjteményben

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

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

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban augusztus 2. és 15. között 10 
házasságkötést és 12 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátarto-
zóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Gulyás János Ferenc – Kertész Andrea

Fügedi Dániel – Murányi Katalin
Pap Zoltán – Zelei Anita
Suha Iván – Balog Tímea

Molnár Viktor – Poczik Gabriella
Horváth Zoltán Lajos – Abuczki Anita
Pető Tamás Márton – Kovács Veronika

Fülöp Szilárd – Kovács Nóra
Haláleset:

Bajzát János 63 éves,
Edőcs Józsefné 86 éves,

Horváth Tibor István 54 éves 
mezőkövesdi lakos.

Az Alapfokú Művészeti Iskola ünnepélyes tan-
évnyitójára 2016. szeptember 2-án 17 órakor 
kerül sor a Közösségi Házban. A tanévnyitót kö-
vetően kerül sor az órabeosztásra, ezért kérjük, hogy 
az iskolai órarendjüket hozzák magukkal a gyerekek, 
illetve a még kint lévő bizonyítványokat adják le a 
szaktanároknál. Sikeres tanévet kívánok!

Mozerné Horga Stefánia
tagintézmény-vezető

Meghívó

HELYREIGAZÍTÁS Az előző, 2016. július 19-augusztus 1. 
napja közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatásomban 
egy pár neve elírásra került, melyet hivatalunk felé jeleztek. 
Tóth Csaba és Pázmándi Réka a pár neve helyesen. 
Az elírásért szíves elnézésüket kérem. Marton Mónika aktő.
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Szeptember 7. szerda, Közösségi Ház

17 órától: Barátságos óriás
színes, amerikai-angol-kanadai 
családi film, 2016

19 órától: Rossz anyák
színes, magyarul beszélő, amerikai 
vígjáték, 2016

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás 
vízadagoló gépeink megvásárolhatók 
és bérelhetők is! Többféle típusú 
vízből választhat: nátriumszegény 
(szívbarát) ásványvíz, ionizált 
lúgos víz, természetes jódos és 
lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen 
lúgos szénsavmentes ásványvíz. 

Fresh Aqua Kft.
www.freshaqua.hu | 30/285-2427

Fresh aqua
Frissüljön munka közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

IV. Matyó Őszi Gyümölcs-
Zöldség Kiállítás

2016. szeptember 16-17.
Helyszín: Mezőkövesd, 
Kisjankó Bori u. 5–7. Táncpajta

Kérjük Mezőkövesd lakosait, hogy a 
kertjeikben termett gyümölcsöket, 
zöldségeket hozzák el a kiállításra. 
Mutassuk meg egymásnak, miket 
termelünk otthonunkban!

Óriás tökök versenye. Keressük 
matyóföld legnagyobb tökét.

Saját készítésű lekvárokat, szörpöket 
is várunk. Osszuk meg egymásközt a 
recepteket.

Sütemények versenye! Édes és sós 
sütemények versenye. Kérjük, hozzák 
el kedvenc sütijüket!

Őshonos szabadgyökerű gyümölcs-
fák és örökzöldek vására

Érdeklődni: matyokertklub@gmail.
com vagy 70/6984183; 30/9365078; 
20/2658059 telefonszámokon.

Matyó Kertbarát Egyesület

MEGHÍVÓ
A Matyó Nagymama Klub Egyesület 

XVI. alkalommal rendezi meg a

„HALLÓ MÉG ITT VAGYOK”
BAZ. Megyei Nyugdíjas Klubok 

Kulturális Találkozóját.

Szeretettel meghívunk 
minden érdeklődőt.

Helyszín: Mezőkövesdi Közösségi Ház 
színház terme.

Időpont: 2016.szeptember 7. 
(szerda) 9 órakor

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Moziajánló

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A „MATYÓ HÍMZÉS ÚJRA (T)ÖLTVE” – kurzus hallgatói nevében hálás szívvel 
mondok köszönetet a Matyó Népművészeti Egyesületnek, valamint a Földművelésügyi Minisztérium 
Hungarikum Bizottságának, hogy lehetővé tették számunkra a 120 órás tanfolyamon való részvételt. Ok-
tatóinknak, aranykezű mestereinknek pedig azért tartozunk hálával, mert igazán lelkiismeretesen átadták 
nekünk tudásukat: aranykezűek és aranyszívűek, amilyenek csak a matyók lehetnek. K. Dudás Mária
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SPORTKALAUZ

Bravúros döntetlen 
a bajnok ellen

Videoton FC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
2-0 (2-0)
Csapatunk a tavalyi bajnokság 
ezüstérmesének, a Videoton 
FC csapatának vendégeként 
lépett pályára az OTP Bank 
Liga 5. fordulójában augusz-
tus 13-án. A felcsúti Pancho 
Arénában rendezett összecsa-
pás mezőkövesdi lehetőséggel 
kezdődött. Egy villámgyors 
akció végén Kink kapott remek 
labdát, majd Nego szorításában 
éles szögből kevéssel a ke-
resztléc felé tüzelt. A helyzetre 
góllal válaszoltak a hazaiak, a 
9. percben Pátkai helyezett kö-
zelről a kapuba egy jobb oldali 
szögletet követően. Négy perc-
cel később már kétgólos volt a 
hazaiak előnye, miután Nego 
beadása után Lazovics lőtt a bal 
alsó sarokba a 13. percben. Pár 
másodperccel később Strestik 
szépíthetett volna, azonban 
Kovácsik remek vetődéssel fel-
szedte a labdát a támadó elől. 
A játékrész második felében 
hazai oldalon Bódi és Géresi, 
míg a mieink közül Strestik 
veszélyeztetett, de újabb gól 
nem született a szünetig.

Fordulás után a fehérvári 
Bódi távoli lövése, kövesdi 
részről pedig Egerszegi 22 
méteres bombája kecseg-
tetett leginkább góllal, de a 
lehetőségek mindkét oldalon 
kimaradtak.

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Újpest FC 0-2 (0-2)
A 6. fordulóban a nagy 
múltú, 4. helyezett fővárosi 
együttes látogatott Mezőkö-
vesdre augusztus 17-én.

A csapatok az első perctől 
bátran futballoztak, jó iram és 
változatos játék jellemezte a 
mérkőzést. Az első negyedóra 
végén Frőhlich kísérletét ütötte 
ki Balajcza, majd a kipattanót 
Strestik a bal alsó sarokba lőtte, 
azonban a játékvezető les cí-
mén érvénytelenítette a gólt. A 
29. percben vezetést szerzett az 
Újpest, miután egy formás jobb 
oldali akció végén Andric lőtt 
közelről a hálóba. Tíz perccel a 
szünet előtt Kink, a túloldalon 
pedig Diarra hagyott ki nagy 
helyzetet, majd közvetlenül 
a szünet előtt megduplázták 
előnyüket a látogatók. Mohl 
szabadrúgása a felső lécen csat-
tant, a labda azonban Diarra elé 
került, aki egy csel után a bal 
felső sarokba helyezett.

KÖVESDI FÖLÉNY Együttesünk 
fordulás után azonnal neki-
esett a lila-fehéreknek és nagy 
nyomás alatt tartotta az Újpest 
kapuját. Ebben a periódusban 
a két legnagyobb lehetőséget 
Strestik és Pauljevics fejesei 
jelentették az 56., valamint az 
57. percben, a hálóba azonban 
egyikük sem tudta bejuttatni 
a labdát. A mérkőzés utolsó 
nagy lehetősége a csereként 
pályára lépő Vosahlík nevéhez 
fűződött, aki egy remek beadás 
után két újpesti védő szorítá-
sában 5 méterről a keresztléc 
fölé bombázott.

Ferencvárosi TC 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
2-2 (1-0)
Együttesünk augusztus 21-én 
a bajnoki címvédő fővá-
rosi együttes vendégeként 

lépett pályára Budapesten, 
a Groupama Arénában. A 
várakozásoknak megfelelően 
a 2. helyen állomásozó zöld-
fehérek kezdték jobban a 
mérkőzést, akik a 9. percben 
előnyhöz jutottak. Egy gyors 
hazai akció végén Varga 
indította remekül Djuricint, 
a támadó Tujvel mellett a 
jobb alsó sarokba helyezett. 
Együttesünk hálóőre az 
első negyedóra végén előbb 
Djuricin, öt perccel később 
pedig Böde kísérletét hatás-
talanította. Labdarúgóink a 
játékrész felénél Strestik ré-
vén kétszer is egyenlíthettek 
volna, de előbb a védők, majd 
Dibusz tisztázott a veszélyes 
lövések után.

A folytatásban ismét az 
FTC dolgozott ki nagy hely-
zeteket, többek között Trinks 
és Djuricin is növelhette 
volna a különbséget, Tujvel 
azonban hiba nélkül védett. 

KÖVESDI FORDÍTÁS Fordulás 
után ismét Djuricin és Trinks 
előtt adódott gólszerzési lehe-
tőség, majd a 60. percben Gera 
csukafejesét hárította Tujvel. A 
kimaradt lehetőségre góllal vá-
laszoltak labdarúgóink. Strestik 
végzett el szabadrúgást a hazai 
térfél közepéről, a csatár beíve-
lését Fótyik csúsztatta Bacelic-
Grgic elé, akinek a lövése ugyan 
lecsorgott Dibuszról, de a jól 
helyezkedő Hudák két lépésről 
a hálóba passzolt a 63. percben. 
Csapatunk a 79. percben szinte 
lekopírozta az egyenlítő gólt, 
Strestik szabadrúgását köve-
tően ezúttal Bacelic-Grgic a 
védőket megelőzve csúsztatott 

fejjel a kapu bal oldalába. Soká-
ig nem örülhettünk azonban a 
vezetésnek, három perccel a gól 
után Nagy Dominik szlalo-
mozott végig a kövesdi védők 
között és éles szögből a léc alá 
bombázott.

A hajrában több helyzet 
már nem alakult ki, így csapa-
tunk rendkívül értékes pontot 
szerzett a bajnoki címre esé-
lyes Fradi vendégeként.
– Óriási dolog a Fradi-pályán, 
egy bajnokesélyes csapat ellen 
pontot szerezni. A játékosok 
végig hittek abban, hogy sike-
resek lehetnek és ezért nagyon 
sokat dolgoztak a mérkőzésen. 
Szeretném megköszönni a 
szurkolóinknak és játékosaim-
nak a kitartást és az akaratot – 
mondta Pintér Attila, csapatunk 
vezetőedzője.

TIZEDIK HELY Labdarúgó-
ink hét fordulót követően 
a Pakssal holtverseny-
ben a 10. helyen állnak 
a tabellán 6 ponttal. A 
bajnokságot a 16 pontos 
Vasas vezeti az egyaránt 
14 pontos Ferencváros és 
Haladás előtt. 

Az OTP Bank Ligá-
ban háromhetes szünet 
következik a magyar 
válogatott első világbaj-
noki selejtező mérkőzése 
miatt. Csapatunk legkö-
zelebb a tervek szerint 
szeptember 10-én játszik 
majd újra bajnoki mérkő-
zést, amikor a Budapest 
Honvéd érkezik majd 
Mezőkövesdre.

Fordulatos mérkőzésen, 2-2-es döntetlent 
játszott városunk felnőtt együttese a baj-
noki címvédő Ferencváros vendégekét. A 

bravúros pontszerzés mellett a Videoton és 
az Újpest ellen kikaptak labdarúgóink.

Bódi Krisztián

Fordulatos mérkőzésen, értékes pontot szereztek labdarúgóink 
a Ferencváros ellen (Fotó: Mezőkövesd Zsóry)
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SPORTKALAUZ

Tisztes helytállás 
a sztárok ellen

A K&H férfi kézilabda liga nyi-
tómérkőzésén Magyarország, 
egyben Európa egyik sztárgár-
dáját látták vendégül Molnár 
Ferenc tanítványai augusztus 
21-én. A fiatal szakember most 
debütált először tétmeccsen 
felnőtt együttesünk kispadján. 
Az MKC gyakorlatilag minden 
poszton megerősítette keretét 
nyáron, ugyanakkor a tervek kö-
zött szerepel még egy balátlövő 
leigazolása. Az edzőmérkőzések 
eredményei alapján jó úton jár 
a csapat, többek között legyőz-
ték a Gyöngyöst és az alaposan 
megerősödött Ferencvárost is.

HORVÁT ÁTLÖVŐ A felkészülés 
során komolyabb sérülések 
nem hátráltatták a munkát, így 
a Veszprém ellen a legerősebb 
összeállításban léphetett par-
kettre az MKC. A találkozón 
lehetőséget kapott csapatunk-
ban a horvát Marko Vukic is. 
A 23 esztendős bal átlövő a 
HC Zagreb csapatától érkezett 
Mezőkövesdre.

A bakonyiak mindössze 
két összecsapást játszottak 
le a mezőkövesdi fellépésük 
előtt. Javier Sabate együttese 
felkészülési összecsapáson 34-
27-re legyőzte a román bajnok 
Dinamo Bukarestet, míg hét 
közben 28-24-es sikert értek el 
a Balatonfüred ellen lejátszott 
bajnoki találkozón. 

GYÓGYULJ MEG, ALETTA! A 
mezőkövesdi Magico Ultras 
szurkolói csoportjának tagjai 
jótékonysági akció keretében 
a mérkőzés előtt pénzgyűjtést 
szerveztek Nyeste Alettának, 
aki leukémiában szenved. A 
hatéves kövesdi kislány meg-

segítésére a mérkőzés előtt és 
alatt is várták a felajánlásokat, 
amit egy steril szoba kialakítá-
sára fordítanak.

Az összecsapás gyász-
szünettel kezdődött, az MKC 
egyik törzsszurkolójának, Gál 
Rolandnak a tiszteletére.

JÓ KEZDÉS Az MKC egyáltalán 
nem volt megilletődve az össze-
csapás elején, ezt alátámasztja, 
hogy a 4. percben már 3-1-re 
vezettek kéziseink. Ezt követően 
gyorsan váltottak a látogatók, 
akik zsinórban öt gólt dobtak 
válasz nélkül és megfordították 
az eredményt. Ezt követően 
egészen a játékrész feléig fel-
váltva potyogtak a gólok, majd 
ismét jött egy 5-0-ás veszprémi 
széria, melynek eredményeként 
a 23. percben 15-7-es előnyben 
voltak Ancsinék. A veszpré-
miek a játék minden elemében 
felülmúlták csapatunkat ebben 
az időszakban, ugyanakkor szép 
védésekből és remek találatok-
ból hazai oldalon sem volt hiány. 
Csapatunk a hajrában két gólt le 
tudott faragni hátrányából, így a 
szünetre hat találatos vezetéssel 
vonulhattak a vendégek.

NŐTT A KÜLÖNBSÉG Fordulás 
után egy perc alatt Radnics és 
Kiss is üres kapusgólt szerzett, 
de ettől közelebb nem sikerült 
felzárkózni a dunántúliakhoz 
három gyors góllal gondoskod-
tak a megnyugtató különbség 
visszaállításáról. Kézilabdá-
zóink a 43. percig remekül 
tartották magukat, majd ismét 
jött egy 5-0-ás veszprémi etap, 
így 10 perccel a szünet előtt 
27-17 állt az eredményjelzőn. 
Ezzel párhuzamosan a veszp-

rémi fiatalok is pályára léptek 
és tartani tudták a különbséget. 
A mérkőzés utolsó percében 
előbb Gajic vette be a kövesdi 
kaput, viszont az utolsó talála-
tot a mezőkövesdiek szerezték 
egy nem mindennapi gól for-
májában, Kovács Bence ugyanis 
egy gyönyörű kínai figura végén 
állította be a végeredményt.

A találkozó jó tesztmér-
kőzésnek bizonyult, mindkét 
csapat több taktikai variációt 
is kipróbált a 60 perc során.
– Gratulálok a Veszprém 
megérdemelt győzelméhez. 
Nekünk három hét múlva 
kezdődik majd el a bajnokság, 
addigra kell jó formába kerül-
nünk. A mai teljesítménnyel 
nem vagyok maradéktalanul 
elégedett, voltak hibáink, de 
úgy gondolom, hogy jó úton já-
runk – mondta Molnár Ferenc, 
együttesünk vezetőedzője.
– Először is gratulálok ellenfe-
lünknek és szurkolótáborának 
a végig sportszerű buzdításért. 
Gratulálok csapatomnak is, 
mert ugyan voltak még hibá-
ink, de mérkőzésről mérkőzés-
re érezhető a fejlődés játékun-
kon – értékelte a találkozót 
Javier Sabaté, a veszprémiek 
vezetőedzője.

EDZŐMECCSEK A Veszprém 
elleni összecsapás előtt több 
edzőmeccset is lejátszot-
tak Szepesiék. Korábban 
beszámoltunk róla, hogy a 
Békés ellen 26-22-es, az FTC 
ellen pedig 31-29-es győzel-
met aratott csapatunk. Ezt 
követően az első osztályú 
Gyöngyössel 23-23-ra végzett 
Molnár Ferenc együttese, 
míg a gyöngyösi visszavágón 

27-26-os kövesdi siker szü-
letett. A két találkozó között 
az NB I/B-s Nyíregyháza SN 
gárdáját 31-25-re múlták felül 
a mieink Mezőkövesden.

Csapatunk legközelebb 
augusztus 26-a és 28-a között 
az orosházi Gyopárosfürdő 
Kupán vesz részt, majd szep-
tember 2-án 18 órától Ózdon 
vendégeskedik.

Az MKC további bajnoki 
menetrendje: 

2016. szeptember 10. (szombat) 18:00 
Mezőkövesdi KC – Eger SBS Eszterházy

 2016. szeptember 16. (péntek) 18:00 
Ceglédi KKSE – Mezőkövesdi KC 

2016. szeptember 24. (szombat) 18:00 
Mezőkövesdi KC – Balmazújvárosi KK 

2016. október 1. (szombat) 18:00 
Csurgói KK – Mezőkövesdi KC 

2016. október 5. (szerda) 18:00 
Mezőkövesdi KC – Balatonfüredi KSE 

2016. október 14. (péntek) 18:00 
Grundfos Tatabánya KC – Mezőkövesdi KC 

2016. október 18. (kedd) 18:00 
Telekom Veszprém – Mezőkövesdi KC 

2016. október 22. (szombat) 
egyelőre nincs időpont 
Mezőkövesdi KC – MOL-Pick Szeged 
2016. október 29. (szombat) 18:00 
Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyös 

2016. november 12. (szombat ) 18:00 
Mezőkövesdi KC – Orosházi FKSE- LINAMAR 

2016. november 20. (vasárnap) 18:00 
Váci KSE – Mezőkövesdi KC 

2016. november 26. (szombat) 18:00 
Mezőkövesdi KC – Sport36-Komló 

2016. december 3. (szombat) 18:00 
Mezőkövesdi KC – CYEB Budakalász 

2016. december 17. (szombat) 18:00 
Eger SBS Eszterházy – Mezőkövesdi KC 

bokri

Tízgólos vereséget szenvedett városunk első 
osztályú felnőtt csapata hazánk egyik legerősebb 

együttese, a Veszprém ellen. Kézilabdázóink 
legközelebb szeptember 10-én játszanak majd 

bajnoki mérkőzést, a szomszédvár Eger ellen.
Jól tartották magukat kézilabdázóink 

a világsztárokat felvonultató bakonyiak ellen



 Mifelénk magasra
nő a mászóka

A körülöttünk lévő értékek teszik igazán otthonossá világunkat. 
Azon dolgozunk, hogy szolgáltatásaink is ilyen értéket
jelentsenek számodra.

Ismerd meg te is legújabb tévé-, internet- és telefoncsomagjainkat. Szívesen 
segítünk választani közülük akár az otthonodba, akár vállalkozásodhoz!

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: 06 1 801 7940

…és van Invitel! 
160832-FI1
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A Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
nagy hagyományokra 
visszatekintő eseményét 

új helyszínen, a felújított családi 
medencénél rendezték meg ebben 
az évben. A fesztivál keretében 
összesen 7 előadó lépett színpadra. 
„Bemelegítésként” Csordás 
Tibi, az ex-Fiesta frontembere 
szórakoztatta a több száz fős 
közönséget. Előadásában olyan 
ismert dallamok csendültek fel, 
mint például a Bonita, vagy a Jött 
veled a nyár. Ezt követően az FLM 
együttes slágerei közül elhangzott 

a Megtalállak még, a Véget ért a 
nyár, de olyan örökzöld slágerek is, 
mint a Szerelem első vérig, vagy 
a Tűzvarázsló. A Desperado régi 
és új dalokat egyaránt játszott 
és szintén remek hangulatot 
varázsolt a Zsóry fürdőbe. A nagy 
slágereket, egyebek mellett az 
Akarom őt, vagy az Ég Veled című 
dalt a közönség is együtt énekelte 
a tagokkal. Josh szintén népszerű 
slágerekkel érkezett Mezőkövesdre. 
Előadásában a Félember, a Vár rám 
az ismeretlen, valamint a Zakatol 
a szívem is felcsendült, majd a 

remek hangulatot a Happy Gang 
fokozta tovább. A sokáig voltam 
távol, a New York, Rio, Tokió, 
valamint a Fiatal szerelem című 
slágerek szövegét mind a mai 
napig sokan ismerik.

NAPJAINK SZTÁRJAI A Bytheway 
saját számok mellett feldolgo-
zásokat adott elő műsorában. 
Felcsendült például Cserháti Zsuzsa, 
az R-GO illetve a Wellhello egy-egy 
slágere, míg a saját szerzemények 
közül egyebek mellett a Szelfigyár, 
a Sose múló nyár és a Kicsit fékezz 

című számot is meghallgathatták a 
látogatók. A nap és a Zsóry fesztivál 
utolsó előadójaként Horváth Tamás 
& Raul szórakoztatta a közönséget. 
A formáció legismertebb és leg-
népszerűbb dalai közül a tagok el-
énekelték például a Boldog vagyok, 
a Táncol velem a világ, valamint a 
Beléd estem című slágert is.

A rendezvényen a 
Hungarian Pop Top című 
műsorhoz felvételt készített 
a Muzsika Tv, amit a későbbi-
ekben a csatornán meg lehet 
majd nézni.

Buli
Ismert könnyűzenei előadók, 

többek között Csordás Tibi, Josh, a 
Desperado, valamint Horváth Tamás 

& Raul is fellépett az augusztus 12-
én rendezett Zsóry Fesztiválon.

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofi t Kft. 
Hajdu Ráfi s János Mezőgazdasági Gépmúzeum 
és a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú 

Alapítvány tisztelettel meghívja Önt a

XVIII. ORSZÁGOS
MEZŐGAZDASÁGI

GÉPÉSZTALÁLKOZÓRA
2016. szeptember 3.

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

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

A rendezvény fővédnöke:

Tállai András 
a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, 

parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselője

Védnök:

Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd város polgármestere

Program
9.00 Veterán motorok, autók, traktorok, haszonjárművek indulása a 

gyülekezési helyre, útvonal: Erzsébet királyné út, Dózsa György út 
– Mátyás király úti sarok (a Gépmúzeumtól Ikarus veterán autóbu-
szok szállítják az érdeklődő vendégeinket). 

9.30 Járművek felvonulása, útvonal: - Mátyás király út (Mezőkövesd 
főutcája) – Kavicsos-tó és Szabadidőpark, József Attila út, - Eötvös 
József út.

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

11.15 A visszaérkezett gépek bemutatása, a gépek parkoltatása az 
Eötvös J. út két oldalán, a József A. út. és a Cserfa utca között.

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

Helyszín: a múzeum melletti játszótér
11.15 Csirmaz István a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Kh. Alapít-

vány kuratóriumának elnöke köszönti a megjelent vendégeket. 

Üdvözlések, köszöntők
A házigazdák, a meghívott közéleti és politikai személyiségek 

üdvözlik a jelenlévő gépészbarátokat:
- Tállai András a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, 

parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, térségünk ország-
gyűlési képviselője

- Dr. Fekete Zoltán Mezőkövesd város polgármestere
- Hajdu Rá� s János múzeumalapító és Kádár Zoltán múzeumvezető
 
12.00 A vendégek stabil és lokomobil típusú erőgépeinek bemutatá-

sa, valamint mezőgazdasági gépek, eszközök bemutatása 
A gépeket bemutatja Tóth Ernő kertészmérnök Budapest

12.45 Gőzgépes cséplésbemutató a budapesti Szekeres gépészcsa-
lád és a „Vácrátóti Gépészbarátok” cséplőbandájának közreműkö-
désével. 

13.00 Ebédszünet - Táncpajta.

14.00 Szakmai előadások a „Gazdaházban”
Levezető elnök: Jálics Károly c. egyetemi docens Miskolci Egyetem 
Gép és Terméktervezési Tanszék 
Előadók:
- Süli Csaba vezérigazgató „A mosonmagyaróvári Kühne Mezőgazda-

sági Gépgyár Zrt. 160. éve”
- Dr. Hentz Károly múzeumigazgató Mezőgazdasági Eszköz és 

Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum Gödöllő, bemutatja „A magyar 
traktorgyártás első 100 éve” című időszakos kiállítást 

- Lázár László titkár, Erdélyi Múzeum - Egyesület, Agrártudományi 
Szakosztály, Románia „Az erdélyi agrármúlt kutatása és az Erdélyi 
Múzeum – Egyesület szerepe” 

- Ványai Gusztáv gyűjteménytulajdonos – bemutatkozik az „Okos Gé-
pek - Találékony Emberek” - mezőgazdasági hagyományok gyűjte-
ménye Nagyrábé. 

Folyamatos programok
- a Hajdu Rá� s János Mezőgazdasági Gépmúzeum és a múzeum-

barát magángyűjtők műtárgyaiból kiállított „Kühne” típusú me-
zőgazdasági gépek, eszközök tekinthetők meg az „Tüzelősól” előtti 
szabad téren a gyáralapítás 160. évfordulójának tiszteletére. 

- a „Gazdaház” melletti gépszínben fotódokumentációs tablókiál-
lítás mutatja be a Kühne gépek sokszínűségét, Réz Gyula ny. muze-
ológus rendezésében.

- A BAZ. Megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamara információs sát-
rában a megye aktuális agráréletéről kaphat tájékoztatást a kedves 
látogató.

Látogatóink részére kovácsbemutatót, működő modell- és ma-
kett kiállítást, interaktív foglalkozásokat, kukoricamorzsolást, da-
rálást, gabonaszelelést, valamint a matyó kultúra remekeiből (hím-
zés, bútorfestés, kerámia) vásárlással egybekötött kiállítás tekinthe-
tő meg. 

Kovács Szabolcs népi iparművész, a Népművészet Mestere bemu-
tatót tart a matyó bútorfestés motívumvilágából.

Monoki Imre kisújszállási és Csatári Sándor kiskunhalasi magán-
gyűjtők bemutatják gyűjteményük eddig nem látott, egyedi darab-
jait.

Melegen sajtolt növényi olajok, méz és méztermékek, kenyérlán-
gos, sima lángos, aszalt gyümölcs, kürtöskalács, minőségi bor- és pá-
linkamustra, termelői sajtok kóstolására, vásárlására van lehetőség.

 

Kedves vendégeinket várjuk szeretettel!
További információ: Kádár Zoltán múzeumvezető

A programváltozás jogát fenntartjuk!

„Kühne E4”  típusú stabilmotor 1928

A KÜHNE Mezőgazdasági Gépgyár Rt. 1928-ban

a Zsóryban

Desperado
Csordás Tibi

Bytheway

Bódi K.


