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A különböző járművek látványos 
felvonulása idén is remek kezdésnek 
bizonyult: érzékszerveinket rabul 

ejtette a traktorok  sajátos hangja, a jelleg-
zetes benzingőz, a buszok, autók kürtölése 
és a színes gépek tarka látványa. 
– 117 négykerekű gép, valamint számos 
motor, busz, teherautó, összesen mintegy 
150 jármű vonult fel a Mátyás király úton 
a Dózsa György úttól, a Kavicsos-tó és Sza-
badidőparkig, majd vissza a gépmúzeum 
elé. Idén, nagy örömünkre, a múzeumunk 
egyik régi, Csepel 344-es típusú teherautója 
is részt vett a meneten, amelyet Babócsáról, 
Bolhóról érkező barátaink újítottak fel 
nekünk az elmúlt héten. Évről évre egyre 
több gépész, gépszerető hozza el és mutatja 
meg itt saját járművét – emelte ki Kádár 
Zoltán, a gépmúzeum igazgatója. 

Idén az ország számos részéről, és több 
külföldi országból is érkeztek vendégek, 
például Luxemburgból, Szerbiából, Erdély-
ből. A hajdúböszörményi Szabó János már 
többször részt vett a felvonuláson. 
– Idén egy alumíniumdugós, átalakított, 
45 lóerős GS35-ös traktorral vettem részt 
a találkozón, habár a családban több 10, 
újfajta traktor is van, mégis ez a legked-
vesebb a számomra. Nagyon szeretünk 
ide járni, ez már egy kimagasló, szakmai 
berkekben is méltán elismert rendezvény 
– hangsúlyozta Szabó János. 

A SZAKMA ÜNNEPE Csirmaz István, a 
Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú 
Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelente-
ket a múzeum melletti játszótéren felállított 
színpadon, majd a rendezvény fővédnöke, 
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium miniszterhelyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője mondott beszédet. A 
politikus egyebek mellett méltatta az immár 
„felnőtt korba lépett” rendezvényt, amelyet 
évről évre színvonalasabban szerveznek meg 
a kultúránkat, történelmünket, a technikát 
és a gépeket szerető emberek. Hozzátette, 
hogy ennek létrejöttében hatalmas szerepe 
van Hajdu Ráfis Jánosnak, aki létrehozta ezt 
a gyűjteményt és egész életét a gépeknek 
szentelte és szenteli ma is. Az esemény véd-
nöke, dr. Fekete Zoltán polgármester köszön-
tőjében kiemelte, hogy a gépésztalálkozó az 
elmúlt években a város egyik legrangosabb 
rendezvényévé nőtte ki magát. Hajdú László, 
a B-A-Z. Megyei Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara megyei alelnöke örömét fejezte ki, 
hogy információs sátrukkal – idén először – 
jelen lehetnek a rendezvényen.

A beszédek sorát Kádár Zoltán 
múzeumigazgató zárta, aki köszöne-
tet mondott a múzeum rendszeres 
támogatóinak, a segítőknek, akik anyagi 
hozzájárulásukkal, vagy munkájukkal 
segítették a találkozó megvalósítását. 

Az ünnepi műsort a Matyóföldi Alkotók és 
Művészetpártolók Egyesülete állította össze. 

A hagyományokhoz hűen a program 
szombat délután a szakmai előadásokkal 
folytatódott. Az idei év központi témája az 
immár 160 éves mosonmagyaróvári Kühne 
Mezőgazdasági Gépgyár volt. (A szakmai 
előadásokról, a témáról bővebben lapunk 6. 
oldalán olvashatnak.) 

ÉLŐ PROGRAMOK A traktorokat, stabil 
motorokat a nézelődők kedvéért a 
géptulajdonosok többször beindították. 
Nagy érdeklődés övezte azt a bemutatót 
is, amely során láthattuk, hogyan zaj-
lott régen a gőzgépes cséplés. Tóth Ernő 
kertészmérnöktől közben megtudhat-
tuk, a régi időkben hogyan is dolgoztak 
a cséplőgéppel. 

Minden évben egy-egy mezőkövesdi 
alkotó számára is lehetőséget biztosí-
tanak a bemutatkozásra. Idén Kovács 
Szabolcs bútorfestő, népi iparművész, a 
Népművészet Mestere a matyó bútorfes-
tés világába kalauzolta el az érdeklődő-
ket. A gépésztalálkozón, melyet a Hajdu 
Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum, 
a Mezőgazdasági Gépmúzeumért 
Közhasznú Alapítvány és a Mezőkövesdi 
KÖZKINCS-TÁR Nonprofit kft. szervezett 
régiségvásár, kovácsbemutató és kirako-
dóvásár is várta a vendégeket.

Kölcsönös szolgálat – a gépek és az ember
Mintegy 150 traktor, motor, veterán jármű hangja ragadott ma-
gával és csalogatott minket egészen a gépmúzeumig szeptem-
ber 3-án. Az Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó, melyet 

immár 18. alkalommal rendeztek meg, idén is tudott újat mutatni.

És hogy mitől különleges még ez a találko-
zó? A járó motorok önmagukban is érde-

kesek, de kipróbálni a kukoricamorzsolást, 
a darálást, a gabonaszelelést, vagy látni, 

amint egy hatalmas gép küzd az idővel, 
saját határaival, aztán eleinte komótosan, 

majd egyre gyorsabban zakatol, meg-
nézni a nagy traktorok makettváltozatát, 

valóban egyedülálló élmény. M. Zs.

A gépésztalálkozó fővédnöke és védnöke:
Tállai András és dr. Fekete Zoltán

Látványos bemutató: gőzgépes cséplés

Süli Csaba, a Kühne Mezőgazdasági 
Gépgyár Zrt. vezérigazgatója

A hajdúböszörményi Szabó János 
rendszeresen részt vesz a felvonuláson
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Nádfalnak rejtekén nádirigó fészek,
pelyhes újszülöttek várnak eleséget.
Anyjuk, apjuk kérik, hívják,
az egész nádtengert hangjukkal felsírják.

Csomótlan kákának tövénél vadrécék
cuppogva csámcsogják a tó terítékét.
Rucaöröm, tündérfátyol,
kagyló, kishal, mind megannyi bendőmámor.

Ladik siklik simán nádnak nyiladékán,
széttárt szárnnyal szürkegém áll vártán.
Arany, bíbor víznek tükre,
amott potyka fürdik, csillog izmos teste.

Bókoló fűzágak tó fölé kinyúlnak,
hosszú karjaikkal sellőlányt takarnak.
Haja hínár, arca rózsa,
víznek fodra ölelgeti, csókolgatja.

Sötétlő víz mélyén csuka leskelődik,
vörösszárnyú keszeg majd erre vetődik.
Fogsorerdő sűrűjében
főfogás lesz csukakirály bendőjében.

Békaporonty búvik sulyomrét árnyába,
szemeit forgatja, nehogy megtalálja,
csőrébe csippantva
szállni tanítgassa kéménynek ormára.

Kitaláltad ugye, hogy kiről beszélek?
Szépséges gólyapár rakott ottan fészket.
Békapecsenyének nincsen párja
három gólyafiók a torkába várja.

Fénylő napsugárlány égnek horizontján
fürösztgeti arcát csillámló víz habján.
Égi nyáját terelgetve
holdpásztor csillagsubát terít a vízre.

Bársonyneszezésű éjszakai csendben
bagolyvadász indul, szárnya halkan lebben.
Éjkirálynő tónak partján
álmokat fon vízi népnek ezüst rokkán.

Dr. Árvai Judit

Nyár 
a Tisza-tavon
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Kölcsönös szolgálat – a gépek és az ember
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VÁROSHÁZA

Esztétikus és egységes 
arculatú utcanévtáblákkal gazda-
godott településünk. A város 230 

utcájában mintegy 800 darab új 
utcanévtáblát helyeztek ki.

Új utcanévtáblák

Az elhasználódott, esztéti-
kailag nem megfelelő táblák 
cseréje mostanra idősze-
rű volt, hiszen a korábbi 
utcanévtáblákat több tíz évvel 
ezelőtt helyezték ki. Azóta csu-
pán névváltozás miatt kapott 
néhány utca új táblát. Ilyen 
volt például a rendszerválto-
zást követően, hogy a Lenint 
Gróf Zichy Jánosra, a Tanács-
köztársaságot Mátyás királyra, 

a Kun Bélát Cseresznyére, a 
Munkásőrt Mészáros Lázárra, 
a Ságvári Endrét Nagy Pálra, 
a Vörös Hadsereget Erzsébet 
királyné utcákra módosították, 
majd 2013-tól négy utca ka-
pott új elnevezést: a Bacsó Béla 
utca a Mindszenty József, a 
Marx Károly utca a Morvay Já-
nos, a Somogyi Béla a Bethlen 
István és a Felszabadulás utca a 
Klementina nevet kapta.

Az önkormányzat a költségvetési lehetőségeinek függ-
vényében 2015 őszén kezdte el a város egész területén az 
utcanévtáblák egységes lecserélését, majd a munkát 2016-
ban folytatták, amely augusztus végére be is fejeződött. 

Az új táblák formáját, elrendezését, betűtípusát a kép-
viselő-testület városüzemeltetésért felelős bizottsága hatá-
rozta meg. A kihelyezett táblák legyártása bruttó 1 751 000 
forintjába került az önkormányzatnak, amelyekre a gyártó 10 
év garanciát vállalt. 

Az utcanévtáblák egy része úgynevezett címeres tábla, 
amelyek a Mátyás király úton és a csatlakozó utcákban, illetve 
a központi városrész terein láthatóak. 

Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata minden évben 
külön forrást biztosít költ-
ségvetésében a település 
járdafelületeinek felújítá-
sára. A programot idén 
is folytatták, amely révén 
összesen 9 utcában kapnak 
új burkolatot a járdák. 

A Lehel, Liliom, Akác-
fa és Cseresznye utcákban 
már elkészült a felújítás, 
valamint befejezték a 
Mária utcában az útpadka 
építését is. Az Ady Endre, 
a Móra Ferenc, a Rezeda 
és a Sólyom utcai járdák 
korszerűsítése folyamat-
ban van. A járófelületek 
felújítására önkormány-
zatunk összesen 8 millió 
forintot fordított.

FELHÍVÁS ÁLLAMPOLGÁRI 
KÖTELESSÉGRE Mindany-
nyiunk számára fontos, 
hogy biztonságosan, 
akadályok nélkül tudjunk 
közlekedni a járdákon, 
azonban több esetben a 
járda mellé ültetett, de a 
gyalogútra beérő növény-
zet nehézséget okoz az 
ott sétálóknak, babakocsit 
toló anyukáknak, idősek-
nek, hiszen kerülgetniük 
kell az olykor szúrós 
bokrokat, vagy épp le kell 
hajolnunk a kerítésen 
túlnyúló faágak miatt.

Ezzel kapcsolatban az 
Önkormányzat felhívást 
intézett a mezőkövesdiek 
felé. Az önkormányzat 
közösségi együttélés sza-

bályairól szóló rendelete 
előírja, hogy a tulajdono-
soknak az ingatlanuk előtt 
a járda irányába belógó 
növényzetet vissza kell 
vágniuk. Az ingatlanról 
a növényzet a járda felé 
220 cm magasságig nem 
lóghat ki, valamint a járda 
úttest felé eső széle mel-
lett 50 cm szélességben és 
220-es magasságban kell a 
bokrokat, fákat, virágokat 
visszavágni. Ennek betar-
tását ellenőrzik, azonban 
ha a tulajdonos két hét 
türelmi időszakot köve-
tően sem tesz eleget a 
rendeletben foglaltaknak, 
akkor az önkormányzat 
az érintett növényzetet 
kivágatja. 

Tisztelt Ingatlan tulajdonosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 
Képviselő-testületnek a közössé-
gi együttélés alapvető szabályai-
ról, valamint ezek elmulasztásá-
nak jogkövetkezményieről szóló 
16/2013. (VI.27.) önkormányzati 
rendelet szerint az ingatlanuk 
előtt húzódó járdán a zavartalan, 
akadálymentes közlekedést a 
növényzet visszavágásával biz-
tosítani szíveskedjenek az alábbi 
módon:
– a tulajdonában, vagy használa-
tában lévő ingatlanról növényzet 
a járda felé 220 cm magasságig 
nem lóghat ki
– a járda úttest felé eső széle 
mellett 50 cm szélességben és 
220 cm-es magasságban a nö-
vényzetet vissza kell vágni.

A növényzet fenitek szerinti 
visszavágását ellenőrizni fogjuk 
és két hét türelmi időszakot 
követően azokat a növényeket 
(cserjéket, bokrokat, fákat), 
melyek visszavágása nem történt 
meg, az önkormányzat kivágatja. 

Kérjük a járdára benyúló 
növényzet eltávolítását. 

  Köszönettel:
Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Iroda

Járdaprogram
Tovább újulnak 
városunk járdái. 
Idén 9 
járófelületet 
korszerűsítenek. 

Molnár Zsanett

M. Zs.
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Az ülés elején dr. Fekete Zoltán 
polgármester tájékoztatójában 
összefoglalta az elmúlt két 
hónap fontosabb eseményeit, 
rendezvényeit. Kiemelte, hogy 
a Bimbó út 6. szám alatti üdülő 
tetőtér beépítési munkái befe-
jeződtek, valamint 230 utcában 
összesen 800 új utcanévtáblát 
helyeztek ki. Hozzátette, hogy a 
Startmunkaprogram keretében 
a Sándor út végén található me-
zőgazdasági területen jelenleg 
a burgonya betakarítása zajlik. 
A program keretében gyártott 
beton mederlapok felhaszná-
lásával felújították az árkokat a 
Teréz és a Nefelejcs utcákban. 

A testület ezt követően 
megalkotta az új, a város 
közművelődési és kulturális 
feladatainak ellátásáról szóló 
rendeletét. Mezőkövesd Város 
Önkormányzata még 2004-ben 
foglalta rendeletbe a közműve-
lődési teendőket, amelyet most 
a szervezeti és egyéb változások 
miatt hatályon kívül helyeztek 
és új rendeletet alkottak. Emel-
lett módosították Mezőkövesd 
településrendezési eszközeiről 
szóló rendeletét is.

Napirenden szerepelt a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatának 2017. évi fordu-
lójához való csatlakozás is. A 
városatyák döntése alapján 
az önkormányzat ebben a 
tanévben is biztosítja a felső-
oktatásban résztvevő hallgatók 
és felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok számára ezt a 
lehetőséget. Tavaly önkormány-
zatunk 174 fő részére  állapított 
meg Bursa Hungarica ösztöndí-
jat 6.950.000 forint összegben. 

A városatyák meghatároz-
ták az idei közmeghallgatás 
időpontját és napirendjét 

is, amelyet november 17-én 
csütörtökön 17 órától tarta-
nak majd meg a Közösségi 
Házban. A fórum témája az 
Önkormányzat elmúlt egy 
évben végzett munkájáról 
és a további tervekről szóló 
tájékoztatója lesz. 

A testület elfogadta az 1956. 
október 23-ai Forradalom és 
Szabadságharc 60. évfordulója 
alkalmából rendezendő városi 
megemlékezés programtervét 
és költségvetését. Az ese-
mény az 1956-os emlékmű-
nél koszorúzással kezdődik, 
majd a program a Közösségi 
Házban folytatódik, ahol az 
ünnepi beszéd után a MASZK 
Egyesület mutatja be műsorát, 
este pedig a Szkítia zenekar 
ad majd koncertet. Ünnepi 
szónoknak Tállai Andrást, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettesét, parlamenti 
és adóügyekért felelős államtit-
kárt, térségünk országgyűlési 
képviselőjét kérik fel. 

A képviselők a Mezőkö-
vesdi Polgárőrség Egyesület 
támogatási kérelmét is meg-
vitatták. A szervezet 4 ke-
rékpár megvásárlásához kért 
segítséget az önkormányzat-
tól. A testület 200 ezer forint 
hozzájárulást szavazott meg 
a járművek beszerzésére. 

A testület sürgősségi indít-
ványként tárgyalta meg a Tisza-
Tavi Regionális Hulladékgazdál-
kodási Társulás jogi helyzetének 
rendezésével kapcsolatos 
napirendet. A Társulásnak 41 
tagönkormányzata van, köztük 
Mezőkövesd. A gesztortelepülés 
pedig Tiszafüred. A társulási 
megállapodás módosításához 
szükséges lépések megtételé-
hez adták hozzájárulásukat a 
képviselők. 

TájékozTaTó

Tisztelt Ebtartó!
Mezőkövesd területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján – a 2013-as évhez hason-
lóan - sor kerül az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott 
adattartalommal. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, 
az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes 
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és 
állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az 
adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal „A” és „B” épületének portáján, továbbá letölthe-
tő a www.mezokovesd.hu honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a 
Közös Önkormányzati Hivatal  részére az alábbi módokon:
– levélben postai úton,
– a portákon elhelyezett 
gyűjtőládákban,
– a közterület-felügyelőknél személyesen,
– elektronikusan a kozter@mezokovesd.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 
2016. december 31.

Mezőkövesdi Közös
Önkormányzati Hivatal

Az ülés zárásaként önkormányzati ingatla-
nok hasznosításáról, bérbeadásáról, bérleti 
szerződések meghosszabbításáról döntött a 
képviselő-testület. Egyebek mellett a Hadas 
városrészben a turisztikai fejlesztés érdekében 
megvásárolták a Kisjankó Bori u. 26. szám 
alatti lakóingatlant

A közmeghallgatás időpontjáról és témájáról, 
a Mezőkövesdi Polgárőrség Egyesület támogatási 

kérelméről, valamint az 1956-os Forradalom és 
Szabadságharc 60. évfordulójára szervezett városi 

ünnepség programjáról is döntött településünk 
képviselő-testülete szeptember 1-jei ülésén. 

Ülésezett a testület

Molnár Zs.
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160 éves a Kühne 

Ennek kapcsán a gépmúzeum 
és magángyűjtők műtárgyait, 
Kühne típusú mezőgazdasági 
eszközöket tekinthettünk meg 
a múzeum udvarán, valamint 
Réz Gyula ny. muzeológus 
rendezésében a Gazdaház 
melletti gépszínben fotódo-
kumentációs tablókiállítás 
segítségével ismerhettük meg 
az ország egyedüli, 160 éven 
keresztül működő gépgyárá-
nak történetét. 

A szakmai előadások 
keretében a nagy múltú 
gyárról hallhattunk elő-
adást Süli Csabától, a Kühne 
Mezőgazdasági Gépgyár Zrt. 
vezérigazgatójától. A moson-

magyaróvári üzem az ország 
egyetlen, 160 éve folyamato-
san működő gyára. 
– A gépgyárat 1856-ban 
alapították, és néhány évvel 
később érkezett hozzánk 
Németországból Kühne Ede, 
aki megerősítette az üzemet 
és 30-40 év után már 600 fős 
gyárrá fejlesztette, amely az 
első 50-100 évben paraszt-
gazdasági gépeket, például 
kukoricadarálót, morzsolót, 
szelelőrostát, konkolyozót, 
cséplőgépet, állómotorokat 
gyártott. A második világhá-
ború után, a ’70-es évektől már 
nagyobb gépeket, például 250 
lóerős Rába Steigerek típusú 

traktorokhoz vetőgépet, ekét, 
nehéztárcsákat, lazítókat 
állítottunk elő. Ezeket mai is 
gyártjuk a mai kor elvárásaihoz 
igazodva. A mezőgazdasági 
eszközök mellett mintegy 20 
éve már autóbuszokat is gyár-
tunk. Hozzá kell tennem, hogy 
nekünk is van egy múzeu-
munk, azonban a régi mező-
gazdasági használati tárgyak, 
gépek között van olyan, például 
a cséplőgép, amely nekünk 
nincs meg, de itt a mezőköves-
di gyűjteményben fellelhető. 
Nagy öröm számunkra, hogy 
Mezőkövesd ennyi szép és jó 
állapotú Kühne gépet gondoz  
–  mondta az előadó. 

Emellett a szakmai előadá-
sok között  dr. Hentz Károly, 
a Mezőgazdasági Eszköz- és 
Gépfejlődéstörténeti Szakmú-
zeum igazgatója a Gazdaházban 
látható, a traktorgyártás első 100 
évéről szóló kiállítást mutatta 
be a résztvevőknek, majd Lázár 
László, az Erdélyi Múzeum 
titkára beszélt a múzeumról és 
az erdélyi agármúlt kutatásáról, 
valamint a Nagyrábéről érkező 
Ványai Gusztáv is bemutatta 
gyűjteményét. 

A szakmai előadások 
levezető elnöke Jálics Károly, 
a Miskolci Egyetem Gép- és 
Terméktervezési Tanszékének c. 
egyetemi docense volt. 

A Kühne Gépgyár és a Kühne mezőgaz-
dasági eszközei kaptak főszerepet a 18. 

Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó 
szakmai programjában. 

Ötven év után újra találkoztak 
a gimnázium 1966-ban végzett diákjai.

Büszkeség, tartás 
becsületesség

Az 1966-ban végzett évfolyam mintegy száz öreg-
diákja találkozott szeptember első hétvégéjén a 
Szent László Gimnáziumban. Az egykori tanulókon 
kívül szerencsére több tanáruk is ellátogatott a 
jeles évfordulón a gimnázium dísztermébe. A rég 
látott osztály- és évfolyamtársak rögtön megis-
merték egymást, s felidézték a fél évszázaddal 
ezelőtt történt vidám pillanatokat. A műsorban a 
mai hallgatók, Mihály Melinda hegedűjátéka és 
Lengyel Lilla szavalata szerepelt, s Juhász Jánosné, 
az intézmény igazgatója köszöntötte a jelenlé-
vőket, valamint ismertette az iskola mai életét, 
eredményeit. Örömét fejezte ki, hogy az ötven 
évvel ezelőtt végzett osztályok ismét összegyűltek 
és megtisztelték az eseménnyel a gimnáziumot.

Az öregdiákok közül Bali István emlékezett 
vissza az 1962-1966 közötti évekre. Mint mondta, 
a gimnázium és a kollégium nagy lehetőséget 
jelentett a dél-borsodi falvakban, tanyákon élő 
gyerekeknek, akik a későbbiekben mindannyian 
megállták a helyüket az életben. Az iskola mindig 
igyekezett megfelelni a változásoknak, pedagógu-
sai hírnevet szereztek az intézménynek, büszkék 

rá, hogy kövesdi diákok voltak. Büszkeségre, tar-
tásra, becsületességre tanították őket. Felidézte az 
egykori kiváló tanárokat, kedvenc szavajárásukat, 
a hozzájuk kapcsolódó történeteket, anekdotákat. 
Kiemelte a várost, amely szívük csücske lett.

Az ünnepséget követően az öregdiákok az 
aulában elhelyezték koszorújukat, majd közös 
ebéddel zárták az eseményt. 

Egyesületünk 10. alkalommal vett részt a 30. 
jubileumát ünneplő Mesterségek Ünnepén, 
a Budai Várban. A több tízezer látogató 
évről évre láthatja a magyar népművészet 
színe-javát, köztük a matyó népművészet 
remekeit. A Matyó Népművészeti Egyesület 12 
méteres standján Berecz Lászlóné, Zeleiné Pap 
Bernadett, Pető Anna, Kiss Mátyás, Fehér Tibor 
és Kovács Szabolcs mutatta be mesterségét és 
alkotásait. A közönség sok-sok dicsérő szava 
mellett külön elismerést kapott Berecz László-
né, egyesületünk elnöke, aki a Népművészeti 
Egyesületek Szövetsége által alapított Király 
Zsiga díjat vette át a népművészet értékeinek 
megőrzése érdekében végzett eredményes 
tevékenységéért. M
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A Járási Hivatal 2013 januári 
megalakulásakor még önálló 
szakigazgatási szervként műkö-
dött a Gyámhivatal, majd a 2015 
áprilisi szervezeti átalakítások óta 
Gyámügyi Osztályként működik.

Az osztály szerves része 
annak az intézményhálózatnak, 
amely a gyermekek védelme 
érdekében tevékenykedik. Első 
védelmi vonalként a nevelési és 
oktatási intézmények, a házi-
orvosok figyelik a gyermekek 
nevelését, fejlődését. Amennyi-
ben azt érzékelik, hogy az adott 
gyermek megfelelő fejlődése 
valamilyen körülmény miatt – 
elhanyagoltság, sok hiányzás, 
szociális viszonyok, bántalmazás 
– nem megfelelő, bejelentéssel 
élnek elsőként az alapellátást 
végző intézmény, szolgálat 
felé, a Kistérségi Gyermekjóléti 
Központ felé. Súlyosabb, vagy 
visszatérő esetekben, vagy ha a 
család nem működik együtt az 
alapellátóval, vagy rendőrségi 
ügyben érintett a gyermek, akkor 
az eset a Gyámügyi Osztályhoz 
kerül, amely az ügy típusának, 
a gyermek veszélyeztetettségi 
fokának megfelelően elindítja a 
szükséges intézkedéseket. Mind-
ezen túl a magánszemélyektől 
érkező jelzéseket is kivizsgálják.

FELADATOK A Gyámügyi 
Osztályon ügyintézőként hatan 
dolgoznak, akik napi szinten 
látják el a széleskörű és ösz-
szetett feladatokat. A munkát 
Dobóné dr. Kovács Adrienn 
osztályvezető irányítja.
– Egyebek mellett a gyerme-
kek, illetőleg a részlegesen vagy 
teljesen korlátozó gondokság alá 
helyezett személyek ügyeivel fog-
lalkozunk. A gyermekek védelme 
érdekében ideiglenes elhelyezés-
ről intézkedünk, nevelésbe vé-

telről döntünk, védelembe vételi 
eljárásokat folytatunk le, családba 
fogadáshoz járulunk hozzá és 
a gyermekek részére gyámot 
rendelünk. Emellett pénzbeli és 
természetbeni támogatásokról, 
otthonteremtési támogatásokról, 
illetve a megelőlegezett tartás-
díjról döntünk  – mondta el Dob-
óné dr. Kovács Adrienn. 

Az osztály az örökbefogadás-
sal kapcsolatos feladatot is ellát. 
Ilyen például, hogy ők vizsgálják 
meg az örökbe fogadni szándéko-
zók alkalmasságát és kérelemre 
elrendelik az örökbefogadásra 
alkalmas személyek nyilvántar-
tásba való felvételét. Az örökbe 
fogadhatóvá nyilvánítás, illetve 
örökbefogadás engedélyezése a 
megyeszékhelyen működő gyám-
hivatal hatáskörébe tartozik. 

Feladatuk még a perindítás 
szülői felügyeleti jog gyakorlásá-
nak rendezése, megváltoztatása, 
vagy a kiskorú harmadik személy-
nél történő elhelyezése tárgyában. 
– Fontos terület még, amely 
hozzánk tartozik, a gondnoksági 
ügyek intézése. Ez jelenti azt, 
hogy pert indítunk a gondnok-
ság alá helyezéssel kapcsolatban, 
illetve ezek bírósági döntésben 
foglalt időközönkénti felülvizsgá-
lata is a mi feladatunk. Részle-
gesen, illetve teljesen korlátozó 
gondnokság alá helyezést, a 
részlegesen korlátozó gondno-
koltaknak a teljesen korlátozó 
gondnokolttá való átminősítését, 
illetve a teljesen korlátozó gond-
nokoltak részlegesen korlátozó 
gondnokság alá helyezését indít-
ványozhatjuk. Emellett ellen-
őrizzük a gondnokok vagyonke-
zelését, illetve engedélyezzük a 
gondnokoltak készpénz, illetve 
ingatlan vagyonának bármilyen 
módú kezelését, felhasználását is  
– emelte ki az osztályvezető. 

A jogszabályi előírások alapján 
gondnokság alá kell helyezni azt 
a 18. életévét betöltött személyt, 
aki szellemi, pszichés állapota 
miatt cselekvőképtelenné válik, 
ezért felügyeletet igényel, aki 
helyett a gondnok tehet jognyi-
latkozatot. A gondnokságnak két 
fajtája van. Az egyik a részlegesen 
korlátozó gondnokolt – itt a 
jognyilatkozatoknál a gondnok 
és a gondnokolt közös aláírása 
szükséges –, a másik a teljesen 
korlátozó gondnokolt, amely 
esetben minden ügyben a kiren-
delt gondnok járhat el. 

A gondnokság alá helyezést a 
személy házastársa, egyeneságbeli 
rokona, testvére, a gyámhatóság 
és az ügyész kérheti. A gondnok-
ság alá vételről, annak fokozatáról, 
valamint felülvizsgálatának mód-
járól, idejéről a bíróság dönt. 

SZÁMOKBAN A Gyámügyi 
Osztály tevékenysége az egész 
járásra, összesen tehát 23 tele-
pülésre terjed ki. 
– Jelenlegi számadatok alapján 
56 nevelésbe vett gyermek van, a 
védelembe vett kiskorúak száma 
88, akik összesen 43 családból 
kerültek ki. Tavaly 15 alkalommal 
kellett ideiglenes elhelyezéssel 
élnünk. 380 gondnokoltunk van, 
akik közül 250-en bentlakásos 
szociális intézményben laknak 
Borsodivánkán, Tardon, Mező-
keresztesen, illetve Mezőköves-
den, a többi gondnokolt törvé-
nyes képviseletét pedig családon 
belül látják el. A gondnokoltak 

megosztását tekintve 190 fő a 
részlegesen és 190 fő a teljesen 
korlátozó gondnokolt – mondta 
el Dobóné dr. Kovács Adrienn.

EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Osz-
tálynak napi szintű a kapcsolata a 
Gyermekjóléti Központtal, hiszen 
alapellátásként a központ kezeli 
a nehéz körülmények között élő, 
hátrányos helyzetű gyermekeket, 
illetve családokat. Azonban ha 
a viszonyok tovább romlanak 
az adott családban, illetve, ha a 
szülő, a gyermek nem működik 
együtt a központtal, akkor az 
adott ügy átkerül a gyámügy 
hatáskörébe. 
– Ilyen esetekben magatartási 
szabályokat írhatunk elő a szülő 
és a gyermek számára. Ha ezt 
követően a család eredményesen 
együttműködik a Gyermekjóléti 
Központtal, illetve a mi munkatár-
sainkkal, akkor megszüntethető a 
védelembe vételi eljárás, ha nem, 
akkor életbe lép a gyermek család-
ból való kiemelése – tette hozzá 
Dobóné dr. Kovács Adrienn. 

Rendszeres az együttműkö-
dés az óvodákkal, az alapfokú és 
középfokú oktatási intézmények-
kel, valamint a rendőrséggel is. 
– Az iskolák jelzése alapján, 
amennyiben 50 tanóránál többet 
hiányzik a gyermek, akkor kötele-
zően elindítjuk a védelembe vételi 
eljárást, illetve a folyósító szervnél 
kezdeményezzük az iskolázta-
tási támogatás (családi pótlék) 
szüneteltetését – tette hozzá az 
osztályvezető.

Cím: Mezőkövesd, Mátyás király u. 112. 
Ügyfélfogadási idő: 
hétfőn és pénteken 8 órától 12 óráig, szerdán 8 órától 16 óráig 
Tel.: 49/795-008 
E-mail:  gyamhivatal@mezokovesd.borsod.gov.hu

Mezőkövesdi járási HivaTal GyáMüGyi oszTálya

A gyermekek védelembe, illetve nevelésbe vétele, kapcsolattartás-
sal, a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyek, gondnokság alá 
helyezés, örökbefogadás, családi jogállás rendezése. Csak néhány 
azon feladatok közül, melyekkel a Gyámügyi Osztály foglalkozik. 

Bemutatkozik 
a Gyámügyi Osztály

Dobóné dr. Kovács Adrienn

M. Zs.
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A Mezőkövesdi Általános 
Iskola, Művészeti Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat 
tagintézményeiben 850 diák 
számára csengettek be. Gál 
János igazgatótól megtudtuk, 
a Bárdosba 251-en, a Mezőbe 
232-en, a Szent Imrébe pedig 
281 gyerek jár, míg Bükkzsér-
cen 33 felsős, Cserépfaluban 
pedig 51 alsós kezdte meg a 
tanévet. Mezőkövesden öt első 
osztály indult, a Bárdosban és 
a Szent Imrében két-két, a Me-
zőben egy elsős osztály indult, 
átlagosan húsz gyerekkel.
– Kicsivel többen járnak 
hozzánk, mint tavaly. Az elsős 
osztályok száma a demográfiai 
helyzetből is fakad, hiszen a 
lakótelepen kevesebb a gyerek, 
s közel van a Szent István 
iskola, többen azt választják. 
A művészeti iskola növendé-
keinek száma növekszik, egyes 
szakokra idén is túljelentkezés 
volt – mondta Gál János.

Elárulta, az iskolákat 
érintő szervezeti változás 
történt nyár folyamán. A 
fenntartó továbbra is a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ, de összevonták a 

Tiszaújvárosi, a Mezőcsáti és 
a Mezőkövesdi Tankerületet, 
amelynek központja Mezőkö-
vesd lett. A Szent Imre Tag-
iskola tagintézmény-vezetője 
Boldizsár Bertalan lett, őt 
pályázaton választották ki, az 
iskolát tíz évig vezető Földes 
József nem pályázott. Az is-
kolák a fenntartó jóvoltából a 
nyár folyamán új bútorokat is 
kaptak, elvégezték a karban-
tartási, festési munkákat.

A Szent István Katolikus 
Általános Iskola idén ünnepli 
fennállásának huszonötödik 
évfordulóját. A jeles ese-
ménynek egész éven át tartó 
ünnepség-sorozatot rendez-
nek tanulmányi versenyekkel, 
kiállításokkal, iskolaújság 
indításával. A nagy ünnep-
séget október 7-én rendezik 
a Közösségi Házban, ez 
alkalomból pedig dr. Ternyák 
Csaba egri érsek is az iskola 
vendége lesz.
– Ebben a tanévben 420 
diák jár iskolánkba, ami egy 
kicsivel kevesebb az előző 
évek létszámánál, s kevesebb 
az elsősünk is, de ez a demo-
gráfiai helyzetnek köszönhe-

tő. Idén két osztályban 38 el-
sős kezdte meg tanulmányait 
intézményünkben – mondta 
Nyeste István igazgató. Hoz-
záfűzte, több gyereket nem 
is nagyon tudnának fölven-
ni, hiszen csak két osztályt 
indíthatnak teremproblé-
mák miatt. Az iskolaépület 
1926-ban épült, s csupán 
a hat elemire méretezték. 
Minden helyiségben folyik 
oktatás, főként a délutáni 
szakkörök idején.
– A mindennapos testnevelés 
feltételeit megteremtendő 
pályázatot nyújtottunk be 
a tornaterem-építési prog-
ramra, ehhez kapcsolódna 
tantermek, szaktantermek 
építése is. Jelenleg egy héten 
85 testnevelés órát kellene 
tartanunk, ami azt jelenti, 
hogy egyidőben akár 3-4 
osztálynak is termet kell 
biztosítanunk. A pályázat 
többlépcsős, s több évig tart, 
nagy volt a túligénylés, és 
több pályázatot elutasítottak. 
Úgy tudjuk, mi az első lép-
csőn túljutottunk, várjuk az 
eredményhirdetést – bizako-
dott Nyeste István.

Örömtelinek nevezte, hogy 
az iskolából egyre többen ta-
nulnak tovább katolikus kö-
zépiskolában, a tavalyi nyol-
cadikosok negyven százaléka 
már egyházi intézményben 
folytatja tanulmányait.

A Szent László Gimná-
zium és Szakgimnázium 
életében ismét nagy változás 
történt július elsején, hiszen 
a fenntartójuk a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium lett, s 
ezentúl a Miskolci Szakkép-
zési Centrumhoz tartoznak. 
Mindez a képzési területeiket 
nem érinti, új lehetőséget 
jelent viszont a felnőttok-
tatásban. Az 1990-es évek 
közepéig volt érettségire 
felkészítő, esti tagozatos kép-
zésük, ez most újraindul. A 
szakképzési területen pedig 
elindul a pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző, kétéves, esti 
tagozatos oktatás.
– Az összes tanulói létszá-
munk 622, de ez még október 
folyamán változhat. Sokan 
keresik még intézményünket, 
és az is előfordul még ilyen-
kor, hogy különböző okokból 
elhagyják az iskolát. Öt osztá-

Mezőkövesden is 
becsengettek

Városunk minden 
alap- és középfokú 

oktatási intézményé-
ben rendben meg-

kezdődött az oktatás 
szeptember elsején. 

Kétezer-hatszáz 
gyerek, valamint 

pedagógusaik
számára kezdődött 

meg a tanév.

Első osztályosok az iskolapadban
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lyunk indul, egy hetedikes, és 
négy kilencedikes. Ezek közül 
egy nyelvi előkészítős osztály, 
egy gimnáziumi, valamint két 
szakközépiskolai osztály, az 
érettségizettek számára pedig 
indul a logisztikai ügyinté-
ző képzés. Az új tanulóink 
száma 140 – mondta Juhász 
Jánosné igazgató.

Még az előző fenntartó, a 
Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ idején, tavasz-
szal kaptak 89 számítógépet, 
ezeket most kezdik használni 
a diákok, ez jelentős informa-
tikai fejlesztés az intézmény 
életében. Bíznak abban, hogy 
idén lesznek még további 
eszközfejlesztések.

A mezőkövesdi gimnázi-
umból sokan vették sikerrel a 
felsőoktatási felvételiket, akár 
a rendes, akár a póteljárásban. 
Az osztályfőnökök még most 

összesítik a sikeresen felvételi-
zők számát, de az már biztos, 
hogy elsősorban a gimnázi-
umban végzettek tanultak to-
vább főiskolai, egyetemi sza-
kokon: műszaki, pedagógiai, 
egészségügyi, nemzetvédelmi 
területre is többen bejutottak. 
A volt gimnazisták közül töb-
ben felsőoktatási szakképzés-
ben tanulnak tovább, ahogyan 
a szakközépiskolások közül is 
a legtöbben errefelé vették az 
irányt. Voltak, aki középfokú 
végzettséget adó szakképzést 
választottak, többen az itteni, 
logisztikai szakot.

Városunk másik közép-
fokú oktatási intézményének 
nevében történt változás, a 
szakiskolák és szakközépisko-
lák átnevezése miatt immár 
Széchenyi István Katolikus 
Középiskolába járhatnak a 
diákok. Csirmaz István igaz-

gató elmondta, 723 diák ment 
iskolába hozzájuk szeptember 
elsején. Az intézmény ren-
delkezik technikusi képzéssel 
és érettségit adó gimnáziu-
mi képzéssel is, újdonság a 
turisztikai szakgimnáziumi 
tagozat. Van szakma mellé 
érettségit adó középiskolai 
képzésük, de 9-10. osztályt 
végzettek is választhatták az 
érettségit adó osztályt.
– A kárpitost leszámítva 
minden szakmai képzésün-
ket elindítottunk: ipari gé-
pész, mezőgazdasági gépész, 
gépi forgácsoló, eladó, női 
szabó, kőműves; az érettségi 
utániak közül a kereskedő, 
autószerelő, illetve gépgyár-
tás-technológiai technikus 
szakmák indultak, utóbbira 
például 33 diákot vettünk fel, 
hiszen az összes környék-
beli, autóipari üzem keresi 

őket. Képzéseink közül hét 
is hiányszakmának számít a 
megyében – mondta Csir-
maz István.

A továbbtanulásra rátérve 
elárulta, tavalyi végzőseik egy 
része maradt érettségizni, 
illetve második szakát szerez-
ni, akik viszont kikerültek az 
iskolapadból azok többsége el 
tudott helyezkedni a kör-
nyékbeli vállalkozásoknál.

A nyár folyamán tan-
folyamokat is tartottak, a 
targoncavezetői, rakodógép-
kezelői, illetve a hegesztő 
(AWI, védőgázas) képzése-
ken százan vettek részt. Az 
iskola épületében egy fém-
ipari alapképzéshez szüksé-
ges tanműhelyt alakítottak 
ki a CNC-s gépi forgácsoló 
tanműhely helyén, utóbbi 
ugyanis felköltözött az első 
emeletre.

Rendőrök 
a gyalogátkelőknél

A rendvédelmi szervezet 
munkatársai az elmúlt évek-
hez hasonlóan a tanévkez-
déskor ismét fokozottan el-
lenőrzik és segítik a gyerekek 
biztonságos közlekedését.

A hagyományokhoz 
híven elsősorban a főutcán, 
tehát a Mátyás király úton 
lehet számítani a szakem-
berek fokozott jelenlétére. 
A Szent István Katolikus 
Általános Iskola mellett 
két helyen, a Bárdos Lajos 
Tagiskolával szemben, va-
lamint a Szent Imre Tagis-
kolánál, a Városi Temető és 
a Dózsa György út keresz-
teződésében fogják segíteni 
a közlekedést reggel, illetve 
délután egészen szeptem-
ber 30-áig. 

– A kollégák és a polgárőrök 
mindennap reggel negyed 
8-tól 8 óráig, valamint a tanítás 
után 14 órától kb. fél órán 
keresztül lesznek az érintett 
gyalogátkelőhelyeknél – hang-
súlyozta Varga János rendőr 
alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztály vezetője.

Mezőkövesd mellett a 
Városi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén 
Bogácson, Bükkábrányban és 
Mezőkeresztesen is ellenőriz-
ni fogják a gyerekek biztonsá-
gos közlekedését.

TANÁCSOK Varga János 
hasznos tanácsokkal is ellátta 
a szülőket és a gépjárműveze-
tőket egyaránt. 

– A gépkocsivezetőknek javaslom, hogy kellő körültekintéssel 
és odafigyeléssel, a sebességhatárokat betartva közlekedjenek 
az utakon, fokozottan figyelve az iskolák környékén. A szülő-
ket is óvatosságra, valamint arra szeretném kérni, hogy segít-
sék és tanítsák meg a gyerekeknek a zebrán történő szabályos 
áthaladást – hangsúlyozta Varga János.

ELLENŐRZÉS A KÖZÚTON Hozzátette, a szakemberek 
nem csak a biztonságos áthaladást segítik majd a főúton, 
fokozottan ellenőrzik a gépkocsik parkolását, a gépjármű-
vezetők és az utasok biztonsági övhasználatát, továbbá a 
gyermekülések használatát.

A korábbiakhoz hasonlóan idén is folytatódik az Iskola 
Rendőre Program. Ennek keretében a szakemberek szeptem-
bertől kezdve előadásokat és tájékoztató órákat fognak tartani 
a helyes és biztonságos közlekedés szabályairól az oktatási 
intézményekben, ami elsősorban az alsó tagozatos diákokat 
fogja érinteni.

Szeptember 1-jétől a Mátyás király 
út gyalogátkelőhelyein rendőrök és 

polgárőrök segítik az általános iskolás 
gyerekek közlekedését.

Tóth Balázs

Bizotnságos átkelés az úttesten

B. Krisztián
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Az első bűneset augusztus 
20-án történt Mezőkövesden. 
Itt egy családi házat „láto-
gatott” meg egy illetéktelen 
személy. A tulajdonos rajta-
kapta a behatolót és az erős 
lélekjelenlétének köszönhe-
tően a tettesről, valamint az 
útvonaláról pontos leírást 
adott a rendőröknek.
– Ennek eredményeként a 
járőrök lezárták a környező 
utcákat és sikerült elfognunk 
a feltételezett elkövetőt. Az 
átvizsgálás során a betörés-
hez használt eszközök mellett 
az ellopott értéktárgyakat is 
megtaláltuk nála – emelte 
ki dr. Ongai Péter rendőr 
alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályának vezetője.

Hozzátette, az elkövetőt  
gyorsított eljárásnak köszön-
hetően a bűncselekménytől 
számítva 48 órán belül bíróság 
elé állították és 1 év 6 hónap 
börtönbüntetést kapott, ami 
jogerőre is emelkedett. Az 
esetet követő információgyűj-
tés és a házkutatás során újabb 
betöréses lopás gyanúja merült 
fel a büntetett előéletű mező-
kövesdi elkövetővel szemben, 
ebben az ügyben tovább foly-
tatódik a nyomozás.

RABLÁS SZENTISTVÁNON Egy 
nappal később, azaz augusz-
tus 21-én az éjszakai órákban 
Szentistvánon történt súlyos 
bűncselekmény, ahol egy idős-
korú, védekezésre képtelen 
időskorú személyt raboltak ki. 
– Egy ismeretlen elkövető 
megpróbált erőszakkal bejut-
ni egy szentistváni lakásba. 

Miután ez sikerült, találkozott 
a sértettel, akitől úgy követelt 
készpénzt, hogy a nála lévő 
vágóeszközzel megfenyegette. 
A sértett mintegy 5000 Ft-ot 
átadott az elkövetőnek, aki ezt 
követően távozott a helyszín-
ről. Szerencsére az ijedtségen 
kívül más baja nem történt – 
emelte ki dr. Ongai Péter.

Hangsúlyozta, hogy a for-
rónyomos intézkedésnek kö-
szönhetően a bűncselekmény 
után néhány órával sikerült 
elfogni a gyanúsítottat, akit 
a rendőrök őrizetbe vettek 
és előzetes letartóztatásba 
helyeztek. Abban az esetben, 
ha az elkövető felelősségét 
megállapítja a bíróság, 5-től 
10 évig terjedő szabadság-
vesztésre számíthat. 

BETÖRÉS KERESZTESEN Egy 
héttel később, augusztus 28-án 
Mezőkeresztesen történt egy 
betöréses lopás nappal, ahol 
a tulajdonos tetten érte a hívat-
lan látogatót. A sértett felszólí-
totta az ingatlan elhagyására az 
elkövetőt, aki ezután elmene-
kült a helyszínről. 
– A sértett jó megfigyelő 
képességének és a forrónyomos 
intézkedésnek köszönhetően 
sikerült kiderítenünk, hogy ki 
lehet az, aki gyanúsítható a bűn-
eset elkövetésével. Az azonosítás 
és előállítás után elrendeltük az 
őrizetbevételt és előterjesztést 
nyújtottunk be az ügyészéghez 
az előzetes letartóztatáshoz –  
mondta dr. Ongai Péter.

A bírósági eljárás a napok-
ban is zajlik, a tettes itt is komoly 
büntetésre számíthat, ha bebizo-
nyosodik a vétkessége.

Bűnesetek 
a térségben

Betöréses lopás és rablás ügyében is 
eredményesen dolgoztak a Mezőkö-

vesdi Rendőrkapitányság szakemberei 
a napokban. A rendvédelmi szervezet 

munkatársai mezőkövesdi, szentistváni 
és mezőkeresztesi eseteknél 

nyomoztak sikeresen.

Villámgyors hatósági intézkedés 
eredményeként, 5 percen belül elfo-
gásra került az az elkövető, aki 2016. 
augusztus 20-án ebédidőben Mezőkö-
vesd Jegenyesor egyik családi házába 
szúnyogháló lefeszítésének módszeré-
vel behatolt, s onnan többek között 1 
db Samsung digitális fényképezőgépet 
tulajdonított el, kb. 11.500 Ft értékben. 
Az időközben hazaérkező tulajdonos 
megzavarta a hívatlan látogatót, így az 
elmenekült a helyszínről. 

A sértett azonnal értesítette a 
rendőrséget, s a közrendvédelmi osz-
tály járőrei pár perc múlva a Szomolyai 
úton elfogták az elkövetőt. 

A mezőkövesdi lakosú 52 éves 
G. Lajos gyanúsítottkénti meghall-
gatása során beismerte tettét. Az 
elkövető őrizetbevétele mellett 
a Rendőrkapitányság által tett 
előterjesztéssel a Járási Ügyészség 
egyetértett, s 23-án az elkövető bíró-
ság elé állítására került sor, melynek 
eredményeként az elkövető részére 1 
év 6 hónap letöltendő börtönbünte-
tés került kiszabásra. 

2016. augusztus 21-én 4.30 
óra körüli időben a szentistváni 
sértett különös zörejre ébredt. 
Családi háza bejárati ajtaját kinyitva 
szembetalálta magát K. Rudolf 
61 éves szentistváni lakossal, aki 
épp az ajtó befeszítésével próbált 

bejutni a lakótérbe. A jogtalan 
behatoló kezében késsel fenyegetőz-
ve készpénz átadására szólította fel 
az idős sértettet, aki ijedtében 4000 
Ft készpénzt adott át. Az elkövető 
a pénz átvételét követően gyorsan 
távozott a lakásból. 

A Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ságra történt bejelentést követően 
a járőrök azonnal hozzáfogtak az 
adatgyűjtéshez, s a kiérkező bűnügyi 
nyomozók és technikus kolléga 
összehangolt, eredményes forrónyo-
mos munkájának köszönhetően 8.00 
órára az elkövető őrizetbe vételére 
került sor. Augusztus 23-án a Járási 
Ügyészség egyetértésével rendőr-
kapitánysági kezdeményezésre a 
Mezőkövesdi Járásbíróság az elkövető 
előzetes letartóztatását rendelte el.

A fentebb ismertetett ese-
mények kapcsán ismételten 
felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét saját biztonságuk 
fontosságára!

A Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányságon (tel.: 
06-49/505440 / 58-42-es 
mell.) továbbra is rendelhető 
ajtóék (1.050 Ft) és személyi 
riasztó (300 Ft).

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Forrónyom 
a javából! 

Rendőrkézen a rabló

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság rablás bűntett elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat nyomozást J. Norbert 32 éves helyi lakossal szemben.

A nyomozás adatai szerint 2016. szeptember 3-án 21 óra körül J. Norbert 
és egy férfiismerőse együtt gyalogoltak hazafelé Mezőkövesden. Amikor a 
Kölcsey Ferenc utcán jártak, az elkövető egy alkalommal váratlanul megütötte 
a sértettet, majd a táskáját – benne személyes iratokkal és több tízezer forint 
készpénzzel – a kezéből kitépve elmenekült.   A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
járőrei a sértett feljelentése – amelyben az elkövetőnek csak a becenevét tudta 
közölni – után  azonnal megkezdték az adatgyűjtést és egy órán belül elfogták, 
majd a rendőrkapitányságra előállították a bűncselekmény elkövetésével meg-
alapozottan gyanúsítható férfit, akit kihallgatása után bűnügyi őrizetbe vettek.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrök őrizetbe vették azt a férfit, aki egy 
ismerősét rabolta ki Mezőkövesden.

B. K.

SZIRÉNA
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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: szeptember 24.

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) 

szeptember 4–10-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
szeptember 11–17-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár 
(Szent László tér 2.)

szeptember 18–24-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

szeptember 17.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

szeptember 24.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban augusztus 16. és 29. között 
3 házasságkötést és 12 halálesetet anya-
könyveztek. Az alábbiak, illetve hozzátar-
tozóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Csirmaz György – Simonyi Hajnalka

Gecse Péter – Godó Gabriella
Jacsó József – Gellén Sára

Haláleset:
Barczi Istvánné 89 éves,

Kálmán Vincéné 81 éves,
Bara Lászlóné 85 éves,

Molnár Istvánné 83 éves 
mezőkövesdi lakos.

Programajánló
szepTeMber 9. péntek

18 óráTól Akrobatikus rock and roll bemutató 
és beiratkozás 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 16–17. péntek-szombat

10 óráTól IV. Őszi zöldség, gyümölcs kiállítás 
és vásár a Táncpajtában
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
szepTeMber 23. péntek

10 óra 30-Tól 17 óra 30-iG Véradás a Közösségi Házban 
szepTeMber 27. kedd

Turizmus Világnapja a Zsóry-fürdőben
szepTeMber 29. csütörtök

16 óráTól Fotóklub a Közösségi Házban
szepTeMber 29. csütörtök

19 óráTól Hadházy László önálló estje 
a Közösségi Házban

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!

szepTeMber 10. szombat

18 óráTól Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd 
NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban
szepTeMber 10. szombat

18 óráTól Mezőkövesdi KC – Eger SBS Eszterházy 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban
szepTeMber 13. szombat

18 óráTól Mezőkövesdi KC – MOL-Pick Szeged NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban
szepTeMber 21. szerda

18 óráTól Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

Az őszi időszakban az alábbiak szerint alakul 
a mezőkövesdi látnivalók nyitvatartása: 
– Matyó Múzeum: K–V 9–17 óráig 
– HRJ Mezőgazdasági Gépmúzeum: K–V 9–17 óráig 
– Takács István Életmű-kiállítás: K–Szo 9–17 óráig 
– Kisjankó Bori Emlékház: K–V 10–16 óráig 
– Zsóry Gyógy- és Strandfürdő: naponta 7.30–18 óráig
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

A Matyó Népművészeti Egyesület felvételt hirdet 
már meglévő és most induló

NÉPTÁNCOS SZAKKÖREIBE, 
NÉPTÁNCOS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ MŰVÉSZETI CSOPORTJAIBA!

Életkor: 4 évtől 99 éves korig
Táncos előképzettség: a legtöbb esetben nem szükséges

Oktatók: a Matyó Néptáncegyüttes szólótáncosai, néptáncpedagógusai 
ifj. Zsuráfszky Zoltán művészeti vezető szakmai irányításával

Beiratkozás, bővebb tájékoztatás:
2016. SZEPTEMBER 16-ÁN, PÉNTEKEN 16.30-KOR 

a Népi Művészetek Háza tánctermében 
(Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. tel: 411-686)

A Borsóka Hímzőkörbe 2016. szeptember 15-én, csütörtökön 15 órakor
várjuk a szakkör jelenlegi és leendő tagjait a Népi Művészetek Házában.

Szakkörvezető: Zeleiné Pap Bernadett hímző népi iparművész

Szeretettel várunk!

Táncra 
perdülsz 
velünk?
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

TöMeGközlekedésT kedvezMénnyel 
Használók fiGyelMébe!

NEK-regisztráció a közösségi közlekedés 
igénybevételéhez
A közösségi/tömegközlekedésben (BKK Zrt., MÁV 
Start Zrt., Volán Zrt.) 2017. év során lépcsőzetesen 
bevezetésre kerül az új elektronikus jegyrendszer. Ezt 
követően a tömegközlekedési szolgáltatások és 
az utazási kedvezmények csak közlekedési kár-
tyával lesznek igénybe vehetők. Az úgynevezett 
NEK-rendszer (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) 
keretében kiadásra kerülő közlekedési kártyák 
igényléséhez szükség van egy előzetes NEK-
regisztrációra, amely az állampolgárok a kormány-
ablakokban/okmányirodákban már most is kérhetnek. 
Amennyiben az aktuális okmányigénylés/okmánypótlás 
miatt (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, 

útlevél) az állampolgárok személyesen felkeresik a kor-
mányablakokat/okmányirodákat, már most is kérhetik 
az ügyintézőktől a NEK-regisztráció lefolytatását. Az 
ügyintézők maguk is felajánlják ezt a lehetőséget az 
ügyfeleknek, mivel az okmányokhoz készülő hivatalos 
fénykép és aláírás a NEK-regisztrációhoz is felhasználha-
tó, ezzel elkerülhető az újbóli személyes megjelenés és 
az újabb várakozás az ügyfélszolgálatokon.

A NEK-regisztrációról további információk a www.nek.hu 
honlapon, vagy a 1818-as hívószámon elérhető Kormányzati 
Ügyfélvonalon (3.2-es menüpont) érhetőek el. 

A NEK MindenkiNEK fontos. NE Késlekedjen, 
regisztráljon! Közösségi közlekedés Gyorsan, Egyszerűen, 
Költséghatékonyan.

Mezőkövesdi Járási Hivatal

Szeptember 21. szerda, Közösségi Ház
17 órától: A kis kedvencek titkos élete 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film, 86 perc, 2016

19 órától: Bridget Jones babát vár 
színes, angol romantikus vígjáték, 2016

Moziajánló

Mezőkövesd zsóry se uTánpóTlás Mérkőzések

II. osztály U14 Északi csoport
09.17. (szombat) 10 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE – Tállya KSE

II. osztály U15 Északi csoport
09.17. (szombat) 12 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE – Tállya KSE

III. osztály U17 Közép B csoport
09.17. (szombat) 10 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE – Pénzügyőr SE

III. osztály U19 Közép B csoport
09.17. (szombat) 12 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE – Pénzügyőr SE

III. osztály, U17 Közép-Keleti csoport
09.10. (szombat) 10 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE – Pásztói ULC
09.24. (szombat) 10 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE - Salgótarjáni BTC

III. osztály, U19 Közép-Keleti csoport
09.10. (szombat) 12 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE – Pásztói ULC
09.24. (szombat) 12 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE – Salgótarjáni BTC

b-a-z. MeGyei női felnőTT kispályás 
labdarúGó bajnoksáG Mérkőzések

09.11. (vasárnap) 10 óra 
Mezőkövesd Zsóry SE – Kazincbarcikai SC
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SPORTKALAUZ

Elkészült a menetrend

Labdarúgóink a bajnokság-
ban legközelebb a Budapest 
Honvéd gárdáját látják vendégül 
szeptember 10-én 18 órától. Egy 
héttel később megyei rangadót 
játszanak Diósgyőrben, míg 
szeptember 21-én, szerdán a 
Paks érkezik Mezőkövesdre. Ezt 
követően újabb háromhetes szü-
net következik a bajnokságban, 
majd október 15-én Gyirmóton 
folytatódik a küzdelemsorozat. 
A tervek szerint a Gyirmót elleni 
találkozót és a december 3-ai Fe-
rencváros elleni hazai összecsa-
pást az M4 Sport élőben fogja 
közvetíteni. Csapatunk 6 ponttal 
a 10. helyről várja a folytatást.

MAGYAR KUPA A Rakama-
zi Spartacus SE csapatával 
találkozik a Mezőkövesd Zsóry 
felnőtt együttese a Magyar 
Kupában. Pintér Attila gárdája 
a megyei I. osztályban szereplő 
szabolcsi gárdához fog utazni a 
sorozat első játéknapján. 

A kupamérkőzést szeptem-
ber 14-én, szerdán 15.30-tól 
fogják megrendezni a nyírségi 
településen. A továbbjutás egy 
mérkőzésen dől el. Döntetlen 
esetén 2x15 perces hosszab-
bítás következik, ha ezalatt 
nem születik döntés, büntetők 
következnek.

KAMERUNI VÁLOGATOTT 
Patrick Mevoungou személyé-
ben egy kameruni válogatott 
védekező középpályással erő-
sített a Mezőkövesd Zsóry FC 
felnőtt csapata. A 30 esztendős 
labdarúgó játszott például az 
osztrák Sturm Graz, az Admi-
ra Wacker és az ETO FC Győr 
csapatában. Utóbbi helyen 
együtt dolgozott Pintér Attilá-
val, csapatunk vezetőedzőjével. 
A labdarúgó kétszer a kame-
runi válogatottban is pályára 
lépett. A Mezőkövesd Zsóryt 
2017. június 30-áig erősíti.

EDZŐMECCSEK Csapatunk három felkészülési mérkőzést 
játszott le a háromhetes bajnoki szünetben. Az egyaránt 
NB III-as Hajdúböszörmény és Hatvan után az első osz-
tályú Debrecen lépett pályára városunkban. 

Eredmények:
Mezőkövesd Zsóry FC– Hajdúböszörményi TE 5-0 (1-0) Gólok: Gohér, Sós, 
Mevoungou, Rőth (öngól), Kink
Mezőkövesd Zsóry FC – FC Hatvan 6-0 (3-0) Gólok: Bacelic-Grgic 2, Strestík, 
Vosahlík, Tóth, Orosz
Mezőkövesd Zsóry FC – DVSC-TEVA 1-2 (0-1) Gólok: Egerszegi, ill. Holman, 
Mészáros K.

SEGÍTSÉG ALCSIKÁNAK Labdarúgóink is segítséget nyújta-
nak a leukémiával küzdő mezőkövesdi Nyeste Alettának a 
steril szoba kialakításhoz. A hatéves kislány megsegítésére 
egy, a felnőtt csapat által dedikált mezt bocsájtott licitre 
a klub. A felajánlásokat szeptember 20-án 20 óráig várják 
a mezokovesdzsory@gmail.com e-mail címre, melyben 
a nevet és az összeget kell feltüntetni. A nyertes a Paks 
elleni hazai bajnoki találkozó szünetében veheti majd át a 
mezt. Ezen felül további adományokat is várnak, amit sze-
mélyesen a Mezőkövesd Zsóry Székházában, az emeleti 
titkárságon adhatnak át.

A Mezőkövesd Zsóry FC bajnoki menetrendje:

szeptember 10. (szombat) 18 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Budapest Honvéd
szeptember 17. (szombat) 18 óra 30: Diósgyőri VTK – Mezőkövesd Zsóry FC
szeptember 21. (szerda) 19 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC
szeptember 24. (szombat) 18 óra: Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry FC
október 15. (szombat) 15 óra 30: Gyirmót FC Győr – Mezőkövesd Zsóry FC (M4 Sport)
október 22. (szombat) 18 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Szombathelyi Swietelsky-Haladás
október 29. (szombat) 18 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – MTK Budapest
november 5. (szombat) 15 óra 30: DVSC-TEVA – Mezőkövesd Zsóry FC
november 19. (szombat) 15 óra30: Mezőkövesd Zsóry FC – Videoton FC
november 26. (szombat) 15 óra 30: Újpest FC– Mezőkövesd Zsóry
december 3. (szombat) 15 óra 30: Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencváros (M4 Sport)
december 10. (szombat) 15 óra 30: Budapest Honvéd – Mezőkövesd Zsóry FC

A K&H férfi kézilabda ligában a Bajnokok 
Ligájában induló, bajnoki és Magyar Kupa 
ezüstérmes Tisza-parti gárda érkezik a Városi 
Sportcsarnokba. A többek között a mezőkövesdi 
Zubai Szabolcsot is soraiban tudó csongrádiak 
szeptember 13-án, kedden 18 órakor lépnek 
parkettre Mezőkövesden. Molnár Ferenc tanítvá-
nyai három nappal korábban az Eger SBS Eszter-
házy gárdáját fogadják majd a pontvadászatban 
szeptember 10-én, szombaton 18 órától.

FELKÉSZÜLÉS Az MKC felnőtt csapata a II. 
Üveg-Világ Kupán vett részt Orosházán, ahol 
egy hatcsapatos felkészülési tornán szerepeltek 
augusztus 26-a és 28-a között. Kézilabdázó-
ink először a házigazda viharsarki gárdával 
találkoztak. Az összecsapás végig kiegyenlített 
küzdelmet hozott. Harminc perc után 14-14 
állt az eredményjelzőn, de a végén a hazaiak 
örülhettek, miután 29-28-ra megnyerték a mér-
kőzést. Molnár Ferenc tanítványai szombaton 
délelőtt a Vác ellen folytatták szereplésüket. Az 
első játékrészt követően 15-13-ra vezetett Zsiga 
Gyula együttese, a végeredmény 32-28 lett a 
Pest megyei együttes javára.

MAGABIZTOS GYŐZELEM Együttesünk vasárnap 
az 5. helyért, a Telekom Veszprém U23-as 
csapata ellen lépett pályára. Az MKC a többek 
között Ligetvárival és Aflitulinnal megerősített 
bakonyiakkal szemben 30 percet követően 17-
16-ra vezetett. Molnár Ferenc gárdája a második 
félidőt egy 4-1-es sorozattal nyitotta és ez dön-
tőnek bizonyult, ugyanis ezután a mieink végig 
előnyben voltak és 34-29-re győztek. A tornát a 
a Balatonfüred nyerte meg. A legjobb kapusnak 
a mezőkövesdi Holló Balázst választották.

VISSZATÉRT LÓKODI Az MKC a bajnoki főpróbát 
az NB I/B-s ÓAM-Ózdi KC vendégeként tartotta 
szeptember 2-án. Csapatunk végig meggyőző 
fölényben kézilabdázott és 20 góllal, 43-23-ra 
diadalmaskodott. Az orosházi tornán, valamint 
az ózdi találkozón Lókodi Gergő is játszott 
csapatunkban. A 27 esztendős átlövő egyéves 
pestszentlőrinci kitérőt követően igazolt újra 
Mezőkövesdre.

Eger után 
a Szeged

Szeptember 13-án jön a 
MOL-Pick Szeged városunkba. 

A Mezőkövesdi KC NB I-es 
felnőtt együttese előrehozott 

bajnoki mérkőzésen fogadja 
majd hazánk egyik legerősebb 

klubcsapatát.

Decemberig elkészítette az OTP Bank Liga pontos menetrend-
jét a Magyar Labdarúgó Szövetség Versenybizottsága. A Me-

zőkövesd Zsóry FC felnőtt csapata új játékossal, egy kameruni 
válogatott labdarúgóval erősítette meg keretét. 

Bódi Krisztián

bokri

Hajrában 
lőtt góllal 

győzött 
Debrecen

(Fotó: 
Mezőkövesd Zsóry)
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INGYENES
jótékonysági koncert!

A szervezők 
a koncerten befolyt 

adományokat 
mezőkövesdi célra

ajánlják fel.


