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„Ha az Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta.”

(szent ágoston)  

Sokan és sokszor sokféleképpen írtak már köszöntőt 
a nőnap alkalmából. Vannak férfiak, akik azt 
gondolják, egy évben egyszer ezt megteszik és el van 
végezve. Az élet azonban mást kíván. Egy egészséges 
társadalom nem létezik egészséges család nélkül, 
mely házasságban jön létre.  

A házasság pedig egy férfi és egy Nő életre szóló sorsközössége, 
melynek gyümölcse a gyermek. Nem divat ma erről beszélni, de 
mondhat bárki bármit, férfi és Nő nélkül nincs gyermek, így nincs 
jövő sem. Nekünk, férfiaknak, épp ezért meg kell becsülni társunkat, 
a Nőt. Nem egy évben egyszer, hanem az év minden napján. Hisz 
minden férfi tudja, iszonyatos világ lenne, ha csak férfiak lennének. 
Az, hogy legyen az otthonunknak melege, legyen, aki gondoskodik 
rólunk, legyen olyan, aki azt is számon tartja, amire mi, férfiak, nem 
is gondolunk, elképzelhetetlen Nő, Feleség, Édesanya, Nagymama 
nélkül. Nem lehet elégszer hálát adni érte, hogy van társunk. 
Minden férfi tudja, még ha nem is vallja be, szükség van egy társra. 
Milyen világ lenne az, ahol nem lenne gyengédség, nem lenne 
gondoskodás, nem lenne aggódó pillantás, nem lenne őszinte ölelés 
és nem lenne könnycsepp a végső elváláskor. Mindezeket a Nőktől 
kapjuk. Legyen hála érte és Isten éltessen nagyon sokáig valamennyi 
mezőkövesdi Lányt, Nőt, Feleséget, Édesanyát, Nagymamát 
türelemben, szeretetben és egészségben!

Nőnapi köszöntő

Emlékszem, mikor kisgye-
rek voltam, szüleim, 
nagyszüleim gyakran 

elmondták: „Tiszteld a lányo-
kat, vigyázz rájuk, védd őket!” 
Az intő mondatok igazságát 
gyermekként nem vitattam, 
de a miérteket sem kerestem. 
Aztán ahogy teltek az évek és 
gyermekből tinédzserré, majd 
ifjúvá, aztán felnőtté értem, 
szépen lassan kezdett megvilá-
gosodni e pár mondat jelen-
tése. Rájöttem, hogy – a még 
sokszor ma is gyengébbnek ne-
vezett nem képviselői – az élet 
mennyi területén kell, hogy 
helyt álljanak nap mint nap. 

Kedves Hölgyeim!

Tállai andrás
a Belügyminisztérium államtitkára

országgyűlési képviselő

Mert hol is lennénk mi, férfiak, nélkülük? A feleség, a társ, az édesanya, a nagymama, a kolléganő nélkül. Isten 
nem véletlenül adott társat a férfi mellé. Nélkülük nem csak a magány szorongató érzését kellene megtapasz-
talnunk, de életünk, munkánk is féllábú székként csuklana össze. De ez valahol így van rendjén, hiszen egymás 
nélkül valóban gyengék, erőtlenek vagyunk. Amikor először ki tudtam mondani e szavakat, akkor értettem meg 
igazán a gyermekként hallott intő mondatokat. Sokak szerint néha egy dicsérő szó, egy köszönet többet ér, több 
erőt ad mindennél. Nőnap alkalmából ezért magam is szeretnék köszönetet mondani és jó egészséget kívánni 
minden lánynak, hölgynek, feleségnek, édesanyának, nagymamának! Isten éltesse Önöket!

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
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Pető Margit verse alatt Gustav Klimt: Az élet fája című 
festményének részlete látható.

Kéziratokat, fotókat nem áll módunkban megőrizni, 
visszaküldeni. Olvasói leveleket a lap lehetőségeihez 
igazítva, szerkesztve, rövidítve közlünk. 
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Évet értékelt a megyei rendőrfőkapitány
Olvasói levél
Fulladásos halál a Katonai-tónál
Közhírré Tétetik
Beszámoló az MSE Zsóry úszószakosztályának 
2013. évi eseményeiről címszavakban
Újabb győztes rangadó
Jól kezdődött az év
Az aranyérem itthon maradt
Kiegyensúlyozott teljesítmények...
Születési helye: Mezőkövesd
Van bőr a képén

Pető Margit

MárCIus 
– áprIlIs

Kortalan lelkem
bőréből kibújva
szökken illat szárnyán.
Levegő zamata
ízelő aroma
csábos tavasz-ágyán
vágyait kínálja
bokor és fa ágán
keser-édes-mézes
rügyező csapdája;
Türelmetlensége
boldog meglepetés
anyaföld méhében
duzzad a születés
gáttalan öröme
folyton-folytonosság
biztató ereje:
Önfeledt mámor
ezerjó kívánság
--- Március  - Április
     életnek imádság!

. - .Nőnapi köszöntő

Kedves Hölgyeim!
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városháza

soron kívül ültek össze 
rendkívüli ülést tartott városunk képviselő-testülete február 12-én.  az első napirendi pontban a 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylését tárgyalta meg a testület.

Az előterjesztés lényege, hogy BM rende-
let alapján pályázni lehet lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás-támogatásra. Ennek 
feltételeit a 2014. január 31-ei Magyar Köz-
lönyben megjelent rendelet szabályozza. 
A pályázatban nyilatkoznia kell az önkor-
mányzatnak, illetve a szolgáltatást végző 
szervezetnek, amelynek tartalmaznia kell, 
hogy az önkormányzat, illetve a szolgálta-
tást végző szervezet megfelel a pályázati 
feltételeknek. A pályázatot február 14-ig 
kellett benyújtani. Eredményesség esetén 
a támogatás összege egyrészt csökkenti 

a lakosság terheit, másrészt a szolgálta-
tás minőségének javítására fordítható. A 
városatyák döntése alapján elfogadták az 
előterjesztést, így a város élni kíván ezzel 
a lehetőséggel is. 

A rendkívüli ülés másik témájaként 
arról döntöttek a képviselők, hogy pá-
lyázatot adnak be a Mező Ferenc Tagis-
kolában egy futópálya kiépítésére. A BM 
pályázaton 20 millió forintot lehet nyerni 
a beruházás megvalósítására, amely a be-
kerülési költség maximum 80%-a lehet. 

M. zs.

Szemléletformálás az 
egészségügyi dolgozóknak 

„A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor 
kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.” (kínai szólás) 

Az egészség nem valami külső tényező, 
hanem saját fizikai és pszichikai lé-
nyünk belső, lényegi tartozéka, amely 
céltudatos, folyamatos tevékenység 
árán őrizhető csak meg. Az állandó 
stresszt okozó tényezők kikezdik a ko-
rábban jól működő szervezetünket és az 
a hibákat nem képes többé kiküszöböl-
ni. Hogy ez a kincs, az egészség meg-
maradjon, ahhoz tudatosságunkat kell 
jelentős mértékben megváltoztatni. 
Ezt a szemléletformálást tűzte ki célul 
a Városi Rendelőintézet is, amikor be-
adta pályázatát „Egészségre nevelő és 
szemléletformáló életmód programok 
Mezőkövesd Város Önkormányzat 
Rendelőintézeténél” címmel. 

Az egészségügyi intézet még 2012-
ben nyújtotta be európai uniós támoga-
tásra pályázatát. A TÁMOP-os projekt 
keretében 10 millió forintot nyertek, 
így 2013 márciusában elindíthatták 
szemléletformáló akciójukat: különbö-
ző szűréseket, előadásokat szerveztek 
annak érdekében, hogy felhívják az 
egészségügyben dolgozók figyelmét a 
megelőzés, az egészségmegőrzés fon-
tosságára. A pályázat programjain a 
Rendelőintézet dolgozói vettek részt. 
Az egyéves projekt keretében volt 
egészség- és kockázatfelmérés, vala-
mint ezek alapján egy egészségtervet is 

kidolgoztak. A pályázat során elméleti, 
gyakorlati, csoportos stresszkezelési 
foglalkozások, valamint táplálkozási 
tanácsadások, sporttal, mozgással kap-
csolatos programok is voltak, valamint 
Egészséghetet is szerveztek.

A programsorozat február 28-ával 
lezárult. Az egy év során megtartott 
foglalkozásokon összesen mintegy 
500 fő vett részt, egy-egy egészségügyi 
dolgozó több programon is.

„A programokat három fő irányvonal 
mentén szerveztük. Az egyik volt a korsze-
rű és egészséges táplálkozás elsajátítása, 
beépítése a mindennapjainkba. A másik 
kiemelt terület volt a lelki, stressz-okozta 
problémák kezelése. Ezzel előadás, tré-

ning és csoportos foglalkozás keretében is 
foglalkoztunk. A harmadik eleme a prog-
ramnak a testmozgás volt, amely annyi-
ra sikeres volt a dolgozók, munkatársak 
körében, hogy a jövőben, a programon 
túl is folytatni szeretnénk rendszeresen 
a jógát és a tornát is. Nagyon örülök, hi-
szen ez volt a célunk, szerettük volna az 
egészségmegőrzésre felhívni a figyelmet, 
és ezek szerint sikerült is” – értékelte a 
projektet dr. Tóth József orvos-igazgató. 

Molnár Zsanett

Új futópályája lehet 
a Mező Ferenc Tagiskolának
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Évzáró közgyűlést 
szervezett a Mező-
kövesdi polgárőr 
Egyesület a Millen-
nium Étteremben 
február 7-én.

polgárőrévzáró
Az összejövetelen elsőként Köteles János, 
az egyesület elnöke értékelte az elmúlt 
évet. Elmondta, a szervezet több mint 3 
millió forintból gazdálkodott 2013-ban. 
Az önkormányzati és központi támoga-
tásokból, valamint nyertes pályázatokból 
mintegy 1,5 millió Ft-ot kapott, emellett 
a lakosok egyéni támogatásaiból több 
mint 100 ezer Ft gyűlt össze. Ezen felül az 
önkormányzatnak köszönhetően egy sze-
mélygépjárművet is sikerült vásárolniuk.

A szervezet tagjai a városi, egyházi és 
civil rendezvények biztosítása mellett a 
közbiztonság területén is eredményesen 
tevékenykedtek. Az egyesület vásárolt 
egy majdnem 100 ezer Ft értékű fényké-
pezőgépet, melynek segítségével a köz-

biztonságot veszélyeztető eseményeket 
rögzíthetik, ezzel is segítve a rendőrség 
munkáját. A polgárőrök nagy figyelmet 
fordítanak az idősekre, akikkel rendsze-
resen tartják a kapcsolatot és ezzel növe-
lik a szépkorúak biztonságérzetét.

szolGálatoK, EszKÖzÖK A polgárőrök 
idén is részt vesznek a városi, egyházi és a 
sportrendezvények, valamint a civil szer-
vezetek programjainak lebonyolításában. 
Ezen felül rendszeresen fognak szolgálatot 
teljesíteni a városban és a zártkertekben. A 
közelmúltban átadott térfigyelőrendszerrel 
kapcsolatban is fontos feladatot látnak el, 
ugyanis a polgárőrök figyelik a közterüle-
teket a kamerákon keresztül.

A fejlesztések között a ruházat mellett 
egy éjjellátó készülék és egy hőkamera 
megvásárlása szerepel. A polgárőrök 
munkáját anyagi és tárgyi felajánlások-
kal, valamint a személyi jövedelemadó 
1%-ával egyaránt segíthetik.

szoros KapCsolat Az összejövetelen 
dr. Ongai Péter, rendőr alezredes, a Me-
zőkövesdi Rendőrkapitányság kapitány-
ságvezető-helyettese kiemelte, hogy a 
rendőrség nagyon szoros és jól működő 
kapcsolatban áll a helyi polgárőr szerve-
zettel, majd a rendőrség munkatársainak 
nevében köszönetét fejezte ki a polgár-
őrök áldozatos és hatékony munkájáért.

Bódi K.

Múlt, jelen, jövő
Évértékelő taggyűlést szervezett a 
Mezőkövesdi Városszépítő és Városvé-
dő Egyesület február 4-én. a szervezet 
tagjai a 2014-es év terveit és feladatait 
is megvitatták az ülés keretében.

Pető Istvánné, a Városszépítő és Városvédő Egyesület 
elnöke elmondta, hogy a szervezet kiemelt feladatai 
közé tartozik a múlt megőrzése, a jelen alakítása és a 
jövő építése. Hangsúlyozta, a város története mellett a 
műemlékek, a matyó hagyományok, valamint a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő megismertetésének fontossá-
gát a városba érkező látogatókkal, továbbá kiemelte a 
helyi civil szervezetek összefogásának jelentőségét.

Az ülésen szó esett a Város- és Faluvédők XXXIII. 
Országos Találkozójáról és Konferenciájáról, mely-
nek Mezőkövesd ad majd otthont júliusban. Az ese-
ményen kiemelten foglalkoznak egyebek mellett az 
örökségvédelem és a hagyományok ápolása mellett 
a gyógyvizekkel és az éghajlat változásának gyógyvi-
zekre gyakorolt hatásaival.

Az ülésen elhangzott, hogy a szervezet 2009-ben 
kezdte el felújítani a Szomolyai úti Kőképet, míg je-
lenleg a Bogácsi út Temető területén található mű-
emlék rekonstrukciója zajlik, melyet a tervek szerint 
idén fognak befejezni.

Nyílt napot tartottak a matyóföldi foltvarrók 
február 10-én a Közösségi Házban. A programra 
a házigazda mezőkövesdiek mellett a környező 
településekről érkeztek varrni, kézműveskedni 

szerető hölgyek, asszonyok. Ez alkalommal pénz-
tárcát, neszesszert varrtak a résztvevők kapcsos 

fémkeretek felhasználásával. 
A nyílt foglalkozás célja, hogy minél több ember-

rel megismertessék a patchwork technikáját, a 
benne rejlő kreatív lehetőségeket, illetve, hogy 

újabb tagokat toborozzanak a klubba. 

Az adó- és járulékfizetési változásokról szervezett tájékoztatót 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
könyvelők számára február 4-én. Gábriel Péter adótanácsadó a 
KATA, az ÁFA, az illeték, a családi adó- és járulékkedvezmény-
ről tájékoztatott. Emellett téma volt még a kötelező késedelmi 
kamatfizetés, a pénztárgépek üzemeltetése, valamint a pénztár-
gép helyett rendszeres számlaadás és a kiadott számlákról heti 
adatszolgáltatási kötelezettség. 

Tájékoztató könyvelőknek

mozaik

B. K.
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interjú „átlátható, új, hatékony 
önkormányzati rendszer jött létre”

az elmúlt négy esztendőben jelentősen átalakult az önkormányzatok feladat-
ellátási és finanszírozási rendszere. a Kormány emellett több intézkedést tett a 
települések eladósodásának megállítása és megszüntetése érdekében. az ön-
kormányzatok helyzetéről, a megvalósult átalakításokról, a jövőbeni feladatok-
ról, tervekről tállai andrás, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, 
térségünk országgyűlési képviselője beszélt.

– 2010-ben az önkormányzati rendszer a 
csőd szélén állt, adósságállománya elérte 
az 1247 milliárd forintot, ezért átalakítása 
elkerülhetetlenné vált. Mi eredményezte, 
hogy ilyen helyzet állhatott elő?
– Az önkormányzati szektor 2010-re a műkö-
désképtelenség határára sodródott. A rendszer 
még működőképes volt, de egy-egy önkor-
mányzat már nem. Főként a megyei önkor-
mányzatok, de több, kisebb-nagyobb település 
is a teljes fizetésképtelenség állapotába került. 
A szocialisták 8 éves kormányzásuk idején 
rendre kevesebb finanszírozást adtak az önkor-
mányzatoknak. Ennek különféle módjai voltak: 
meghatározták, hogy bérfejlesztést kell adni, de 
nem biztosították annak a forrását, vagy évről 
évre több feladatot adtak az önkormányzatok-
nak, de ezek finanszírozása elmaradt. A végén 
már nominálisan is lehúztak az önkormányzat-
ok támogatásából. Az utolsó évben, emlék-
szem, maga a szakminiszter mondta, hogy 
120 milliárd forintot vontak ki a rendszerből. 
Ennek nem lehetett más a vége, csak eladó-
sodás, sok-sok hitelfelvétel és vagyonfelélés. 
Tetszhalott állapotban volt az önkormányzati 
szektor. A 2010-ben kétharmados többség-
gel megválasztott második Orbán- kormány 
első feladatai között volt a közigazgatási és az 
önkormányzati rendszer átalakítása.

Az első lépés, amit meghatároztunk, hogy 
a megyei önkormányzatok esetében azonnali 
beavatkozás szükséges, ezért a megyeszék-
helyek mintegy 200 milliárdos adósságát 
átvállaltuk. Ezzel egy időben elfogadtuk az új 
önkormányzati törvényt, amelynek a lényege, 
hogy átalakítottuk a feladatok elosztását, így 
több feladatot lát el az állam, kevesebbet az 
önkormányzatok, de azt jóval átláthatóbban 
és biztosabb pénzügyi alapokon. Tehát a cél 
egy működtethető rendszer létrehozása volt. 

Nagy problémát jelentett az is, hogy nem 
voltak egyértelmű szabályozók. Az önkor-
mányzatoknak voltak ugyan előírva például 
hitelfelvételi korlátok, de senki nem ellen-
őrizte azok betartását, nem volt szankciója. 
Teljes anarchia volt a rendszerben. Mára már 
sokkal szigorúbb és átláthatóbb szabályok 
vannak, például kormányzati hozzájárulás-
hoz kötöttük a települések hitelfelvételeit, 

valamint visszaállítottuk a törvényességi fel-
ügyeletet. Maguk a gazdálkodási szabályok is 
hozzájárultak az önkormányzatok stabil hely-
zetének kialakításához: nem lehet működési 
hiányt tervezni, áttértünk a feladatfinanszíro-
zásra, amikor is az állam nem elosztja a forrást, 
hanem a különböző feladatokat finanszírozza.

Mindemellett végrehajtottuk az adósság-
konszolidációt. A hitel szükségességének, 
megalapozottságának vizsgálata nélkül egy-
ségesen mindenkinél átvállaltuk az adóssá-
got. Ezzel megteremtettük azt, hogy minden 
település tiszta lappal folytathassa műkö-
dését. Újraírtuk az önkormányzati rend-
szert úgy, hogy annak értékeit és előnyeit 
megtartottuk, például a közvetlen választást, 
az önálló gazdálkodást. 

– az elmúlt egy évben többször hallot-
tunk hírt a településeknek nyújtott egyedi 
kormányzati támogatásokról, valamint a 
kormány gondolt az adósságkonszolidáci-
óban nem részesült önkormányzatokra is. 
– Átalakítottuk a kiegészítő támogatások 
rendszerét is. Mintegy 150 milliárd forin-
tot biztosítottunk ahhoz, hogy a rendszer 
működőképes legyen, de támogattuk egyes 
önkormányzatok egyedi fejlesztését is. 
Az utolsó döntések egyikét emelném ki, 
amelynek az volt a lényege, hogy az adósság-
konszolidációban nem részesült önkormány-
zatok is támogatásban részesülnek, ahogy 
azt Miniszterelnök Úr 2012 őszén megígérte, 
nem feledkeztünk el ezekről a települések-
ről. Ez a felújításra, fejlesztésre fordítható 
támogatás 1176 települést (a lakosság 12%-a) 
érint. Ezek az önkormányzatok 4 év alatt 50 
milliárd forint támogatásban részesülnek. 
A 2014-es esztendőben ebből az összeg-
ből mintegy 12,5 milliárd forintot osztunk 
majd szét az érintett települések között. A 
kétezer lélekszám alatti települések már 
ebben az évben megkapják a négy évre járó 
támogatásuk 50%-át. Például egy száz fő 
alatti helység 1,5 millió forintot, míg egy 
kétezer lélekszámot el nem érő település 
20 millió forintot kap majd idén. Így lesz 
egész a rendszer, így indul el egy teljesen új 
és más konstrukció, ahol nincs eladósodás, 

ahol nagyon szigorú szankció van, ha valaki 
megszegi a szabályokat. Azt gondolom, hogy 
ez a munka elvégeztetett. A következő négy 
év a finomhangolásról szól, arról, hogy a fel-
adatfinanszírozást még igazságosabbá, még 
település- és emberközelibbé tegyük. 

– Ön szerint melyek azok a kormányzati 
döntések, melyeket a polgárok a legpo-
zitívabban értékelnek, jónak tartanak, 
amelyek leginkább segítik a mindennapi 
boldogulásukat? 
– Először az ország pénzügyeit és gazdaságát 
kellett rendbe tenni. Ezt sikeresen végre-
hajtotta a Kormány. Az elmúlt nyár során 
hazánk kikerült a túlzott deficiteljárás alól, 
amely azt jelenti, hogy az ország bizonyított 
a költségvetés, gazdálkodás terén. Ma már a 
gazdasági elemzők 2%-os és annál nagyobb 
növekedésről beszélnek. Miniszterelnök Úr 
arról beszélt, hogy 2016-ra akár 4% felett le-
het a gazdasági növekedés. Ahhoz, hogy egy 
ország jól tudjon működni, tudjon tervezni, 
ahhoz biztos pénzügyek, stabil gazdaság 
kell. A Kormány megteremtette az alapjait 
annak, hogy a következő években Magyar-
ország valóban elinduljon az érezhető, a már 
mindennapi életünkre is kiható, az egzisz-
tenciát is javító növekedési pályán, és ezt 
már a politikai ellenfelek, más országok és a 
nemzetközi sajtó is elismeri. 

Emellett nagyon fontos, hogy rend és 
biztonság legyen hazánkban. Ezen a téren 
is sokat fejlődött az ország. Emeltük a rend-
őrök létszámát, javítottunk az anyagi-, tár-
gyi-, eszközfeltételeiken, morális rend van a 
rendőrségen belül is. Ez nem azt jelenti, hogy 
teljes mértékben megszűnt a bűnözés, de ha 
az országot saját magához mérten értékeljük, 
akkor elmondhatjuk, hogy ezen a téren is 
jobban teljesít Magyarország. Fontos döntés 
volt az Európában egyedülálló rezsicsökken-
tés végrehajtása. Magyarországon külföldi 
tőke kezében van a szolgáltatószektor. Hiába 
csökkentek a világpiacon az energiaárak, a 
multinacionális cégek nem csökkentették 
volna az energiaszolgáltatásnak a díját, ezért 
ezt a Kormánynak kellett megtennie. Ezzel 
az emberek egyetértenek, hiszen 2,5 millióan 
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interjú

írták alá a rezsicsökkentés támogatásáról 
szóló íveket. Azzal, hogy kimondtuk, hogy 
nemzetstratégiai kérdés az, hogy az emberek 
és a gazdaság számára olcsó legyen az ener-
gia, és nonprofit cégekké tegyük az energia-
szolgáltatókat, ezzel Európában olyan irányt 
mutatunk, amelyet nagyon sokan fognak 
követni, bár még sok munka van hátra ennek 
megvalósításáig. 

Az új közfoglalkoztatási rendszer révén 
több településen is megszűnt a munka-
nélküliség. Számos helyen hallom, hogy 
az emberek kérik, hogy őket is vegyék be 
a közfoglalkoztatásba, mert felismerték, 
hogy a 22 800 forint segély és a nettó 50 
ezer forint közfoglalkoztatási bér között van 
különbség. Ez azt jelenti, hogy akik eddig 
nem akartak dolgozni, azokat is munkára 
tudjuk ösztönözni. Az igazi előrelépés az 
lesz majd, ha a gazdasági növekedéssel egyre 
több piaci munkahely létesül hazánkban, 
illetve itt Borsod megyében is, és az emberek 
majd ott találják meg a számításaikat. 2010-
hez képest 250 ezerrel többen dolgoznak ma 
hazánkban. A szocialisták 8 éve alatt 250 
ezerrel lett több a munkanélküli. Ma már 
2%-kal kevesebb az álláskeresők száma, ami 
még mindig sok, de úgy gondolom, hogy 
amit név év alatt meg lehetett tenni ennek 
érdekében, azt a Kormány megtette.

Az elért sikerek közé sorolható még az 
adórendszer változtatásai, az egykulcsos 
adózás, a GYED Extra bevezetése, a női 
foglalkoztatást támogató, elősegítő döntések. 
Sok területen sikerült kisebb-nagyobb előre-
lépést tenni. Magyarország jó irányba halad, 
és ezt az emberek is érzik és remélhetőleg, 
támogatják is majd. 

– Térjünk át szűkebb pátriánkra. Ön a térség 
országgyűlési képviselőjeként látja el az itt 
található települések érdekképviseletét, dol-
gozik azok támogatásáért. Hogyan változott 
az elmúlt négy évben a települések – köztük 
Mezőkövesd – helyzete? 
– A legfontosabb, hogy az embereknek van-e 
munkája. A legfájdalmasabb dolog, ami az 
elmúlt időszakban történt Mezőkövesden és a 
térségben, a Remy bezárása volt, ahol mintegy 
200 munkahely szűnt meg. Örülök, hogy 
azért az emberek többsége talált új munkát. 
Azt látom, hogy a Remyt kivéve nem szűntek 
meg munkahelyek itt a térségben, és az elmúlt 
egy-két évben már nemcsak a nagyobb, de a 
kisebb cégek is tudták növelni létszámukat. 
Jártam kint a Kovács Kft.-ben, a Modine-ban, 
ahol egy év alatt 50-100 fős munkahelybőví-
tésről számoltak be. Az is jó hír, hogy a bánya 
is megmaradt, bár a válságot ők is megérez-
ték, de nem kellett nagy létszámú elbocsá-
tásokat eszközölniük. Nagy eredménynek 
tartom, hogy nem volt nagy munkanélküliségi 
hullám a térségben, és ezért köszönet illeti a 
térségben működő cégeket. 

Az önkormányzati infrastruktúra sokat 
javult a térségben: iskolák, óvodák, bölcsődék, 
polgármesteri hivatalok újultak meg, műfüves 
pályák, sportpályák, utak épültek, egészségügyi 
programok indultak el, orvosi rendelők kaptak 
új külsőt. Nagyon sokan éltek az energia-megta-
karítást célzó, európai uniós pályázatokkal. Szép 
eredményeket tudnak felmutatni a települések a 
közfoglalkoztatás terén is. 

Egy nagyon agilis polgármesteri társa-
ság van itt a dél-borsodi térségben, sok új 
ötlettel álltak elő az elmúlt ciklusban. Komoly 
eredményeket tudunk felmutatni. Mezőkö-

vesd pedig kiemelkedő helyen van ebben a 
fejlődésben. Befejeződött a szennyvízcsa-
torna-hálózat kiépítése, megépültek az utak, 
fejlődött és fejlődik tovább a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő, a Zsóry üdülőterületen is kiépült 
a szennyvízcsatorna rendszer, intézmények és 
utak is megújultak, sportpálya, stadion épült a 
városban. A mezőkövesdiek, és a nem helyiek 
is elismerő véleménnyel vannak a település 
fejlődéséről, az itt folyó munkáról. Jó az az út, 
amin az ország, a dél-borsodi térség, valamint 
Mezőkövesd is jár. 

Nagyon örülök annak, hogy munkám-
mal elő tudtam segíteni a térség fejlődé-
sét, gyarapodását, akár a lehetőségre való 
figyelemfelhívással, vagy lobbitevékenységgel. 
A dél-borsodi települések nagy többsége az 
őszi önkormányzati választásoknak nyugodt 
lelkiismerettel vághat neki, hiszen mindent 
megtettek a lakóhelyük fejlődéséért. 

Azt tudom mondani, hogy nyugodt lelki-
ismerettel zárom le az elmúlt négy éves kép-
viselői munkámat, hiszen ha nem is sikerült 
mindent elérni, de nagyon sok szép eredményt 
tudunk felmutatni, sok önkormányzatnak, sok 
embernek sikerült segíteni. Bízom benne, hogy 
április 6-án újra bizalmat szavaznak nekem, 
mint a térség országgyűlési képviselőjének! 

– Ha Ön mint a térség országgyűlési képvi-
selője újra felhatalmazást kap az itt élőktől, 
mely feladatokat tartja a legfontosabbnak? 
– Tovább kell folytatni a települések fejlődé-
séért végzett munkát, valamint még nagyobb 
összefogást kell elérni a települések között a 
térségben. Azonban mindent megelőz a listán 
a munkahelyteremtés, a cégek megerősítése, 
a munkahelyteremtés elősegítése. Remélem, 
hogy a repülőtér és a laktanya fejlesztésének 
kérdésében is tudunk majd előre lépni, egy 
befektetői kört megtalálni és a logisztikai 
központ megteremtésével újabb és újabb 
munkahelyeket teremteni. 

Nagyon jó lenne, ha be tudnánk fejezni 
azon a hét településen a szennyvízcsator-
na-hálózat kiépítését, ahol még ez nem 
történt meg. Tovább kell folytatni az utak 
felújítását, illetve tovább folytatódjon az 
óvodák, bölcsődék, orvosi rendelők kor-
szerűsítése, bővítése is. 

Azt kell, hogy érezzék az emberek, hogy 
van munkájuk, megfelelő szolgáltatást, 
oktatást, egészségügyi ellátást kapnak, és 
biztosítottak a kikapcsolódási, kulturális, 
sportolási lehetőségek. Azt kell érezniük az 
embereknek, hogy nemcsak az ország sorsa 
halad jó irányba, hanem vele együtt az ő és 
családja, gyermekeinek élete, jövője is, és 
akkor azt hiszem, hogy egy jobb Magyaror-
szágon tudunk majd élni.

Molnár zsanett

Városunk az elmúlt időszakban számos változáson ment keresztül: 
megújultak és korszerűsödtek a közintézmények, a Zsóry fürdő, az út- 

és csatornahálózat, felpezsdült a kulturális és sportélet

A Rendelőintézet 
látványtervét Moroncsik 
József építész készítette
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Mintegy ezren 
az összefogás jegyében

Immár kilencedik alkalommal rendezték meg 
az  „Együtt a térség összefogásáért” elnevezésű polgári Estélyt 

a Városi sportcsarnokban február 8-án.

A rendezvényen elsőként Tállai András, 
a Belügyminisztérium önkormányzati ál-
lamtitkára, az est házigazdája köszöntötte 
a résztvevőket. „Az estély nagyon fontos 
szerepet tölt be a város és a térség életében, 
de a legfontosabb mégis az, hogy április 
6-án az összefogás választási győzelemhez 
vezessen” – mondta Tállai András.
 
FoNtos az ÖsszEFoGás A bál fővédnöke, 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a 
Kereszténydemokrata Néppárt 
elnöke nem tudott részt venni az 
eseményen, de levelében üdvöz-
letét küldte a bálozóknak. Semjén 
Zsolt kiemelte, a bál résztvevői 
sokat tettek azért, hogy a jelenlegi 
kormányzati erő vezetésével ha-
zánk új irányba induljon el és ez 
a változás kibontakozhasson. Azt 
kívánta, hogy a bál adjon erőt mindenkinek 
a következő időszak feladatainak sikeres 
végrehajtásához.

Ezt követően Kubatov Gábor, a Fidesz 
pártigazgatója, országgyűlési képviselő, a 
Ferencvárosi TC elnöke, az est védnöke 
mondott köszöntőt. Kiemelte, nagyra be-
csüli Tállai Andrást az eredményes város- 

és sportvezetői tevékenysége mellett az 
államtitkárként elvégzett munkájáért. „A 
város rendezett, a focicsapat feljutott az NB 
I-be, ráadásul az önkormányzati rendszer 
is átlátható, ami bizonyítja, hogy Tállai 
András személyében a térségben élők egy 
sikeres embert választottak meg” – emelte 
ki Kubatov Gábor.

 
látVáNYos FEJlŐDÉs Szabó Gergely, 
Harsány polgármestere szintén véd-
nökként vett részt a bálon. A település-
vezető elmondta, nagy megtiszteltetés 
számára, hogy a nagyszabású esemény 

védnökeként köszöntheti a 
résztvevőket, amely immár 9. 
alkalommal „gyűjtötte össze” 
a térség hasonló gondolkodá-
sú polgárait. Hangsúlyozta, 
az itt élők április 6-án visz-
szaadhatják azt a támogatást 
amit kaptak és megerősíthetik 
azt a kormányzati erőt, amely 

hazánkat irányította az elmúlt négy év-
ben. Hozzátette, az itt élők április 6-án 
viszonozhatják azt a támogatást, amit 
kaptak, hiszen a települések számos te-
rületen látványosan fejlődtek az elmúlt 
években, melynek előnyeit mindannyi-
an érezhetjük. A Polgári Estély ünnepi 
megnyitójának hangulatát a Szent László 

Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola diákjai emelték, akik a nyitótánc 
mellett igazi, hamisítatlan vadnyugati at-
moszférát varázsoltak a bál helyszínére. 
 
a zENE BENNED VaN A Kiss Kata Zenekar 
a harsányi Hunyady Mátyás Általános Is-
kola tanulóival közösen ízelítőt adott az 
„A Zene Benned Van!” elnevezésű nem-
zetközileg elismert oktatási programból. 
A megnyitó után a Neoton Família zene-
kar szórakoztatta a résztvevőket egy órán 
keresztül. Az est és az éjszaka további 
részében a Randevú zenekar húzta a talp-
alávalót. A bál egyik elmaradhatatlan ese-
ménye a tombolasorsolás volt, melynek 
keretében idén is rengeteg értékes aján-
dék talált gazdára.

Szabó Gergely

Sorki Dala Andor kiállítása Zuglóban
„Ahol magyar föld van – szakrális kiállítás a hazáról” címmel nyílt 
tárlata a mezőkövesdi gyökerekkel és felmenőkkel büszkélkedő 
Sorki Dala Andornak Zuglón. Sorki Dala Andor képzőművész, 
költő és művésztanár már számos alkalommal bemutatkozott 
Mezőkövesden. Ez alkalommal Zuglóban mutatta be szépen 
megkomponált festményeit a Lipták Galériában, amely a 

megnyitó alkalmával megtelt kultúrakedvelő látogatókkal. A tárlat címe 
is sugallja a művész összetettségét, munkáinak sokszínűségét; Sorki Dala 
Andor nemcsak magas fokú képviselője a művészetnek, hanem tanítója 
is. Az eseményen a polihisztor előadás keretében fejtette ki a népművészet 
(a matyó népművészet) vizuális továbbfejlesztésével kapcsolatos 
újszerű koncepcióját. A megnyitón a 72 éves művész festményei mellett 
elgondolkodtató, mély tartalommal bíró verseit is meghallgathatták. 

Kubatov Gábor egy Mezőkövesd 2014 
feliratú ferencvárosi mezt hozott 
tombolafelajánlásként, míg 
Tállai András egy Mezőkövesd Zsóry 
naptárat és matyó ajándékcsomagot 
adott az FTC elnökének

A Kiss Kata Zenekar előadta a Magyar vagyok 
című dalt, melyet a március 15-ei 

állami ünnepségen fognak eljátszani

Bódi Krisztián
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szirénaÉvet értékelt a megyei 
rendőrfőkapitány
a Borsod-abaúj-zemplén Megyei rendőr-főkapitányság 2013. 
évben végzett munkáját értékelte dr. Vereckei Csaba r. dandár-
tábornok, megyei rendőrfőkapitány a Miskolcon 2014. február 
19-én megtartott ünnepi állománygyűlésen.
Az évértékelő értekezletet a berendelt ál-
lomány és a meghívott vendégek mellett 
megtisztelte jelenlétével Papp Károly r. al-
tábornagy, országos rendőrfőkapitány is.

A megye rendőrfőkapitánya adatokkal 
alátámasztva mutatta be és értékelte a 
tavalyi év tevékenységét: 
– értékelhetően csökkent a rendőri

eljárásban regisztrált bűncselekmé-
nyek száma, 

– a kiemelten kezelt 
bűncselekmények nyomozáseredmé-
nyességi mutatója az év folyamán fo-
kozatosan javult, 

– a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma csökkent.

Ezt követően Papp Károly r. altábornagy, 
országos rendőrfőkapitány a megyei 

rendőrség munkáját a közös munkának, 
hatékony együttműködésnek is köszön-
hetően kiválóra értékelte, majd meghatá-
rozta a 2014. év fő feladatait és irányait.

Az évértékelő állománygyűlésen a 
megye rendőri vezetői előtt a kiemelke-
dő szakmai munka teljesítéséért elisme-
résben részesültek többek között:
– orosz péter Gábor 

tűzoltó hadnagy, 
– Hegedűs józsef tűzoltó 

főtörzsőrmester és 
– kiss józsef tűzoltó törzsőrmester
a Mezőkövesdi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság munkatársai, akik 2014. január 31-
én Mezőkövesden egy betörési kísérlet köz-
ben általuk tetten ért elkövetőket elfogták, 
és a rendőri intézkedésig visszatartották.

Fulladásos halál 
a katonai-tónál
H. Péter mezőkövesdi lakos február 
2-án délelőtt kerékpárral indult el 
otthonról a Katonai-tóhoz, pecázási 
szándékkal. Azonban a tavat befa-
gyott állapotban találta, ezért kerék-
párját tolva a városba vezető föld-
úton gyalogosan indult haza.

Kb. 800 méter megtétele után 
segélykiáltásra lett figyelmes: „Segít-
ség! Segítsen valaki!”. Ezt hallva visz-
szafordult és a hang irányába haladt. 
A tó melletti töltésre felállva látta, 
hogy a segítségért kiabáló férfi alatt 
a jég kb. 15 méterre a parttól be-
szakadt, és a fagyos vízben próbált 
úszni kifelé. A tavat vékony jégréteg 
borította, s mivel H. Péter nem tu-
dott úszni, nem mert közelebb men-
ni. Visszafutva a HM útra nem látott 
arra haladó gépjárművet, közben 
gyorsan hívta a rendőrség segélyhívó 
számát. A tóhoz futva már nem látta 
a lékben a férfit, ezért az úton várta 
meg a rendőröket, akik 5 perc alatt 
a helyszínre értek. Pár perc múlva 
a tűzoltóság szakemberei is a hely-
színen voltak, ám a jég csekély 3-4 
cm vastagsága miatt ők sem tudtak 
a tóra menni. A rendőrkapitányság 
értesítette a Miskolci Spider (búvár) 
mentőcsapatot is, akik két kutyával 
érkeztek 14 órakor a helyszínre, de 
már csak a személy keresését hajt-
hatták végre. A jég feltörése után 
csónakkal közelítették meg a besza-
kadás helyét. A víz tisztasága miatt 
a férfi teste jól látható volt, melyet 
kiemeltek és partra szállítottak. 

Az elhalt H. Ferenc 64 éves me-
zőkövesdi lakos, akinek rendkívüli 
halálesetét közigazgatási eljárás ke-
retén belül vizsgálja a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság. H. Péter mindent 
megtett, amit ebben a helyzetben em-
bertársa életéért megtehetett.

Figyelem! 
a pár napos lehűlés következtében 
ugyan a tavak teteje befagy, de az 
enyhe tél miatt nem keletkezik meg-
felelő vastagságú jég, ezért a Mező-
kövesdi rendőrkapitányság kéri a 
lakosságot, hogy saját biztonsága 
érdekében kerülje az ilyen helyeket!

Az alábbi levelet egy mezőkövesdi 
lakos írta és küldte meg a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-fő-
kapitányságra dr. Vereckei Csaba r. 
dandártábornok megyei rendőr-fő-
kapitány úrnak címezve.

Úgy gondoljuk, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság dolgozóit – 
munkájuk elismeréseként – jogosan 
illeti meg, ha az ilyen tartalmú leve-
let megosztjuk a Tisztelt Lakosság-
gal, hiszen számunkra ez tükrözi az 
állampolgárokkal való kapcsolatot, 
erőfeszítéseink eredményét, melyet 
nem mindenki láthat.

Mezőkövesdi 
rendőrkapitányság (J.)

Mk. rendőrkapitányság

Tűzoltók hűtötték le 
a betörők kedvét
Szolgálatban lévő mezőkövesdi tűzoltók észlelték január 31-én 22 óra 30 perckor, hogy lak-
tanyájukhoz közel két személy be akar törni egy helyi ingatlanba. A tűzoltók azonnal elin-
dultak a helyszínre és miközben a behatolókat elfogták, értesítették a rendőrséget. A Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság járőrei a Patak utcában további intézkedésre átvették a tűzoltók 
által visszatartott személyeket. A mezőkövesdi 20 éves B. Ferenccel és 16 éves tettestársával 
szemben a rendőrség lopásvétség-kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indí-
tott büntetőeljárást. A terheltek gyanúsítotti kihallgatásuk során további öt korábban elkö-
vetett betörést is beismertek a nyomozóknak.

B-a-z Megyei rendőr-főkapitányság
Kommunikációs Iroda
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
február 23 – március 1-jéig

VITALITÁS Gyógyszertár 
(a TESCO épületében)

március 2–8-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

március 9–15-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király út 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

március 1.
Dr. Roszkos László, 
Gróf Zichy út 10/a

Március 8.
Dr. Heéger László, 

Bajcsy-Zsilinszky út 2.
Március 15.
ÜNNEPNAP

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban február 5. és 14. kö-
zött 15 halálesetet anyakönyvez-
tek. Ezek közül az alábbiak hoz-
zátartozói járultak hozzá a nevek 
közléséhez:

haláleset
Barczi László 64 éves,
Holló Ferenc 64 éves,
Pap Mihály 94 éves
mezőkövesdi lakos.

Hívogató

Március 1. szombat 
18 órától 15 éves a MASZK Egyesület 

– kiállításmegnyitó, műsorral 
a Közösségi Házban

Március 3. hétfő
17 órától Matyó Kertbarátok Klubja a 
Közösségi Házban. Téma: biozöldség- 

termesztés, vendég: Szeles Attila

Március 5. szerda 
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Városi 

Könyvtárban. Téma: Zrínyi és a barokk

Március 7. péntek
17 órától Matyó Kertbarátok Klubja 

–  metszési bemutató Budai Károlynál 
(Szemere Bertalan út 27.)

Március 8. szombat
9–13 óráig Foltvarró Nyílt Nap 

– húsvéti előzetes foglalkozásokkal 
a Közösségi Házban

Március 14. péntek
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

Stopper

Március 1. szombat
18 órától  Mezőkövesdi KC – 

Csurgói KK NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban 

Március 1. szombat
 20 órától  Mezőkövesd Zsóry – 
Kecskeméti TE-Phoenix Mecano 

NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Március 16. vasárnap 
14 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry –  
Újpest FC NB I-es férfi labdarúgó- 

mérkőzés a Városi Stadionban

sZenT lásZló eGyHáZkÖZsÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek 
foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 16 óra: Szentmise a Reumakórházban
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az 
első péntek kivételével): gitáros énekkar 
a hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: szombatonként 
és első vasárnap a szentmise előtt: kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján, 
az esti szentmisén: liturgikus szolgálat

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

reForMáTus 
eGyHáZkÖZsÉG
Keddenként 10 óra: Baba-Mama klub
Szerdánként 17 óra: Bibliaóra
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

eGrI GÖrÖG kaTolIkus 
sZerVeZőlelkÉsZsÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 16 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon.
A következő alkalom: március 23.

Harangszó

Tisztelt Lakástulajdonosok!

2014.  január  1-jétől 
a Lakásszövetkezeti Iroda az alábbi 

időpontokban várja 
a Tisztelt Tulajdonosokat:

A Lakásszövetkezeti Iroda 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8–12 óráig és 12.30–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig és 12.30–18 óráig
Ebédidő: 12–12.30-ig

A Lakásszövetkezet elnökének fogadóórája 
a Lakásszövetkezeti Irodában:
Kedd: 16–18 óráig
Csütörtök: 16–18 óráig

A Szent László Kamarakórus tagfelvételt hir-
det elsősorban a férfi szólamokba. Jelentkez-
hetnek alsó korhatár nélkül, a mutáláson túl levő 
fiatalok, felső korhatár: 40 év. Kottaolvasás nem 
feltétel – mivel ennek fejlesztésében, elsajátítá-
sában készséggel segítenek –, feltétel azonban a 
tiszta intonáció és a római katolikus keresztény 
értékek, értékrend tiszteletben tartása. 

A próbák mindig hétvégén vannak, így a nem 
itthon tanulók és dolgozók számára is adott a le-
hetőség. Jelentkezni a Kamarakórus Szent László 
facebook oldalon, vagy a kórusvezetőnél a zeneis-
kolában lehet.

Felhívás

Kultúr-mozgó
FILMKLUB
Szegénylegények
2014. március 12. (szerda) 17 óra
Városi Könyvtár, olvasóterem
A film után kötetlen beszélgetés, a belépés díjtalan!
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A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szol-
gálat sikeres pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma koordinálásával megjelent Gyermekek- és 
fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezet tag-
jainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek 
képzésének támogatására. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C.

A pályázati program célkitűzése között szerepel az ifjúsággal foglalkozó szak-
emberek számára szakmai kompetenciájuk bővítésére, új ismeretek, készségek 
elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni 
kompetenciájának fejlesztése. A pályázati program minimum 15 fővel és leg-
alább 16 órában, a nem formális tanulás módszereire épülően valósulna meg.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A Mezőköves-
di Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat IFJ-GY-13-C-13191 számú 
„Problémamegoldó tréning resztoratív szemlélettel” című pályázata 425. 016 
Ft támogatásban részesült. A támogatás mértéke maximum a projekt el-
számolható összes költségének 90%-a. A Pályázó által biztosítandó saját forrás 
minimum a bekerülési költségek 10%-a.

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál a kistérség 22 
településen dolgozó 20 fő képzését teszi lehetővé a pályázat elnyerése. A munkatár-
sak előzetes szükségletfelméréséhez kapcsolódóan fogalmazódott meg a konfliktu-
sok megelőzéséhez, a már kialakult konfliktusok kezeléséhez kapcsolódó „konfliktust 
kezelő készségek elsajátítását elősegítő tréning” kezdeményezésének ötlete.

A képzés célja: a szociális ellátásban dolgozó szakemberek konfliktuskezelő 
és problémamegoldó készségeinek fejlesztése, a konfliktusokkal kapcsolatos 
megfelelő attitűdök, viszonyulások kialakítása. Továbbá fontos, hogy a részt-
vevők megfelelő segítséget és szempontokat kapjanak egy konfliktushelyzet 
elemzéséhez, a konfliktus során fellépő érzelmek, érdekek, igények megfelelő 
kommunikációjához.

Tony Marshall (1996) a következőképpen definiálja a resztoratív megközelítést: 
„Olyan eljárás, mely során az adott sérelemben érdekelt minden résztvevő összeül, 
hogy közösen döntsön az elkövetett cselekmény utóhatásának és jövőbeni szere-
pének ügyében.”

„Be kell vonni az áldozatokat, elkövetőket és ezek közösségeit olyan közös megbe-
szélésbe, ahol ők határozzák meg a folyamat kimenetelét. Mint egy felhatalmazó, 
megerősítő stratégia, a helyreállító igazságszolgáltatás az érintettek elkötelezett-
ségétől és aktív részvételétől függ.” (McCold 2000)

A 2x8 órás tréning megtartására Taskó Tündét, az Eszterházy Károly Főiskola 
pszichológusát kértük fel, aki a terület országosan is elismert szakembere.

Sajtóközlemény

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1989. február 
4-én tartotta alakuló ülését, 2014-ben ünnepli 
25. születésnapját.

Ezen jeles évfordulóról az MMSZ Mezőkövesdi Csoportja 
2014. március 4-én (kedden) 16 órakor kezdődő 
szentmisével emlékezik meg a jézus szíve templomban.

Köszönetet mondunk Istennek, aki erőt adott ahhoz, hogy 
az evangélium tanítását életre válthattuk. Megköszönjük 
minden segítőnk odaajándékozott idejét, áldozatos munkáját, 
anyagi támogatását. a hálaadó szentmisére hívjuk városunk 
minden lakóját. A szentmise után farsangzáró jótékonysági 
koncert lesz, melyen fellépnek az 50 éves Városi Zeneiskola 
tanárai és diákjai, valamint a Szent László Kamarakórus tagjai.

MMSZ Mezőkövesdi Csoportja és Gondviselés Háza

Meghívó

Olyan, főleg farmeranyagból készített munkákat várunk: 
– melyek ötletesek, 
– jól használhatók a mindennapi életben, 
– megszépítik környezetünket. 

A megkötés csak annyi, hogy a munka alapvetően farmerből készül-
jön, viszont más anyaggal is díszíthető, kiegészíthető. Méretben nincs korláto-
zás, kiállítható legyen.

A pályázati munkák személyes leadása: 
2014. március 8. (szombat) 9-től 13 óráig, 
vagy március 10. (hétfő) 8-tól 18 óráig 
a mezőkövesdi Közösségi Házban.

A kiállítás megnyitója: 
2014. március 22. (szombat) 
a Közösségi Ház emeleti kiállító termében
(Mezőkövesd, Szent László tér 24.)

 Díjak:
– Könyvjutalom Dolányi Annától, a Magyar Foltvarró Céh alapító elnökétől,
– Ingyenes részvétel a Matyóföldi Foltvarrók nyári táborában,
– 1 x 10.000 Ft értékben méteráru vásárlási utalvány,
– 2 x 5.000 Ft értékben ajándékutalvány.

A DÍJAKAT PÁRTATLAN ZSŰRI ÁLLAPÍTJA MEG.

A jelentkezéseket folyamatosan várjuk.

Érdeklődés és előzetes jelentkezés az alábbi elérhetőségeken:
telefon: 49/500-135 e-mail: matyofoldifk@gmail.com,

A Matyóföldi Foltvarró Klub 
15. születésnapja alkalmából

 ORSZÁGOS KREATÍV VARRÓPÁLYÁZATOT HIRDET
„KI MIT TUD VARRNI FARMERBŐL?”

azaz régiből újat, az újrahasznosítás jegyében –

Pályázati felhívás

A Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. Városi Könyvtára 
6 alkalomból álló helyismereti 
előadássorozatot rendez a könyvtár felnőttrészlegében.

A tervezett előadások:
2014. március 19. (szerda): Agócsné Halász Andrea – 

Szakrális kisemlékek Mezőkövesden
2014. április 16. (szerda): Répászky Zoltán – 

A mezőkövesdi gimnázium kápolnája
2014. május 21. (szerda): Zelei Ferenc – A matyó tánchagyományok 

(alkalmak, tánctípusok és tánccal kapcsolatos lépések)
2014. június 18. (szerda): Bánné Tóth Anita – A Matyó Porta
2014. szeptember 17. (szerda): Laczkó Pető Mihály – Takács István
2014. október 15. (szerda): Kovács Szabolcs – Festett bútorok

Kezdési időpont 17 óra.
Szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik a matyóság kulturális öröksége iránt!

HELYESBÍTÉS Lapunk 3. számában megjelent Rezsifórum Mezőkövesden című 
cikkben téves adat jelent meg: „A munkanélküliség az elmúlt négy év alatt 2% 
alá csökkent,..”. Ez helyesen: „A munkanélküliség az elmúlt négy év alatt 2%-kal 
csökkent,…”. A hibáért elnézésüket kérjük! 
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Sajtóközlemény
A Hungarofék Kft.  4 026 921,-Ft támogatást nyert a „SAP BUSINESS ONE vállalatirányítási 
(ERP) rendszer bevezetése és a hozzá kapcsolt IT fejlesztés a Hungarofék Kft. kereske-
delmi tevékenységének bővítése, hatékonyabbá tétele érdekében” című pályázattal az Új 
Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. 

A beruházás keretében teljes mértékben megújult a cég informatikai rendszere. A 
Mezőkeresztesen 1996. óta működő Hungarofék Kft. magyarországi alkatrészpiac 
meghatározó szereplője a tehergépjármű és busz szegmensben. Az évek során fo-
lyamatosan bővülő és fejlődő vállalkozás sikeres működéséhez elengedhetetlen a 
megfelelő informatikai háttér és vállalatirányítási rendszer használata. Az utóbbi  
átalakításához nyújtott segítséget a pályázat, így 2013-ban átállt a cég az SAP Busi-
ness One vállalatirányítási rendszerre.  Az új szoftvernek köszönhetően átláthatób-
bá, egyszerűbbé vált az adatkezelés a cég dolgozói számára. Ezzel együtt számos új 
funkció is bevezetésre került, így a több ezer termék vonalkódos azonosítása vagy 
például a több száz ügyfél  megfelelő, pontos kiszolgálását biztosító  a CRM me-
nedzsment funkció is.  A fejlesztés hosszútávon jelentős mértékben növeli a haté-
konyságot és megbízható hátteret nyújt a Hungarofék Kft. számára egy olyan pia-
con, ahol a verseny az egyik legerősebb Magyarországon. (x)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
166. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségre 

2014. március 14-én.
12.30 emlékmenet

Mátyás király út – Hősök tere

13.00 koszorúzás
az 1848-as Emlékműnél

13.30 Ünnepi műsor
Nemzedékek Márciusa 

a Közösségi Ház színháztermében
Ünnepi beszédet mond:

Tállai andrás
országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium 

önkormányzati államtitkára

a műsorban közreműködnek:
– az óvodások

– az általános iskolások
– a középiskolás diákok
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Beszámoló az MSE Zsóry úszószakosztályának 
2013. évi eseményeiről címszavakban

sportkalauz

Mint minden évben most is a Diákolimpia volt az első megméretés, összességében nagyon jól sikerült. A területiről sokan 
továbbjutottak a megyei döntőbe, ez is várakozáson felül sikerült. Idén is, immár harmadik éve mindig volt országos döntőbe 
jutott úszóm, most Pető Kristóf személyében, 100 m pillangóúszásban!

Február 23. Kocsonyafesztivál Béka Úszóverseny 
– Miskolc, Kemény Dénes Uszoda. Első alkalommal 
rendezték meg ezt az amatőr versenyt. Lehetőségünk 
volt a kicsi, még tapasztalatlan gyerekek elindítására 
nagy versenymedencében. Ettől fantasztikusabban 
nem is szerepelhettek volna. Az izgulásnak, félelemnek 
nyoma sem volt, mikor már úsztak. 

Március 9. Gyergyák Magda Emlékverseny – 
Eger. Csak egy pár úszómmal voltunk ezen az erős 
viadalon, hogy megtapasztalhassák kitartással, szor-
galommal, akarattal milyen időket és ezzel együtt 
eredményeket lehet elérni!

Április 27–28. XIII. Árpád Kupa – Hajdúszoboszló. 
Nagyon sok résztvevő, hat országból. Igazi kihívás volt annak 
az öt úszónak, akik vállalták a 200 m-es táv leúszását. Teljes 
megelégedésemre ez tökéletesen sikerült, mindannyiuknak!

Május 4. VIII. Szerencs Kupa. Mintha otthon verse-
nyeznénk, nem volt most sem másként, hiszen nagyon 
kiváló eredmények születtek, mind a 14 versenyzőmnek.

Május 24. XIII. Matyó Pünkösd Kupa – Mezőkö-
vesd. Saját tavaszi versenyünkről már olvashattak ezen 
újság hasábjain, a lebonyolítást követően.

Június 22. Parafa Kupa – Gyöngyös. Tisztességes felké-
szültségüket bizonyították úszóim, hiszen a sok induló és az 
erős mezőny sem bátortalanította el őket. És meg csinálták 
amiért elmentünk! A tavaszi szezon utolsó versenye volt.

Augusztus 3. Tisza Tó-átúszás – Abádszalók. A jól 
megérdemelt nyári szünet utáni első kihívás, 2 km-es 
távon, melyre 5 fő vállalkozott szakosztályunkból.

Augusztus 20. Szt. István napi Kőrös Távúszó Ver-
seny – Szarvas. Mint évek óta, most is többen leúsz-
ták az 1 km-es távot, voltak, akik először vágtak neki az 

ismeretlennek, hiszen élő vízben és hosszú távon kellett 
bizonyítaniuk. Büszkén mondom, nagyon jól sikerült. A 
kicsik 50 m-en versenyeztek szép eredménnyel! Évről 
évre egyre bővülő létszámmal maradtunk edzőtáboroz-
ni egy hétig, most is felejthetetlenre sikerült, nagy él-
mény volt! Jövőre megint ott leszünk, megint többen.

Szeptember 7. XVIII. Harkány „SPRINT”. Már erről a 
versenyről olvashattak cikket ebben az újságban. Mivel 
olyan sikeresek voltak az úszógyerekeim, megérdemel-
ték, hogy erről egy külön bővebb cikk jelenjen meg!

Szeptember 21. Sport és Egészség Nap – Szikszó. Két 
szoros barátságot ápoló csapat töltött el nagyon jó hangu-
latban egy pár órát együtt. Természetesen úszóverseny is 
szerepelt a programban. 21 versenyzőm vett részt, és azt 
sem tudtuk, hogy hozzuk haza az érmeket és az oklevele-
ket, hiszen mindenki szerzett valamit, sőt többeknek 2-3 
úszásnemben is sikerült nagyon jó eredményeket elérni!

Október 11. XIV. Zsóry Kupa – Mezőkövesd. Őszi hazai 
versenyünkről már jelent meg cikk, ebben az újságban.

Október 26–27. Hungarospa Kupa – Hajdúszo-
boszló. 14 ország képviseletében több mint 600 
induló, közöttük az én 8 versenyzőm, 4-en először 
szerepeltek ekkora viadalon, 100 m-es távon! Nagy-
nagy elégedettségemet tudom csak leírni, teljesítmé-
nyükkel kapcsolatban.

November 9. Amatőr Úszóverseny – Encs. 18 úszó 
gyermekemmel érkeztünk a versenyre, igaz előtte nem 
volt víz az uszodában, csak szárazföldi edzéssel tudtak a 
lurkóim felkészülni, mégis talán 2-3 fő volt, akinek nem 
sikerült valamit nyerni, legtöbben érmekkel, oklevelek-
kel és sikerélményekkel gazdagon jöttek haza!

Volt egy meglepetés, ami a sportbaráti kapcso-
lat iskolapéldája is lehetne, kis Rebekának megígérte 
Szántai Levente NB1-es focicsapatunk kapusa, hogy 
eljön szurkolni az úszóknak, ahogy a fotó is bizonyítja, 
be is tartotta ígéretét! Nagy örömet okozott!

December 1. Kiss Géza Emlékverseny – Salgótar-
ján. Egy nagyon sikeres verseny, 9 úszóm részvételével. 
Most történt először meg, hogy én nem voltam ott a gye-
rekeimmel egy versenyen. Egybeesett a szakmai tovább-
képzésemmel, Péter fiam vezetésével így is várakozáson 
felül teljesítettek nebulóim, nagy örömömre! Köszönöm!

December 14. Karácsony Kupa, Megyei Amatőr 
Bajnokság – Szerencs. Az év utolsó versenye, kiváló 
szereplések, nagyon jó idők, sok-sok érem, helyezés, 
Ördög Rebekának még a legeredményesebb leánynak 
járó kupát is sikerült elhoznia, mivel minden egyéni 

számban aranyérmes lett! Összességében minden 
résztvevőt csak dicsérettel tudok illetni!

December 20. Évzáró – Zsóry fürdő uszoda. Mint 
minden évben, most is záró-összejövetellel fejeztük be 
az évet. Játékos vetélkedőkkel, gyerekek, szülők részvé-
telével karácsonyfánk feldíszítésével, beszélgetésekkel 
töltöttünk el egy pár órát. Kaptak a gyerekek egy szerény 
karácsonyi csomagot a szakosztálytól, értékeltem az 
elmúlt évet pár mondatban. Majd kiosztásra kerültek a 
vándorkupák az éremtáblázat alapján. A „Jövő Remény-
sége” Kupa 2013. Fügedi Janka, A „Bizonyító Fiatal” Kupa 
2013. Kis-Csabai Nóra, A legeredményesebb Kupa 2013. 
Ördög Rebeka tulajdonába került egy évre. Sikerekkel, 
örömökkel, néha gondokkal, problémákkal tűzdelt évet 
tudhatunk magunk mögött, de összességében minden 
úgy volt jó, ahogy történt! Nagy bizalommal várjuk a 
2014-es évet, ami remélhetőleg még ettől a hátunk mö-
gött hagyott évtől is eredményesebb lesz!

Polgár Sipeki Éva

Név
Helyezések

I. II. III. IV. V. VI.
Bukta Nikolett 2005 1 1 1 3

Demkó Nikolett 2002 3

Farkas Lilla 1999 3 2 5 2 3

2005 1 6 2 1 3

2005 2

Gyurkó Gréta 2003 1

Jakab Bálint 2003 2 1 2 2

Jakab Kristóf 1999 2 5 4 8 6 3

Jakab Szabolcs 2005 1 1

Kis-Csabai Nóra 2004 7 12 4 5 5 4

2000 5 3 2 3 1

Lukács Máté 1990 1 2

2004 1 1 2

Mezi Dóra 2005 1

2005 1 1

Ördög Rebeka 1998 18 5 4 6 3 2

Polgár Péter 1994 1

Seres Milán 2006 5 3 2 2

Szaniszló Rebeka 2005 1

Szaniszló Vivien 2003 1

Takács Bence 1998 1 1 2 1

Takács Virág 2002 1 3 2 2 5 4

2003 2 1 1 2 5

2003 3 1 3 4 4

Varga Réka 2001 1 1 1 3 2

Születési 

Fügedi Janka

Leczó József

Marczis Rebeka

Milák Barbara

Udud Hajnalka

Éremtáblázat 2013.

Szántai Levente elkísérte 
Encsre az úszókat
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sportkalauz KÉzIlaBDa rendkívül fontos győzelmet aratott a Mezőkövesdi KC felnőtt csa-
pata a bajnokságban. Kézilabdázóink a sereghajtó plEr Budapest vendége-
ként gyarapították tovább az eddig megszerzett pontjaik számát.

Újabb győztes rangadó
Mezőkövesdi kC 
– Balatonfüredi kse 19-28 (7-13)
Az NB I-es kézilabda-bajnokság 21. mér-
kőzését a felsőházhoz tartozó balatonparti 
gárda ellen játszották le Benisék február 
15-én. Az összecsapás első perceiben ki-
egyenlített játék folyt a parketten. Együt-
tesünk a 7. percben szerezte meg az 
első találatát, de a vendégek nem tudtak 
meglépni, mivel a kövesdi hátsó alakzat 
tagjai is remekül szűrték meg Juhászék 
próbálkozásait, így negyedóra elteltével 
mindössze 4-3-ra vezettek a látogatók. A 
fürediek a folytatásban feljavultak táma-
dásban, ugyanakkor Szepesiék a jó véde-
kezés mellett több ziccert elhibáztak, így 
a játékrész második felében nőni kezdett 
a különbség. A balatonparti együttes 
Pásztor vezérletével hat találatnyi előnyt 
szorgoskodott össze a szünetig.

FÜrEDI FÖlÉNY Fordulás után a vendé-
gek rövid idő alatt egy 4-1-es sorozattal 
rukkoltak ki, ennek eredményeként a 37. 
percben már 17-8-ra vezettek. Ezt köve-
tően hosszú ideig felváltva potyogtak a 
gólok, majd az utolsó 10 perchez köze-
ledve Trivkovicsék egy 4-0-ás széria után 
23-17-re felzárkóztak. A kövesdi lendü-
let azonban nem sokáig tartott, ezért a 
látogatóknak nem kellett izgulniuk a haj-

rában. A vendégek végig kiválóan véde-
keztek, így teljesen megérdemelt sikert 
értek el Mezőkövesden.

pler Budapest 
– Mezőkövesdi kC 28-30 (12-15)
Skaliczki László tanítványai az NB I-es ké-
zilabda-bajnokság 22. mérkőzését játszot-
ták le az alapszakaszban február 22-én. A 
találkozó elején együtt haladtak a felek, de 
folyamatosan Dukicsék voltak kedvezőbb 
helyzetben. Kézilabdázóink a játékrész de-
rekán a stabil védekezés mellett támadás-
ban is meggyőző teljesítményt nyújtottak, 
így a 18. percben 11-6-ra vezettek. A hazai 
alakulat szívós munkával közelebb araszolt 
együttesünkhöz, de Szepesiék három gólt 
meg tudtak őrizni előnyükből a szünetig.

A második játékrész elején Benis és 
Dobó góljai után a házigazdák nyitott vé-
dekezésre váltottak. Együttesünk támadó-
játékába sok hiba csúszott ebben a perió-
dusban és a PLER egyre közelebb araszolt 
csapatunkhoz. A hazaiak negyedórával a 
mérkőzés vége előtt 21-20-ra felzárkóz-
tak. A feszült és rendkívül izgalmas hajrá-
ban a mérkőzésen 11 gólig jutó Benis irá-
nyításával tartani tudta minimális előnyét 
együttesünk, így Dobóék végül kétgólos 
sikert értek el és rendkívül értékes ponto-
kat gyűjtöttek az alsóházi rangadón. 

KÉt ÚJ JátÉKos A Balatonfüred ellen 
megszerezte első góljait együttesünkben 
Tóth Balázs, aki a Pick Szeged gárdájától 
érkezett kölcsönbe Mezőkövesdre. A 19 
esztendős junior válogatott szélső fél évig 
erősíti csapatunkat. A szintén 19 eszten-
dős Matija Pavlovics a PLER ellen húzhat-
ta magára először az MKC szerelését. Az 
ifjú horvát játékos balátlövő poszton erő-
sítheti csapatunkat és a horvát élvonalban 
szereplő Medvescsak Zagreb gárdájától 
érkezett. Pavlovics szintén június 30-áig 
lesz az MKC játékosa.

Jól kezdődött az év

öKöLVÍVÁS Eredményesen szerepeltek a Mezőkövesd Zsóry ökölvívó szakosztályának sportolói 
az elmúlt időszakban. A régió bajnokság első fordulóját már tavaly év végén, december 21-én 
megrendezték Nagyrédén.

A régióbajnokság első fordulóját már tavaly év végén, december 
21-én megrendezték Nagyrédén. A kövesdi szakosztályt hatan 
képviselték a versenyen, akik közül Paczók Patrik pontozásos 
vereséget szenvedett, ellenben Balogh Dezső, Pusomai Árpád, 
Mizser Marcell, Paczók Erik és Szitai Dániel kivétel nélkül ponto-
zásos győzelmet aratott.

A régió bajnokság 2. fordulóját Egerben bonyolították le feb-
ruár 9-én. Az egri bokszolók felújított edzőtermében megrende-
zett viadalon felemás eredményeket értek el a kövesdi sportolók. 
Pusomai Árpád és Burai Zsolt pontozásos sikere mellett Horváth 
Pál már az első menetben döntő fölénnyel diadalmaskodott. A 
győztesek mellett Balogh Dezső, Mizser Marcell és Kovács Attila 
vereséget szenvedett, míg Kovács Milánt sérülés miatt leléptet-
ték. Két kövesdi bokszolónak nem jutott ellenfél.

„Balogh Róbert edzőkollégámmal együtt úgy ítéltük meg, hogy 
a fiúk mindkét versenyen kivétel nélkül ötösre vizsgáztak küzdőszel-

lemből, attól függetlenül, hogy milyen eredményt értek el. Örömteli, 
hogy a nagyrédei megméretésen Paczók Erik volt a mezőny kiemel-
kedően legjobb versenyzője, viszont három sportolónknak nem 
jutott ellenfél. Ki kell emelnem még Kovács Milán teljesítményét, 
aki kis híján döntő fölénnyel legyőzte a szlovák ellenfelét Egerben, 
azonban nagyon peches volt, ugyanis kiugrott a válla, így egy szép 
siker helyett leléptették” – mondta Tóth József edző.

MINT A MADÁR A két verseny kiválóan szolgálta a kövesdi bok-
szolók fejlődését, akik közül Mizser Marcell magyar bajnoki címet 
szerzett a serdülők között, míg Paczók Erik bronzérmes lett a juni-
orok mezőnyében a tavalyi esztendőben. Paczók Erik nagy lehe-
tőséget kapott, ugyanis a kövesdi tehetség az Erdei Zsolt nevével 
fémjelzett Madárfészek Ökölvívó Akadémián pallérozódhat a jö-
vőben. A fiatal bokszoló továbbra is kövesdi színekben lép majd 
kötelek közé a versenyeken.

bokri

bokri

Az MKC két találkozóval az alapszakasz 
vége előtt a 11. helyen áll a tabellán 11 ponttal 

(Fotó: www.plerkc.hu)
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A négycsapatos felkészülési viadalon az 
NB I-es házigazda Mezőkövesd mellett az 
NB II-es Kisvárda, valamint az egyaránt 
NB III-as Putnok és Felsőtárkány vett 
részt február 15-én. Az első találkozón a 
két harmadosztályú gárda találkozott a 
Városi Stadion műfüves pályáján. A 2x35 
perces összecsapáson Montvai találatával 
a Felsőtárkány győzött, így a Heves me-
gyei gárda jutott elsőként a döntőbe.

KÖNNYED sIKEr A második találkozón 
labdarúgóink a Kisvárdával csaptak össze. 
A mérkőzés kiválóan kezdődött, hiszen 
Bognár már a 7. percben megszerezte a 
vezetést. Együttesünk a gól után fölény-
ben futballozott és az első félóra végén a 
középpályás újabb találatával megdup-
lázta az előnyt. A 3-0-ás végeredményt 
Fótyik állította be, aki a második félidő 
elején vette be Nacsa kapuját.

A jó iramú, küzdelmes bronzmérkőzés 
elején a Kisvárda játszott veszélyeseb-
ben és  Popovics találatával korán gólra 
váltották a fölényüket. Ezt követően a 
putnokiak fokozatosan átvették az irányí-
tást és előbb Szabó, majd Milosavljevic 
találatával megfordították az eredményt. 
A Kisvárda Popovics megpattanó lövésé-

vel gyorsan egyenlített, de a Putnok gár-
dája Borbély és Varga révén válaszolt, így 
az észak-borsodiak 4-2-re megnyerték a 
fordulatos mérkőzést.

MaGaBIztos GYŐzElEM Véber György új 
felállításban küldte pályára együttesünket a 
döntőben, de a játék képe ezúttal is kövesdi 
fölényt mutatott. Labdarúgóink korán 
megszerezték a vezetést, ugyanis Bogdány 
már az első negyedóra végén megzörgette 
a Felsőtárkány hálóját. Csapatunk ezután 
is nagy iramot diktált, de újabb helyze-
tet nem sikerült kihasználni a szünetig. A 
második játékrészben is Dobosék akarata 
érvényesült, ennek ellenére labdarúgóink-
nak hosszú ideig nem sikerült megnyug-
tató vezetést kiharcolniuk. A lefújás előtt 
két perccel viszont egy formás akció vé-
gén Menougong duplázta meg a kövesdi 
előnyt, így együttesünk megnyerte a máso-
dik mérkőzését is és 2-0-ás sikerével itthon 
tartotta a rangos serleget.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen 
az érmek és kupák mellett elismerést ve-
hettek át a legjobb teljesítményt nyújtó 
játékosok. A torna kapusa a felsőtárkányi 
Illyés Dávid lett, míg a legjobb mezőnyjá-
tékosnak a Kisvárda csapatában futballozó 

Irhás Ignáczot választották meg a szerve-
zők. A legjobb védőjátékosnak járó díjat a 
Putnokot erősítő Rubint Richárd vehette át, 
míg a torna gólkirálya a mezőkövesdi Bog-
nár István lett két találattal.

KÉt MECCs a raJtIG Az emléktorna 
után már csak két edzőmérkőzés várt 
együttesünkre a tavaszi rajtig. Bognár-
ék a téli időszak utolsó hazai felkészü-
lési összecsapását az NB II-es pont-
vadászat listavezetője, a Nyíregyháza 
Spartacus FC ellen vívták meg február 
19-én. A találkozón több ígéretes hazai 
lehetőség után Harsányi remek átadá-
sából Rajczi szerezte meg a vezetést 
csapatunk számára a 26. percben.

Fordulás után hosszú ideig a két 16-os 
között pattogott a labda. Az eseménytelen 
periódust követően a hajrában több nagy 
lehetőséget is kidolgoztak a csapatok, de 
az eredmény már nem változott a lefújásig, 
így együttesünk 1-0-ra legyőzte a nyírségi 
gárdát. Véber György tanítványai az OTP 
Bank Liga listavezetőjéhez látogattak a 
felkészülés zárásaként február 22-én. Az 
összecsapáson a DVSC-TEVA együttese 
2-1-re diadalmaskodott. Csapatunk gólját 
Harsányi szerezte.

aranyérmet szerzett a Mezőkövesd zsóry 
felnőtt csapata a Farkas István Emléktor-
nán. a nagypályás felkészülési viadalon 
együttesünk a Felsőtárkány, a putnok és 
a Kisvárda gár-
dáját megelőzve 
diadalmaskodott. 
a torna gólkirálya 
Bognár István lett, 
aki Bocsi anna 
ügyvezető igaz-
gatótól vette át az 
elismerést.

AZ ARANYÉREMitthon maradt

Kiegyensúlyozott teljesítmények...
Kiesési rangadót, igazi presztízscsatát hozott az NB II-es sakkbajnokság 7. fordulója, hiszen az ellenfél 
a szomszédos hevesi település, Andornaktálya együttese volt, ahol legalább annyira szeretik a sakkot, 
mint Matyóföldön, és amelyet éppen a legutóbbi fordulóban előztünk meg. Ez alkalommal a vetélytárs 
nagy küzdelemben és minimális arányban ugyan – csak öt mérkőzés dőlt el valahova –, de felülkere-
kedett és fél ponttal visszaelőzött a tabellán. Az eredmény 6,5-5,5 lett a javukra. Erre mondják, meg 
persze a 6-6-ra, hogy akár fordított eredmény is születhetett volna.
Győzött: Éberth Zoltán és Hajnal Gyula
Döntetlen: Mede István, Sallai János, Barabás Tibor, Zelei Zoltán, Kelemen György, 
Hunkó György és Hajdú Sándor
Játszottak még: Hegedűs Rafael, Csontos Dominik és Pap Kristóf
A következő fordulóra március 2-án kerül sor, az ellenfél a Budapest, XVIII. kerületi 
Pestszentlőrinc I. lesz, idehaza. Dr. T. B.

Bódi Krisztián



születési helye: 
Mezőkövesd

A kiállításmegnyitón Agócsné Halász 
Andrea muzeológus, a Matyó Múzeum 
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, 
aki beszédében kiemelte, hogy az elmúlt 
években több száz emlékkel, tárggyal lett 
gazdagabb a múzeum, amelyeket 
többségében mezőkövesdiek 
vagy innen elszármazottak 
ajánlottak fel, de volt olyan 
is, aki az itt tett látogatása 
után tért vissza az otthon 
talált matyó emlékeivel.

„A most bemutatott anyag 
csak egy szelete a 2007. óta a 
raktárunkban található gyűjteménynek. 
A mostani tárlaton nemcsak néprajzi 
tárgyak – viseletek, háztartási eszkö-
zök – találhatóak meg, hanem vannak 
fotófelvételek, versek, népi színdarabok, 
vannak életutak. Az ’50-es, ’60-as évek-
ből is fellelhetőek már darabok a kiállítá-
son, mint például egy tűzoltóöltözék, egy 
vasutasruha. Láthatók még itt század eleji 
és közepi, ’30-’40-es évekbeli ruhadarabok 
és használati tárgyak, kerékpár, de még 
babakocsik is. Összegezve a 20. század ele-

jétől egészen a század második fele közöt-
ti időszakot fedi le ez a most bemutatott 
gyűjtemény” – mondta el az intézményve-
zető, majd Balázs Krisztina, Molnár Ivett, 
Nagy Judit, Szilágyi-Rajcsák Andrea tol-

mácsolásában írásos emlékeket 
hallhatott a közönség.

A kiállítást dr. Hajdu 
András, a Mezőkövesdi 
Járási Hivatal hivatalve-
zető-helyettese nyitotta 

meg, aki kiemelte, meny-
nyire fontos, hogy a még 

fellelhető tárgyi emlékeket fel-
ajánlották a múzeumnak, ezzel hozzá-

járulva ahhoz, hogy az utókor megismer-
hesse őseik hagyatékát. 

ÖrÖKsÉG Az eseményen jelen volt 
Kisjankó Bori unokája, Gáspár Gábor is, 
aki egy több részből álló tárgyegyüttest 
ajánlott fel, amelyeket még a nagyma-
mája készített. 

„Egy 20 darabból álló gyűjteményt 
adtam át Mezőkövesdnek, mert úgy gon-
doltam, hogy mivel itt születtek ezek a tár-

gyak, itt is éljenek tovább. Mivel a matyó a 
világörökség része lett, azt szerettem volna, 
hogy a Matyó Múzeumban őrizzék tovább 
a mama munkáit, hogy megismerjék az 
emberek, mit is csináltak a matyó emberek, 
asszonyok az 1900-as években. Az általam 
hozott anyagok főként 1942 előtt születtek 
meg, amelyek között vannak bőrre, vászon-
ra készült hímzések. Nagyon büszke az egész 
család arra, amit a mama csinált. Nehezen 
váltunk meg ezektől a daraboktól, de az a 
véleményünk, hogy itt, a múzeumban job-
ban tudnak rá vigyázni, több ember láthat-
ja, mint nálunk a szobában” – mondta el 
Gáspár Gábor. Molnár zs.

a Matyó Múzeum gyűjteményének új 
darabjaiból nyílt kiállítás, mely már-
cius 28-ig tekinthető meg. a tárlaton 
több mint 270 népművészeti, nép-
rajzi, használati tárgy, ruhadarab, 
lakástextília kapott helyet, melyeket 
mezőkövesdi lakosok, illetve múze-
umlátogatók ajánlottak fel. 

Színekben gazdag, 
látványos bőrképe-
ket láthat az, aki 
meglátogatja
Molnár Éva 
bőrképkészítő 
február 6-án 
nyílt kiállítását 
a Közösségi Házban. 

A debreceni Molnár Éva nem falemezre vagy vászonra fest, hanem 
kezelt bőrfelületre álmodja meg alkotásait. A festett vagy natúr színű 
bőröket meggyűrögeti, és az így létrejövő domborulatokat rögzíti, ezeket 
temperával vagy akrilfestékkel lefesti, majd miután elkészült, lakkal 
rögzíti az egészet. „Próbálok magyaros dolgokat készíteni. Virágokat, 
fákat, természetben fellelhető, de feledésbe merülő növényeket, mint 
például az árnikát, a pásztortáskát... Munkámmal színt, vidámságot, 
melegséget szeretnék vinni az emberek életébe”  – tette hozzá Molnár Éva.  
„A bőr újra élni kezd!” című kiállítást Malatinszky Károly önkormányzati 
képviselő nyitotta meg, aki a bőrkikészítés, a bőrrel való munka 
szépségeiről, nehézségeiről és a tárlaton látható képek szépségéről, mély 
mondanivalójáról beszélt. 

Molnár Éva: Csipkebogyó

„...itt 
születtek ezek 

a tárgyak, 
itt is éljenek 

tovább.” 

Van bőra képén


