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a zene A tehetséggondozásról, ezen belül a zenei 
tehetségek felkutatásáról és neveléséről 

tartottak szakmai fórumot városunkban. A 
nyíregyházi Konszonancia RZTT. és a mező-

kövesdi Szent László Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskola közös rendezvé-

nyét február 5-én és 6-án tartották meg az 
oktatási intézményben.

A Nemzeti Tehetségprogram 
keretében rendezett eseményen 
Juhász Jánosné, a gimnázium 

igazgatója köszöntötte a résztvevőket, 
majd dr. Szilágyiné Pálkövi Mária, a 
Konszonancia Regionális Zenei Tehet-
ségsegítő Tanács elnöke a szervezet 
működését, felépítését és célkitűzéseit 
ismertette a jelenlévőkkel.

ELŐADÁSOK Ezt követően városunk és a 
térség oktatási intézményeinek tehetség-
gondozó programjairól és lehetőségeiről 
tájékozódhattak a résztvevők.

Elsőként két pedagógus, Zaja Tamásné 
és Komjáthyné Lévai Ildikó tartott elő-
adást Tehetséggondozás a Bárdos Lajos 
Tagiskolában címmel. A Líra Tehetség-
pontot Bolykóné dr. Mondru Beáta mu-

tatta be. Fehérvári Dénes, a Szent László 
Gimnázium pedagógusa egyszerű fizikai 
kísérletekkel igazolta a hangok kialakulá-
sának folyamatát, bemutatta a hangszerek 
működésének főbb jellemzőit.

A játékok személyiségfejlesztő hatá-
sairól Sándor Lois, a gimnázium tanulója 
tartott prezentációt a jelenlévőknek. 

ÓVODA ÉS ZENEISKOLA A fórum máso-
dik napja csoportmunkával kezdődött, 
melynek keretében egy komplex tehet-
séggondozó program megvalósításának 
tervezésével foglalkoztak az érintettek. 
A szakmai előadásokat Vadásziné Boros 
Katalin, a Dohány úti Tagóvoda vezetője 
kezdte, aki a mezőkövesdi óvodákban 
zajló zenei tehetséggondozásról tartott 
ismertetőt. Középiskolások zenei oktatása 
a Zeneiskolában címmel Mozerné Horga 
Stefánia, a Mezőkövesdi Alapfokú Művé-
szeti Iskola vezetője osztotta meg gondo-
latait és tapasztalatait. Keller Fanni a zenei 
előképzettség fontosságáról beszélt, amit a 
felsőoktatásban is lehet hasznosítani.

Végezetül Kormos Dénes, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság választmányi 
tagja beszélt egyebek mellett a Nemzeti 
Tehetségprogramról, a Tehetségpont 
hálózatról és a pályázati lehetőségekről.
A program részeként többek között 
felléptek a Mezőkövesdi Alapfokú Mű-
vészeti Iskola azon növendékei, akik a 
Szent László Gimnáziumban tanulnak.

Bódi Krisztián

TeheTséggondozás

nyelvén

Mozerné Horga Stefánia a középiskolások 
zenei oktatásáról tartott előadást

Kedves Hölgyeim!Rousseau szerint a történelem során 
valamennyi civilizált nép tisztelte a 
nőt. Változó világunkban, a külön-

böző kultúrák és népek találkozása során 
általános tapasztalatként magunk is megál-
lapíthatjuk: egy társadalom fejlettségének 
fokmérője az, ahogyan a nőkkel bánik. 

A mindennapjainkat behálózó és a 
közvéleményt ezáltal folytonosan formáló 
média, a reklámok által sugallt, néha 
hamis ideálok bemutatásával sokszor 
vitte tévútra a nőkről, a női szerepről való 
gondolkodás fonalát. Az elmúlt hetekben, 
hónapokban több közéleti, médiaszereplő 
is kifejtette véleményét az ideális nő, az 
ideális női szerep gondolatáról. Magam 
nem vállalkoznék erre. E helyett inkább 
visszakanyarodnék a francia felvilágosodás 
meghatározó alakjának, Rousseau-nak a 
szavaihoz. Egy nő számára ezért – vélemé-
nyem és meglátásom szerint – az jelenti 
az ideális szerepet, amelyben tisztelet, 
megbecsülés övezi és amiben Ő is jól érzi 
magát. Hozzátenném, e két utóbbi tényező 
nagyban összefügg egymással. Emlékszem, 
szüleim, nagyszüleim gyermekkoromban 
milyen sokszor felhívták figyelmem 
a lányok, a nők tiszteltére. Bevallom, 
akkoriban ennek még nem tulajdonítottam 

különösebb jelentőséget. Igazi értelmét a felnőtté válás, 
a szülői szerep közös élménye és csodája mutatta meg 
igazán. A törődés, az életünk stabil hátterét nyújtó otthon 
melege, a gyermekeink növekedését kísérő, óvó figyelem 
mind-mind olyan vonásai a női nemnek, melyek egy 
civilizált társadalomban ki kell vívják, ki kell érdemeljék 
a tiszteletet. Túlmutatva a családi kereteken, munkánk 
során, kollegális kapcsolatainkban is meghatározó 
tényező a női figyelmesség, alaposság. Az a belülről jövő 
intuíció, amellyel egy nő mindig képes szűkebb és tágabb 
közösségét összatartani, baráti kapcsolatait ápolni. 

Bár kimondva az évnek csak 
egyetlen napját neveztük el róluk, 
hálánk és tiszteletünk az esztendő 
minden egyes napjára kijár!

Isten éltessen 
minden Lányt és 

Hölgyet!

Tállai András
országgyűlési képviselő

Újra közeleg a tavasz. A tavasz, mely a meg-
újulást és az újrakezdést hirdeti. A természet 
újjászületésének kezdetén Nőnap alkalmából a 
nőket köszöntjük. A nőt, ki nélkül nem lenne szü-
letés. A nőt, kit az Isten a férfi társává teremtett, 
„mert látta, hogy egyedül van”. 

A Nőnapon a férfiak megállnak egy pillanatra és 
köszöntik a nőket. Mert ez az ünnep megtestesíti 
mindazt, amit a gyermek az édesanyjával, a 
barát a barátjával, a férj a feleségével, a férfi a 
szeretett nővel szemben érez. Szeretetet és hálát 
azért, hogy van támaszunk. Jó lenne mindennap 
kifejezni köszönetünket, de sajnos nem szoktuk. 
Ezért ha csak egy pillanatra is, március 8-án 
tegyük ezt meg! Tudjuk mindannyian, ha a nő 
boldog, a férfi is az lesz. Isten éltessen tehát 
minden Lányt és Nőt, mi, férfiak pedig köszönjük 
meg az Istennek, hogy társat adott nekünk!

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Nőnapi 
köszöntő

„Ha 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)
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Állampapír-értékesítési pont 
nyílt Mezőkövesden
Már Mezőkövesden is lehet 
magyar állampapírokat vásá-
rolni. A Magyar Államkincstár 
új ügyfélszolgálati, értékesítési 
irodája február 15-én nyitotta 
meg kapuit. 

A Magyar Államkincstár 2013-
ban először 10 helyen, majd 
2014-ben 24 településen nyitott 

állampapír-értékesítési pontot. A folya-
mat 2015 decemberétől tovább folyta-
tódott, hiszen újabb 25 helyen nyílik 
olyan iroda, ahol magyar értékpapíro-
kat vásárolhatnak az állampolgárok.

A február 15-én megtartott sajtótá-
jékoztatón dr. Dancsó József, a Magyar 
Államkincstár elnöke mutatta be az ér-
tékpapír-értékesítési pontok küldetését. 
– Az ügyfélszolgálati irodák számának 
növelésével az a célunk, hogy még több 
helyen, még több ember számára váljon 
elérhetővé az állampapír-befektetés 
lehetősége. Jelenleg az állampapír-forga-
lom 50%-a Budapesten és annak régiójá-
ban zajlik. Az értékesítési pontokkal azt 
szeretnénk, ha az ország más régióiban 
élők számára is könnyen elérhető legyen 
ez a befektetési forma – hangsúlyozta 
dr. Dancsó József. 

Az elnök hozzátette, hogy a rövid 
távú befektetések mellett egyre többen 
választják az egy évnél túli, akár több 
éves lekötésű kötvényeket is.

A sajtótájékoztatón Tállai And-
rás, a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um miniszterhelyettese, parlamenti 
és adóügyekért felelős államtitkár, 
a térség országgyűlési képviselője 
elmondta, hogy a 2010-es kormány-
váltásnak köszönhetően megválto-
zott a költségvetési politika, amely-
nek eredményeként fokozatosan 
stabilizálódott, megerősödött és újra 
megbízhatóvá vált a magyar értékpa-
pírokba történő befektetés. 

Hozzátette, hogy a dél-borsodi 
régióban a megyei átlaghoz képest 
kedvezőbbek a megtakarítási, be-
fektetési arányok. A Magyar Állam-
kincstár pedig ezzel az új irodával 
választási lehetőséget kínál az itt élő 
emberek számára. 

Demeter Ervin Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei kormánymegbízott az eseményen 
elmondta, hogy megyénkben az Állam-
kincstár miskolci irodáján túl Ózdon, 
Sátoraljaújhelyen nyitottak meg értéke-
sítési pontot. A megyében ezentúl már 
Mezőkövesden is várják a lakosságot. 

A tájékoztatón dr. Fekete Zoltán pol-
gármester örömét fejezte ki, hogy Me-
zőkövesden is megnyílhatott a Kincstár 
ügyfélszolgálata.
– A Kincstár úgy döntött, hogy városunk 
megfelelő helyszín az új irodának, bízik az 
itt és a környező településen élő 50 ezer 
emberben, akik számára az értékesítési 
iroda révén lehetőség nyílik most már Me-
zőkövesden is, hogy helyben, hosszú utazás 
nélkül megbízható megtakarítási formákat 
találjanak – mondta el dr. Fekete Zoltán.

Az esemény végén Pongrácz László, a 
Magyar Államkincstár Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Igazgatóságának 
igazgatója mutatta be a megyei ered-
ményeket. 
– Az értékesített állampapírok állo-
mánya 2015-ben 15,1%-kal nőtt, és 
mintegy 30 milliárd forintban realizá-
lódott. A megyei igazgatóság ügyfele-
inek száma tavaly 27%-kal nőtt. Ezen 
belül a Start-értékpapírszámlát, vagy 
babakötvényt igénylők száma 57,7%-
kal emelkedett. A növekedés 2016-ban 
sem állt meg, hiszen az értékpapír-ál-
lomány 1,1%-kal, az ügyfélkör 1,6%-
kal bővült az év első hónapjában és 
túllépték a 30 milliárd forintos volu-
ment – emelte ki Pongrácz László. 

Molnár Zsanett

Két funkció 
egy 
medencében
Már használják a 
tavaly ősszel felújí-
tott gyógymedencét 
a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben. A 
beruházást bruttó 19 
millió forintból valósí-
tották meg. 

A fürdő 2005-ben megépült 
medencéjének felújításáról 
városunk képviselő-testülete 
2015 szeptemberi ülésén 
döntött, amely értelmében 
a Városgazdálkodási Zrt. 
bérleti díjának terhére az Ön-
kormányzat bruttó 19 millió 
forint támogatást ítélt meg a 
fejlesztésre. 

– Teljes egészében új ré-
tegrendet, illetve több mint 
200 m2-en új burkolatot, 
új ülőelemeket kapott a 
gyógymedence. Emellett egy 
légkompresszort szereltünk 
be a medence gépházába, 
amely lehetővé teszi, hogy 
május 1-jétől augusztus 31-ig 
forgatott vizes medenceként 
üzemeltessük ezt a létesít-
ményt. Kialakításra kerültek 
pezsgőelemek is a medence 
alján. Szeptember 1-jétől pe-
dig visszatérünk a gyógyme-
dencés töltéshez. A megvaló-
sított beruházás illeszkedik a 
fürdőzők igényeihez, hiszen 
az őszi, téli időszakban főként 
a gyógymedencék iránt van 

nagy érdeklődés, a nyári hónapokban pedig inkább az élmény-
elemmel ellátott fürdőzési lehetőséget keresik a vendégek – 
emelte ki Vámos Zoltán fürdővezető. 

A medence korszerűsítését a szeptemberi testületi 
döntés után októberben kezdték el és december közepére 
be is fejezték. Ezt követően megtörtént a műszaki átadás és 
január végétől már a fürdőzők is igénybe vehetik a felújított 
gyógymedencét. 

Honvédségi toborzó
Toborzót tartott vá-
rosunkban a Magyar 
Honvédség Hadkiegé-
szítő és Központi Nyil-
vántartó Parancsnok-
sága február 17-én.

A Közösségi Házban rendezett 
eseményre sok érdeklődő láto-
gatott el, akik közül többen már 
a tájékoztató előtt jó lehetőség-
ként tekintettek a honvédség 
állásajánlataira.
– Egyértelműen érdekel ez a le-
hetőség. Ha van olyan munka-
kör, ami számomra megfelelő, 
szívesen jelentkezem – mondta 
a mezőkövesdi Lázár Péter.

TOBORZÓ A rendezvényen 
elsőként Bollók Zoltán, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Munka-

ügyi Központ Mezőkövesdi 
Kirendeltségének vezetője a 
szervezet által adható támo-
gatásokról, ezen belül például 
a bértámogatásokról tájékoz-
tatta röviden a megjelenteket.
Ezt követően Tóth Imre szá-
zados, a Magyar Honvédség 
Hadkiegészítő és Központi 
Nyilvántartó Parancsnok-
sága 2. Katonai Igazgatási 
Központ debreceni toborzó-
részlegének vezetője ismer-
tette a honvédség által kínált 
munkalehetőségeket. 
– Az eddigi tapasztatok azt 
mutatják, hogy a toborzókon 
sokan érdeklődnek a honvéd-
ségi munkakörökről. Elsősor-
ban C-s jogosítvánnyal ren-
delkező gépjárművezetőket, 
valamint lövész-, felderítő- és 
egészségügyi munkakörökbe 
várjuk a jelentkezéseket – 
mondta Tóth Imre százados.

FELTÉTELEK A jelentkezési feltételek között szerepel a betöltött 18 
éves életkor, a büntetlen előélet, magyar állampolgárság, magyar-
országi bejelentett lakcím, továbbá meg kell felelni az egészségügyi, 
pszichikai és fizikai alkalmasság vizsgálaton.

A honvédség vezetői természetesen igyekeznek megfelelő 
feltételeket és juttatásokat kínálni a katonáknak. Tóth Imre a 
katonák fizetése mellett a béren kívüli juttatásokról is beszélt.

Az érdeklődők a Magyar Honvédség által kínált munkalehe-
tőségekről, a Borsod megyei toborzó előadások időpontjairól a 
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság toborzó 
irodáiban is tájékozódhatnak.

Fejlesztés: gyógy- és 
élménymedenceként is működik

M. Zs.

B. K.

A toborzással kapcsolatos további információk 
a hadkiegeszites.honvedseg.hu honlapon találhatók

Településünkön heti két alkalommal, hétfőn és 
kedden várják az ügyfeleket az Eötvös u. 1. szám 
alatti irodahelyiségben. Az értékesítési pontban 
kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség, az 
állampapír-vásárlás ellenértékének kiegyenlítése 
forint- és euró-alapú bankkártyával, átutalás-
sal és pénzszámla terhére történhet. A Magyar 
Államkincstár www.allamkincstar.gov.hu hon-
lapján keresztül lehetőség van online időpont-
foglalásra is. 

Képünkön balról jobbra: 
dr. Fekete Zoltán, 
Demeter Ervin, 
Tállai András, 
dr. Dancsó József 
és dr. Jakab Orsolya
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Tisztelt Lakóközösség!
Ezúton is szeretném megköszönni belém vetett bizalmukat, mellyel felhatalmaztak a lakókörzetünket érintő fel-
adatok közös képviseletével. A mellékelt táblázatban foglaltak tartalmazzák a 2015. évben körzetünkben elvégzett 
munkálatokat. Ezen felújítások mind a lakosságtól beérkező bejelentések alapján kerültek sorra. Ezeken kívül ter-
mészetesen a város nagy összegű beruházásokat valósított meg sikerrel, melyekre méltán lehetünk büszkék, és 
mondhatunk a városvezetésnek, elsősorban pedig Tállai András miniszterhelyettes és államtitkár úrnak köszönetet. 
Ismerve a körzetünket, azon vagyok, hogy kiküszöböljük az eseteges problémákat. Ehhez kérem Önöket, hogy to-
vábbra is jelezzék felém észrevételeiket, ugyanakkor fogadják el, hogy nem lehetséges mindent egyszerre megva-
lósítani. Az önkormányzatunk dolgozói mind azon fáradoznak, hogy minden helytálló feladat ellátására mielőbb 
sor kerüljön. A pénzügyi kötöttség ellenére, ha nem is azonnal, de eddig még mindig találtak megoldást. Továbbra 
is azon leszek, hogy a közösségünk érdekeit mind nagyobb látószögben szemmel tartsam, és célként tűztem ki a 
járdák és utak helyreállítását. Kívánok Mindenkinek jó egészséget, türelmet!

Körzetem a Széchenyi út, Mátyás király út, Vasút és a Hór-patak által lezárt terület. Az önkormányzat állami nor-
matívából gazdálkodó költségvetési szervezet. Tehát a költségvetés, a város mindenkori igényeihez mért elosztása 
határozza meg az utak, járdák, közművek, óvodák, iskolák és az egészségügy fejlődését (az anyagiakhoz mérten). 
Ezért fontos nekem mint bizottsági elnöknek a költségvetés elfogadása, levezetése, valamint az építő jellegű javas-
latok, vélemények beépítése. Büszke vagyok rá, hogy a körzetemben mintegy 53 millió Ft értékű fejlesztés valósult 
meg az előző évben, mint az a fentebbi táblázatból is látható. A városban ezen kívül tovább folytatódott a Mátyás 
király úti térköves járdafelújítás, valamint befejeződött a Széchenyi út aszfaltozása és a csapadékvíz elvezetése. Si-
keres évet zártunk városi szinten is, hiszen jelentős fejlesztések valósultak meg. Elkészült a megújult rendelőintézet, 
55%-kal energiatakarékosabb lett a közvilágítás, a gimnázium villamosenergia-fogyasztását jelentősen csökken-
tette a napelemes rendszer kiépítése. Bővült a gépmúzeum kiállítócsarnokainak területe, valamint bővült a közte-
rület-figyelő kamerarendszer, javítva ezzel a város közbiztonságát. Örömmel tölt el, hogy mindezen beruházások 
hozzájárulnak településünk fejlődéséhez, és élhetőbb, szebb, biztonságosabb várossá teszik Mezőkövesdet.

2015-ben az általam a körzetemben kezdeményezett és megvalósult munkák

Út/utca neve
László Károly út
Kőrisfa utca
Kossuth Lajos utca
Kőrisfa utca
Nyárfa utca
Nyárfa utca
László Károly út 
Honvéd utca
Eötvös utca 12., 16. + 1 db
Gróf Bethlen I. utca 4.
Hársfa utca 3.
Kossuth Lajos utca 8., 14., 25., 33.
Kőrisfa utca 35.

Felújítás jellege
parkolóépítés

útburkolat-aszfaltozás
járdafelújítás

betonjárda- és átereszépítés
vízvezetékcsere 

útburkolat-aszfaltozás 
csapadékvíz-elvezetés
csapadékvíz-elvezetés

közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés

Felújítás mértéke
750 m2

850 m2

349 m
30 m

350 m
1400 m2

100 m
50 m
3 db
1 db
1 db
4 db
1 db

Szavazataimmal támogattam a városunkban elvégzett beruházásokat, illetve 
azok előkészítését. A teljesség igénye nélkül kiemelek egy párat ezek közül:
• Rendelőintézet felújítása, orvosi műszerek, eszközök beszerzése,
• közvilágítási rendszer korszerűsítése,
• lámpatestek pótlása, újak kihelyezése,
• térfigyelő rendszer bővítése, korszerűsítése,
• iskolák szigetelése, energetikai korszerűsítése,
• a tanuszoda megvalósítása.

Javaslatomra, képviselőtársaim támogatásával megkezdődött az utcanévtáblák 
kihelyezése, kicserélése, illetve pótlása, ami ebben az évben tovább folytatódik 
a város egész területén. 

2015-ben az általam a körzetemben kezdeményezett és megvalósult munkák

Út/utca neve
Mindszenty József utca
Mátyás király út 
– Széchenyi út 
(Rendelőintézet)
Sólyom utca
Varjú utca - Bagoly utca
Varjú utca 25., 45.
Sas utca 28.
Veréb utca 16., 17.

Felújítás jellege
útfelújítás

járda- és parkolófelújítás

járdafelújítás
árokburkolás 

közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés

Felújítás mértéke
4680 m2

16 db

120 m
120 m
2 db
1 db
2 db

Tisztelt Lakótársaim! 

Városunk megújulásához, szépüléséhez hozzájárult a kerületünkben végzett felújítás, 
javítás, szolgáltatásbővülés. Mindannyian tapasztalhatjuk, itt lakók, a Mindszenty József 
u. mintegy háromnegyede teljesen fel lett újítva, a Rendelőintézet korszerűsítésének, 
bővítésének befejeződése után a környező járdák és parkolók is felújításra kerültek. A 
Sólyom utcában járdafelújítás történt, amelynek természetesen folytatása lesz. A Varjú 
utcában a Kánya patak és a Bagoly utca között elkészült a csapadékvíz-elvezető árok 
burkolása. Mint az egész városban, a mi kerületünkben is megtörtént a közvilágítás 
korszerűsítése, amelyhez plusz 5 lámpatestet sikerült felszereltetni a veszélyesnek, vagy 
rosszul megvilágítottnak ítélt területen. Így a Varjú utca 25. és 45. szám előtt, a Sas utca 
28. előtt, illetve a Veréb utcában a 16. és 17. számú porták előtt. Mindenütt kihelyezésre 
kerültek az egységes utcanévtáblák. Mindannyiunk megelégedésére városrészünkben új 
nagy beruházás várható: a csapadékvíz-elvezető burkolt árokrendszer kiépítése a Kánya-
pataktól a Mindszenty József, illetve a Mátyás király útig. 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendszerint minden hónap utolsó szerdáján ülésezik, melyet bizottsági ülések előznek meg. 
Munkájuk persze nemcsak az ilyenkor napirendre tűzött előterjesztések megtárgyalásából áll, így arra kértük a városatyákat, röviden foglalják össze az 
elmúlt évben végzett tevékenységüket. A 11 mezőkövesdi önkormányzati képviselő beszámolóját háromrészes sorozatunkban olvashatják.

KÉPVISELŐI MUNKA (2. rész)

Csirmaz Zsolt települési képviselő (V. körzet) Takács József települési képviselő (VI. körzet)

Bajzát Melinda települési képviselő (VII. körzet) Malatinszky Károly települési képviselő (VIII. körzet)
2015-ben az általam a körzetemben kezdeményezett és megvalósult munkák

Út/utca neve
Mandula utca
Naspolya utca
Vashíd utca
Lövői út
Széchenyi út (Tüzép előtti szakasz)
Alma utca – Körte utca útszakasz
Szőlő utca 6.
Dózsa György út 138.
Cseresznye út
Barack utca - Dinnye utca - Ribizli utca
Szőlő utca 40., 60.
Mikszáth Kálmán utca – Cseresznye utca
Naspolya utca 10.

Felújítás jellege
járdafelújítás
járdafelújítás

út- járda összekötőépítés
árok karbantartás

járdafelújítás
útjavítás, stabilizáció

járdalapos járdafelújítás 
járdafelújítás
árokprofilozás
árok kialakítás 

közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés

Felújítás mértéke
21 m
8 m

9 m
26 m

180 m2

15 m
25 m

135 m
2 db
1 db
1 db

2015-ben az általam a körzetemben kezdeményezett és megvalósult munkák

Út/utca neve
Bajcsy-Zsilinszky utca
Berkenye köz
Deák Ferenc utca
Nagy Pál utca
Rezeda utca
Alkotmány utca
Mátyás király út
Erzsébet királyné út
Muskátli utca 16-18.
Alkotmány utca 34/a, 98.
Erzsébet királyné útja 2.
Alkotmány utca 113.

Felújítás jellege
járdajavítás

zúzottköves parkoló kialakítása
járdajavítás

járdafelújítás + zúzottkő
járdafelújítás
járdafelújítás

térköves járdafelújítás
járdalapos járdafelújítás 
járdalapos járdafelújítás 

közvilágítás-bővítés
közvilágítás-bővítés 
közvilágítás-bővítés

Felújítás mértéke
3 m

12 m2

3 m
100 m2 (20 m járda)

65 m
395 m
389 m
188 m
28 m
2 db
1 db
1 db

Ebben az időszakban főként 
a felső légúti megbetegedé-
sek a jellemzőek. Megfelelő 
folyadék- és vitaminbevitellel 
viszont sokat tehetünk a meg-
előzésért.
A téli hónapokban megfigyelhető, hogy 
többen betegednek meg, több gyermeket 
visznek orvoshoz lázzal, köhögéssel. 
– A felső légúti betegségek egyik része 
vírusos, a másik része pedig bakteriális 
eredetű megbetegedés. Ezek különböző 
súlyossági fokúak. Megelőzésként ajánlott 
a C- és D-vitamin bevitele, valamint a 
bőséges folyadékfogyasztás. A légúti 
betegeknél fontos a fűtési szezonban, hogy 
kellően párásított és jól átszellőztetett le-
gyen a lakás, illetve a porlasztó készülékek, 
a sós porlasztás alkalmazása is ajánlott 
annak érdekében, hogy ne tapadjanak meg 
a kórokozók a szárazabb nyálkahártyán – 
tette hozzá a gyermekorvos. 

Pethéné Lanszki Edina védőnő a 
megfelelő táplálkozást hangsúlyozta: 
fontos a vitamindús étkezés, a ma-

gas C-vitamin tartalmú gyümölcsök, 
például narancs, mandarin, illetve a valódi 
citrommal ízesített tea, meleg italok 
fogyasztása. A nagyobb gyerekek-
nek ajánlott a magasabb kalória- és 
szénhidráttartalmú ételek, például teljes 
kiőrlésű termékek fogyasztása is. 
– Mind a kisbabáknál, mind a nagyobb 
gyerekeknél fontos, hogy rétegesen 
öltöztessük fel őket, ha esetleg bemegyünk 
valahová, például boltba, le tudjunk venni 
róluk egy réteget. Pici babák esetében aján-
latos lenne, hogy a babakocsi aljába birka-
szőrt tegyenek az anyukák, ami felfogja a 
babakocsi alsó részén a hideget. Óvodás, 
illetve kisiskolás gyermekeknél fontos a 
vízhatlan ruházat, kesztyű, csizma viselése. 
Kiemelném, hogy soha nem szabad a gyer-
mek szája elé kötni a sálat, mert úgy sokkal 
könnyebben megfázhatnak. Bár hűvösebb, 
hidegebb az időjárás, mégis fontos a téli 
hónapokban is a levegőztetés. Azt szoktuk 
javasolni, hogy ilyenkor a levegőztetés 
időtartama legyen rövidebb, és inkább a 
délelőtti, dél körüli órákra tegyük a sétát, a 
játszóterezést – mondta el védőnő.

Megelőzéssel a betegségek ellen

Elkezdődött a nagyböjt időszaka, melyre a 
Szent László templom oltárképe előtt felhú-
zott lepel is utal. 
Idén február 10-ére esett hamvazószerda. Ezzel kezdődött el a 
húsvétot megelőző nagyböjt időszaka, melyre az a lepel is felhívja 
a figyelmet, amelyet az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan hamvazó-
szerdán feszítettek ki a templom oltára mögé. A leplen Takács István 
festőművész Jézus keresztre feszítését ábrázoló híres munkája látható. 
A vásznat Tóth András árnyékolástechnikai szakember által elkészített 
szerkezet segítségével húzták fel az oltárkép mögé, amely egészen 
húsvét vasárnapjáig, azaz március 27-ig látható.

A
 b

űn
bá

na
t é

s 
a 

fe
lk

és
zü

lés
 id

eje

MatyóFöldi költők

„Isten, áldd meg a magyart” címmel tartottak felolvasó 
estet január 27-én a Városi Könyvtárban. A Matyó-
földi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, a 
Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör és a Városi 
Könyvtár a Magyar Kultúra Napja tisztele-
tére szervezte meg szerdai irodalmi estjét. 
Elsőként K. Dudás Mária „Isten, áldd meg 
a magyart!” – a Himnusz születésnapjára 
című saját prózáját olvasta fel, majd 11 ma 
élő matyóföldi költő, író művét adták elő a 
MASZK Egyesület tagjai. Az irodalomkedvelők 
meghallgathatták például Dorogi Ferenc Miklós Az 
„új” és múlt, Sorki Dala Andor Himnusztöredék, Laboda 
Kálmán És én csak, Pető Margit: Hagyj egy nyomot, Bíró József Székelyek 
a tengernél című versét , vagy épp Pap János Jeles íróinkról című prózáját. 
Az estét zenés művek, gitár, citera és zongora darabok színesítették. 

A mulcsos 
gazdálkodás

A mélymulcsos gazdálkodásról tartott 
előadást dr. Gyulai Iván ökológus, a 
Matyó Kertbarát Klub február 8-án rende-
zett összejövetelén a Közösségi Házban.

A miskolci Ökológiai Intézet vezetője egyebek mellett 
a szántóföld műveléséről osztott meg hasznos infor-
mációkat és tanácsokat a jelenlévőkkel. Beszélt például 
a szántás, az ásás és a műtrágyázás káros hatásairól. 
Emellett ismertette a talajtakaró, a komposztálás, illetve 
a szerves trágyázás előnyeit. A szakembertől azt is meg-
tudhattuk, hogy miért nincs szükség gyomtalanításra, 
és mi kell ahhoz, hogy ennek ellenére a gyomok nagy ré-
szétől megszabaduljunk. Dr. Gyulai Iván az előadás során 
elhangzott ismereteket látványos képekkel illusztrálta.

A Matyó Kertbarát Klub következő összejövetelét 
február 22-én 17 órától tartják meg a Közösségi 
Házban, amikor is Lakatos Lajos, a korszerű, modern 
vetőmagokat mutatja majd be az érdeklődőknek.

B. K.

A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft. Városi Könyvtára 
Bálint napi műsorában Jónás 
Zoltán előadóművész a szerelmi 
líra legszebb magyar költemé-
nyeit tolmácsolta, míg Okos Viola 
előadásában szerelmes témájú 
dalokat, énekeket hallgathattak 
meg az érdeklődők. 

„Két karodban... – vers és ének 
a szerelmi líra hangulatában” 
címmel tartottak irodalmi estet 
február 17-én.

Est a szereleM 
jegyében

M. Zs.

M. Zs.

M. Zs.

-os-
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FILTER OLVASÓINK ÍRTÁK

„Én a farigcsálást szeretem!” – mondja kedves-szerényen, rövid verse-
ire utalva, melyeket családtagoknak, barátoknak, ismerősöknek, vagy 
valamilyen ünnepi alkalomra ír.

Diákjait (évnyitókon-évzárókon) nemcsak szeretettel és jó meglátá-
sokkal, tanácsokkal, de szép, költői szavakkal is köszönti-üdvözli. Életraj-
zát is maga írta meg, ráadásul rímelő formában, „farigcsálós”- stílusban!

Érzésünk szerint versformája bármikor „sűrűsödhet”, „tömörödhet”, 
„magasabb szintre” emelkedhet, „igazi irodalommá” válhat! Jó egészsé-
get és további jó alkotó munkát kívánunk!

„Tanulókat terelő 
juhász”

– avagy van még egy 
irodalmi vénájú 

Csirmaz István városunkban! 
(Csirmaz István, a Széchenyi István 

Katolikus Szakképző Iskola igazgatója)

Cs. Cs. I.
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Szülőklub a Pedagógiai 
Szakszolgálatban
Intézményünk a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Mezőkö-
vesdi Tagintézménye 
2004-től foglalkozik 
korai fejlesztéssel.

A korai gondozás feladata – 
többek között – a gyermek 
fejlődésének az elősegítése, 
a család kompetenciáinak 
erősítése, a kommunikációs 
és nyelvi készségek fejlesztése 
és a mozgásfejlesztés.

A gyerekek ellátását egyéni 
fejlesztési terv alapján Szemán 
Rita gyógypedagógus végzi. Heti 
2-4 órában történnek az egyéni 
vagy csoportos foglalkozások.

A terápiák kidolgozásakor 
a család-konzultációs progra-
mok elveit követjük, amely-
nek lényege, hogy a gyermek 
fejlesztésében a szülők aktív 
résztvevők. Jelenleg 12 kis-
gyermekkel foglalkozunk.

Ebben a tanévben máso-
dik alkalommal került sor a 

szülőklub megrendezésére. Az 
első alkalom az ismerkedésről 
a gyermekek eddigi élettörté-
netének megismeréséről szólt. 
A február eleji találkozás pedig 
– az előzetes igényfelmérés 
alapján – a nevelés témakörét 
ölelte fel. Meghívott vendége-
ink éppen ezért, intézményünk 
pszichológusa, Fügediné Rajna 
Ildikó és Lázárné Hoffmann 
Erika gyógypedagógus-logopé-
dus voltak. A jelenlévő szülők 
többek között választ kaptak 
a dackorszak, a szorongás, a 
leválás, az ujjszopás problémái-
val kapcsolatos kérdéseikre.

A rendezvényt Örkényi 
György tagintézmény-igazga-
tó nyitotta meg, aki bizto-
sította a jelenlévőket, hogy 
irodája ajtaja mindig nyitva 
áll bármilyen kérdés, problé-
ma, kérés esetén.                                 

Fontosak ezek a találkozá-
sok, ahol hasonló problémákkal 
küzdő szülők beszélgethetnek 
egymással és a szakemberekkel. 
Sok konkrét segítséget, hasznos 
tanácsot tudnak adni egymás-

nak. Ezek az összejövetelek 
mindig nagyon családiasak és 
bensőségesek. 

A korai fejlesztés fon-
tosságát nem lehet elégszer 
hangsúlyozni!

„A gyermeklélektani kuta-
tások bebizonyították, hogy az 
emberi fejlődés üteme az élet 
első éveiben a leggyorsabb. Ez 
az időszak különösen fontos 
azon gyermekek számára, akik 
valamilyen ok miatt eltérő mó-
don és ütemben fejlődnek. Ha 
ezt a legfogékonyabb időszakot 
nem használjuk ki, a gyermek 

sokkal nehezebben fog bizo-
nyos képességeket megszerezni 
a későbbi időszakba és esetleg 
soha nem jut el arra a szintre, 
amit egyébként a benne rejlő 
képességek lehetővé tennének.” 
(Czeizel Barbara 2011)

 Az első három évben – 
azon belül is a csecsemőkor-
ban – megkezdett fejlesztés 
sokkal hatékonyabb, mint bár-
milyen későbbi időszakban.

A korai fejlesztés intézmé-
nyünkben – Mezőkövesd, Hősök 
tere 14. – történik. Szemán Rita

gyógypedagógus

Elérhetőség: 49/412-495 vagy e-mail cím: kovesdepsz@gmail.com

Immár negyedik alkalommal rendezte meg a Széche-
nyi István Katolikus Szakképző Iskola humán munka-
közössége az istenes versek szavalóversenyét, melyen 
diákjaink által választott és előadott költeményeket 
hallgathattunk meg.
2016. február 16-án az iskolai kápolnában 15 tanuló mutatta meg 
tehetségét és rátermettségét. A hitoktatókból és pedagógusokból álló zsűri 
tanácskozása után a következő eredmények születtek: 1. helyezett lett Gon-
da Levente 10. F osztályos tanuló, aki Reményik Sándor Az én békességem 
című versét igen kifejező előadásmóddal szavalta el. A 2. helyezést Bodnár 
Bertalan 9. A osztályos diákunk érte el, ő Reményik Sándor Kegyelem című 
alkotását tolmácsolta. A 3. helyezést Farkas Klaudia kapta a 9. A osztályból 
Reményik Sándor Egymás helyett című versének előadásáért. A zsűri 
különdíjat ítélt oda Barna Stella 9. A osztályos tanulónak, aki Reményik 
Sándor Ne ítélj című költeményét mutatta be. Gratulálunk a helyezetteknek 
és felkészítő tanáruknak, Vavszeg Mária tanárnőnek! További sikereket 
kívánunk a többi versenyzőnek is, valamint felkészítő tanáraiknak, Bálintné 
Tóth Éva tanárnőnek és Pruskóczki Gáborné tanárnőnek! Köszönjük a zsűri és 
a közönség figyelmét, valamint dr. Radványiné Fodor Valéria munkaközös-
ség-vezető szervező munkáját!

Istenes versek 
szavalóversenye

Február 9-én rendezte meg isko-
lánk, a Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola diákönkormány-
zata a hagyományos farsangi 
vetélkedőnket.

A tizedikes osztályok színvonalas, szóra-
koztató műsorszámokkal készültek, majd 
bemutatták osztályversüket, melyet előzetes 
feladatként kaptak meg.

Ezután tréfás és ügyességi próbatételek 
következtek, melyen mind a 6 induló osztály 
nagy aktivitással és lelkesedéssel vett részt. 
A vállalkozó szellemű diákok nyelvtörőt 
olvastak, lufit fújtak, táncversenyen mérték 
össze ügyességüket.

A rendkívül jó hangulatú, vidám 
vetélkedőn a szoros közdelemben a következő 
végeredmény született:
1. helyezett: 10. D, osztályfőnök Fügedi Csaba
2. helyezett: 10. A, osztályfőnök Juhász Éva
3. helyezett: 10. F, osztályfőnök Papp Tamás

Minden induló osztály ízletes fánkot kapott 
jutalmul, amit iskolánk tanulói készítettek.
Gratulálunk mindenkinek! 

Dr. Radványiné Fodor Valéria

Vidám farsangi vetélkedő

Önmagamról,
„A gépmúzeumos” Csirmaz  Istvánról, 
Az iskolaegyengetőről, ha érdekel Valakit,
Nem többet, csak éppen annyit, 
Amennyi érdekfeszítő lehet, 
Annak ki valamiképp ismerhet.
Hogy a hatvanon már túl vagyok,
És szeretettel mindig inkább adok,
Abból mit kaptam földművelő Drága Szüleimtől, 
Áttételesen, hisz lettünk a Jóistentől.
Kicsi koromtól a munkából tapasztaltam,
A korral a szónoklatot is tanulgattam,
Miközben a lényegre rájöttem,
Nem számít főképpen, csak amit tettem.
A tanulásra sarkantyúzom magamat,
S tovább köszörülöm lényeglátásomat.
Ez utóbbit, mint ember, s lett pedagógus,
Átszármaztatom szívélyesen, mint a tubus,
A praktikusan használó az éltető balzsamot, 
Mert éltem érzem erre kiválasztott.
Égi segítőim a Kistemplom építő nagyapám,
A példaképem a fáradhatatlan Édesapám,
És a 91 éves áldott Mária rendi Édesanyám,
Adnak erőt, lelkületet, fogyhatatlan szeretetet,
Tőlük kaptam az értéket felismerő, tiszteletet,
A mindig és folyton csak adni akarást, 
Jövőképet, a Szentlélek erejét érző jövőlátást.
Az angyalom küldte szerető, segítő, páromat.
Két gyermekünket, három angyal unokánkat.
Mindenkinek szívből bízvást mondhatom, 
A belül is hívő, jó embereket segíti az Isten,
Ezt kívánom valamennyinknek minden szinten.
A mellékelt farigcsáimmal csak mutatok valamit, 
Hogyan lehet magasztalni az év ünnepnapjait, 
A családban, a munkahelyi, a baráti társaságokban,
Hogyan éltessük a jót, a mindenkor szépet, 
A test mellett a lelket, a virágzót, az épet.

Hogy vagy és hogy lettél,
Drágább mindennél,
Nem csak a génektől,
A magad erejétől.
Büszkeségünk
Legédesb nekünk,
És nem oktalanúl,
Mindez bizonyúl.

Össz konfúzió,
Semmi ön errózió.
Vigyázz magadra,
S őrangyalodra.

Keresd a fényed,
Úgy éld az élted,
Megteheted,
Megvan mindened.

Vagyunk részecske,
Teremtve ez örök életre,
Invesztálj a szeretetbe,
Istenhitbe, egészségbe,
Más minden a fenébe.

Ne hidd, hogy egyszerű,
Nehéz, de gyönyörű,
Élted, mint a gyűrű, 
Legyen örökkörű.
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SZÓNOKVERSENYRE
Legyél Te 
az ünnepi szónok! 

címmel 
Mezőkövesd Város 

Önkormányzata felhívást 
tesz közzé 

„Mit jelent számomra 
ma március 15-e?”

 témakörben.

Az előadás időtartama: 10–15 perc
A verseny időpontja: 2016. március 9. 14 óra
A verseny helyszíne: Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola 

A verseny egyfordulós. A legsikeresebb pályázó a 2016. 
március 14-én tartandó koszorúzás ünnepi szónokaként 
előadhatja az általa megírt beszédet.

Bírálati szempontok különösen:
–  a történelmi események kronológiai (tankönyvszerű) 
ismertetése helyett azok jelentőségének, összefüggéseinek 
megvilágítása,
–  egyéni gondolatok, érzések hiteles megfogalmazása,
– a történelmi események és az egyéni gondolatok közötti 
stílusbeli összhang megtartása,
– magabiztos, a hallgatósággal való kapcsolatot sugalló 
kiállás, érthető szövegkiejtés.

Jelentkezés, bővebb információ:
– Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
Juhász Jánosné igazgató (Tel.: 49/500-033)
–Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola
Csirmaz István igazgató (Tel.: 49/505-280)

Jelentkezési határidő: 
2016. március 1. (kedd)

Díjak: 
I.   15 ezer forint értékű könyvjutalom
II.  10 ezer forint értékű könyvjutalom
III.  5 ezer forint értékű könyvjutalom

Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Polgármestere

Filter című 
rovatunkban a matyó 

kultúra gyöngyszemeinek be-
mutatását Csirmazné Cservenyák 
Ilona válogatásában tárjuk Önök 
elé: grafikák, versek, kerámiák... 
a helytörténeti kutató szűrőjén 

keresztül.

A humán munkaközösség tagjai
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Tetten ért óratolvaj
A rendőrök a helyszínen fogták el azt a férfit, aki 
egy mezőkövesdi üzlet kirakatüvegét baltával 
betörve akart órákat eltulajdonítani.
Lopás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytat 
büntetőeljárást a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság F. Károly 
44 éves helyi lakossal szemben.

A nyomozás adatai szerint 2016. február 16-án 1 óra körüli idő-
ben F. Károly egy Mezőkövesden található óra-ékszer üzlet kirakat-
üvegét a nála lévő baltával betörte, ahonnan órákat akart eltulajdo-
nítani. A betörés során működésbe lépett a bolt riasztóberendezése, 
így a sziréna hangját meghallva a járőrök azonnal a helyszínre 
mentek, ahol még ott találták az órákat pakoló elkövetőt.

A rendőrök a tetten ért férfit a Mezőkövesdi Rendőrkapitány-
ságra előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

Anyát és gyermekét 
akarta kirabolni
A rendőrök azonnal 
elfogták azt a férfit, aki 
Mezőkövesden akart 
kirabolni egy nőt, aki 
mindeközben kerékpá-
ron tolta gyermekét.

Rablás bűntett és személyi 
szabadság megsértése bűntett 
elkövetésének megalapozott 
gyanúja miatt folytat büntető-
eljárást a Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányság G. András 42 
éves helyi lakossal szemben. A 
nyomozás adatai szerint a gya-
núsított 2016. február 16-án 
8 óra körüli időben Mezőkö-
vesden a Deák Ferenc utcában 
késsel a kezében pénzt követelt 
egy 25 éves asszonytól, aki 3 
éves gyermekét kerékpáron 
tolta. A férfi megfogta a nő 
kezét, majd irányította a sértet-
teket, hogy merre menjenek, 

közben ismételten felszólította 
a nőt értékei átadására. Az 
anya első menekülési kísér-
letére az útonálló kiszúrta a 
bicikli első kerekét, majd a nő 
megölésével fenyegetőzött.

Anya és gyermeke másod-
jára már sikeresen elme-
nekült támadója elől, így a 
sértett közelben lakó rokoná-
nál találtak menedéket, majd 
értesítették a rendőrséget.

A nyomozók a bejelentést 
követően a helyszín közelé-
ben azonosították, elfogták 
majd a rendőrkapitányságra 
előállítottak a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható férfit. A Mező-
kövesdi Rendőrkapitányság a 
bűnügyi őrizetbe vett terhelttel 
szemben előterjesztést tett elő-
zetes letartóztatásának ügyészi 
indítványozására.

Szomszédok 
egymásért: tetten ért 
mezőkövesdi támadó 
Állampolgári segít-
séggel, rendőri hatá-
rozottsággal sikerült 
elfogni azt a férfit, 
aki a megalapozott 
gyanú szerint egy 
idős asszonyt lakásán 
kirabolt.

Rablás és súlyos testi sértés 
bűntett elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt 
folytat büntetőeljárást a 
Mezőkövesdi Rendőrka-
pitányság S. János 19 éves 
helyi lakossal szemben. A 
nyomozás adatai szerint a 
gyanúsított 2016. február 
10-én 16 óra körüli időben 
mezőkövesdi lakásán késsel 
a kezében pénzt követelt, 
majd bántalmazott és 
kirabolt egy 82 éves idős 
asszonyt. A sértett nyolc 
napon túl gyógyuló sérülé-
seket szenvedett a támadás 
következtében. 

A bűncselekmény elkövetését 
megelőzően egy férfi telefo-
nált a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenység-irányítási 
Központjába, mivel a meg-
ítélése szerint egy fiatalabb 
férfi gyanúsan követ egy általa 
ismert idős nőt, aki alig pár 
méterre van a lakásától. A 
bejelentést követően – a meg-
adott helyszínre megérkezett 
rendőrjárőrök akkor érték 
tetten és fogták el a támadót a 
sértett udvarán, amikor a férfi 
el akart menekülni a zsákmá-
nyolt közel 13 000 forinttal.

A rendőrök a bűncselek-
mény elkövetésével megala-
pozottan gyanúsítható férfit 
a Mezőkövesdi Rendőrkapi-
tányságra előállítottak, majd a 
bűnügyi őrizetbe vett terhelttel 
szemben a hatóság előterjesz-
tést tett előzetes letartóztatásá-
nak ügyészi indítványozására.

Tisztelt Lakosság!
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság az illetékességi terü-
letéhez tartozó 23 település - köztük kiemelt figyelemmel 
Mezőkövesd város – életében a törvényben meghatározott 
feladatokon felül nagy hangsúlyt fektet a helyi programokban 
való tevékeny szerepvállalásra, valamint oktatási feladatok 
ellátására az általános és szakközépiskolákban. 

Azt, hogy a terület vérkeringésében folyamatos aktív 
szerepet tudjunk vállalni, a Mezőkövesdi Bűnmegelőzési 
és Vagyonvédelmi Alapítvány támogatása biztosítja ezért 
kérem, hogy adója 1%-nak, ill. egyéb anyagi természetű 
felajánlásával Ön is járuljon hozzá az alapítvány sikeres 
működéséhez! 

Alapítvány neve: Bűnmegelőzési Vagyonvédelmi 
Alapítvány a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Illetékességi Területének Közbiztonságáért
Cím: 3400 Mezőkövesd, Egri út 2.
Adószám: 18417920-1-05
Számlaszám: 55100162-12001479 
                                                 

Tisztelettel és köszönettel: 
Mezőkövesdi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 

Alapítvány Kuratóriuma

Újra megtelt a Városi Sportcsarnok 
az immár 11. alkalommal megrendezett 
„Együtt a térség összefogásáért” 
elnevezésű Polgári Estélyen.

A hagyományokhoz hűen az est házigazdájaként Tállai 
András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyet-
tese, parlamenti és adóügyekért felelős államtitkár, ország-
gyűlési képviselő köszöntötte a vendégeket február 6-án. 
– Amikor először megrendeztük a bált, az volt a 
célunk, hogy az azonosan gondolkodó, konzervatív 
embereket megpróbáljuk egy kulturális rendezvényen 
összehozni, hogy együtt tudjunk ünnepelni és szó-
rakozni. Az estély sikerét jól mutatja, hogy az elmúlt 
években két alkalommal is kinőttük a Sportcsarnok 
befogadóképességét, és voltak olyanok is, akiknek 
emiatt már nem tudtunk jegyet biztosítani  – mondta 
az est házigazdája.

A bál fővédnöke, Németh Szilárd, a FIDESZ alel-
nöke, országgyűlési képviselő hivatalos elfoglaltság 
miatt nem tudott részt venni az estélyen, de üdvözletét 
küldte és jó szórakozást kívánt a bálozóknak.

KÖTŐDÉS A VÁROSHOZ A rendez-
vényen Kondás Vilmos, a Géniusz 
Könyváruházlánc tulajdonosa a bál 
védnökeként vett részt.
– A kis unokámmal együtt lelkes 
szurkolója vagyok a mezőkövesdi 
labdarúgócsapatnak és ősszel az 
egyik mérkőzésen szóltam Tállai 
úrnak, hogy szeretnék a bál véd-
nöke lenni. Egyrészt azért, mert na-
gyon szeretem ezt a bált, másrészt 
azért, mert a Géniusz Könyváruház 
decemberben volt 15 éves – emelte 
ki Kondás Vilmos.

Az estély másik védnöke 
Jámbor Flórián, Bükkszentke-
reszt polgármestere volt.
– A 2014-2020-as európai uniós 
pályázati ciklus óriási lehetősé-
get jelent az ország, ezen belül 
a térség fejlődése szempontjá-

ból. Úgy gondolom, hogy csak 
összefogással lehetünk majd 
hatékonyak – mondta Jámbor 
Flórián védnök.

PROGRAM Az est sztárvendége-
ként az Emerton-díjas Bereczki 
Zoltán lépett színpadra. Az 
ünnepi műsort a mezőkövesdi 
Szent László Gimnázium és Köz-
gazdasági Szakközépiskola vég-
zős tanulóinak keringője mellett 
a répáshutai Velká Bukovinka 
néptánccsoport, valamint a 
bükkszentkereszti Magicz Virág 
énekes műsora színesítette. Az 
est további részében a talpalá-
valót idén is a Randevú zenekar 
szolgáltatta; a tombolasorsolá-
son számos értékes ajándék talált 
gazdára.

Az egészséges életmóddal kap-
csolatos témákban indítottak 
el kéthetes előadássorozatot 
városunkban február 8-án. Öt 
alkalommal az immunrend-
szerről, a cukorfüggőségről, a 
keringési rendszerről, valamint 
az egészséges táplálkozásról 
tudhattak meg többet az 
érdeklődők. 

A Progressio Egészséges és Életmód Köz-
pont és Oktatási Stúdió által szervezett 
ingyenes előadásokon Prof. (hc) Dr. phil. 
Dr. med. Sebestény Tamás az egészséges 
életmód alapkérdéseit járja körbe.

A sorozat február 8-án indult, a 
szentistváni származású, Mezőkövesden 
nevelkedett szakember elsőként az 
immunrendszerről, a többi előadás 
keretében pedig a keringési rendszer-

ről, a cukorfüggőségről, valamint az 
egészséges táplálkozásról osztotta meg 
gondolatait. Kiemelte a megelőzés, a 
helyes táplálkozás, a mozgás és a  meg-
felelő folyadékbevitel fontosságát. 
– Arra kell törekednünk, hogy az elfo-
gyasztott ételek 33%-a makro tápanyag 
szinten a fehérje, a 33% zsírnemű anyag 
és legyen 33% szénhidrát legyen, de ezt 
kizárólag zöldségekből, gyümölcsökből 
vigyük be a szervezetbe – hozzátette, 
hogy a tévhit ellenére a burgonya és a 
rizs nem számít zöldségfélének. 

A szakértő azt is kiemelte, hogy 
a megelőzésben fontos szerepe van a 
rendszeres, aktív mozgásnak. Ezt már a 
kicsi gyermekkortól el kell kezdeni, már 
gyermekeinket is úgy kell nevelni, hogy 
természetes legyen számukra a mozgás.
 – Az emberi testben 12 szervrendszer 
működik. Ezek közül a mozgásszervi 
rendszer aktív használatával, tehát a 

rendszeres mozgással, sokat tehetünk 
egészségünk megőrzéséért, immunrend-
szerünk erősítéséért. Az aktív testmozgás 
jó hatással van egyebek mellett a kerin-
gésünkre, az emésztésünkre, sejtjeink 
működésére is. Naponta 20 km-t kellene 
megtennünk mozogva, például sétálva, 
biciklizve, futva, vagy más sportolással 
ahhoz, hogy megőrizzük fittségünket – 
emelte ki az orvos professzor. 

Sebestény Tamás arra hívta fel a 
figyelmet, hogy mozgáshiány esetén 
csak fokozatosan, lépésről lépésre 
szabad újra belevinni a mindennapja-
inkba a sportot, nem szabad lesokkolni 
a szervezetünket. 

A szakember az előadásokon beszélt 
még a koleszterin fontosságáról, az ezzel 
kapcsolatos tévhitekről, az érelmesze-
sedésről, valamint hasznos tanácsokat 
adott például a táplálkozásra, a mozgásra 
és a szaunázásra vonatkozóan is.

Előadássorozat az egészségmegőrzésről

Ismét 
együtt

ünnepeltek

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitányság

B-A-Z. Megyei 
Rendőr-főkapitányság

B. Krisztián

B. M.

Idén is több mint nyolcszázan vettek részt a Polgári Estélyen

Teltház előtt mutatták be Halász Imre-
Eisemann Mihály–Békeffi István zenés 
vígjátékát, az Egy csók és más semmi 
című darabját február 18-án este a Közös-
ségi Házban. Straub Dezső által rendezett, 
a Budapesti Bulvárszínház által színpadra 
vitt előadásban olyan neves színészek 
léptek színpadra, mint például Straub 
Dezső, Straub Péter, Csala Zsuzsa, Oszter 
Alexandra, vagy épp Sáfár Anikó. 

Egy csók

és más semmi

-os-
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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
Nagyböjti lelkigyakorlatot tart Nyeste Pál piarista 
szerzetes a Jézus Szíve templomban március 4-5-6-
án (péntek-szombat-vasárnap) 18 órakor.

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: február 28.

Harangszó
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: „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 temp-
lomban, a 9 órás szentmisén.
Minden második 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
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Programajánló
Március 7. hétFő

11 órától Az Élet Menete Alapítvány Holokauszt vándor 
vagonkiállításának megnyitója a vasútállomáson

Március 7. hétFő

17 órától Kertbarát Klub – metszési bemutatót tart 
Ignácz József kertészmérnök a Cserfa u. 13-ban

Március 9. szerda

14 óra 30-tól A három szabólegény 
– zenés népmese-adaptáció a Szegedi Miniszínház 
előadásában a Közösségi Házban

Március 14. hétfő

Városi Ünnepség az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc emlékére a Közösségi Házban

Március 17. csütörtök

17 órától Kertbarát Klub a Közösségi Házban

Március 17. csütörtök

18 órától Leszek az özvegyed – krimikomédia 
2 részben az Éless-Szín előadásában a Közösségi Házban

Március 18. péntek 
11–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

Február 27. szombat 
17 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Balmaz Kamilla Gyógyfürdő NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Február 27. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Váci KSE NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Március 9. szerda

18 órától Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Március 12. szombat

18 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Soproni VSE-GYSEV NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Stopper

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
február 21–27-ig 

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

február 28-tól március 5-ig
VITALITÁS Gyógyszertár 
(a TESCO épületében)

március 6–12-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 27.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

március 5.
MUNKANAP
március 12.

Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban február 2. és 15. között 14 
halálesetet anyakönyveztek. Ezek közül 
az alábbiak hozzátartozói járultak hozzá a 
nevek közléséhez.

Haláleset
Kovács Antal József 71 éves,

Orosz Zoltán 51 éves,
Elek Lászlóné 79 éves
mezőkövesdi lakos.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

HELYREIGAZÍTÁS Lapunk 3. számának 2. oldalán 
megjelent „Farsangtól húsvétig” című cikkben névelírás 
történt. A Matyó Múzeum gyűjteménykezelőjének 
a neve helyesen: Elek Antónia. A hibáért az érintett, 
valamint olvasóink szíves elnézését kérjük!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A  Takács István Kulturális Alapítvány kura-
tóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával 
a múlt évben szervezetünket támogatták. 

Az így kapott 154 390 forintot Takács 
István alkotásainak restaurálására, 
illetve keretezésére használtuk fel.

Továbbra is várjuk támogatásukat 
az alábbi számlaszámon: 

OTP - 11734107-20109730
Adószám: 18417535-1-05
Kérjük, ily módon is segítsék 

értékmentő tevékenységünket!  

Köszönettel az alapítvány kuratóriuma

Március 23. szerda

10–15 óráig Míves Gömöri Hímes – Zsuponyóné 
Ujváry Mária gömöri hímes tojás készítése 
és bemutatója a Matyó Múzeumban

Március 23. szerda

15 órától Bemutatkozik a Dél-Gömöri Örökség 
– a putnoki Gömöri Múzeum és a Holló László 
Galéria időszaki kiállításának megnyitója 
a Matyó Múzeumban

Március 25. péntek 
16 óra 30-tól Kabócás húsvéti készülődés 
a Közösségi Házban

Március 27-28. vasárnap–hétfő

15. Matyó Húsvét a Hadas városrészben

Március 9. szerda 
Közösségi Ház

17 óra: Zootropolis 
– Állati nagy balhé – 3D 
színes, magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film, 108 perc, 2016

Zootropolis, a modern emlősök fővárosa, 
különleges hely. Olyan részekből áll, 
mint az elegáns Szahara tér vagy a zord 
Tundraváros. Ebben a színes kavalkádban a 
világ minden tájáról származó állatok élnek 
egymás mellett békében. Itt nem számít, ki 
vagy, a legnagyobb elefánt és a legkisebb 
mókuscickány is megfér egymással. 
Amikor megérkezik a városba Judy Hopps, 
a zöldfülű rendőr, rá kell, hogy ébredjen, 
nem egyszerű feladat első nyuszinak lenni 
a nagy és erős állatokkal telezsúfolt rendőr-
ségen. Judy azonban elszántan bizonyítani 
akar, ezért ugrik az első lehetőségre, hogy 
a végére járjon egy ügynek, még ha ez 
azt is jelenti, hogy együtt kell dolgoznia 
a gyors észjárású szélhámos rókával, Nick 
Wilde-dal.

Moziajánló

19 óra: Saul fia
színes, feliratos, magyar filmdráma, 107 perc, 2015

A náci koncentrációs táborokban a foglyokból álló 
Sonderkommando terelte be a megsemmisítésre ítélteket 
a gázkamrákba, vitte át a holttesteket a krematóriumokba, 
takarította ki a termeket az újabb transzport érkezése előtt 
és szállította ki a hamvakat a táborból. A megterhelő fizikai 
munka miatt a sonderesek a tábor többi foglyánál jobb bá-
násmódban részesültek, a többi táborlakótól elkülönítve lak-
tak, de mint a „titkok őrzőit”, néhány hónap után kivégezték a 
tagjaikat. Az újonnan alakuló sonderkommandó első feladata 
az előző generáció elégetése volt. A sonderesek közül nagyon 
kevesen élték túl a háborút. 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul 
Ausländer (Röhrig Géza) egyike a krematóriumokban dolgozó 
sonderkommandósoknak. Társai tudják, hogy bármelyik pilla-
natban kivégezhetik őket, fegyvereket gyűjtenek és lázadást 
szerveznek. Saul viszont az elégetésre váró holttestek között 
felfedezni véli saját fiát, és ettől kezdve a férfit a menekülés 
helyett egy másik lehetetlen küldetés élteti: elhatározza, 
hogy kicsempészi a testet és keres egy rabbit, hogy méltó 
módon eltemethesse a gyermeket.

Info: port.hu

ÁRAMSZÜNETI ÉRTESÍTÉS
Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton is értesítjük Önöket, hogy Mezőkövesden az alábbi 
helyeken hálózatrekonstrukció miatt áramszünetet tervezünk:   

2016. március 3-án 8–12 óra között
Kavicsos u.: 1-7., Sportcsarnok, Építők u.: 2. sz. Általános Iskola, 
garázssor, Mészáros Lázár u.: 1-9., 2., 2a, 2b, Szabadidő park, 
Mindszenty u.: ABC, Batthyány u.: 1-15., 2-12. 

2016. március 22-én 7 óra 30 és 15 óra 30 között
Erzsébet királyné u.: 1-59., 2-56., Mátyás u.: 99-111., 112-114., 
Muskátli u.: 11-49., 42-88., Budai N. Antal u.: 6-54., 15-45, 49-
95., Eötvös u.: 15-63., 2-86., 67-75., Eötvös u.: 7-41., Alkotmány 
u.: 78-tól és 87-től végig, Rezeda u.: végig, Cserfa u.: 1-13., 
2-16., Martos F. u.: 5-25., 2-20., Arany J. u.: 14-44., 17-37., Fűzfa 
tér: 1-3., 2-6., Orgona köz: végig, Fűzfa u.: 1-15., 2-18., Kőrisfa 
u.: 3-71., 10-68., Akácfa u.: 2-40., 1-67., 44-66., József A. u.: 
1-25., 2-38., László K. u.: 2-38., 42., 1-27., Mogyoró köz: 2-6., 
1-től és 14-től végig, Patkó köz: végig, Honvéd u.: 16-30, 19-től 
végig, Nyárfa u.: 6-28., 17-35., Platán köz: 2-4., Szilfa u.: 1-5., 
2-8., Szemere B. u.: 1-27, 2-34, 60-64., Kossuth u.: 2-14., 1-15., 
Mártírok útja: 29., Bükkfa köz: 3-tól és 6-tól végig, Tölgyfa köz: 
9-11., Gyertyán köz: 14., Kovács köz: végig, Gr. Bethlen u.: végig, 
Kisjankó B. u.: 2-10., 16-54., 1-től végig, Hársfa u.: 14-20., 24-32., 
3-13., Diófa u.: 20-34., 21-27., Mikszáth K. u.: 1a-9., 2-8.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy abban az esetben, ha a mun-
kálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, úgy – külön 
értesítés nélkül – visszakapcsolunk. Érd.: 06-20-940-3213

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

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

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

A Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft. 
Városi Könyvtára pályázatot hirdet

KÖNYVTÁROS
munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Mezőkövesd, Mátyás király u. 142.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Gyermekkönyvtári munka elvégzése. Könyvtári 
órák, rendezvények szervezése a 0-14 éves 
korosztály számára. Kapcsolattartás a térség gyer-
mekekkel foglalkozó intézményeivel. Részvétel a 
könyvtár állománygondozási (gyarapítás, apasztás, 
állagmegóvás, állományfeltárás, állományvéde-
lem) tevékenységében, adminisztrációs feladatok 
ellátása, olvasószolgálati feladatok ellátása, részvé-
tel a képzési tevékenységben, könyvtári marketing 
és PR tevékenység.

Pályázati feltételek:
– Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség és 
szakképzettség, v. nem szakirányú felsőfokú vég-
zettség és könyvtárasszisztensi/segédkönyvtárosi 
képesítés,
– Gyakorlott szintű MS Office 
(irodai alkalmazások),
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Pedagógus végzettség
– Jártasság a gyermekkönyvtári feladatok 
ellátásában
Előnyt jelentő kompetenciák:
– Hivatástudat
– Önálló munkavégzés képessége
– Logikus problémaközpontú gondolkodásmód, 
precizitás, sokoldalúság
– Megbízhatóság, jó írásbeli és szóbeli kommuniká-
ciós képesség
– Szervezőkészség
– Magas szintű együttműködési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, végzettséget és szakképzett-
séget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. április 15. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. március 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi Köz-
kincs-tár Nonprofit Kft. címére történő megküldésé-
vel (3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. ). 
– Elektronikus úton Kinczel Brigitta kozkincstar@
gmail.com e-mail címen
– Személyesen: Kinczel Brigitta, Mezőkövesdi Közkincs-tár 
Nonprofit Kft. (3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.)
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 8.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges infor-
máció: www.matyovk.hu

Álláshirdetés
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SPORTKALAUZ

Egy ifjú mezőkövesdi 
vitorlás harcba száll 
az olimpiai részvé-
telért és érmekért. 
A 18 esztendős Érdi 
Mária – becenevén 
Mári – alig négy éve 
ismerkedett meg a 
sportággal, de ki-
emelkedő tehetségét 
jól mutatja, hogy akár 
már a riói olimpián 
képviselheti Magyar-
országot, illetve 
Mezőkövesdet. Elsőd-
leges célja a 2020-as 
tokiói olimpia, ahon-
nan szeretne érem-
mel hazatérni.

TÁMOGATÓK Nagy álmok, 
nagy célok, de tudatos mun-
kával, hatalmas akaraterővel 
nem elérhetetlenek. A fiatal 
sportolót itthon és külföldön 
egyaránt óriási tehetségnek 
tartják a szakemberek, amit 
az elmúlt években elért ered-
ményei maximálisan alátá-
masztanak.

A sportolónak a töretlen 
fejlődéséhez sok versenyre, 
minél több tapasztalatra 
van szüksége, ehhez pedig 
elengedhetetlen a támogatók 
segítsége.
– A Magyar Vitorlás Szö-
vetség mellett a Magyar 
Olimpiai Bizottság és az 
egyesületem, a Tihanyi 
Hajós Egyesület is segíti a 
munkámat, viszont a meg-
felelő szakmai fejlődéshez 
támogatókat keresünk – 
mondta Mári.

– Várjuk azoknak a cégeknek, 
vállalatoknak és magánszemé-
lyeknek a jelentkezését, akik 
támogatásukkal segítenék 
Mári felkészülését. Természe-
tesen ezért cserébe szpon-
zoraink nevét, illetve a cégek 
lógóit is megjelentetjük a fel-
szereléseken, így Európában, 
valamint a világ számos pont-
ján megismerhetik őket. Nem 
mellesleg ezzel is népszerűsít-
hetik a céget és öregbíthetik 
saját, valamint Mezőkövesd 
hírnevét – tette hozzá Érdi 
Gábor, Mári édesapja.

EREDMÉNYEK Mári 2012-
ben kezdett vitorlázni a 
Balatonon, egy évvel később 
pedig már világbajnoki címet 
szerzett a Byte C II-es ifjúsági 
olimpiai hajóosztályban.

2014-től a felnőtt hajó-
osztályban, a Laser Radial 
kategóriában versenyzett, ahol 
tavalyelőtt U17-es világbajnok 
lett. Eredménylistája 2015-ben 
három jelentős nemzetközi 
győzelemmel gyarapodott; az 
Ifjúsági világbajnokságon, az 
ISAF Ifjúsági vb-n, valamint az 
Ifjúsági Európa Bajnokságon 
is első helyen végzett. Tavaly 
novemberben részt vett a fel-
nőtt vb-n is, ahol az előkelő 42. 
helyet szerezte meg, mindezt 
17 esztendősen! A tehetséges 
vitorlázó legfontosabb célja a 
2020-as tokiói olimpiai részvé-
tel kiharcolása, ahol dobogóra 
szeretne állni.

CÉLOK Ami a közeljövőt illeti, 
az ifjú tehetségre február vé-
gén újabb komoly feladat vár, 
ekkor rendezik meg a felnőtt 
Európa Bajnokságot, ami 
fontos állomás az utolsó riói 
kvalifikációs verseny előtt.

– A riói olimpiai részvételt 
március végén lehet még ki-
vívni, amikor is Palma de Mal-
lorcán rendeznek egy Világ-
kupa versenyt. Itt az európai 
országok két kvótát kapnak, és 
olyan nagy nemzetek is harcba 
szállnak ezért, mint Spanyol-
ország, vagy Németország. A 
tapasztalatszerzés és a fejlődés 
érdekében nagyon fontos 
számomra, hogy minél több 
felnőtt versenyen indulhassak. 
Fő célom a 2020-as tokiói 
olimpia, ahol szeretnék majd 
éremért vízre szállni – mondta 
el terveiről a sportoló.

Abban az esetben, ha 
Mári álma valóra válna, 
Jacsó József 1988-as szöu-
li súlyemelésben szerzett 
ezüstérme után újra olimpiai 
éremmel büszkélkedhetne 
egy mezőkövesdi sportoló.

Bódi K.

Érdi Mária/Érdi Gábor (édesapa) 
+36 30/663-7757
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A rendkívül sikeres sportoló 
a tokiói olimpián érmet szeretne szerezni

Vereség a nyitányon
Vereséget szenvedett 
városunk másodosztá-
lyú felnőtt együttese 
a tavaszi nyitóforduló-
ban. Labdarúgóink a 
nagy múltú Vác vendé-
geként kaptak ki.

Vác FC – Mezőkövesd Zsóry 
FC 2-1 (0-0)
Csapatunk összeállítása: Hor-
váth – Fótyik, Heffler, Vági, 
Szatmári, Hegedűs D., Tajthy 
(Fröhlich 46.), Molnár (Rácz F. 
63.), Nicorec (Orosz 81.), Szeles, 
Sós. Vezetőedző: Pintér Attila

A február 20-án rendezett 
Merkantil Bank Liga mérkő-
zést óvatosan kezdték a csa-
patok. A védekezés mindkét 
oldalon jól működött, így a 

kapuk alig voltak veszélyben. 
Szünet után megélénkült a 
játék. Együttesünk az 51. perc-
ben megszerezte a vezetést, 
Molnár közelről látványos 
mozdulattal helyezett a léc alá. 
Labdarúgóink a gól után nagy 
fölényben futballoztak és több-
ször is növelhették volna az 
előnyt. A kimaradt lehetőségek 
nem maradtak büntetlenül, a 
73. percben Hegedűs Csaba, 
öt perccel később pedig Magos 
lőtt a kapuba.

– Gratulálok a hazaiaknak, küzdeni akarásból jelesre vizsgáz-
tak. 1-0 után volt minimum két 100 százalékos ziccerünk, amit 
kihagytunk, ezért nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. – mondta 
a lefújás után Pintér Attila vezetőedző.

Együttesünk 23 ponttal a 6. helyen áll a tabellán. A listavezető 
Gyirmótnak 36, a 2. helyezett Zalaegerszegnek 30 pontja van.

EGY NAPPAL KÉSŐBB Csapatunk legközelebb a Balmaz Kamilla 
Gyógyfürdő gárdáját látja vendégül február 27-én, szombaton 
17 órától. A Pintér-fiúk egy héttel később Zalaegerszegre láto-
gatnak. A felsőházi rangadót az M4 Sport közvetítése miatt az 
eredeti kiírástól egy nappal később, március 6-án, vasárnap 18 
órától rendezik.

SZURKOLÓI ANKÉT A Mezőkövesd Zsóry FC február 12-én tartott szurkolói 
ankétot. A klub székházában rendezett jó hangulatú összejövetelen a 
drukkerek egyebek mellett az új játékosokról, a tavaszi szezon terveiről, 
valamint a stadionfejlesztés állásáról is tájékozódhattunk. 

Bódi Krisztián

Az NB II-es sakkbajnokság 7. 
fordulójában a Hajdúböszörményi 
SE-hez utazott a Mezőkövesdi SE 
sakkcsapata. Reálisan 2-3 pontra 
lehetett számítani a jelenleg 2. 
helyen álló ellenféllel szemben, 
azonban három bravúros győze-
lemnek és két megharcolt dön-
tetlennek köszönhetően 4 pontot 
gyűjtött együttesünk a hazai csapat 
8 pontjával szemben. Sakkozóink 
továbbra is az utolsó előtti helyen 
állnak, 2,5 ponttal előzik meg a    
Nádudvari Sakk SE-t.

Győzött: Kelemen György, 
Hajnal Gyula és Póta Lajos      
Döntetlent játszott: Zelei Zoltán 
és Csontos Dominik            
Játszottak még: Barabás Tibor, 
Sallai János, Nyíri Dániel, Hegedűs 
Rafael, Pap Kristóf, Hajdú Sándor 
és Tóth László
    
A következő fordulóban, 2016. 
február 28-án alsóházi rangadóra 
kerül sor, a Nádudvari Sakk SE lesz az 
ellenfél, hazai környezetben.

Bravúrok 
ellenére... Komoly győzelmet aratott 

városunk NB I-es felnőtt 
együttese az Eger ellen 
rendezett szomszédvári 
presztízsmérkőzésen. 
Kézilabdázóink a Csurgó és 
a Komló ellen pont nélkül 
maradtak.

Mezőkövesdi KC 
– Csurgói KK 24-26 (11-16)
Skaliczki László csapata erősen tarta-
lékos összeállításban lépett pályára, 
ugyanis Balogh Tibor, Dusan Bozoljac, 
Mekaru Atsushi és Alexey Grigorjev sem 
játszhatott a február 10-én rendezett 
bajnoki találkozón, melyet november 
25-éről „tettek át” erre az időpontra.

A meccset az élmezőnyhöz tartozó 
vendégek kezdték jobban. Kézilabdá-
zóink a kihagyott ziccerek mellett sok 
technikai hibát vétettek, így a somogyiak 
két perccel a játékrész vége előtt 15-9-es 
előnyben voltak. Fordulás után ferge-
tegesen kezdett az MKC, együttesünk 
5 perc alatt 16-15-re felzárkózott. 
Szepesiék ezután végig meccsben voltak 
a pontszerzésért, de a kimaradt lehető-
ségek megbosszulták magukat.

Mezőkövesdi KC 
– Eger SBS Eszterházy 27-24 (14-13)
A K&H férfi kézilabda liga alapszaka-
szának 21. fordulójában mindkét csa-
patra kiemelt jelentőségű összecsapás 
várt február 13-án.

A felek szinte végig fej-fej mellett 
haladtak a feszült hangulatú, küzdelmes 
összecsapáson. A csapatok az első 30 
percben főként támadásban jeleskedtek, 
ekkor összesen 27 gól született. Fordulás 
után is parázs küzdelem zajlott a pályán. 
A 35. percben az egri Petro, öt perccel 
később pedig együttesünkből Antal ka-
pott piros lapot. A nagy iramú találkozó 
utolsó 5 percében 24-23-nál az MKC 
védekezése összeállt, a kapuban Holló 
több ziccert is hárított, miközben elöl 
Grigorjev, Hajdu és Szepesi is betalált.

Sport36-Komló 
– Mezőkövesdi KC 20-16 (10-8)
Kézilabdázóink a 8. helyezett Sport36-
Komló vendégeként léptek parkettre a 
22. fordulóban február 20-án. Mindkét 
oldalon remek védekezés, kimaradt 
ziccerek és sok hiba tarkította az 
összecsapást. A mérkőzést a hazaiak 
kezdték jobban, majd a játékrész 
derekán már az MKC vezetett 8-7-re. 

A baranyai gárda a félidőt egy 3-0-ás 
sorozattal zárta. Szünet után az MKC 
11-10-re fordított, majd a házigazdák 
5 találatot szereztek válasz nélkül. Csa-
patunk a folytatásban is nagy akarással 
és sok hibával játszott, így a Komló 
mindkét pontot otthon tartotta. 

Az MKC 10 ponttal továbbra is a 13. 
helyen áll a tabellán. Az Eger 11 ponttal, 
előttük az Orosháza, a Cegléd és a PLER 
egyaránt 13 egységgel rendelkezik.

TÁVOZIK SKALICKI LÁSZLÓ A komlói 
mérkőzés előtti napokban bejelentet-
ték, hogy Skaliczki László nyártól a női 
első osztályban szereplő Békéscsaba 
együttesénél folytatja pályafutását. A 
szakember 2014 januárjában vette át 
az MKC irányítását, így két és fél év után 
fog búcsúzni Mezőkövesdtől.

Fontos siker az Eger ellen

Dr. T. B.

bokri

Egy győzelem, két vereség
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Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

Az 1848-49-es 
ForrAdAlom 

és szAbAdsághArc
168. évfordulójának 

mezőkövesdi 
megemlékezésére
MÁRCIUS 14-ÉN (hétfő)

1300 KOSZORÚZÁS AZ 1848-AS EMLÉKMŰNÉL
– Himnusz
– A szónokverseny győztesének ünnepi beszéde
– Koszorúzás 

Közreműködik: Mezőkövesd Város Pro Urbe-díjas 
Fúvószenekara

1330 „EMLÉKÜK FÁKLYALÁNG” – ÜNNEPI MŰSOR 
A KÖZÖSSÉGI HÁZ SZÍNHÁZTERMÉBEN
– Himnusz
– Ünnepi köszöntő beszéd
– Ünnepi műsor a Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó 

Kör társulatának előadásában
– Szózat

2016. 


