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Városunk a beruházásra 400 
millió forint kormányzati 
támogatást kapott a központi 
költségvetésből, a fennmara-
dó összeget a mezőkövesdi 
önkormányzat biztosította. 
Az építési munkálatok 2016 
márciusában kezdődtek az 
MSC Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakgimná-
zium, illetve a Bayer Róbert 
Kollégium udvarán. A projekt 
kivitelezője a Szilvási Építő 
Kft. volt.

AZ USZODA PARAMÉTEREI 
A 750 m2-es akadálymente-
sített egy légterű földszintes 
csarnokban egy 11x25 méteres 
verseny- és egy 5,6x11 méteres 
tanmedencét alakítottak ki. 
Az uszodatérben egy 60 m2-es 
emeleti galéria is létesült. Az 
üzemeltetéshez szükséges 
víz- és épületgépészeti beren-
dezéseket egy több mint 240 
m2-es pincében helyezték el. 
A kiszolgáló helyiségek a kol-
légium épületében vannak, a 
meleg víz jelentős részét a már 
korábban megépült napkollek-
toros rendszer biztosítja. Ezen 
felül az ingatlanon belül új 
parkolóhelyeket létesítettek.

ÁTADÓ A március 17-én ren-
dezett átadó ünnepségen dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
elmondta, az uszoda építé-
sénél az egyik legfontosabb 
szempont az volt, hogy a 
lehető leggazdaságosabb meg-

oldást találják meg a tervezés, 
a kivitelezés és a működtetés 
szempontjából.

– Hálás szívvel köszönöm a 
Magyar Kormány és a Par-
lament támogatását, mert 
kormányzati segítség nélkül 
még mindig csak álom lenne 
számunkra a tanuszoda. Külön 
köszönöm Tállai András mi-
niszterhelyettes segítségét és 
folyamatos támogatását, amit 
a megvalósítás során minden-
nap érezhettünk – mondta a 
városvezető, aki a beruházás-
ban résztvevőknek is köszöne-
tet mondott munkájukért. 

Tállai András, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti és 
adóügyekért felelős államtit-
kár, térségünk országgyűlési 
képviselője örömét fejezte ki 
a közelmúltban megvalósult 
fejlesztésekkel kapcsolatban.

– Nagyszerű ebben a városban 
élni és látni azt, hogy folyamato-
san fejlődik, épül, szépül és már 
közelít a megyei jogú városok 
fejlettségi szintjéhez is. Az elmúlt 
időszakban megszépültek az 
önkormányzati épületek, a Zsóry 
fürdő, és sok utat is megépítet-
tünk. A Városi Tanuszoda a fiata-
lok fejlődését szolgálja – mondta 
a politikus, aki hozzátette, hogy 
a tanuszoda az óvodásoktól 
a középiskolásokig bezárólag 
mintegy 3500 mezőkövesdi fia-
talnak, ezen felül a térségben élő 
gyerekeknek jelent elsősorban 
sportolási lehetőséget.

Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter beszédében 
elmondta, amikor a kormány 
a tanuszoda-program támo-
gatásáról döntött, az volt a 
cél, hogy a magyar nemzet 
egészségesebb legyen, a 
gyerekek megtanuljanak úszni 
és rászokjanak a rendszeres 
sportolásra. 

– Bízom benne, hogy ez egy 
olyan sportlétesítmény lesz 
Mezőkövesd számára, ahol a 
sportág megtanulásán túl a 
következő generációk tagjai 
akár úszásban, vízilabdázás-
ban, vagy más sportágban 
öregbíteni tudják majd a város 
hírnevét. Tudom, hogy a város 
közösségi életében kiemelt 
szerepet tölt be a sport, 

Átadták a tanuszodát

ahhoz, hogy ez a jövőben is 
így legyen, szükség van a helyi 
utánpótlás-nevelésre – mond-
ta Varga Mihály.

SZALAGÁTVÁGÁS Az új 
létesítményt dr. Medvegy 
János, a Szent László Plébánia 
plébánosa áldotta meg, majd 
Varga Mihály miniszter, Tállai 
András miniszterhelyettes, dr. 
Fekete Zoltán polgármester és 
ifj. Szilvási András, a kivitelező 
cég ügyvezetője közös szalag-
átvágással adta át hivatalosan 
a tanuszodát. Ezt követően a 
meghívott vendégek megte-
kintették a sportlétesítményt, 
valamint a Mezőkövesd Zsóry 
SE úszószakosztályának be-
mutatóját.

Ünnepélyes 
keretek között át-

adták a Városi Tanuszo-
dát, így ismét bővültek 

a sportolási lehetőségek 
Mezőkövesden. Az impo-

záns létesítmény több 
mint 511 millió Ft-ból 

épült meg.

Átadták a tanuszodát

A tanuszoda a térségben élő gyermekek úszásoktatását
 és versenysportolását biztosítja, ugyanakkor tanítási időn kívül 

a lakosság is igénybe veheti

Bódi Krisztián
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75 
éves
dr. Papp Zoltán 
professzor

Városunk szü-
löttét, dr. Papp 
Zoltán szülész-

nőgyógyász és genetikus 
professzort tanítványai 
(többek között dr. Tóth 
Zoltán és dr. Póka Róbert 
debreceni professzorok, 
lásd a képen) és a hazai 
orvostudomány jeles kép-
viselői köszöntötték 75. 
születésnapján a legújabb 
háromkötetes könyvének 
(Szülészet-nőgyógyászat 
trilógia, Medicina Könyv-
kiadó, Budapest) ünne-
pélyes bemutatóján, 2017. 
február 24-én a Kempinski 
Szálloda nagytermében 
több száz résztvevő jelen-
létében. Véletlen egybe-
esés, hogy Papp Zoltán 
professzort az Európai 
Tudományos Akadémia 
tagjává választották. Az 
ünnepélyes beiktatásra 
2017. március 4-én, Salz-
burgban került sor.

A szerző új könyvét
 mutatta be Budapesten

Tanítványai is köszöntötték 
városunk híres szülöttét
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Emlékjelet avattak az is-
kola aulájában, az „Üres 
padok” program kereté-

ben, melynek kezdeményezője 
Szita Szabolcs, a Holokauszt 
Emlékközpont igazgatója és 
Kirschner Péter, a Magyar 
Zsidó Kulturális Egyesület 
elnöke. Az Emberi Erőforrások 
Minisztérium támogatásával 
megvalósuló projekthez az 
ország több patinás középis-
kolája csatlakozott. A teljes-
ség igénye nélkül: a miskolci 
Földes Ferenc Gimnázium, a 
pécsi Janus Pannonius Gimná-
zium, a budapesti Nemes Nagy 
Ágnes Művészeti Szakközépis-

kola vagy a hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor Református 
Gimnázium. A diákok szakér-
tők segítségével kutatták fel 
az iskola egykori diákjainak 
neveit, akiknek a kirekesztő 
törvények miatt el kellett hagy-
niuk iskolájukat, majd nyo-
muk veszett és valószínűleg a 
holokauszt áldozataivá váltak. 
Ezeknek a diákoknak a nevét 
őrzi az emlékjel a gimnázium 
aulájában.

Az emlékjel, amely Zsi-
ga Renáta, a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem hallga-
tójának munkája, szimboli-
kusan a „Hiány” nevet kapta. 

Kirschner Péter beszéde után 
következett az avatás gyer-
tyagyújtással és az emlékezés 
virágainak elhelyezésével.

– 2015-ben olvastam az 
„Üres Padok” program felhí-
vását, melyhez az egyik nyelvi 
előkészítő tagozatos osztállyal 
csatlakoztunk. Azért örültem 
ennek a lehetőségnek, mert 
ezáltal a gyerekek jobban 
megérthetik a történelmet, 
ami mindannyiuk apró kis 
történeteiből áll össze. Egy 
kicsit engem is meglepett, 
hogy mennyire aktívak voltak 
a diákok, szinte nyomozás-
ként fogták fel a kutatást. 

Az egyik közösségi oldalon 
például megtalálták az egyik 
fiú tanulónk Venezuelában élő 
leszármazottját, akivel azóta 
is tartják a kapcsolatot. A 
munkánk során felkutattunk 
két diákot, akik itt tanultak a 
gimnáziumban 1944-ben, de 
zsidó származásuk miatt a 
holokauszt áldozatai lettek. 
A mai napon ennek a két 
tanulónak, Waller Istvánnak 
és Berényi László Györgynek 
állítottunk emléket – mondta 
el dr. Tóthné Hegyi Valéria, 
magyar-történelem szakos 
gimnáziumi tanár, a program 
helyi vezetője.

Emlékjelavatási 
ünnepség
A gimnáziumból 1944-ben elhurcolt 
és a holokausztnak áldozatul esett 
diákokról emlékeztek meg március 6-án 
az intézményben.

Idén jubileumi évhez érkezett 
az ország legnagyobb turisztikai 
seregszemléje, hiszen 40. alka-
lommal került megrendezésre 
az Utazás kiállítás. Csaknem 
30.000 vendég látogatott ki a 
Hungexpo Budapesti Vásárköz-
pontba március 2-5. között. A 23 
ország több mint 300 kiállítója 
közül idén 200 belföldi térség, 
város, turisztikai vállalkozás 
vagy szervezet volt. A belföldi 
díszvendég Győr, a külföldi 
Oroszország, a kulturális dísz-
vendég szerepét pedig Pannon-
halma töltötte be.

Városunk idén is fontosnak 
tartotta a megjelenést a ren-
dezvényen, ahol a régió egyéb 
területeivel összefogva egy közös 
45 m2-es standon találhatták 
meg az érdeklődők. A kiállítási 

megjelenésünk fő attrakciója 
idén a Zsóry-fürdő volt, mivel az 
új élményfürdő-uszoda komple-
xum megnyitásának bejelentése 
a kiállítás szakmai napjával esett 
egybe. A stand dekorációjában 
az új fedett élményfürdő fotója 
is megjelent, továbbá a kiállításra 
készült el a fürdő teljesen meg-
újult kiadványa, melyet elsőként 
itt vehettek kézbe az érdeklő-
dők. Emellett természetesen a 
város új reprezentatív kiadványa, 
valamint a szállások akciós 
csomagajánlatai és a városi 
nagyrendezvényekből összeállí-
tott szórólap is igen népszerűek 
voltak az érdeklődők körében.

A nyereményjáték lehető-
sége idén is sok érdeklődőt 
csábított a standhoz, az 5 kér-
désből álló kvízt 400 vendég 

töltötte ki, akik közt hétvégi 
pihenés, borkóstoló és fürdő-
belépők kerültek kisorsolása 
a kiállítás utolsó napján.

A kiállításra ellátogatott 
városunk alpolgármestere, 
valamint a VG Zrt. vezér-
igazgatója és számos helyi 

Utazás 2017. kiállítás
lakos. A részvétel Matyóföldi 
Idegenforgalmi Egyesület 
szervezésében Mezőkövesd 
Város Önkormányzata támo-
gatásával valósult meg.

Lázárné Csirmaz Henriett
elnök, Matyóföldi Idegenforgalmi 

Egyesület

Dori Anett

A kiállításaon elsősorban 
a Zsóry új komplexumát népszerűsítették

Az ünnepséget Juhász Jánosné igazgatónő nyitotta meg, 
majd a kutatásban résztvevő tanulók műsora következett
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Kapacitásbővítés és technológiai 
fejlesztés

A kövesdi vállalat a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
Nagyvállalati Beruházási Tá-
mogatási programjának (NBT) 
keretében jutott a jelentős for-
ráshoz, ennek köszönhetően 
egy 602 millió forint összérté-
kű kapacitásbővítő és techno-
lógiai fejlesztés valósulhat meg.

A kormány a támogatási 
projekttel azoknak a hazai 
nagyvállalatoknak nyújt 
segítséget a feldolgozóipar 
területén megvalósuló, és fog-
lalkozást bővítő beruházások-
hoz, melyek nem részesülnek 
európai uniós forrásban. Az 
NBT Program 2015-ös indulá-
sa óta 49 nagyvállalat mintegy 
27, 3 milliárd Ft-os támogatás-
ban részesült. Összesen 68, 8 
milliárd forint értékű beruhá-
zás valósult meg és mintegy 
1700 új munkahely jött létre.

OKIRATÁTADÁS A támogatás-
ról szóló okiratot a Kovács Kft. 
telephelyén adták át március 
17-én. A rendezvényen Varga 

Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter kiemelte, hogy Magyar-
országon vannak olyan sikeres 
vállalkozások, melyek növe-
kedni tudnak, nagy létszámú 
munkaerőt foglalkoztatnak és 
képesek bekapcsolódni abba a 
hozzáadott értékláncba, mely 
a versenyképességet és a gaz-
daság teljesítményét is tovább 
növelheti. 

– A Kovács Kft. évtizedes 
története során a sikereit 
mindig annak köszönhette, 
hogy folyamatosan fejlesztette 
a technológiáját, egyre jobb 
minőségű termékeket tudott 
előállítani, valamint mindig 
nagy figyelmet fordított a 
munkavállalók képzésére. Bí-
zom benne, hogy a 602 millió 
Ft értékű beruházás, melyhez 
50%-os támogatást nyújt a 
kormányzat, hozzá járul majd 
ahhoz, hogy tovább emeljék a 
termékek minőségét, bővítsék 
kapacitásaikat és meg tudják 
erősíteni piaci pozíciójukat – 
fejezte ki reményét a miniszter.

VILÁGSZÍNVONAL Tállai 
András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyet-
tese, térségünk országgyűlési 
képviselője hangsúlyozta, a cég 
termékeinek mintegy 80%-át 
exportra gyártja, és ezt csak 
világszínvonalú munkával és 
kiváló termékek gyártásával 
érhetik el, megfelelve a magas 
szakmai elvárásoknak.

– A Kovács Kft. bebizonyí-
totta, hogy képes a komoly 
termelésre, ugyanakkor a 
magyar kormány támogatása is 
szükséges ahhoz, hogy az ered-
ményeik még jobbak legyenek. 
A cég a magyar kormány kis- és 
középvállalkozásokat érintő 
támogatási filozófiájának 
köszönheti, hogy kinőtte a 
középvállalkozás kategóriáját 
és napjainkban még nagyobb 

perspektíva előtt áll. Annak 
a kormányzati politikának, 
amely kimondta, hogy az euró-
pai uniós támogatások 60%-át 
a Magyarországon termelő 
kis- és középvállalkozások 
fejlesztésére kell fordítani, 
itt láthatjuk az eredményét – 
emelte ki a honatya.

– Nagyon sokat jelent szá-
munkra ez a támogatás, mert 
olyan beruházások valósulhat-
nak meg, melyek nem csak a 
műszaki technológiai fejlődést 
szolgálják, hanem a munkahelyi 
környezet javítását elősegítve a 
munkavállalóink egészségének 
megőrzését is, emellett létszám-
beli növekedést is tervezünk 
– mondott köszönetet Kovács 
István, a Kovács Kft. ügyvezető 
igazgatója a kormányzati támo-
gatásért.

Háromszázegymillió forint vissza nem 
térítendő kormányzati támogatást 
kapott a mezőkövesdi Kovács Vegyesipari 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A Közös Önkormányzati Hivatalban, február 27-én rendezett konferencián 
a szervezet vezetői mellett az észlelő- és jelzőrendszer tagjai, többek kö-
zött védőnők, oktatási intézmények tanárai, illetve vezetői, gyermekorvo-
sok, a gyámhivatal és az önkormányzat szakemberei, valamint a Pártfogó 
Felügyelői Szolgálat képviselője vett részt. A jelenlévők a rendezvényen 
meghallgathatták a Család és Gyermekjóléti Szolgálat elmúlt évi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját, ahol arról is szó esett, hogy 2016. január 
1-jétől különvált a Gyermekjóléti Központ és a Gyermekjóléti Szolgálat.

– Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Központ hatósági fokon foglalkozik 
a védelembe vétellel, a nevelésbe vétellel és a családba fogadással. A Család és 

Gyermekjóléti Szolgálatnál családsegítő kollégák végzik segítő munkájukat 
holisztikus szemléletmód szerint, amely azt jelenti, hogy már nem csupán a 
gondozott gyermek van a fókuszpontban, hanem a gyermek egész családja 
is. Magzati kortól a veszélyeztetett várandós anya gondozásától egészen az 
időskorúak ellátásáig, segítéséig terjed munkavégzése. A családsegítő kolléga 
elsősorban preventív jelleggel van jelen a család életében – fejtette ki Mozer 
Boglárka, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője.

Az ülésen Szarka Melinda, a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgál-
tató és Gyermekjóléti Központ vezetője szintén beszámolt röviden az 
elmúlt év legfontosabb történéseiről és az idei tervekről.

Konferenciát tartottak
Szakmaközi konferenciát tartott a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális 
és Gyermekjóléti Központ városunkban.

B. K.

B. K.

Tállai András, Kovács István, Varga Mihály, 
ifj. Kovács István és dr. Fekete Zoltán
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Rendkívüli érdeklődés övezte a felhívást, és a két helyi középiskolából összesen 25 tanuló adta be jelentkezését. 
A verseny lebonyolítására március 9-én 13 órai kezdettel került sor a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Középiskola kápolnájában. Négyfős zsűri értékelte a szónoklatokat. Az egyéni gondolatok, a logikus felépítés, a 
közönséggel való kapcsolattartás és az érthető szövegkifejtés szerepeltek értékelési szempontokként. Nagyon 
tartalmas, jól megszerkesztett, egyéni hangvételű szövegeket adtak elő a tanulók, akikről a zsűri tagjai is elisme-
réssel nyilatkoztak. Minden résztvevő kis ajándéktárgyat vihetett haza emlékül, amelyet a katolikus középiskola 
diákjai készítettek. A zsűri elnöke Dr. Medvegy János apát plébános atya volt. Az emelkedett hangulatú középisko-
lai programot Csirmaz István igazgató elismerő szavai zárták le.

A következő végeredmény született a versenyben:
I. Pethe Ákos, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tanulója. Felkészítő tanára: Gattyán Éva.
II. Gonda Levente, a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola tanulója. Felkészítő tanára: Vavszeg Mária.
III. Puporka Ramóna, Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola tanulója. Felkészítő tanára: Bágyi Tamás.
III. Szél Kristóf, a Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakgimnázium tanulója. Felkészítő tanára: dr. Tóthné Hegyi Valéria.

Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata ismét meghirdet-
te a március 15-éhez kap-
csolódó szónokversenyt a 
középiskolás diákok számá-
ra. A témakör pontos megje-
lölése: „Mit jelent számomra 
ma március 15-e?”

Középiskolások 
városi szónokversenye

Laboda Kálmán

Arany 
és Petőfi

Arany János 
Petőfit 
33 évvel
„túlélte”.

A 33 év alatt
hányszor
játszódhatott le
benne
társa 
kukorica-lándzsák-
közötti
rémült 
menekülése?

/Vagy nem
menekült,
hanem 
megállt
s keményen nézett
a felé vágtató
kozák
szemébe?/

A magyar szabadság talán legnagyobb nemzeti 
ünnepén tisztelettel köszöntöm az itt megje-
lent Honfitársaimat!

1848. március 15-én Budapesten kitört a for-
radalom, melynek eseményeit minden magyar 
ember ismeri. A mai napon az ezzel kapcsolatos 
történésekre is emlékezünk. Akár napokig 
lehetne beszélni a harcokról, a forradalmárokról 
és a hozzájuk kötődő mondákról, elbeszélé-
sekről. Nem gondolom, hogy a történelemben 
volt már – a magyarsággal összefüggő – ennyi 
meghatározó esemény ilyen rövid idő alatt. 
Mai, kézzel fogható jelei, hogy a korhoz tartozó 
személyekről talán a legtöbb utcanevet, teret 
és intézményt neveztek el. De beszélhetnénk a 
költeményekről, a zeneszerzeményekről, mint 
például a Kossuth indulóról vagy a Gábor Áron 
rézágyúja kezdetű dalról. Jelentősége viszont 
mégiscsak a magyar szabadság eszméjének van. 

Éppen emiatt az azóta eltelt időben ennek a 
napnak a miként való megünneplése fontos 
kérdés volt a mindenkori politikai vezetőknek 
és a népnek egyaránt.

1991. március 15-én Antall József, a harmadik 
magyar köztársaság első miniszterelnöke a 
Nemzeti Múzeum lépcsőjén többek között a 
következőket mondta:

„Ez az a hely, ahol egy borongós, esős napon 
a magyar szabadság megszületett, és ahol a 
világszabadság gondolata megszületett. Ez 
az a hely, ahol a nemcsak 1848-ban, hanem 
1956-ban, s a történelem során annyiszor újra 
és újra erőt merítettünk ahhoz, hogy – ahogy 
Vörösmarty mondta – rendületlenül álljunk e 
helyen, hogy összefogjunk az ország építése 
érdekében.”

Nagyon sok minden benne van ebben a pár 
sorban: 1848 folyamatosan meghatározza a 
magyarság mindennapjait! Talán Petőfi Sándor 
örült volna a legjobban annak, ha évtize-
dek, évszázadok múltán a Nemzeti dalt csak 
nosztalgiából, megemlékezésből szavalnánk. 
De azóta szinte egyfolytában, teljes átéléssel 
mondjuk, hiszen minden korban aktuális: 

„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!”

Mikor nem gondolunk azóta a 48-as forra-
dalmárokra, a szabadságra? Mikor nem volt 
valamiért aktuális március 15-e?

Pár évtizeddel az események után, 1896-ban, 
a Millennium évében Budapestet a világ egyik 

„Mit jelent számomra ma március 15-e?”
Pethe Ákos, a szónokverseny győztesének ünnepi beszéde

Dr. Radványiné Fodor Valéria
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legmodernebb, leggazdagabb városaként 
tartották számon a magyar szabadságnak 
köszönhetően. 

A két világháború viharos időszakában, 
amikor kerestük helyünket Európában, ki ne 
gondolt volna a magyar szabadságra?
A trianoni békeszerződés óta a határon túl 
rekedt magyarok nemzethez való kötődését 
mi, az őshazában élő honfitársaik, máig is 
irigykedve figyeljük!

Az 1956-os fiatalok, éppen a 48-as sza-
badságharc egyik hősének, Bem Józsefnek a 
szobrához vonultak. Az akkori forradalom kitö-
réséhez nagyban hozzájárultak az előző század 
tettei, de akkor sajnos a világ egyik legnagyobb 
hatalma ellen esélyünk sem volt.

A kommunista kormány nem rajongott már-
cius 15-e megünnepléséért: a „három tavasz 
ünnepe” között emlékeztek csak erre az ese-
ményre. Petőfi, Széchenyi és Kossuth fotójára 
rendszerint Marx és Lenin „vigyázott”.

Majd 1990-től március 15-e munkaszüneti 
nap lett. Azért, hogy ezt a napot mostantól 
egy magyar se felejtse el! 

Nem is szabad elfelejtenünk, hiszen a 48-as 
hősök nagyon sok mindent tettek a mi boldo-
gulásunkért.

Gondoljunk bele, micsoda elnyomás kellett 
ahhoz, hogy egy nép az akkori erősebb ha-
talommal szembeszálljon, micsoda bátorság 
kellett ahhoz, hogy a civil emberek fegyvert ra-
gadjanak, és akár az életük árán is, de harcol-
janak a magyar szabadságért! Tegyük szívünkre 
a kezünket: most ki az, aki ezt megtenné 
közülünk? Ha bármi probléma adódik, inkább 
elhagyjuk az országot, mert külföldön több 
pénzt lehet keresni. Most már pár óra alatt Eu-
rópa bármelyik országa könnyen elérhető, de a 
családunk és a szívünk itthon marad. Semmivel 
nem ad többet egy másik ország, sőt hontala-
nok, idegenek leszünk idegen földön.

Ahogy Eötvös József megfogalmazta:

„Lehet-e életünkben két nőt valóban szeretni, 
nem tudom; két hazát bizonyosan nem.”

Nekünk most nem kell kockáztatnunk az 
életünket a hazánkért, a 48-as hősöknek is 
nagyban köszönhetően nekünk most nem kell 
meghalnunk a szabadságért.

Hiszen Széchenyi azért fejlesztette az ipart, 
azért épített többek között hidat, vasutat, azért 
hozta létre a Magyar Tudományos Akadémiát, a 
forradalmárok azért fogalmazták meg a 12 pon-
tot, azért harcoltak, majd adták életüket, hogy 
mi kényelmesebben, békésebben élhessünk, 
mint ők! Igen, ránk gondoltak, a jövőjükre!

Nekünk egyszerűen csak ITT kell élnünk! A 
mi körülményeink már sokkal jobbak, nekünk 

csak tanulnunk kell, nekünk csak dolgoznunk 
kell, és családot kell alapítanunk! Bár vannak 
problémáink, mi is le tudjuk zárni fél Buda-
pestet, mozgósítani a világsajtót például csak 
azért, hogy ne vezessék be az internetadót! 
Milyen jó lett volna, ha 1848-ban is ez lett 
volna a legnagyobb probléma!

Biztos, hogy most is vannak gondok, voltak 
és lesznek is, de ha visszatekintünk a ma-
gyarság történelmére, modern korunkban 
nyugodtabban, és úgy gondolom, jobb anyagi 
helyzetben élhetünk.

Aki akar, az tanul, aki akar, az dolgozik, 
mindez akaratán és hozzáállásán múlik. A több 
pénz utáni rohanásunkban azonban gyakran 
előjönnek az újkori betegségek, a stressz 
és a depresszió. Ennél is rosszabb az, ha mi 
keressük az önpusztítás módszereit: alkohol-
hoz, különféle élvezeti cikkekhez, drogokhoz 
nyúlunk. Lassítsunk egy kicsit, figyeljünk oda 
saját egészségünkre, mert őseink legfőkép-
pen miattunk ontották vérüket! Éljünk úgy, 
hogy mi is példaképül szolgálhassunk a jövő 
nemzedékének!

A fiatal generáció a sztárjaik és a celebjeik 
mellé választhatna példaképének hősöket is, 
mint például a márciusi ifjakat, akik a haza irán-
ti szeretetük jeléül az életüket is kockáztatták.

Igen, nekünk ITT csak élnünk kell, és meg kell 
próbálnunk boldognak lenni!

Tanulnunk kell, – de nem azért, hogy 
tudásunkkal egy külföldi ország értékeit 
gyarapítsuk!

Meg kell tanulnunk az idegen nyelveket, – 
de nem azért, hogy a magyart elfelejtsük!

Meg kell ismernünk történelmünket, hiszen 
őseink tettei erőt adhatnak a jövőnk építéséhez!

Meg kell ismernünk a modern technikát, 
használnunk kell a számítógépet, a mobiltele-
font, – de nem azért, hogy azután az utcán ne 
ismerjük meg egymást!

Szeretnünk kell a hazát, hiszen nem hagy-
hatjuk cserben a hazánkért meghalt hőseinket!

Máté Péter énekes egyik dalából szeretnék 
idézni: 

„Széles a föld, magas az ég,
Mérföldes csizma sem elég,
De egy csepp föld vár mindig rám,
Ez itt az én hazám!”

Az utóbbi időben az Európai Uniónak köszön-
hetően, az országhatárok megnyitásával a 
magyarság ismét közelebb került egymáshoz. 
Ezen a napon a világon élő összes magyar szíve 
együtt dobog. Biztos vagyok benne, hogy nem 
sok ilyen összetartó nemzet van a világon.
De nekünk most miért is kell szavalnunk a 
Nemzeti dalt?

Ha Petőfi itt élne közöttünk, írhatna egy 
másik költeményt, egy Európa dalt, amely így 
kezdődhetne: Talpra, Európa… !

Az 1848-as budapesti forradalom a párizsi, 
majd a bécsi megmozdulások szikrájára 
robbant ki, ami végül a kontinens szinte összes 
országára kiterjedt. Igen, Európa népeinek szí-
ve már akkor is együtt dobogott. De most más 
földrészről érkező bevándorlók meg szeretnék 
változtatni gondolkodásunkat, kultúránkat, 
vallásunkat. A nagyobb baj az, hogy bizonyos 
országok vezetői ezt támogatják.

Nekünk tisztelnünk kell Európát, hisz a 
közös történelmi múlt összeköt minket!

De ugyanakkor rá kell vezetni a helyes útra úgy, 
hogy mi példamutatóan, tisztességesen élünk.

Reményik Sándor szavai jutnak eszembe:

„Nem a mi dolgunk igazságot tenni,
A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.”

Egyszer már betolakodó idegenek sebet 
ejtettek a mezőkövesdi templomon, de most 
az egész világ katolikus templomát akarják 
lerombolni. Szent István király büszke lenne 
ránk, hogy a jelen korban a magyar nép kiáll az 
Ő vallásos eszméje mellett.

Mivel én is hívő ember vagyok, ha nem is a 
hagyományos módon, de imádkozom az ünnep 
tiszteletére:

Istenem, bocsáss meg azoknak az embereknek, 
akik valaha is vétkeztek a magyar nemzet ellen!

Istenem, kérlek, a népünk az idő végezetéig 
együtt maradjon!

Istenem, köszönöm Neked, hogy még tiszta 
szívemből tudom szavalni a Nemzeti dalt, mert 
így tudom, hogy MAGYAR VAGYOK!

Köszönöm a figyelmet!

Az ifjú szónok, Pethe Ákos
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Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Mezőkövesdi Intézete 2013. 
január 1-jén került a Mezőkövesdi Járási Hivatalhoz. A korábban szakigazgatási 
szervként működő szervezet 2016. január 1-jétől a hivatal osztályaként működik 
és mezőkövesdi, valamint tiszaújvárosi telephellyel rendelkezik. Három járásban, 
a mezőkövesdi és tiszaújvárosi mellett Mezőcsáton lát el a feladatokat. Idén ja-
nuár 1-jétől összesen 18 fő dolgozik az osztályon, közülük tízen Mezőkövesden. 
Az osztályt dr. Szabó Éva tisztifőorvos vezeti Tiszaújvárosban, míg dr. Nagy-
györgy Erzsébet járási tisztiorvos Mezőkövesden dolgozik. 

– Osztályunkon a vezető védőnő és a vezető ápoló mellett közegészség-
ügyi, illetve népegészségügyi felügyelők dolgoznak. Ezen kívül a Családvédel-
mi Szolgálatnál egy védőnő, továbbá három adminisztratív munkatárs és két 
gépkocsivezető is segíti a munkánkat – mondta dr. Nagygyörgy Erzsébet.

FELADATOK Munkájuk elsősorban közegészségügyi, járványügyi, egész-
ségügyi igazgatási és szakfelügyeleti feladatokból áll, ezen felül Család-
védelmi Szolgálatot is működtetnek.

A közegészségügyön belül a település-egészségügyi feladatok között 
ellenőrzik a víz- és szennyvíz-szolgáltatás közegészségügyi vonatkozásait, 
a közfürdőket, a hulladékudvarokat és egyéb környezet-egészségügyben 
érintett egységeket, emellett szakhatósági állásfoglalásokat adnak ki. Az 
ivóvíz és a fürdők vizének vizsgálatához mintát vesznek, amit vizsgálatra a 
Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztályához küldenek.

A szépségipari szolgáltatások ellenőrzésén túl, hozzájuk tartozik még 
az élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi feladatok ellátása is. Utóbbival 
kapcsolatban elsősorban a közétkeztetésben végeznek ellenőrzéseket. Az 
étlapok elemzésével, illetve az intézkedésekkel az egészségesebb táplálko-
zás, ízlésformálás elősegítése a cél.

Ezen felül az élelmezésügyi egységek, például vendéglátóhelyek ál-
talános közegészségügyi helyzetét ellenőrzik, továbbá a kozmetikumok 
és a különleges táplálkozást kielégítő élelmiszerek címkéit vizsgálják. A 
forgalomból bármely ok miatt kivont termékek esetleges további forgal-
mazását ellenőrzik és intézkednek.

Gyermek- és ifjúsági higiéniai feladatok keretében a bölcsődétől 
egészen a középiskolákig bezárólag vizsgálják az oktatási intézmé-
nyek általános közegészségügyi helyzetét. Emellett kémiai biztonsági 
feladatokat is elvégeznek. Az osztály munkatársai a kémiai anyagok 
felhasználására vonatkozó szigorú jogszabályok betartását ellenőrzik.
A nem dohányzók védelme érdekében alkotott törvény betartatása is 
fontos feladat, ezt elsősorban a vendéglátóhelyeken ellenőrizték.

JÁRVÁNYÜGY Az osztály egyik legfontosabb tevékenységét a járvány-
ügyi feladatok jelentik.

– A járványügyi nyilvántartások vezetése mellett a fertőző betegségek 
megelőzését, és betegségek esetén az ezzel kapcsolatos teendőket is el-
végezzük. Ehhez mindkét telephelyen vannak szakembereink, ugyanis ez 
teszi ki a munkánk nagy részét – hangsúlyozta dr. Nagygyörgy Erzsébet.

A védőoltások koordinálása is lényeges. A kötelező védőoltásban része-
sülő gyerek számára megrendelik a vakcinákat és eljuttatják a háziorvo-
sokhoz. Az osztály munkatársai az alapellátás és a járványügyi feladatok 
mellett az egészségügyi igazgatási teendők miatt szoros munkakapcso-
latban állnak a házi- és gyermekorvosokkal, valamint védőnőkkel.

INFLUENZA ÉS SZMOG A tisztiorvos elmondta, az influenzával kapcso-
latos teendők már ősszel elkezdődnek. Országos szinten mintegy 1,3 
millió, ebből a kövesdi illetékességi területre mintegy 10 000 védőoltás 
jutott 2016-ban. Minden évben a 40. héttől a következő év 20. hetéig 
figyelőszolgálat működik. A térségből összesen 11 háziorvos vett részt 
ebben, akik rendszeresen jelezték a heti betegforgalmat. 

Télen a szélcsendes, ködös időben a szmogriadó is országos problé-
mát jelentett. Dr. Nagygyörgy Erzsébet elmondta, hogy a szállópor ma-
gas koncentrációja elsősorban azokon a településeket érinti, ahol ipari 
üzemek működnek, illetve zsúfolt a közlekedés. Hozzátette, a szilárd 
tüzelőanyag használata is jelentősen rontja a levegő minőségét.

ENGEDÉLYEZÉSEK Egészségügyi igazgatáson belül az alap- és a járó-
beteg-ellátás mellett a mentéshez szükséges működési engedélyeket 
adják ki, majd ezután folyamatosan ellenőrzik, hogy biztosítottak-e 
a szükséges feltételek. Ugyancsak ez a szakterület látja el az elhuny-
takkal kapcsolatos engedélyek kiadását, a boncolás nélküli hamvasztás 
engedélyezését, abban az esetben, ha a haláleset a beteg otthonában 
történt, illetve a sírfelbontási engedélyeket is kiadják.

Egészségfejlesztési és védelmi tevékenységgel egy fő foglalkozik, ez a 
népegészségügyi feladatok közé sorolható.

– Kolléganőnk főként a szűrővizsgálatokon való részvételt igyekszik 
elősegíteni szervezéssel és tájékoztatással. Örömteli, hogy például az 
emlőszűrést tekintve nagyobb a részvételi arány az illetékességi terü-
letünkön az országosnál. Emellett iskolákban és munkahelyeken végez 
egészségvédelmi tevékenységet – mondta dr. Nagygyörgy Erzsébet.

SZAKFELÜGYELET Az egészségügyi ellátást illetően a védőnők és az 
egészségügyi szakdolgozók szakfelügyelete is az osztály tevékenysé-
géhez tartozik. Az orvosok szakmai felügyelete szintén rajtuk keresztül 
történik, viszont azt az országos rendszerben dolgozó szakfelügyelő 
főorvosok végzik felkérésre.

A Családvédelmi Szolgálat főként a válsághelyzetben lévő várandós 
anyáknak tart tanácsadást. Ezen kívül segítik a fiatalok házasságra tör-
ténő felkészítését, továbbá családtervezési tanácsadásra is lehetőség van.

SZÁMOKBAN Az osztály munkatársai tavaly megközelítőleg 1250 ellenőr-
zést végeztek, ezek közül egy egységben több ellenőrzésre is sor került.

Ezen felül 313 szakvéleményezési és szakhatósági állásfoglalást adtak 
ki, az egészségügyi igazgatás területén 211 működési engedéllyel kap-
csolat tevékenységet végeztek.

Elhunytakkal kapcsolatban 162 esetben kellett intézkedni. Az ügyfe-
lek száma mintegy 2100 volt az elmúlt évben.

Az egészség védelmében
Közegészségügyi és Járványügyi feladatokon túl, egye-
bek mellett szakfelügyeleti tevékenységet lát el a Mező-
kövesdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya.

Vezető: Dr. Szabó Éva
Cím: 3400 Mezőkövesd, Morvai J. utca 1.
Telefon/fax: 49/542-224
E-mail: nepegeszsegugy.mezokovesd@borsod.gov.hu

Ügyfélfogadás:
hétfő: 10–16 óráig 
szerda: 8.00–16 óráig 
péntek: 8.00–12 óráig

Népegészségügyi Osztály:

Bódi Krisztián
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A Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. munkájával, szervezeti felépítésével 
ismerkedtek meg a tagok a március 6-ai klubdélutánon. A civil szervezet 
vezetője, Kasza Lajosné köszöntőbeszéde után Aranyosi Ervin: Tavaszo-
dik című versét hallgathatták meg az egybegyűltek. A találkozó meghívott 
vendége a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szabó-
Bodnár Ágota volt, aki bemutatta a társaság működését és tevékenységi 
köreit. Elmondta, hogy a társaság jogelődje, a Mezőkövesdi Média Kht. 
2006. február 1-jén alakult, majd 2009. április 29-én alakult át nonprofit 
korlátolt felelősségű társasággá, közhasznúsági fokozatának megtartásával. 
A 100%-os önkormányzati tulajdonú cég létrehozásának célja volt, hogy a 
helyi média egy központba helyezésével a lakosság teljes körű tájékoztatá-
sa a rendelkezésre álló felületek maximális kihasználásával valósuljon meg. 

A Mezőkövesdi Újság és Televízió mellett szó esett a városi honlap 
üzemeltetéséről, valamint egyéb kommunikációs feladataikról. A klub-
tagok megtudhatták, hogy az önkormányzat sajtóreferensi munkája 
mellett a kft. munkatársai városi kiadványok, plakátok és szórólapok 
tervezésével, kivitelezésével is foglalkoznak, emellett európai uniós 
pályázatok kommunikációs és marketing feladatait is ellátják. 

A klubtagok februári összejövetelükön gyűjtést kezdeményeztek 
maguk között, egyikőjük unokája részére, melyet ez alkalommal is 
folytattak. Összesen 83.700 Ft gyűlt össze a résztvevők adományaiból, 
mellyel a 15 éves labdarúgó gyógykezelését szeretnék támogatni, aki 
súlyos betegségben szenved. A találkozó ezután kötetlen beszélgetéssel 
és köszöntésekkel zárult.

A Közösségi Házban, március 7-én rendezett 
eseményen elsőként Bollók Zoltán, a Mezőkö-
vesdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának 
vezetője egyebek mellett röviden ismertette az 
aktuális, vagy közeljövőben tervezett képzési 
lehetőségeket, valamint ehhez kapcsolódóan az 
elhelyezkedési lehetőségekről is beszélt. 

A jelenlévők ezt követően a szerződéses, vala-
mint a önkéntes tartalékos katonai szolgálattal 
kapcsolatban hallgathattak meg tájékoztatót.

– Szerződéses szolgálatra folyamatosan kere-
sünk lövészeket, gépjárművezetőket, tűzszeré-
szeket, tüzéreket, felderítőket, logisztikusokat, 
egészségügyi szakdolgozókat és műszaki terü-
letre is keresünk katonákat. Azt fontos tudni, 
hogy elsőként a civil végzettségnek megfelelő 
foglalkozást igyekszünk biztosítani a jelentke-
zőknek. Az sem jelent gondot, ha erre nincs le-
hetőség, hiszen ki tudjuk képezni őket a katonai 
rendszerben – mondta Szombati Emese őrnagy, 
a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és 
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Katonai 
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda irodavezetője.

A jelentkezés feltételeiről elmondta, az ér-
deklődőknek egy alkalmassági vizsgálatot kell 
elvégezniük, ahol felmérik az egészségügyi, 
fizikai és pszichológiai állapotukat. Szerző-
déses katonák azok a 18. életévüket betöltött, 
büntetlen előéletű magyar állampolgárok 
lehetnek, akik állandó magyarországi lakó-
hellyel és legalább 8 általános iskolai végzett-
séggel rendelkeznek.

ILLETMÉNYEK A szerződéses szolgálat biztos 
megélhetést jelent a katonák számára.

– Az illetményekről elmondható, hogy 2015. 
július hónapban egy nagy illetményfejlesztést 
irányzott elő a kormányzat, ami azt jelentette, 
hogy a katonák fizetését 2019-ig folyamatosan 
emelni fogják, éves szinten 5%-kal. Jelenleg a 8 
általános iskolai végzettséggel rendelkezők kez-
dőilletménye bruttó 186 000 Ft, míg az érettségi-
vel rendelkezők esetében ez az összeg bruttó 228 
000 Ft-ot jelent – hangsúlyozta az irodavezető.

A juttatásokról megtudhatták a jelenlévők, 
hogy az alapfizetésen túl például cafetériát, ru-
házati illetményt, lakhatási, illetve családalapí-
tási támogatást, munkába járási költségtérítést 
is kaphatnak, emellett ingyenes katona-egész-
ségügyi is ellátásban részesülhetnek.

Kihívás és 
megélhetés
Mintegy 120 érdeklődő vett részt 
a városunkban megtartott katonai 
toborzón.

Bemutatkozott 
a helyi média

Havi találko-
zóját tartotta 
meg a Köz-
tisztviselők és 
Közalkalma-
zottak Nyug-
díjas Klubja a 
Városi Könyv-
tárban.

SZÍNHÁZ Telt ház előtt mutatták be 
Szigligeti Ede legismertebb vígjátékát 
március 9-én. A Közösségi Ház idei 
színházi évadának negyedik darabja-
ként a Liliomfit láthatta este 18 órától 
a közönség. Az állítólag két délután 
alatt született darabot a 2012. óta 
működő salgótarjáni Zenthe Ferenc 
Színház művészei adták elő. Főbb 
szerepekben Pásztor Tibor, Házi Anita, 
Gyuriska János és Csernák János szí-
nészeket láthattuk, a darabot Susán 
Ferenc rendezte.

ÖKOKERT Egy különleges mezőgazdasági termelő rendszerrel, a permakultúrával is-
merkedhettek meg a Matyó Kertbarát Klub tagjai a szervezet március 6-ai összejöve-
telén, melyről az egri Schmidt István, a Toby Hemenway: Gaia Kertje – Útmutató a házi 
permakultúrához című könyv fordítója beszélt.Bódi K.

D. A.

D. A.

B. K.
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A projekt célja a helyi 
alapanyagokra alapozott 
közétkeztetést elősegítő 
infrastruktúra megteremté-
se, és a helyi mezőgazdasági 
termelők és élelmiszeripari 
vállalkozások által előállított 
termékek piacra jutási feltét-
eleinek javítása. A fejlesztés 2 
járásközpontban és 3 csomó-
ponti helyzetű településen 
valósul meg, összesen 9 
helyszínen. A projekt hang-
súlyos eleme a helyi piacok 
fejlesztése és korszerűsítése, 
továbbá hűtőházak és hűtő-
kamrák kialakítása, amelyek 
jelentősen hozzájárulnak 
a helyi termékek piacra 
jutásához, hiszen hónapokig 
meg tudják tartani a megter-
melt zöldségek és gyümöl-
csök minőségét és állagát. 
A hűtőházak költséghatéko-
nyabb és környezetkímélőbb 
energiaellátását napcellák 
működtetésével biztosítják. 
A fejlesztett termelői piacok 
és vásárcsarnokok a helyben 

megtermelt kézműves termé-
kek értékesítését szolgálják.
A program hozzájárul Mező-
kövesden a közétkeztetés mi-
nőségének és hatékonyságá-
nak javulásához, a fejlesztés 
által a helyben megtermelt 
termékeket nagyobb arány-
ban használják fel a közétkez-
tetésben. Az önkormányzat 
137,82 millió forintos támo-
gatást nyert, amiből egyrészt 
korszerűsítik a Damjanich 
u. 1. szám alatt található 
kollégium konyháját, továbbá 
a pályázat részeként helyi ter-
mékek árusításával foglalkozó 
bolt létrehozását is tervezik 
a Szent László tér 19. szám 
alatt lévő üzlethelyiségben, 
annak megújításával.

Bogácson 73,40 millió fo-
rintos támogatásnak köszön-
hetően egy termelői piacot 
alakítanak ki és egy hűtőházat 
is építenek. A piacot a Fürdő 
út mentén a meglévő vendég-
látó pavilonok lebontása után 
keletkező üres területen fix 

árusítóhelyekkel valósítják 
meg, amelyek között a vevők 
szabadon sétálhatnak majd. 
Harsány község is hűtőház 
megépítését tervezi a 60,78 
millió forintos támogatás-
ból. Az épület egyik felében 
alapanyagraktár, üzemi rész, 
iroda és szociális blokk lesz, 
a csarnok részbe pedig hűtött 
tárolók és fagyasztók kerül-
nek. Ónod községben a 60,14 
millió forintos támogatást 
vásártér fejlesztésére fordítja 
az önkormányzat. A beruhá-
zás során tereprendezésre, 
árusítóhelyek kialakítására, 
vizesblokk és elektromos 
kapcsolószekrény telepítésé-
re is lehetőség lesz.

Mezőcsáton a 167,86 millió 
forintos támogatásból egy 
régen általános iskolaként 
működő, ám mára használha-
tatlanná vált épület helyén új 
vásárcsarnok épül, valamint 
egy hűtőházat is terveznek. 
A csarnok évszaktól függet-
lenül látogatható lesz, hiszen 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
500 MILLIÓ FORINTOT NYERT A MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VEZETETT KONZORCIUM

A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00012 számú, a Helyi termékek piacra jutását segítő fejlesztések 
a Dél-Borsodi térségben című projekt során öt településen létesülnek beruházások: Mezőkö-
vesden, Bogácson, Harsányban, Mezőcsáton és Ónodon

külső és belső térrel is fog 
rendelkezni. Az épület egyik 
részében kiszolgáló helyisé-
gek, a másik részben pedig 
több részből álló hűtőkamrák 
épülnek. A fejlesztés kapcso-
lódik a TOP-1.1.1 az élelmi-
szeripari park fejlesztéshez 
Mezőcsáton.

A mezőgazdaságban meg-
termelt termékek értékesíté-
sét támogató infrastrukturális 
fejlesztések a helyi termelők 
és vállalkozók jövedelmező-
ségét segítik, munkahelyet 
teremtve a településen élő la-
kosság számára. A beruházá-
sok a tervek szerint közvetle-
nül 22 fő munkahelyet fognak 
teremteni.

A szakember a komplementer, 
azaz kiegészítő és alternatív 
biogyógyászat legmodernebb 
terápiás lehetőségeiről tájékoztat-
ta az érdeklődőket városunkban 
február 14-én, valamint 16-án. 
Egyebek mellett elmondta, hogy 
a kiegészítő gyógymódok vissza-
vezethetőek az ember legősibb 
fiziológiai működésére. Professzor 
Dr. Sebestény Tamás előadásában 
beszélt egyebek mellett az egész-
ség helyreállításáról, ezen belül az 
öngyógyításról is.

Különleges terápiás módszerekről tartott előadást 
Prof. Dr. Sebestény Tamás a Közösségi Házban.

Terápiák az egészségért
Csézy életével, pálya-
futásával ismerked-
hettek meg az érdek-
lődők március 10-én a 
Közösségi Házban. Az 
„Autóvill” a Mezőkö-
vesdi Zenei és Művé-
szeti Képzésért Alapít-
vány által szervezett 
eseményen az énekes-
nő Ács Gyula művész-
tanárral beszélgetett. 
Csézy a rendezvényen 
több ismert dalt is el-
énekelt a közönségnek. 
A rendezvényen az ala-
pítvány adományokat is 
gyűjtött. 

Portrébeszélgetés

Egyebek mellett pályafu-
tásáról, a 2008-as Euroví-

ziós Dalfesztiválon elért 
sikeréről és tapasztalatairól 

beszélgetettB. K. B. K.
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A megmérettetést március 
4-én rendezték meg a Városi 
Sportcsarnokban a mezőköves-
di Skydance SE szervezésében. 
Vámos Zoltán alpolgármester 
nyitóbeszédében megköszön-
te a verseny rendezőjének, 
Szabadosné Fülep Renátának 
a munkáját, továbbá reméli, 
hogy ez a rendezvény tovább 
öregbíti városunk hírnevét. 
Ezután kezdetét vette a ver-
seny: 6 sportegyesület csapatai 
léptek színpadra, az esemé-
nyen 12 kategóriában hirdettek 
eredményt. A helyi formációk 
mellett Debrecenből, Egerből, 
Gyöngyösről, Szegedről és 
Tiszaújvárosból érkeztek a tán-
cosok. De nevezhetnénk őket 

sportolóknak is, hiszen az ak-
robatikus rock and roll sport és 
tánc egyben: ebben a műfajban 
a zene mellett a hangsúly az 
akrobatikán és az összehangolt 
szinkron kéz- és lábmunkán 
van. A végleges színpadi műsor 
mögött rengeteg munka van, a 
csapatok anyait-apait belead-
nak a próbák során.

– A táncosok tudásszint-
jének megfelelő új koreo-
gráfiákat általában a nyári 
edzőtárborokban szoktuk 
megtanulni, majd azt egész 
tanévben gyakoroljuk, töké-
letesítjük a versenyekre. Az 
akrobatikákkal is ugyanez 
a helyzet: egy új mozdulat-
sort csak akkor teszünk be 

a táncba, ha már a kivitele-
zés is tökéletes – mondta el 
Szabadosné Fülep Renáta, 
a SkyDance Sportegyesület 
elnöke, a rendezvény szerve-
zője, valamint a mezőkövesdi 
sportolók mentora, aki külön 
köszönetet mondott a ren-
dezvény szponzorainak. 

A felkészülés, a koreográfia 
begyakorlása sok időt igé-
nyel, de a befektetett munka 
meghozza gyümölcsét: a 
Junior Kisformáció kategó-

riában induló Vadmacskák 
különdíjasok lettek. Rajtuk 
kívül még két mezőkövesdi 
csapat vett részt a verse-
nyen: a Kócos Kisördögök, 
akik szintén Junior Kisfor-
máció kategóriában verse-
nyeztek, valamint a Felnőtt 
Kisformáció indulója: a 
Fantomok. Erről a verseny-
ről az országos fordulóra 
lehet kijutni, az elért pontok 
alapján felállított ranglista 
alapján.

Különdíjas lett a mezőkövesdi Vadmacskák 
nevű formáció az I. Skydance Akrobatikus 

Rock and Roll Kelet-magyarországi Területi 
Táncversenyen.

Táncolni jó!

Két versenyen 
indultak

Országos ökölvívó tornát ren-
deztek február 26-án az Egri 
Régió központban. A kövesdi 
szakosztály nyolc sportolóval 
készült a rangos megméretésre, 
azonban végül csak ketten lép-
hettek kötelek közé.

– A verseny elnökének indisz-
ponáltsága miatt hatan nem bok-
szolhattak, ez nagyon kellemet-
lenül érintett bennünket. Ami 
az eredményeinket illeti, Berki 
Ferenc győzött, Berki Krisztofer 
pedig vereséget szenvedett – 
mondta Tóth József edző.

Ökölvívóink március 1-jén 
szintén Egerben egy háromcsapa-

tos régiós versenyen vettek részt, 
ahol nagyon szép eredmények 
születtek. Berki Ferenc, Berki 
Armand, valamint Lakatos Márk 
egyaránt 2-2 győzelmet ért el, 
míg Tóth Alex 1 győzelemmel és 
1 döntetlennel fejezte be szerep-
lését. Horváth Pál 1 győzelmet 
szerzett, Burai Dániel és Paczók 
Krisztofer mérlege pedig 1 győze-
lem és 1 vereség volt. Rajtuk kívül 
Piricsi Ádám 1 döntetlent, Burai 
Dániel 2, míg Rudolf Alex 1 vere-
séget könyvelhetett el. A hölgyek 
közül Balog Claudia 2 győzelem-
mel, Balogh Aranka pedig két 
döntetlennel zárt.

Egy országos és régiós versenyen vettek részt a Me-
zőkövesd Zsóry SE ökölvívói az elmúlt hetekben.

Számítani lehetett rá, hogy a 10., utolsó előtti fordu-
lóban a dobogóért harcoló Debreceni Sakkbarátok 
SE ellen nagy megpróbáltatás elé néz sakkcsapatunk. 
Az összességében kiegyenlített erőviszonyok mellett 
küzdő felek csatájában a papírforma eredményeken 
túlmenően sajnos több táblán is az ellenfél játékosa 
számára alakult kedvezőbben az állás, és így az utolsó 
három táblán, az ifjúsági játékosainknak köszönhetően 
szerzett 2,5 pont ellenére is a vetélytárs felé billent 
a mérleg nyelve, ami a 7,5-4,5 arányú győzelmüket 
eredményezte. 

Együttesünk ezzel a tabella végén félpontos hát-
rányba került a SSASSE csapatával szemben. 

Győzött: Pap Kristóf és Csontos Dominik    
Döntetlen: Sallai János, Pap János, Kelemen György, 
Nyíri Dániel és Tóth László     
Játszottak még: Barabás Tibor, Zelei Zoltán, Hunkó 
György, Kántor József  és Hajnal Gyula    

Az utolsó fordulóban, április 9-én csapatunk a benn-
maradásért ki-ki meccset játszik a Sajóbábonyi SE 
együttesével. 

Ennyire futotta...

Dori Anett

bokri Dr. T. B.
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PALETTA

SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László 
Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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 
Áprilisban az esti szentmisék 18 órakor 
kezdődnek.
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 10 óra: Szentmise a 
Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent László 
Plébánián. Minden hónap utolsó vasárnapján 
liturgikus szolgálatot teljesít a Szent László 
templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától Ifjúsági hittan
A Szent László Egyházközség kéri, 
hogy a hozzátartozók 
szíveskedjenek az 1991 előtt lejárt 
sírhelyeket mielőbb megváltani!
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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a reumakórházban
Minden szerdán 18 órakor Bibliaóra a parókián
Az Egervölgyi Református Egyházmegye 
női szolgálóinak találkozója 2017. április 
9-én (virágvasárnap) 16 órakor a Közös-
ségi Ház színháztermében.
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő 
szentmise
Minden hónap második és negyedik 
csütörtökén, 15 óra 30:  Szentmise a 
Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára
Lelkigyakorlat március 23-24-25-én 
(csütörtök-péntek-szombat) 18 órakor: 
szentmise keretében Böőr Roland radi 
plébános (Felvidék) tart nagyböjti lelkigya-
korlatos szentbeszédeket.

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katoli-
kus kápolnában (Gaál István u. 1., a Közös-
ségi Ház mögött) minden hónap negyedik 
vasárnapján 17 órai kezdettel. A hétköznapi 
ünnepek időpontjai és további információk 
a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: március 26. 

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

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

március 19–25-ig
PatikaPlus Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

március 26-tól április 1-jéig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

április 2–8-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

március 25.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

április 1.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

április 8.
Dr. Roszkos László, gróf Zichy u. 10/a

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

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

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Harangszó

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban február 28. és március 13. 
között 4 házasságkötést és 14 halálesetet 
anyakönyveztek. Az alábbiak, illetve hozzá-
tartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Konta Tamás János – Pinyasko Angelina

Jeges Norman – Puzsár Tímea 
Haláleset:

Nyitrai Istvánné 93 éves,
Szekeres Gáspárné 87 éves,

Hajdu Andrásné 95 éves
Farkas Gáspárné 89 éves 

mezőkövesdi lakos.

A NAV tájékoztatása szerint rendkívüli nyitvatartással fogadják ügyfeleiket a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának ügyfélszolgálatai a személyijövedelem-
adó-bevallás új rendszerének megismertetésére és az ezzel kapcsolatos ügyintézéshez. Ezen időszakban 
tájékoztatásra, ügyfélkapu-ügyintézésre, bevallások leadására, csekk- és nyomtatványkiadásra, valamint 
bankkártyás befizetésre van lehetőség. 

Mezőkövesden 2017. február. 28 és május 23. között (keddenként) 8–14 óráig, valamint május 22-
én (hétfőn) pedig a megszokott ügyfélfogadási időn túl 14–16 óráig várják az ügyfeleket.

RENDKÍVÜLI 
NAV-NYITVATARTÁS
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Stopper
március 28. kedd
17 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Szolnok MÁV FC Magyar Kupa 
férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Hívogató
április 1. szombat 
8–14 óráig Foltvarró Húsvét a Közösségi Házban
Április 3. hétfő
17 órától Kertbarát Klub a Közösségi Házban
április 5. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub a Közösségi Házban. 
Téma: Orbán Ottó, Garai Gábor
április 7. péntek
Vaskó-Vasas László II. világháborús tárlatának megnyitója 
a Közösségi Házban

Moziajánló
április 5. szerda, Közösségi Ház

17 órától: Hupikék törpikék 
– Az elveszett falu – 3D
magyarul beszélő, amerikai 
családi animációs film, 2017

19 órától: A szépség és a 
szörnyeteg – 3D
magyarul beszélő, 
amerikai musical, 2017 

(port.hu)(port.hu)

Felhívás
Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy városunkban

a 3. életévüket betöltő gyermekek

ÓVODAI BEÍRATÁSÁNAK időpontja:
2017. április 24-én,25-én és 26-án lesz. 

A beíratás helye: Mezőkövesd, László Károly u. 1. sz. alatti Székhely 
Óvoda /volt Szülőotthonnal szemben/

Időpontja a kijelölt napokon: 7oo–17oo óra között

Felhívom a szíves figyelmüket, ha a gyermek 2017. augusztus 31-ig
a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 
1.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni, ezért ezeket a 
gyermekeket be kell íratni!

Amennyiben a napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek 
óvodakötelezettségét más településen vagy külföldön teljesíti, a 
szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozást követő 15 napon belül 
(legkésőbb 2017. május 11-ig) írásban értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– lakcímét igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája,
– a szülő személyi igazolványa

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Tisztelt Tulajdonosok! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tavaszi közgyűlések miatt a kedden 
és csütörtökön megtartandó Elnöki fogadóóra időpontja változ-
hat. Kérjük Önöket, hogy személyes megkeresésük előtt időpontot 
egyeztetni szíveskedjenek a 06-49/312-456 telefonszámon. 
Megértésüket megköszönve tisztelettel: Póta László

elnök

2017. április 8-án, (szombaton) délután 3 órakor
Útvonal: a Jézus Szíve templomtól a főutcán a Szent László templomig 

– A keresztúti ájtatosságra 14.30-tól gyülekezünk 
a Jézus Szíve templom mellett. 

Emlékeztetőül...        
Hozzuk magunkkal a Mezőkövesdi Keresztút című imafüzetet 
(akinek még nincs, a helyszínen megvásárolhatja), valamint ott-
honról a fali, vagy talpas feszületünket! Készítsünk a feszületnek 
megfelelő méretű tokot, amelyet a keresztút idejére nyakunkba, 
vagy vállunkra akaszthatunk! Az ájtatosság végén a Szent László 
templomnál közösen elimádkozzuk az Apostoli Hitvallást, vala-
mint megáldjuk az otthonról hozott feszületeinket. 
– Mindazokat, akik kerékpárjukat az indulási helyen hagyják, külön 
autóbusz szállítja majd vissza az ájtatosság után a kiindulási helyre.  

SZERETETTEL HÍVJA HÍVEIT ÉS MINDEN 
JÓAKARATÚ EMBERT

A JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA ÉS A SZENT LÁSZLÓ PLÉBÁNIA

Mezőkövesdi 
KERESZTÚT

Plakáttervezés középiskolásoknak
„Közlekedünk?!” címmel közlekedésbiztonsági plakátpályázatot 
hirdet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizott-
ság. Kreatív, figyelemfelkeltő és a közlekedési kultúra fejlesztésére 
alkalmas pályaműveket várnak, amelyeket az alkotók április 20-ig 
küldhetnek be postai úton. Részletek a mezokovesd.hu oldalon.



14            Mezőkövesdi Újság 2017/6

PALETTA

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

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

Fresh AquA
Frissüljön munkA közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

A Matyó Népművészeti Egyesület, valamint a Hagyományok Háza, 
a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Közkincstár Nonprofit Kft. meghirdeti a 

VI. SZÁZRÓZSÁS HÍMZŐPÁLYÁZATOT 
A pályázatra várjuk mindazon alkotásokat, amelyek a matyó textilkultúra 
tágabb földrajzi környezetének (Mezőkövesd, Szentistván, Tard és a bükkaljai 
falvak) hagyományaiból építkeznek, legyen az lakástextil, öltözet vagy egyéb 
kiegészítő tárgy. Olyan új alkotások nevezését várjuk, amelyek pályázaton, 
országos kiállításon még nem szerepeltek. 

A benyújtott pályaműveket szakmai zsűri bírálja el, de népi iparművészeti 
zsűri számok nem kerülnek kiosztásra. A legkiválóbb alkotások díjazásban 
részesülnek. Kiemelt különdíjat kap az a tárgy/tárgy-együttes, melyen a 
matyó hímzés legötletesebben, legújszerűbben kerül alkalmazásra. 

A pályázaton való részvétel ingyenes. 

A pályázati darabok leadásának határideje, helye: 
2017. május 31. Népi Művészetek Háza (Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5.) 
Kiállításmegnyitó és díjkiosztó ünnepség tervezett időpontja, helye: 
2017. június 23. péntek, Matyó Múzeum 
Kiállítás nyitvatartása: 2017. szeptember 30-ig 

Bővebb információ: 
Matyó Népművészeti Egyesület 

3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 
49/411-686, matyofolk@gmail.com 
Zeleiné Pap Bernadett 30/3995384 

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Lakásszövetkezetünk 2015. 
szeptember 24-én egy úgynevezett 
előkészítő újságcikkben kifejezésre 
juttatta, hogy alacsonyak az épü-
lettömböket érintő felújítási alapok 
korábban megszavazott négyzet-
méterre vonatkoztatott előírásai.

Szeretnék köszönetet mondani 
azért a pozitív és az ügyet támogató 
hozzáállásért, amelyet az újságcikk 
megjelenését követő közgyűléseken 
a szavazás keretében tanúsítottak. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a tulaj-
donosok döntő többsége, 87,36%-a 
elfogadta a felújítási alapok meg-
emelésére vonatkozó díjemelést.

Időközben eltelt másfél esztendő, 
és kis mértékben átrajzolódtak azok a 
körülmények, amelyek korábban nem 
befolyásolták az üzemeltetési alap 
nagyságát. Az Önök kérésére opcio-
nálisan kiterjesztettük az épületbizto-
sításokat, melyeket néhány kivétellel 
minden épülettömbre megkötöttünk. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy a  bizto-
sítási tételt nem érintő karbantartási 
területeken várható egy kb. 7-8%-os 

munkadíj, valamint 5% körüli anyag-
költség-emelkedés. Az építőiparban 
dolgozó társaságok a vállalási díj 
tekintetében már január-február  
hónapban mintegy 15-20% körüli vál-
lalási díjnövekményt tapasztaltak, és 
egyben alkalmaztak, az alvállalkozói 
szinten történő megbízások területén. 
A kötelezően végrehajtandó garantált 
bérminimum emelése szintén az 
átlag bértömeg emelkedésével jár. A 
könyvelés és nyilvántartások színvona-
lasabb működése érdekében a 2017-es 
évben szeretnénk korszerű könyvelői 
programot vásárolni és működtet-
ni. A fentiekben megfogalmazott 
változások kezelésének érdekében 
Lakásszövetkezetünk igazgatósága 
2017. február 9-én történő ülésén az 
alábbi üzemeltetési díjnövekmény-
re  vonatkozó döntést fogadta el: 
A tervezett üzemeltetési előírásra 
vonatkozó költségnövekmény 6%, 
amely átlagosan 243Ft/hó/albetét 
üzemeltetési előírásnövekményt jelent 
albetétenként.
A tavaszi előre meghirdetett, és 

napirendi pontként is szerepeltetett közgyűléseken és részközgyűlé-
seken tehát a 6% díjemelési javaslatunkat fogjuk ismertetni a tisztelt 
tulajdonosokkal, amely csak az üzemeltetési alapot érinti.

Szeretném a mellékelt táblázatban tételenként (forint/év költségnö-
vekménnyel) megjeleníteni és közérthetővé tenni a 2017. évi tervezett 
pénzügyi technikai változásokból adódó és albetékenként megjelenő 
üzemeltetési költségnövekményeket.

Az üzemeltetési díjat megváltoztató tényezők Növekmény 
Ft/év

Karbantartási területek tervezett anyag munkadíj növekménye 930 000 Ft
Biztosítási díjak kiterjesztése, tervezett éves díj emelkedése 1 510 456 Ft
Garantált bérminimumból adódó bérkülönbség 553 496 Ft
Könyvelői programváltás többletköltsége 990 000 Ft
Egyéb, előre nem tervezett költségek 390 048 Ft
Összesen: 4 374 000 Ft
Az 6% üzemeltetési költség növekményből adódó bevétel 4 374 000 Ft

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a fenti javaslatot a közgyűléseken és 
részközgyűléseken fogadják el és szavazzák meg annak érdekében, hogy a 
tervezett, táblázatban szereplő feladatokat meg tudjuk valósítani, valamint 
az üzemeltetés biztonságát az elkövetkezendő jövőben is növelni és garan-
tálni tudjuk! Együttműködésüket előre is köszönöm! Póta László

elnök

Tisztelt lakásszövetkezeti és társasházi Tulajdonosok!



Nem bírtak egymással
LABDARÚGÁS Pontosztozkodással zárult az újoncrangadó az 
OTP Bank Ligában. Labdarúgóink az idei öt egymás elleni ösz-
szecsapásból negyedszer játszottak döntetlent a Gyirmóttal.

Mezőkövesd Zsóry FC  
– Gyirmót FC Győr 1-1 (0-1)
A bajnokság 23. fordulójában a 
sereghajtó dunántúli együttes láto-
gatott városunkba március 11-én.
A találkozó kövesdi rohamokkal kez-
dődött, de Sebők előbb Veselinovic, 
majd Tóth lövését is hárította. A 22. 
percben váratlanul előnybe kerültek 
a vendégek. Egy bal oldali gyirmóti 
szöglet után röviden szabadítottak 
fel a védők, a labda Antonov elé 
került, a támadó beadását Bojovic 
két lépésről a hálóba továbbította.

Fordulás után Kink már a 47. perc-
ben egyenlíthetett volna, közeli lövése 
azonban elsuhant keresztbe a kapu 
előtt. Nem sokkal később Veselinovic 
ellen szabálytalankodott a gyirmóti 
gólszerző, de a játékvezető nem ítélt 
11-est. A nagy fölény a 63. percben 
góllá érett, Farkas remek beadását 
követően Molnár pazar mozdulattal 
bólintott a kapu jobb oldalába. Az 
utolsó 20 percben hatalmas fölényben 
futballoztak labdarúgóink, de a hely-
zeteket nem sikerült gólra váltani.

– Úgy gondolom, ma rászolgáltunk 
a győzelemre, hiszen ellenfelünknek 
egy kapura lövése volt, mi viszont 

számtalan lehetőséget dolgoztunk 
ki. A második félidőben látványos 
különbség volt a csapatok között, de 
nem tudtuk értékesíteni a helyzeteket 
– mondta Sivic Tomislav vezetőedző.

A Mezőkövesd Zsóry 31 ponttal a 6. 
helyen áll a tabellán.

TÉTMÉRKŐZÉSEK Együttesünk a 
bajnokságban legközelebb április 
1-jén, 18 órakor lép pályára Sop-
ronban, a Szombathelyi Haladás 
vendégeként. A bajnoki találkozó 
előtt Magyar Kupa mérkőzést 
játszik majd csapatunk az NB II-es 
Szolnoki MÁV FC ellen. A párharc 
első, mezőkövesdi összecsapását 
március 28-án, kedden 17 órától 
rendezik meg, míg a visszavágót 
április 5-én, szerdán 17 órától 
játsszák le Szolnokon, a Tiszaligeti 
Stadionban.

KEDVEZMÉNY A klub vezetőinek 
döntése értelmében mostantól az 
általános iskolások a diákigazol-
vány felmutatásával minden hazai 
bajnoki mérkőzést díjmentesen 
tekinthetnek meg egy szülővel 
együtt.

Mezőkövesdi KC – Grundfos Tatabánya KC 32-34 (19-15) 
A K&H férfi kézilabda ligában a 21. összecsapását játszotta az MKC, az 
ellenfél a 3. helyezett dunántúli alakulat volt március 8-án.

Janó Pál tanítványai remekül kezdték a bajnoki összecsapást, a 13. 
percben 8-7-es előnyben voltak. Együttesünk nagy elszántsággal, kiváló 
játékkal rukkolt ki és a folytatásban fokozatosan növelni tudta előnyét. 
A kövesdi csapatból többen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, így a 
szünetre négygólos fórral vonulhatott az MKC, teljesen megérdemelten.

HEROIKUS VÉGJÁTÉK A vendégek fordulás után sem találták az ellen-
szert csapatunk remek játékára. Együttesünk a 44. percben 26-23-ra 
vezetett, de Bozovic vezérletével gyorsan felzárkózott a vendéggárda 
és a hátralévő időben teljesen nyílt küzdelem zajlott a játéktéren. Ké-
zilabdázóink hősiesen küzdöttek, azonban a végjátékban elkövetett 
hibákat kihasználta a rutinos dunántúli gárda.

– Szeretnék gratulálni a játékosaimnak, nagyon jól játszottak a mai mér-
kőzésen. Egy kicsit csalódott vagyok az eredmény miatt, mert pontosabb 
játékkal nagy bravúrt érhettünk volna el – mondta Janó Pál vezetőedző.

A Mezőkövesdi KC 21 mérkőzés után 5 ponttal a 14. helyen áll a 
tabellán. Csapatunk a bajnokságban legközelebb március 25-én, 
szombaton 18 órától lép majd parkettre Gyöngyösön.

KÉZILABDA Óriási küzdelemben, kétgólos vereséget szen-
vedett felnőtt együttesünk hazánk egyik élcsapatától.

Hajszálra 
a bravúrtól

Utánpótlássiker
Harmadik helyen vég-
zett a Mezőkövesdi KC 
U9-es csapata a Deb-
recenben rendezett 
Főnix Kupán. Hazánk 
egyik legnépszerűbb 
és legnépesebb után-
pótlás tornáján négy 
győzelem mellett két-
szer kaptak ki Fügedi 
Csaba tanítványai.

A bronzérmes 
csapat: Orosz 
Dominik, Halmai 
Zsombor, Tóth 
Botond, Fügedi 
Zalán, Fogas 
Márton, Márton 
Milán, Szilvási 
Dominik, Kriston 
Richárd, Szegedi 
Zsombor. Edző: 
Fügedi Csaba

Eredmények:
MKC – Hajdúnánás 13-23
MKC – Pumukli 14-13
MKC – Balmazújváros 16-8
MKC – Békés 15-14

Elődöntő:
Angyalföldi SI – Mezőkövesdi KC 13-12

A harmadik helyért:
Mezőkövesdi KC – Békéscsaba 19-12

FUTÁS Mintegy 200, köztük több mezőkövesdi induló vett részt a 13. alka-
lommal rendezett latyakfutáson február 25-én. A sportolók a 14 km-es távot 
Bogácsról Cserépfalun keresztül Bükkzsércig aszfaltos úton, majd Bükkzsérctől 
vissza Bogácsig földúton tették meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan túrázók is 
elindultak a jó hangulatú szabadidős sportrendezvényen. A célon elsőként a 
szirmabesenyői Eördögh Ákos haladt át, aki második alkalommal versenyzett.

– A táv elején, valamint az emelkedőn is nagyon erős szembeszél 
fújt, ami megnehezítette a futást – mondta a fiatal sportoló, aki alig 
több mint 50 perc alatt teljesítette a távot.

A Latyakfutást a Kövesdi Vasember, Bajzát László szervezte, aki hangsú-
lyozta, a rendezvény célja, hogy a résztvevők jól érezzék magukat.

Tizennégy kilométert 
futottak

Bódi Krisztián

bokri

bokri
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Tanuljunk 
a történelemből!
„Mondjuk ki nyíltan, egyenesen, hogy mindenki meg-
értse a világban: Magyarország a magyaroké! Egyetlen 
európai nép sem küzdött annyit a saját szabadságáért 
az elmúlt 200 évben, mint a magyarok. (…) Történelmi 
jussunk Magyarország és Magyarország szabadsága, 
mindenekfelett!” – dr. Fekete Zoltán polgármester ünne-
pi beszédében hangzottak el ezek a szavak az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett 
városi ünnepségen március 14-én.

A történelmi események 169. évfor-
dulójának tiszteletére rendezett 
megemlékezés a Közösségi Ház 

színháztermében kezdődött, ahol a Him-
nusz közös eléneklése után dr. Fekete 
Zoltán, városunk polgármestere mondott 
ünnepi köszöntő beszédet. Hangsúlyozta: 
2017-ben nem véráldozattal, de meg kell 
védeni a hazát, elődeink is ezt tették. 
Tanuljunk a múltból és ne hagyjuk, hogy 
mások mondják meg nekünk, magyarok-
nak, hogyan éljünk a saját országunkban. 

„…Mit üzen nekünk 1848-49? A leg-
fontosabbat: tanuljunk a múltból! Több 
párhuzamot is felismerhetünk az elmúlt 
mintegy 200 év történéseiben. A ’48-as 
szabadságharc elbukott, mert magunkra 
maradtunk. Európa lomha nemtörődöm-
séggel nézte, hogy az osztrák uralkodó-
ház hogyan gázolja le a magyar szabad-
ságot. És mikor úgy tűnt, beletörik foga a 
küzdelembe, akkor százezres hadsereggel 
megsegítették őket. Majd szemérmesen 
elfordulva hagyták, hogy a forradalom 
és szabadságharc vezetőit kivégezzék, 
kiirtsák a magját is a szabadságvágynak. 
(…) Aztán jött 1956 októbere. Napokig 
hitte Magyarország: győz a forradalom, 
kivívja évszázados jussát, a szabadságot, 
de Európa újra a fal felé fordult, hagyta, 
hogy újra vérbe fojtsák a szabadság-
harcot. (…) De a zsarnok maradandó 
sérüléseket szenvedett és 34 év után 
végleg kimúlt. A tanulság: a forradalmak, 
még ha úgy tűnnek, hogy elbuknak, soha 
nem buknak el. 1990-ben győzött 1848 és 
győzött 1956 forradalma. A magyar szívek 
többségében soha nem aludt ki a szabad-
ság lángja. Ez a legfontosabb: a lángot 
őrizni kell, a legnagyobb szélviharban is. 
De ma, 2017-ben miért beszélünk erről? 
Nincs forradalom, hisz Magyarország a 
magyaroké. (…) Tanulva a történelem-
ből, nem engedhetjük meg, hogy rólunk, 
az életünkről máshol döntsenek. (…) A 

A Pesti Zenés Színpad színművészei: Szabó Gyula Győző, Udvarhelyi Boglárka és Smál-Szilaj Gábor

magyar forradalmárok nem azért hozták 
a véráldozatot, hogy majd kiszolgáltatott-
jai legyenek Európa urainak. Tanulnunk 
kell elődeinktől, az ő cselekedeteikből, ha 
kell, mindenkivel szembeszállva, de meg 
kell védenünk Magyarországot. Ha kell, 
Brüsszelben, ha kell, New Yorkban, de ha 
kell és szükséges, a határokon. (…)  Most 
nem fegyverrel kell megvédeni a hazát, 
hanem tanulással, munkával, összefogás-
sal és azzal a hittel, amelyet évezredek 
alatt hagytak ránk elődeink.”

A városvezető beszéde után A forradalom 
hangjai című ünnepi műsor következett 
a Pesti Zenés Színpad színművészeinek, 
Udvarhelyi Boglárka, Szabó Gyula Győző és 
Smál-Szilaj Gábor előadásában. A társulat 
tagjai zenés, irodalmi programjukkal méltó 
módon emlékeztek meg eme jeles napról.

A rendezvény az 1848-as Emlékműnél 
folytatódott térzenével, Mezőkövesd 
Város Fúvószenekarának előadásában, 
majd Pethe Ákos, a Szent László Gimná-

zium és Közgazdasági Szakgimnázium 12. 
C osztályos tanulója, a Mezőkövesd Város 
Önkormányzata által meghirdetett szó-
nokverseny győztese mondta el ünnepi 
beszédét. A ceremónia végén városunk 
önkormányzata, intézmények, pártok, 
civil szervezetek képviselői helyezték el 
koszorúikat az emlékműnél. Dori Anett

Az óvodások is megemlékeztek a hősökről

Dr. Fekete Zoltán polgármester 
mondta az ünnepi beszédet


