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A fesztivál nyitányaként 
a matyó és kalocsai 
hagyományőrzők léptek 

színpadra pénteken, majd pedig 
a Paraguay-ból, Asunciónból 
érkező táncosok arattak hatal-
mas sikert. Különleges, kézzel 
készített, pókhálószrűen szőtt 
ruhakölteményeikben, lendüle-
tes zenéjükkel és táncukkal már 
színpadra lépésükkor a közön-
ség szívébe lopták magukat. 
– A 22 tagú együttesünk 
spanyol néptáncokat mutatott 
be. Mosolyt és vidámságot, 
élettel teli koreográfiát hoztunk 
magunkkal jókedvvel és hujjo-
gatással fűszerezve – mondta 
el Giulinao Turitich, a Paraguay 
Rekove táncosa. 

Az est másik külföldi 
fellépője a Romániából, Me-
zőszilvásról érkező, 1972-ben 
megalakult együttes volt. A 
fesztiválra a 70 tagú tánccso-
portból 39-en látogattak el, akik 
mezőségi táncokat mutattak be.

A fesztiválon bemutatkoz-
tak még Törökország, Kalocsa, 
Sátoraljaújhely, Kecskemét 
néptáncosai, valamint a matyó 
néptánccsoportok is. Emellett 
betekintést nyerhettünk a 
népdalok világába is például a 
matyó, a szentistváni, a tardi 
pávakör, valamint Harsány, 
Bükkzsérc, Dámóc, Tiszalök 
képviselőinek előadásában.  

NYItott porták, FLashMoB 
A Hadas városrészbe látoga-
tókat kézműves-bemutatókkal 
fogadták, akik betekintést 
nyerhettek például a mézes-
kalács-készítésbe, a fafaragás 
rejtelmeibe, megismerhették a 
kalocsai riselést és pingálást, a 
matyó viseletet és a festett bú-
torokat. A Táncpajtában régi, 
a matyóságot bemutató filmek 
vetítésével, sakkszimultánnal 
várták a vendégeket. 

A néptáncegyüttesek vasár-
nap délelőtt egy időben, több 
helyszínen spontán bemutatót 
tartottak a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben csalogatva a 
fürdőzőket a fesztiválra. 

táNcos kaVaLkád és gáLa 
A legnagyobb tömeget a va-
sárnap esti felvonulás és gála 
vonzotta. A főutcán végig-
vonuló, táncoló együtteseket 
tapssal fogadták a nézelődők. 
A gálán a már említett együt-
teseken túl vendégfellépőként 
szerepeltek az Észak-Cip-
rusról érkező táncosok és a 
Budapestről érkező Horvát 
Hagyományőrző Csoport is. A 
négyórás, fergeteges hangula-
tú gálaműsorban újra szín-
padra lépett az összes hazai és 
vendég együttes.  

Az est során a Matyó 
Néptáncegyüttes három ízben 
lépett színpadra, akik bodrog-
közi, szilágysági táncot adtak 
elő, valamint a gálát matyó 
koreográfiájuk zárta.
– Több mint 400 táncos 
lépett színpadra a három nap 
alatt. A legtöbben a vasárnapi 
gálára látogattak ki, pénte-
ken és szombaton pedig az 
esteken és a táncházon volt 
jelentős a látogatottság – 
összegezte a hétvégét Berecz 
Lászlóné, a Matyó Népművé-
szeti Egyesület elnöke.

több mint 400 fellépő, 
színpompás ruhák, 

tánc, zenei kavalkád, 
hagyományok. 

Ez jellemezte az 
augusztus 7–9. között 

megrendezett Matyóföldi 
Folklórfesztivált.

A gálát Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, 
parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője nyitotta meg, 
majd dr. Fekete Zoltán polgármesterrel ajándékot adtak át a fellépőknek

dIVatBEMutatÓ 
A vasárnap esti gála külön-
legessége a kalocsai, illetve 
matyó mintákkal díszített 
ruhakollekciók bemutatója 
volt. A ruhákat Hrivnák 
Tünde (By Me Divatszalon) 
álmodta meg. 

Kalocsai hagyományőrzők Észak-Ciprus táncosai

Nemzetek táncháza – Törökország

Színpompás Matyóföld

Fesztivál Gála

A tánc hétvégéje

Molnár zsanett
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Apropó strand. A népszerű kikapcsolódási lehetőség városunk 
turisztikai életét is nagymértékben meghatározza, hiszen a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő minden évben több százezer vendég aktív 

pihenését, illetve gyógyulását segíti. Napjainkban egy nagyszabású fej-
lesztés zajlik a létesítményben, de a fürdő vezetői idén sem feledkeztek 
el a strandolókról, tartalmas programokkal, különleges szolgáltatások-
kal gondoskodnak a szórakozásukról, kikapcsolódásukról. A nyár egyik 
csúcspontját idén is a Zsóry fesztivál jelentette, a rendezvényt július első 
hétvégéjén szervezték meg. Péter Szabó Szilvia és a Hooligans fergete-
ges élő koncertje mellett különböző sport-, kulturális és gasztronómiai 
programok biztosítottak felejthetetlen szórakozást. A rendezvény 
népszerűségét mutatja, hogy az említett hétvégén több mint 15 ezren 
látogattak a fürdőbe. Szombatonként zenés éjszakai fürdőzéssel, míg 
vasárnaponként aquazumbával várták és várják a látogatókat. A Magyar 
Fürdőszövetség által életre hívott „Strandok éjszakája” elnevezésű 
programhoz a Zsóry fürdő is csatlakozott, a zenés rendezvényt több mint 
kétszázan választották augusztus 1-jén.

A főszezon ezzel még nem ért véget. „Búcsúzz a nyártól a Zsóryban” 
címmel augusztus 21. és 23. között fergeteges strandpartyn köszönhetnek 
el a látogatók 2015 nyarától. A háromnapos eseményen népi játékokkal, 
kulturális műsorral, a Kowalsky meg a Vega együttes élő koncertjével, 
zenés éjszakai fürdőzéssel, aquazumbával és Matyó korzóval várják a 
vendégeket. Szeptember végén a Turizmus Világnapját, október elején 
pedig a Magyar Fürdőkultúra Napját fogják megünnepelni. Érdemes lesz 
tehát ellátogatni a fürdőbe a későbbiekben is. Természetesen városunk to-
vábbra is szeretettel vár minden érdeklődőt a múzeumokba, kiállításokra, 
kulturális, szórakoztató és sportrendezvényekre. A hagyományokhoz híven 
augusztusban minden vasárnap 10.30-tól különleges orgonakoncertet 
hallgathatunk meg a Szent László templomban.

a nyár szinte 
mindenki számára 

a legintenzívebb, 
legesemény-

dúsabb időszak 
az évben,a nyaralás, 

a kirándulás, 
a buli, a napozás és 

a strandolás ideje.

nyár a Zsóryban

A rendezvényekről, programokról további információkat a mezokovesd.hu 
és a zsory-furdo.hu honlapon találhatnak.

B. K.

Nemzetek táncháza – Törökország
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városháza

szebb 
és biztonságosabb

a Mátyás király utca újabb szakasza kapott díszburkolatot 
az elmúlt napokban: 650 méter hosszan, az alkotmány úttól 
egészen a dózsa györgy útig újult meg a járdafelület.

Az elmúlt esztendőkben több ütemben 
felújították a Mátyás király utca járdáját 
a temetőtől a buszállomásig, illetve a 
Mártírok útjától az Eötvös útig. Idén 
tovább folytatta városunk önkormány-
zata a munkát, saját forrásból.
– Mintegy 23 millió forintból újítot-
tuk fel a Mátyás király utca járdáját 
1440 m2-en, 650 méter hosszan, az 
Alkotmány úttól egészen a Dózsa 
György útig. Ezzel a főutca újabb 
járdaszakasza lett szebb és bizton-
ságosabb. A munkát a Szilvási Építő 
Kft. végezte el – mondta el dr. Fekete 
Zoltán polgármester.

A járdafelújítás a napokban 
befejeződik, jelenleg már csak a te-
lefonszolgáltató dolgozik az érintett 
területen, építi ki a saját aknáit. Az 

Új burkolatot kap
15 millió forintból 1500 m2-en újul meg 
a Gaál István utca mellett a Szent László 
tér burkolata. 

A közelmúltban városunkban zajló szennyvízcsatorna-építés 
utómunkálatai, a járdák és utak helyreállítása az elmúlt 
időszakban folyamatosan zajlottak, illetve jelenleg is zajlanak. 
Ezen munkák a Szent László teret is érintik. 
– Ennek révén nyílt lehetőség arra, hogy az erősen elhasználó-
dott Szent László tér burkolata is megújuljon. Az út faltól falig 
új aszfaltburkolatot kap és a közlekedési felületek funkcióik 
szerint egyértelműen elkülönítésre kerülnek (úttest, parkolók). 
A parkolók száma nem csökken, új kiépített parkolóhelyek 
kerülnek kialakításra. Ennek a bekerülési költsége majdnem 15 
millió forint. Körülbelül 1500 m2-nyi útfelület kap új aszfalt-
kopóréteget, illetve a hozzá kapcsolódó munkákat is elvégezzük 
– mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

új díszburkolattal ellátott járdának 
számos előnye van, amelynek a 
járókelők is örülnek. 
– Nekem tetszik a térkövezés. Nagyon 
praktikus is, hiszen sokszor tapasz-
taljuk, hogy vezetékek cseréje, javí-
tása miatt fel kell bontani a járdát. A 
díszburkolatot viszont helyreállítható, a 
munkáknak nem marad nyoma – fűzte 
hozzá Kissné Dudás Mária.
– Örülök neki, hogy Mezőkövesd 
főutcája díszburkolattal lett gazdagabb. 
Nagyon tetszik, sokkal jobb közlekedni 
rajta, nincsenek buckák és sokkal szebb 
is – mondta el Szabó Edina. 

Az önkormányzat tervei között 
szerepel, hogy jövőre továbbfolytat-
ják a főutca járdafelületének moder-
nizálását.

Új kézben az intézmény
szarka Melinda lett a Mezőkövesdi kistérségi 
szociális és gyermekjóléti szolgálat új vezetője, 
aki július 1-jétől látja el feladatait.

Szarka Melinda másfél évtizeden keresztül Budapesten élt és 
dolgozott, de mindig visszavágyott a kistérségbe, Mezőkövesd-
re, hiszen korábban Szentistvánon és Mezőkövesden élt. Ezért 
döntött úgy, hogy családjával hazaköltözik és beadja pályázatát a 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői pozíciójára. 
Július 1-jétől pedig már ő látja el az intézmény irányítási feladatait. 
– Az elmúlt pár hétben igyekeztem átlátni a szervezet működését, 
hiszen egy bonyolult, integrált intézményről van szó, amely hét 
szakágat foglal magába. A napi munka mellett a szervezet átvi-
lágítása, áttekintése volt a feladatom. Hosszú távon azt tartom a 
legfontosabbnak, hogy tovább erősítsük az ügyfélközpontú szem-
léletet, tovább fejlesszük az intézmény informatikai rendszerét, va-
lamint a Szolgálathoz tartozó hét szakág működését összehangol-
juk települési és térségi szinten – mondta el az intézményvezető, 
aki munkája során kamatoztatni szeretné a korábban, az országos 
intézményekben szerzett tapasztalatait, szakmai tudását.

SZArKA MELINdA Alapvégzettsége 
gyógypedagógus. Elvégezte Egerben 
a szociálpedagógus szakot, majd az 
ELTE-n diplomázott szociálpolitika 
szakon. Emellett szociális szakvizsgával 
is rendelkezik. A szentistváni származású 
intézményvezető pályafutása 1997-ben 
Mezőkövesden indult a jelenlegi intéz-
mény elődjében, a Szociális és Gondozási 
Központban. Ezután Budapestre került, 
ahol elsőként a Fővárosi Kormányhiva-
talban, majd a budapesti Reménysugár 
Habilitációs Intézetben, illetve a fővárosi 
önkormányzat módszertani osztályán 
dolgozott. Legutóbbi munkahelye, a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság volt, ahol szintén a módszertani 
főosztályon tevékenykedett.

M. zs.

A munka elkezdődött, 
a szegélyköveket építik és napokon belül 
el készül az új útburkolat

M. Zs.

M. zs.
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aktuális

Dolgoznak a diákok
központi munkaerőpiaci program indult, a diákok nyári foglalkoztatásának elősegítése érdekében. 
az állam által támogatott országos projekt július 1. és augusztus 31. között zajlik, Mezőkövesden 
július 6-án kezdődött.

A projekt a Nemzetgazdasági 
Minisztérium koordinálása 
mellett, a megyei kormányhi-
vatalok foglalkoztatási főosz-
tályainak és a járási hivatalok 
foglalkoztatási osztályainak 
közreműködésével valósul 
meg. A programhoz szük-
séges anyagi forrást teljes 
egészében a Nemzetgazda-
sági Minisztérium biztosítja 
a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alapból. A kezdeménye-
zés fontos célja a fiatalok 
aktivitásának növelése, a 
munkatapasztalat-, valamint 
a munkajövedelem-szerzés 
elősegítése.

A programban a foglalkoz-
tatást biztosító és támogatható 
munkáltatók egyrészt a telepü-
lési önkormányzatok, továbbá 
olyan intézmények lehetnek, 
amelyek önkormányzati alap-
tevékenységet végeznek. 

– A foglalkoztatás támoga-
tására a mezőkövesdi járás 
tekintetében mintegy 8 millió 
420 ezer forint keretösszeget 
biztosított az állam. Összesen 
169 diák foglalkoztatására nyí-
lik lehetőség, melyből 119 fő 
júliusban, míg 50 fő augusz-
tusban vesz részt a program-
ban. Városunkban összesen 54 
tanuló foglalkoztatása valósul 
meg a nyár folyamán – emelte 
ki Bollók Zoltán, a Mezőkö-
vesdi Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztályának vezetője.

huszoNNégYEN Városunk-
ban a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal, 
valamint a Mezőkövesdi Vá-
rosgondnokság foglalkoztat 
diákokat a projekt keretében. 
– Július 6-tól a Városgond-
nokságon 16, míg a Közös 
Hivatalnál összesen 8 ta-

nuló dolgozik. A foglalkoz-
tatás időtartama egyénileg 
változhat, de átlagosan 
nézve három hétig napi 4 
órában végzik a tevékeny-
séget – mondta dr. Jakab 
Orsolya jegyző.

A diákok olyan munkákat 
végezhetnek el, melyek az ön-
kormányzat és a városgond-
nokság feladatkörébe tar-
toznak. A Közös Hivatalnál 
adminisztratív munkákkal, 
egyebek mellett iratrendezés-
sel, forgalomszámlálással és 
borítékolással foglalkoznak. 

A Mezőkövesdi Járásban 
összesen 119 fiatalt vettek fel 
július 6-ától, közülük jelenleg 
24-en dolgoznak városunk-
ban. A program augusztusban 
folytatódik, ugyanis 3-ától és 
10-étől újabb diákok kezdik 
majd meg tevékenységü-
ket. Az önkormányzat célja 
az, hogy lehetőség szerint 
minden olyan tanuló beke-
rülhessen a programba, aki 
jelezte részvételi szándékát 
és megfelel az előírt kritériu-
moknak. Diákmunkát nappali 
tagozaton tanuló, 16 és 25 év 
közötti fiatalok vállalhatnak.

MuNkáBaN A programban 
részt vesz Bán Beatrix, aki 
az Eötvös Lóránd Tudo-

mányegyetem Természet-
tudományi Karán tanul. 
Korábban még nem jelent-
kezett diákmunkára, így első 
alkalommal nyer betekintést 
a munka világába. Elsődleges 
célja az, hogy munkatapasz-
talatokat szerezzen, amely 
később előnyére válhat az 
elhelyezkedésben.
– A diákmunka keretében 
főleg az ügyintézőknek segítek. 
Ügyiratokkal foglalkozok, 
borítékolok, ugyanakkor már 
többször részt vettem forga-
lomszámlálásban, valamint a 
Tiszta udvar, rendes ház pályá-
zathoz is nyújtottam segítséget 
– emelte ki Bán Beatrix.

Elmondta, a programnak 
köszönhetően hasznos tapasz-
talatokat szerzett a munkaügy, 
pénzügy, valamint az adócso-
port területén. A későbbiekben 
a természettudomány világá-
ban szeretne elhelyezkedni, 
tanulmányait meteorológus 
szakirányban folytatja. A 
diákmunkáért járó fizetést 
nyaralásra és tanulmányainak 
finanszírozására szeretné 
fordítani. Hozzátette, miután 
felvették a Meteorológus mes-
terképzésre, folytatódni fog a 
tanulói jogviszonya, így jövőre 
is jelentkezni fog a diákmunka 
programra.

A köznevelési törvény által bevezetett kötelezettségnek a 
középiskolás, érettségi előtt álló diákok nonprofit intézmé-
nyeknél, szervezeteknél tehetnek eleget. A jogszabály az 
50 óra ütemezését az adott középiskolákra bízta. 
– Iskolánk esetében a tevékenységet a 9. évfolyamon 
kezdik meg a tanulók és legkésőbb a 11. évfolyamon 
befejezik. Nem kötelező egyszerre teljesíteniük az 50 
órát, akár több évre lebontva is végezhetik – mondta 
el Juhász Jánosné, a Szent László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója. 

A gimnázium diákjai 55 különböző intézménynél, 
szervezetnél tevékenykednek. Ilyen például a Mező-

kövesdi Polgárőr Egyesület, a Mezőkövesdi Óvoda és 
Bölcsőde, a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. vagy 
például a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. 
Emellett a fiatalok saját településükön is teljesíthetik a 
szolgálatot. Takács Bence például a mezőkövesdi Idősek 
Otthonában tölti le az előírt közösségi munkát. 
– Hasznosnak tartom ezt a feladatot, hiszen így 
legalább kipróbáljuk, milyen is a munka valójában. Jó 
lehetőség arra, hogy a fiatalok tapasztalatot szerez-
zenek ezen a téren. Számomra már nem új a dolog, 
hiszen korábban is dolgoztam a nyári szünetekben. 
Most az Idősek Otthonában vagyok, ahol az épp 

aktuális tevékenységekbe kapcsolódok be. Így például 
füvet vágok, tisztán tartom az udvart, az idősek körül 
segítek – mondta el Takács Bence.

A gimnázium mellett természetesen a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskola érettségiző tanulóit 
is érinti ez a kötelezettség. Az intézménynek több mint 
30 szervezettel, például az egyházzal, városi és községi 
önkormányzatokkal, nonprofit cégekkel van kapcso-
lata, ahol szívesen látják a fiatalokat. Csirmaz István 
iskolaigazgató elmondása szerint a diákok is nagyon 
örültek ennek a lehetőségnek, melyet a szakképzőben 
is teljesíthetnek több év alatt.

Betekintés 
a munka világába

50 órát kell dolgozniuk a középiskolás diákoknak 
közösségi, szociális területen. 

A szolgálat az érettségi megszerzésének feltétele. 

Nyári munka – zsebpénz és tapasztalatszerzés

B. krisztián

Molnár Zs.
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Változások a járási Hivatalban 
szervezeti átalakítások történtek a Járási hivatalban a közelmúltban. Emellett bővült a hivatal 
feladatköre is. 

2013. január 1-jétől a közigazgatási rend-
szer átalakítása során létrejöttek a járások 
és a járási hivatalok, köztük a Mezőkö-
vesdi Járási Hivatal is, amely 23 települést 
foglal magába. Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Kormányhivatal Mezőkövesdi Já-
rási Hivatalában 96 fő dolgozik. A hivatal 
okmányirodai, gyermekvédelmi, gyám-
ügyi feladatokat, valamint egyes szociális, 
környezet- és természetvédelmi ügyek 
intézését látja el. Emellett szakigazgatási 
szervként a hivatal berkein belül műkö-
dött a járási gyámhivatal, a földhivatal, a 
munkaügyi kirendeltség. Idén áprilisban 
azonban módosult a Járási Hivatal szer-
vezeti felépítése. 
– Április 1-jétől az eddigi szakigazgatási 
szerveink nem maradtak meg önálló, 
megyei irányítású szerveknek, hanem 
osztályonként kerültek be a Járási 
Hivatalba. Tehát a munkaügyi kiren-
deltség Foglalkoztatási Osztályként, a 
földhivatal Földhivatali Osztályként, a 
gyámhivatal Gyámhivatali Osztályként 
működik a továbbiakban. Ugyanígy az 
Állategészségügyi és Népegészségügyi 
Osztályunk. A Hatósági Osztályunk 
továbbra is osztályként tevékenykedik. 
Az okmányiroda pedig Kormányablak 
Osztályként végzi a munkáját – mondta 
el Kerékgyártó László, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Me-
zőkövesdi Járási Hivatalának vezetője. 

Márciustól újabb feladat került át a Járá-
si Hivatal hatáskörébe: a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatást a Járási Hivatal 
Hatósági Osztályán igényelhetik az ál-
lampolgárok. Az ügyintézés az okmány-
iroda irodahelyiségében történik. 

ÚJaBB FELadatok 2016. január 1-jétől 
újabb tevékenységek kerülhetnek át a 
szervhez. Az, hogy pontosan milyen 
feladatok tartoznak majd jövő évtől a 
járási hivatalhoz, később körvonalazó-
dik. Jelenleg ezek jogszabályi, törvényi 
előkészítése zajlik. 
– Az átalakítások célja, hogy az állami 
feladatokat, ügyeket egy helyen tudják 
elintézni a lakosok. A Kormányablak 
kialakítása is azt szolgálja, hogy ne az 
ügyfelek utazzanak hivataltól hivata-
lig, hanem az iratok utazzanak, hogy 
próbáljuk meg egy helyen elvégezni az 

ügyintézését. Most már a Kormány-
ablakunkban 378 ügykört kezelünk 
kibővített ügyfélfogadási időben – tette 
hozzá a hivatalvezető. 

A Hivatal napi szinten kapcsolatban áll 
a járásban működő önkormányzatokkal. 
– A közigazgatás átalakításával tőlük 
is kaptunk, kapunk át feladatokat. Egy 
jól működő hivatali rendszerhez el-
engedhetetlen a jó együttműködés, a 
zökkenőmentes kapcsolattartás és a jó 
problémamegoldás. Azt tudom mondani, 
hogy a 23 település vezetőivel, jegyzőivel 
kiválóan tudunk együtt dolgozni nap mint 
nap, segítve egymás munkáját – mondta 
Kerékgyártó László. 

Várhatóan 2016. július 1-jétől vezeti be 
a Kormány a közszolgálati életpályamo-
dellt, melynek célja, hogy kiszámítható, 
biztos, stabil jövőt biztosítson a közigaz-
gatásban dolgozók számára. 

A közigazgatási rendszer átalakításá-
nak legfontosabb lépése a kormányab-
lakok kialakítása volt, hogy az ügyfelek 
a különböző államigazgatási ügyeiket 
lehetőleg egy helyen tudják intézni. 
A mezőkövesdi járásban január 29-én 
nyílt meg a Kormányablak. 
– A Kormányablak klasszikusan az 
összes okmányirodai ügykör intézésére 
alkalmas. Így itt is el lehet intézni a 
vezetői engedélyt, a személyigazol-
ványt, a lakcímkártyát, az útlevelet, 
vagy akár a gépjárművel kapcsolatos 

ügyeket is. Előnye, hogy sokkal szé-
lesebb ügyfélfogadási időben tehetik 
ezt meg az állampolgárok, mint az 
okmányirodában – mondta el dr. Hajdu 
András, a Mezőkövesdi Járási Hivatal 
hivatalvezető-helyettese, a Kormányab-
lak Osztály vezetője, aki hangsúlyozta, 
hétfőn 7–17 óráig, keddtől péntekig 
pedig 8–18 óráig várják az ügyfeleket. 
– Autóátíratás kapcsán kerestem fel 
a Kormányablakot. Az okmányiroda 
már bezárt, ezért jöttem át ide. Nagyon 
jónak tartom ezt a lehetőséget. Az 

ügyintézők segítőkészek, és gyorsan el 
tudtam intézni az ügyemet – mondta el 
Kéméndi Tamás mezőkövesdi lakos.

A klasszikus okmányirodai ügytípusok 
mellett a szociális és családtámogatási, 
valamint minden egyéb, a járási hivatal-
hoz tartozó ügy kapcsán is felkereshetik 
a Kormányablakot az állampolgárok. 
Ilyen például a foglalkoztatást helyette-
sítő támogatás, a segély, az ápolási díj, a 
közgyógyellátáshoz kapcsolódó kérelmek 
benyújtása. Ugyanitt lehet igényelni a 
hadiárvák, hadiözvegyek támogatását is. 

Több ügy, hosszabb nyitva tartás 
Már 378 ügykört intézhetnek az állampolgárok a kormányablakban. a Mezőkövesdi Járási hivatal kor-
mányablak osztályán kibővült ügyfélfogadási időben indíthatjuk el, illetve intézhetjük el ügyeinket. 

M. zsanett

Kerékgyártó László 
hivatalvezető
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tapasztaLatok Az elmúlt hónapokról dr. Hajdu András 
elmondta, az emberek kezdetben második okmányirodaként 
használták a Kormányablakot. 
–A megnyitás óta egyre többen keresik fel a Kormányab-
lakot, és idővel felismerték, hogy számos olyan ügyet is el 
tudnak itt, helyben indítani, amelyet korábban csak a me-
gyeszékhelyen tudtak megtenni. Ennek köszönhetően egyre 
többen fordulnak hozzánk, így fokozatosan növekedett és 
növekszik a Kormányablakot használó állampolgárok száma 
– részletezte a hivatalvezető-helyettes. 

Több mint 140 esetben ügyindítás történik a Kormányab-
lakban. Ilyen ügytípus például az anyakönyvi kivonat kiállítása, 
a különböző szálláshelyek üzemeltetésével kapcsolatos kérel-
mek, igazolások, dokumentumok lekérése, építési, illetve bon-
tási engedélyek, az anyasági támogatásra, gyermekgondozási 
segélyre, gyermeknevelésre való jogosultság megállapítása, vala-
mint az Európai Egészségbiztosítási Kártya intézése. Korábban 
ezeket az ügyeket csak személyesen, a megyeszékhelyen lehetett 
elintézni. A Kormányablak révén az állampolgárok ezekben 
az esetekben helyben beadhatják igényüket, kérelmüket, amit 
a Kormányablak munkatársai továbbítanak az illetékesek felé, 
az érintettnek pedig csak meg kell várnia a döntést tartalmazó 
értesítést, így nem jár utazással egy-egy ügy elintézése.

kedvező foglalkoztatási helyzet 
Idén is tovább csökkent az álláskeresők száma városunkban és a mezőkövesdi járásban egyaránt. 
Ezzel az eredménnyel a megye harmadik legjobban teljesítő térsége vagyunk. 

–Legfrissebb adataink alapján 2310 
álláskereső van regisztrálva kirendeltsé-
günkön. Mezőkövesd tekintetében ez a 
szám 878. Ez 13,5%-os munkanélkülisé-
get jelent. A megyei statisztika alapján a 
harmadik legkedvezőbb helyen állunk. 
Ezen álláskeresők közül 1121 fő nem 
részesül ellátásban. Az álláskeresők nagy 
része vagy nem fejezte be az általános 
iskolát, vagy csak érettségivel rendelke-
zik, nincs szakmája, ezért nagyon nehéz 
az elhelyezkedésük, hiszen a cégek 
főként szakképzett munkaerőt keresnek. 
Összességében elmondható, hogy az 
elmúlt évekhez képest az adatok alapján 
csökkenő tendenciát mutat a munka-
nélküliek száma városunkban, illetve a 
járásban – mondta el Bollók Zoltán, a 
Mezőkövesdi Járási Hivatal Foglalkozta-
tási Osztályának vezetője. 

Az álláskeresők munkába állását segí-
ti elő a Kormány által elindított közmun-
kaprogram, amelynek keretében a járás-
ban 978 főt, míg Mezőkövesden 237 főt 
foglalkoztatnak. A résztvevők például az 
illegális szemétlerakók felszámolásában, 
csapadékvíz-elvezető árkok kialakításá-
ban, tisztításában, járda- és útfelújítások-
ban, illetve a települések által elindított 
helyi programokban dolgoznak.

A nyár során az idénymunka, az egy-
szerűsített foglalkoztatás, az alkalmi 
munkalehetőség számos embernek 
nyújt segítséget, így ezekben a hónapok-
ban kevesebb a regisztrált álláskeresők 
száma. Továbbra is elmondható, hogy 
a keresett szakmákban munkaerőhiány 
van, valamint az álláskeresők végzettsé-
ge sem felel meg a cégek, a munkáltatók 
igényeinek. 
– A nagyobbik lányom mezőgazdasági 
végzettséget szerzett, azonban nem tudott 
elhelyezkedni vele, így most tőlünk mesz-
sze, egy budaörsi gyárban kapott munkát. 
A kisebb lányunknak sikerült Mezőkö-
vesden munkát kapni, viszont csak hat 
órában – mondta el Balogh Tibor. 

A Foglalkoztatási Osztály több 
lehetőséggel igyekszik megkönnyíteni a 
regisztrált álláskeresők elhelyezkedését. 
– A cégek számára kérelmek útján 
támogatást tudunk nyújtani európai 
uniós projekt keretében. A TÁMOP-
1.1.2-es program keretében még három 
hónapig 100%-os, illetve 70%-os bér-
költség-támogatást tudunk biztosítani. 
Új programként indult el a 25 év alatti 
álláskeresők segítése, amely segítségé-
vel bérköltség-, útiköltség-támogatást 
tudunk nyújtani számukra. Valamint 

a pályakezdő, 25 év alatti személyek 
lakhatási hozzájárulást is igénybe ve-
hetnek, illetve, ha vállalkozást szeretné-
nek indítani, akkor vállalkozóvá válási 
támogatást is kérhetnek – ismertette a 
lehetőségeket Bollók Zoltán.  

M. zs.

Egyre többen keresik fel a Kormányablakot, 
ahol nemcsak ügyintézés, 
hanem számos ügyindítás is történik

Az érintettek, illetve a munkáltatók 
a támogatási lehetőségekről bővebb 
információt a Foglalkoztatási Osztály 

munkatársaitól kaphatnak

M. zs.
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Változások 
a jegyzői feladatokban 

A köznevelési törvény 
értelmében azokat a gyer-
mekeket, akik augusztus 
31-éig betöltik a 3. élet-
évüket, kötelező beírat-
ni az óvodába. A jegyző 
erről nyilvántartást vezet 
és mostantól, ha a szülők 
elmulasztják a gyermek 
beíratását,  felszólítást küld 
a részükre. Vannak azon-

ban olyan esetek, amikor a 
szülők felmentést kérhet-
nek az óvodai beíratás alól. 
A kérelmüket a jegyzőnek 
kell benyújtani, legfeljebb a 
gyermek 5 éves koráig. 
– Ilyen esetekben mostantól 
a jegyző az óvodavezető és 
a védőnő beleegyezésével 
kaphat felmentést a gyermek 
a beíratás alól. Ez függhet 
a családi helyzettől, egyedi 
helyzetektől, illetve, ha úgy 
ítéljük meg, hogy otthon 
jobban ki tudja bontakoz-

tatni a képességeit mint az 
óvodában – mondta dr. Jakab 
Orsolya, városunk jegyzője.

A gyermekek óvodai elhe-
lyezéséről, egyebek mellett az 
intézmény befogadóképesség-
ének és a gyermek lakóhelyének 
figyelembevételével az óvoda-
vezető dönt. Ha a gyermeket 
nem abba az óvodába veszik fel, 
ahová a szülők szeretnék, ez-
után a jegyzőhöz fordulhatnak.
– Ebben az esetben a felleb-
bezéseket mostantól szintén 
a jegyzőhöz kell benyújtaniuk 

Új feladatokkal bővül 
a jegyzői hatáskör 
szeptember 1-jétől.

Egyre többen méhészkednek 
Mezőkövesden

Közepes mennyiségű, viszont kiváló mi-
nőségű méznek örülhettek idén a kövesdi 
méhészek. Bár az év szomorúan indult 
számukra, hiszen úgy tűnt, az akác, aho-
gyan az elmúlt két évben, szinte teljesen 
elfagyott, az ország más tájain kegyesebb 
volt az időjárás. Azok, akik méhcsalád-
jaikkal a Nyírség akácerdeihez utaztak, 
elegendő mézzel térhettek haza. A főbb 
növények közül a repce közepesen mézelt, 
és a napraforgóra sem lehetett panasz.

Melczer Péter mezőkövesdi méhész éve 
például jól sikerült, az akác miatt Nyír-
turára utazott, napraforgót a környéken 
talált. Erről pergetett is már, elégedett az 
eredménnyel, s bízik abban, hogy a követ-
kező időszakban tudnak még annyi mézet 
gyűjteni, amennyivel be tudnak telelni. 

Amit kifogásolhatnak a termelők, azok 
az átvételi árak, hiszen a vegyes virágmézért 
kilónként 850, az akácmézért 1300-1500 fo-
rintot fizetnek a felvásárlók, de a méhészek 
bíznak abban, lesz emelkedés. A piaci árak 
viszont ennél magasabbak és továbbra is jel-
lemző, hogy a többség a termelőtől vásárol.
Mezőkövesden és a környező településeken 
egyre többen, manapság 100-150-en fog-
lalkoznak a méhészkedéssel. Farkas János, 

az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 
megyei szaktanácsadója szerint ennek egyik 
oka a munkaerőpiaci helyzetben keresendő, 
másrészt sokan inkább viszonylagos jövedel-
mezősége miatt vágnak bele a szép szakmá-
ba. Nem csak ezt kell azonban szem előtt 
tartani annak, aki ezzel foglalkozik, hanem 
azt is, hogy a méhekkel sok munka van, a 
rovarok nagy odafigyelést igényelnek.
– A több méhész, az egyre gyarapodó 
családok, a nagyobb méhsűrűség a méh-
egészségügyi kockázatok növekedésével jár 
együtt. Tavasszal Mezőkövesdtől északra, 
Noszvaj környékén volt zárlat az atkák által 
terjesztett nyúlós költésrothadás miatt. A 
betegség miatt kijelölt védőzóna pedig, 
ahol nem volt szabad a méheket utaztatni, 
érintette Szomolyát, Bogácsot, Cserépfalut 
és Bükkzsércet is. Augusztusban megkez-
dődik a méhegészségügyi ellenőrzés is, így 
kiderül, voltak-e még máshol is problémák. 
A méhészek feladata a következő két-há-
rom hónapban az lesz, hogy megteremtsék 
a következő évi méztermés alapját, azaz 
minél erősebb és egészségesebb állomány-
nyal, elegendő élelemmel teleljenek be 
– vázolta a következő két-három hónap 
teendőit Farkas János.

IrTANI KELL A dArAZSAKAT A méhészeket 
tavasszal és nyáron sokan hívják méh- és 
darázsrajok miatt. Farkas János megyei szakta-
nácsadó elmondta, májusban, június elején a 
méhek miatt volt dolguk, júliusban a darazsak 
állománya gyarapodik, s növekszik itt-ott 
eldugott zugokban, sufnikban, a tető alatt. Míg 
a méheket védeni, a darazsakat inkább irtani 
kell, hiszen utóbbiak veszélyesek lehetnek. A 
kisebb darázsfészek ellen elegendő lehet a spray 
is, s tanácsos csapdát is kirakni számukra, de a 
nagyobbak veszélyesek, érdemes szakembertől, 
vagy a tűzoltóktól segítséget kérni. 

a szülőknek a másodfokú 
döntéshez. Ezen felül a tanu-
lói jogviszony létesítésével, 
megszüntetésével, és a gyer-
mek fegyelmi ügyével kap-
csolatos másodfokú eljárások 
szintén a jegyző hatásköréhez 
tartoznak.” – hangsúlyozta dr. 
Jakab Orsolya.

Abban az esetben, ha 
a gyermek mulasztott tan-
óráinak száma magasabb a 
törvényben megengedettnél, 
szeptember 1-jétől már a Járási 
Hivatalok fognak eljárni.

kiváló minőségű lett az idei akácméz, igaz, a kövesdi méhészek-
nek ezért a Nyírségbe kellett utazniuk.

B. k.

Melczer Péter 
kövesdi méhész

tóth Balázs
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kevesebb a parlagfű a határban
Mezőkövesden visszaszoruló-
ban van a parlagfű, de sokan 
allergiásak a pollenekre.

Júliusban már irtaniuk kellett a parlag-
füvet a földtulajdonosoknak, földhasz-
nálóknak, hiszen június 30-át követően 
bírságot kockáztat az, aki hagyja kivirá-
gozni az erősen allergén növényt. Nem 
mellesleg komoly problémát okoz velük 
tüsszögő, könnyező embertársainak. 
Mezőkövesden az utóbbi években egyre 
inkább visszaszorul a gyomnövény.
– Idén még nincs parlagfűhelyzet, kö-
szönhetően a száraz májusnak, június-
nak. A gazdák is kezelik a tarlókat, s a 
korábban jelentős gócpontnak számító 
napraforgó-táblában is hatékonyabb 
növényvédőszereket alkalmaznak. 
Út mellett, illetve néhány ingatlanon, 
vízközelben lehet kikelt parlagfüvet 
találni, ezek közül néhány már elérte a 
kritikus, bimbós állapotot – mondta el 
Budai Károly, a Borsod-Abaúj Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi 
Főosztályának felügyelője. Megemlítet-
te, régebben a Farkasvölgy elhanyagolt 
zártkerti ingatlanai számítottak a legfer-
tőzöttebbnek, de sikerült visszaszorítani 
a gyomot. A földhivatal munkatársai 
felderítették a problémás helyszíneket, 
ez alapján pedig kötelezték a gazdákat 
a védekezésre. Akinek a földjét ugyan-
is parlagfű borítja, 15 ezertől 5 millió 
forintig terjedő bírságot kockáztat.

Ezen kívül a gazdálkodóknak jelentős 
terméskiesést is okoz a gyomnövény. A 
parlagfű ugyanis a napraforgó fölé nő, 
s elveszi a növény elől a fényt, a vizet, a 
tápanyagot. Néhány éve lehet olyan sze-
reket kapni, amelyek hatékonyak, igaz, 
ehhez olyan vetőmagot is kell választani, 
amely tolerálja ezt a technológiát – tud-
tuk meg Budai Károlytól.

A mezőkövesdi tüdőgondozóba na-
ponta 5-10 beteg érkezik allergiás tünetek-
kel. A parlagfű pollenjére érzékenyeknek 
augusztustól egészen a fagyok beálltáig 
okoz kellemetlen tüneteket a növény.
– Akinek 10 napon belül nem szűnnek a 
tünetei, orrfolyás, tüsszögés, könnyezés, 
viszketés, akár ingerköhögés, azok gya-
nakodhatnak az allergiára. Teszt segítsé-
gével bármikor ki tudjuk deríteni, mely 

dolgokra érzékeny, s milyen mértékben. 
Bár egyre több patikaszert lehet kapni az 
allergiára, a tesztet érdemes elvégeztetni. 
Nem csupán hozzánk érkeznek betegek, 
a családorvosokhoz és a fül-orr-gégé-
szethez is sokan fordulnak – mondta 
Kelemen Anna főorvos, aki néhány taná-
csot is adott: a pollenekre érzékenyeknek 
érdemes éjjel szellőztetniük, naponta 
hajat mosniuk, a mosott ruhát pedig nem 
a szabadban szárítaniuk.

A főorvos elárulta, Magyaror-
szágon három allergiaszezon van: 
tavasszal a fák, a mogyoró, a bükk, az 
éger virágzásakor, júniusban a pázsit-
fű-félék, júliustól pedig az üröm és a 
parlagfű miatt. Egyre többen keresik 
föl orvosukat azért, mert a gabonafé-
lékre allergiásak. 

Neked 
egy 
tűszúrás, 
másnak 
esély 
az életre

A Magyar Vöröskereszt Mezőkövesd Területi Szervezete 
annak érdekében, hogy a biztonságos vérkészlet bizto-
sított legyen, az év első felében összesen 28 alkalommal 
szervezett véradást a járás területén. Ebből 8 alkalommal 
Mezőkövesden várták a segíteni akarókat.  

Az előzetesen tervezett donorszám 1015 fő volt, ebből 
az akciókon összesen 827-en jelentek meg, közülük 441-en 
Mezőkövesden segítettek az embereken.  A Vöröskeresztnek 
országosan 1800 véradót kell toboroznia naponta ahhoz, hogy a 
szükséges vérmennyiség rendelkezésre álljon.

ÖSZTÖNZőK Július utolsó és augusztus első hetében a leg-
nehezebb aktivizálni a donorokat. Ennek hátterében a sza-
badságolások, a kánikula áll. Ösztönzésképpen a szervezet 
például fesztiválokon, vízpartokon is toborozza a véradókat. 

Emellett egy rendhagyó közösségi akciót is hirdettek, július 
közepén 150 közszereplőnek, újságírónak és vállalati vezető-
nek küldtek ajándékot „Adj vért, és add tovább!” üzenettel. 
A kezdeményezés keretében bárki meghívhatja három 
ismerősét. Akik elfogadják a kihívást, meghívókhoz jutnak, 
hogy tovább vihessék a véradás hírét. Eddig már több százan 
regisztráltak és indították el saját láncukat a www.veradas.
hu/veradovagyok oldalon.

VÉrAdáS TÖBB SZáZ hELySZíNEN A humanitárius szervezet 
arra kéri rendszeres és leendő donorjait, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt az általuk szervezett akciókon. 
Nyár végéig több száz helyszínen lesz lehetőség vért adni. 
Így például Mezőkövesden július 31-én, valamint augusztus 
14-én 13 és 18 óra között a Közösségi Házban. 

827-en vettek részt a Mezőkövesden és térségében megszervezett 28 véradáson 

az év első felében. Ez mintegy 20%-kal kevesebb a tervezettnél.

t. Balázs

Budai Károly dr. Kelemen 
Anna

M. Zs.
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„a matyó a jég hátán is megél”
Lénárth Mária 1953. november 29-én született Kazinc-
barcikán, ahol szülei bányatisztviselők voltak. Általános 
iskoláit Miskolc-Tapolcán végezte. Gyermekkorában 
nagyon szegények voltak, és ez olyan mély nyomot hagyott 
a lelkében, mely egész életére kihatott. Már gyermekként 
eltervezte, hogy annyit fog tanulni és dolgozni, hogy az 
addig elszenvedett szegénységet elkerülje, és senkitől se 
kelljen függenie. Önmaga erejéből akart boldogulni, amely 
sikerült is neki. Igaz, ezért az egész életét tanulással, in-
tenzív munkával töltötte és mellette sikeres vállalkozást is 
vezetett. Először természetgyógyászatot, majd pénzügyet, 
számvitelt és kereskedelmi szakiskolát végzett. A 10 OKJ-s 
szakképzés mellé 48 évesen még a főiskolát is elvégezte. 

Ezt a kitartó életerőt a Mezőkövesden született és 
érettségizett édesapja ültette el lelkében. Mindig azt 
sulykolta gyermekeibe, hogy „A matyó olyan nép, aki a 
jég hátán is megél. Van esze, türelme, kitartása és olyan 
érzése, amely minden más nép fölé emeli.” Ezt a népi 

bölcsességet csak a Diófa utcában élt nagymamája múlta 
felül, aki azt tanította unokájának: „Nincs olyan kevés, 
ami ki ne tartana, és nincs olyan sok, ami el ne fogyna.” 
Ezeket a gondolatokat adta tovább gyermekének Lénárt 
Mária is, aki szintén „a matyók vérét örökölte”. Fia is 
kitartó szorgalommal élt és tanult, szerezte diplomáit. 

Míg élt a nagymamája, gyermekével együtt sokat és 
szívesen időzött Mezőkövesden, ahol még a mai napig él-
nek ismerősei. Örömmel gondol a Nagygyörgy, a Bozsik, 
a Kovács és Zelei rokonokra. 

Személyes hitvallásaként jelenik meg gondolataiban 
az ősei földje, mely bárhol is van, mindig hazahívja. Ezért 
is írta meg az I. Matyó Világtalálkozó alkalmából meghir-
detett mesepályázatra a Mátyás király Kövesden című le-
gendáját, melyet olvasóink az előző számban olvashattak. 

A sok tanulás és munka mellett vágyait, gondolatait, 
érzéseit gyermekkora óta versben örökíti meg, melyek 
már különböző folyóiratokban is megjelentek. cs. cs. I.

Belefutni az éjszakába
meghalni egy édes vágyban
nem mondani soha, hogy nem
milyen kár, hogy nem tehetem.

Elfutni messze a világ elől
rejtőzve bújni a kezed között...
ne lássa meg... nem most senki
csak benned... benned lenni.
Agyadba, testedben, szívedben

lelkedben... őrült szerelemben.
Csillagok közt csodában repülni
érintéseidben lágyan megfürödni.

Álmainkból újra földre érni...
hogy nem vagy... lassan megérteni
és holnap újra csak álmodni...
egyszer álmaim csókjával ajkamon
meghalni.

A művelt olvasók egy emberként fognak felhördülni, 
mikor őszintén bevallom: rendkívül kedvelem Lőrincz 
László könyveit! E rajongásom még zsenge ifjúkoromban 
gyökerezik, mikor először olvastam az Ördög fekete 
kalapját. Sok kedvencem maradt meg gyerekkoromból – 
a madártej, a Depeche Mode, a nadrág a szoknya helyett 
vagy éppen a sapka; pénztárcámat azonban ezek közül 
leginkább Laci bácsi iránti rajongásom viselte meg. Pár 
éve ugyanis fejembe vettem, hogy nekem meglesz az 
összes általa írt könyv. És mára büszkén mondhatom, 
a sok antikváriumi böngészés, az internetes aukciók és 
kedves barátaim révén teljes a gyűjteményem! Lőrincz 
László szerencsére rendkívül termékeny író, több mint 
80 könyve jelent meg eddig. Nagy szerepet játszanak 
kalandregényeiben a visszatérő alakok: a főhős Leslie 
L. Lawrence, a portugál Domingos de Carvalho építész, 
Robert McKinley amerikai politológus vagy John C. 
Lendvay kriminalisztikaprofesszor, esetleg a vatikáni 
misszionárius, Enrico Santarcangeli atya, vagy a bhutáni 

rendőrminiszter, Jondon láma.  A regények általában 
egzotikus helyszíneken játszódnak, ahol rejtélyes, meg-
magyarázhatatlan gyilkosságok történnek, melyeket a 
szereplők a történet elején természetfölötti jelenségek-
kel magyaráznak meg, majd a rejtélyek felfedése és a 
gyilkos(ok) elfogása a főhős révén valósul meg. A szerző 
„munkájának része” és szenvedélye az utazás, a mai na-
pig is lehetőség szerint regényeinek minden helyszínét 
felkeresi, hogy az adott országnak és az ott élő népek 
kultúrájának minél szemléletesebb leírását tudja adni.

Ezúttal Mexikóba kalauzolja az olvasót Leslie L. 
Lawrence. A két kötetben napvilágot látó történet elején 
ismerhetjük meg Miss Lilly Prettyt, a híres manökent és 
ruhatervezőt, aki nemrég vásárolt magának egy haciendát 
Mexikóban. Ám nem sokkal az üzlet megkötése után Leslie 
L. Lawrence segítségét kéri: a birtokon ugyanis, a kukori-
cásban megtalálják a korábbi tulajdonosok, az Alcántara 
házaspár lenyúzott bőrét, majd testük is előkerül. Vajon kik 
a tettesek? Egy eltűnt expedíció tagjai gyilkolhatnak? Vagy 

a rejtélyes olmék fej? A hagyományőrzők? Vagy az óriásfe-
jet védő Kukorica Istennő? Leslie L. Lawrence nyomozásba 
kezd, hogy kiderítse az igazságot, és nem mellékesen azt is 
igyekszik megakadályozni, hogy olmék-módra az ő bőrét 
is lenyúzzák...

 

Könyvajánló

Lelkemnek suttogó szívemben élő kép...
mit rejtesz belém, mely bennem nyílik...
belülről ragyogtat... életre kelt.
Fény... milyen csoda vagy melyet
messziről lehet táplálni...
éget... félt... darabokra szaggat...
hogy újra életre keljek... s ha
elveszíteném... újra, és újra
visszatérjek érte én.

Né
lk

ül
ed

Te
...

Forrás: wikipédia, a könyv fülszövege
Kinczel Brigitta
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Programajánló

21–24 óráig 
Éjszakai 
fürdőzés 
a Zsóry-
fürdőben 
az időjárás 
függvényében

augusztus 16., 23. vasárnap
15 órától Aqua zumba 
a Zsóry-fürdőben

augusztus 16., 23., 30. vasárnap
10.30-tól Orgonakoncert 
a Szent László templombanaugusztus 14. péntek

13–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

Sp
ort

au
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5.,

 22
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AuguszTus 29. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Szolnoki MÁV FC 
NB II-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

szepTember 19. szombat
19 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr 
NB II-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

AuguszTus 15. szombat
19 órától Mezőkövesd 
Zsóry FC – ZTE 
NB II-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

XVII. Országos Mezőgazdasági 
Gépésztalálkozó a Hajdu Ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeumban

szeptember 5. 
szombat

AuguszTus 24. hétfő, közösségi Ház 

15 óra Minyonok 
3D, színes, szinkronizált, amerikai családi animációs film, 2015.

A Minyonok mindig szerették választott főnöküket, de, ilyen a karma, 
sajnos a legerősebbekre is folyton csak a bajt hozták. Elbújtak hát a világ 
elől, de vezér nélkül depresszióba estek. Kevin ezért két társával elindul, 
hogy elhozza a Minyonoknak az új, mindenkinél romlottabb főnököt, s hol 
máshol találhatnának rá, mint a Gonosz Expon? 

17 óra Irány a bárka! 
3D, színes, német-belga-luxemburgi-ír animációs film, 85 perc, 2015

Hamarosan az egész vidéket elönti az ár, így az állatok Noé bárkáján 
húzzák meg magukat, ám Dave és fia, Fancsi nem kapnak meghívást a 
hajóra. Egy furfangos csel által sikerülne feljutniuk, ám Fancsi lemarad a 
többiektől, és így egy óriási kaland veszi kezdetét. (port.hu)

19 óra Pixel
3D, színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi vígjáték, 2015.

A videójátékok kora lejárt. De mi lesz az egykor népszerű, mára elfeledett 
figurákkal és feladatokkal? Talán élvezik a békés nyugdíjas életet? Tévedés! 
Utálják a feledést, és ha eljön az idő, visszatérnek. És akkor lesz haddel-
hadd! Ebben az ellen-Tron filmben, PacMan, Tetris és társaik fellázadnak 
teremtőik ellen, kilépnek a monitorról, és háborút indítanak az egyre 
modernebb játékokra vágyó emberek ellen. Még szerencse, hogy egy 
mindenre kész csapat felveszi ellenük a harcot. (port.hu)

M
ozi

ajá
nló
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
augusztus 9–15-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

augusztus 16.
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
augusztus 17–23-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)
augusztus 24–29-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

augusztus 15.
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

augusztus 22.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a

augusztus 29.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban július 21. és augusztus 3. 
között 12 házasságkötést és 20 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Tripon Attila Csaba – Reich Dóra

Csótka Tibor – Ádám Julianna
Biró Zoltán – Kárpáti Katalin

Farkas Attila Gáspár – Kövesdi Katalin Mária
Augusztin János – Török Rita

Simonyi Viktor – Varga Bernadett Zsuzsanna
Pázmándi Tamás – Guba Viktória

Szucskó Péter – Baranyi Barbara Anna
haláleset

Bálint István 72 éves, 
Vizi Gáspárné 90 éves,

Kis Jánosné 69 éves
mezőkövesdi lakos.

jéZus sZíVE EgyHáZköZség
Szentmisék:
hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 15 óra 30:  Szentmise a Reumakórházban
Minden második kedden 18 óra 30: 
Felnőtt katekézis (Bibliaóra)
Minden szerdán 18 óra 30: 
Kóruspróba a Vegyeskar számára 
Minden csütörtökön 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

Egri görög kaTolikus 
sZErVEZőlElkésZség
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: augusztus 23.

Harangszó
sZEnT lásZló EgyHáZköZség
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 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 szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

rEforMáTus EgyHáZköZség
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet
További információk: 
www.mezokovesd.ref.hu Az utóbbi időben egyre többen sétáltatják szabály-

talanul az utcán, a város közterületein, valamint 
a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban kutyájukat. A 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 
pontosan szabályozza a kutyasétáltatás módját. A 
rendelet kimondja, hogy közterületen ebet csak 
pórázon lehet vezetni, sétáltatni. Séta közben 
biztosítani kell, hogy a kutya sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyeztethessen.

A szabálysértési törvény és Mezőkövesd 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2007. (III.29.) ÖK. Számú rendelete szabá-
lyozza a kutyatartást és kutyasétáltatást. A ren-
delet kimondja, hogy a tulajdonos köteles ebét 
úgy tartani, hogy az ne zavarja a környezetében 
élők nyugalmát és életvitelét, ne veszélyeztesse 
mások testi épségét és egészségét, valamint 
ne szennyezze környezetét. Az állati ürülék 
eltávolításáról az állat gazdája (sétáltató, 
tulajdonos) köteles gondoskodni! 

Az a személy, aki felügyelete alatt álló kutyát 
közterületen – értve ezalatt a Kavicsos-tó 
és Szabadidőpark területét is – elenged, kó-
borolni hagy, vagy a  Kavicsos tóban úsztat, 
szabálysértést követ el.

A szabálysértés miatt a közterület-felügyelő 
helyszíni bírságot szab ki, vagy feljelentést tesz 
az illetékes hatósághoz.

A közterület-felügyelők fokozottan fog-
ják ellenőrizni, hogy a kutyatulajdonosok 
betartják-e a kutyasétáltatásra vonatkozó 
szabályokat!

FELhíVáS
a kutyasétáltatás szabályainak alkalmazására

Dr. Jakab Orsolya 
jegyző

Ünnepi hulladékszállítás
Mezőkövesd városban 2015. augusztus 20-án 
(csütörtök) esedékes lakossági hulladék-
gyűjtést 2015. augusztus 21-én (péntek) és 
augusztus 22-én (szombat) folyamatosan 
végezzük párhuzamosan az ezen a napon 
esedékes járatokkal.

Kérjük a lakosságot, hogy a szemétgyűjtő edénye-
ket reggel 7 órára ezeken a napokon kihelyezni 
szíveskedjenek!

A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 2015. 
augusztus 20-án zárva tart, a hulladék átvé-
tele szünetel.

Mezőkövesdi VG Zrt.

a MEZőköVEsDi  sZEnT lásZló giMnáZiuM és
köZgaZDasági sZakköZépiskola

a 2015/2016. tanévben ötödéves képzést indít nappali tagozaton:

logisZTikai ÜgyinTéZő 2 éves (okj 54 345 01) 
szakképesítés megszerzésére.
középiskolát végzett fiatalok jelentkezését várjuk 19 éves korig.
jelentkezni az iskola titkárságán (tel: 49/500-033), 
(honlap: www.szlgimi.hu) lehet. jelentkezési lap letölthető a honlapról. 
jelentkezési határidő: 2015. augusztus 17.
Várjuk a második szakmára jelentkezőket is!
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2015. augusztus 19. (szerda) 18 óra
Helyszín: római katolikus templom, 

Harsány

Médiatámogató: M
EZ
ŐK

ÖV
ES

DI

médianonpro�t kft.

MAGyAr

koncert

A jövedelemigazolás 
ügyintézésének módjai 

A NAV által kiadott jövedelemigazolás a kiállítás napján fennálló állapotnak 
megfelelően hitelesen tanúsítja az adózóra vonatkozó adott, bevallással lezárt 
adóévre bevallott összes adóköteles jövedelmét és a fizetendő adót. Az illeték-
mentes jövedelemigazolást a hivatal az adózó kérelmére állítja ki, amit be lehet 
nyújtani ügyfélkapun az IGAZOL nevű formanyomtatványon vagy a NAV telefonos 
Ügyféltájékoztatási és Ügyintézői rendszerében – a rendszer használatára 
vonatkozó TEL jelű nyomtatványon alapuló regisztrációt követően - szóban, az 
adóhivatalnál ügyfélfogadási időben személyesen, vagy postán is. 

Az igazolás kiadásának határideje hat nap. Adateltérés vagy hiányosság esetén 
az adózó felszólítást kap, és ebben az esetben az igazoláskiadási határidő 
meghosszabbodik. Az elkészült igazolásokat az adózó személyesen, vagy 
postán benyújtott, illetve a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében 
előterjesztett kérelem esetében papíron, az ügyfél kérésének megfelelően 
személyesen vagy postán kapja meg. Az elektronikusan kérelmezett jövede-
lemigazolásokat a NAV az adózó választása szerint elektronikusan vagy postán 
küldi meg, vagy személyesen adja át a kérelemben megjelölt ügyfélszolgá-
laton. Amennyiben a kérelemben az adózó elektronikusan kérte az igazolás 
továbbítását, a NAV minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja 
el, amelyet az adózó  Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (KR) értesítési 
tárhelyére küld meg. Az elektronikusan kiállított hivatalos irat azonban csak 
elektronikus formában érvényes.

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság

Bármikor szükség lehet az adóköteles jövedelem hiteles igazo-
lására, ezért a jövedelemigazolások kiállítása a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal kiemelt tevékenysége.

(x)

gyűjtés a római katolikus 
templom felújítására!

közhírré tétetik
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sportkalauz

nyelvvizsga, jó bizonyítvány és 
ifi EB a célja szilvási grétának

A MEZőKÖVESdI KC SOrSOLáSA:
2015. 08. 26. 18:00 Balatonfüred – MKC 
2015. 09. 02. 18:00 MKC – Tatabánya 
2015. 09. 05. 18:00 Csurgó – MKC 
2015. 09. 09. 18:00 MKC – Szeged 
2015. 09. 12. 18:00 Gyöngyös – MKC 
2015. 09. 18. 18:00 MKC – PLER 
2015. 10. 04. 17:00 Eger – MKC 
2015. 10. 10. 18:00 MKC – Komló 
2015. 10. 18. 18:00 Vác – MKC 
2015. 10. 24. 19:00 MKC – Balmazújváros 
2015. 10. 28. 18:00 Cegléd – MKC 
2015. 10. 31. 18:00 MKC – Orosháza 
2015. 11. 14. 18:00 MKC – Balatonfüred 
2015. 11. 18. 18:00 Tatabánya – MKC 
2015. 11. 25. 18:00 MKC – Csurgó 
2015. 12. 01. 18:00 Szeged – MKC 
2015. 12. 09. 18:00 MKC – Gyöngyös 
2015. 12. 11. 18:00 PLER – MKC 
2016. 02. 13. 18:00 MKC – Eger 
2016. 02. 20. 17:00 Komló – MKC 
2016. 02. 27. 18:00 MKC – Vác 
2016. 03. 04. 18:00 Balmazújváros – MKC 
2016. 03. 09. 18:00 MKC – Cegléd 
2016. 03. 12. 18:00 Orosháza – MKC

a kövesdi úszónő a klubváltása után egyre jobb formába 
lendül kiskunhalason.

Három évvel ezelőtt, 2012 nyarán iga-
zolt Egerbe Szilvási Gréta, ahol bajnok-
ságot, nemzetközi versenyeket nyert, 
korosztályos válogatott lett. Tavaly 
májusban Kiskunhalasra igazolt, ahol 
kezdetben elmaradtak a sikerek, de talp-
ra állt, s ismét egyéni csúcsokat dönt.

– Miért igazoltál kiskunhalasra?
– 2013 végén még a rövidpályás felnőtt 
OB-n 400 méter vegyesen negyedik helyet 
értem el jó idővel, s 200 gyorson is döntőt 
úsztam, Belgrádban a legeredményesebb 
magyarként négy aranyérmet szerez-
tem. Pohl Anette után másik edzővel 
készültem, eredményeim ezután romlani 
kezdtek, tavaly februárban hullámvölgybe 
kerültem. Váltanom kellett, s régi edzőm 
– aki szintén távozott a klubból – aján-
lotta a Kiskunhalason dolgozó Novotny 
Attilát. Az ifi OB-n érmeket szereztem, s 
újra a legjobb időmet úsztam 400 vegye-
sen, ám a dordrechti ifjúsági EB-n már 
nem sikerült döntőbe jutnom. Szóba 
került az újabb váltás, de maradtam, 
nagyon jól éreztem magam Halason, 
bíztam az edzőmben, jó kapcsolat alakult 
ki a csapattagokkal. Az egyik úszótársam-
nál lakom, nagyon szeretem őket, sokat 
segítenek. Nehéz volt a váltás, de január 
óta minden zökkenőmentes.

– Miért a vegyes mellett döntöttél?
– Géza bácsival (Bruzsa Géza) pillan-
gót úsztam, majd Egerben hátúszásra 
váltottunk. A 2013-as Európai Ifjúsági 
Olimpia szintidejéhez 200 méter vegye-
sen álltam a legközelebb, erre álltunk át. 
Kijutottam, s meg is nyertem a számot. 
Most inkább a 400 vegyest próbálgatom. 
A mellúszás a „mumusom”, abban még 
nagyon sok javítani valóm van.

– Hogyan sikerültek az idei versenyeid?
– A győri felnőtt OB-n 400 méter ve-
gyesen negyedik lettem, s javítottam az 
időeredményemen. Az egri ifi OB végre 
az elvárásoknak megfelelően sikerült, 
úgy érzem, végre túllendültem a hullám-
völgyön. Itt 400 méter vegyesen 4:48,34-
es idővel országos bajnoki címet szerez-
tem a 16-17 éves ifi korosztályban, a 200 
méter vegyesen második lettem.

– Milyen céljaid vannak: versenyben 
és időben?
– Szeretnék úszni a jövő évi, hódme-
zővásárhelyi ifi Európai Bajnokságon. 
Sokat kell még javulnom, dolgoznom, 
csiszolni kell a technikámon, főleg a 
mellúszásban. Vannak kitűzött időered-
mények, ezek lebegnek a szemem előtt 
minden nap, ezek eléréséért dolgozom.

– Célod lehet egy olimpiai szereplés?
– Szeretnék VB-n, olimpián szerepel-
ni, akár az itthoni, 2017-es VB-n, vagy 
a 2020-as tokiói olimpián. Az ország 
2-3 legjobb úszója vehet részt világ-
versenyen egy-egy versenyszámban, 
ma Hosszú Katinka és Jakabos Zsuzsa 
a legjobbak. Egyelőre az ifik közt pró-
bálok elől lenni.

– Tanulásban milyen terveid vannak?
– A gimnáziumot szeretném Kiskunhala-
son befejezni. Idén megkaptam a minisz-
tériumi „Jó tanuló, jó sportoló” címet. A 
közeljövőben angolból szeretnék közép-
fokon nyelvvizsgázni, később pedig akár 
felsőfokon is. A továbbtanulást illetően 
gondolkodtam a zoológus, a sportpszi-
chológia és a dietetika szakokon is. Ha a 
sportban maradok, akkor talán kipróbál-
nám az edzői karriert. 

FELKÉSZÜLÉSI MÉrKőZÉSEK:

Cegléd - MKC 24-31 (9-16) 
Legjobb dobók: Füstös, Grünfelder 5-5, 
Szepesi, Trivkovics 4-4

Cegléd - MKC 31-25 (16-12) 
L. d.: Antal 5, Benis, Herczegh 3-3

MKC - Eger 26-28 (14-14) 
L. d.:  Benis 6, Füstös 4, Hajdu G. 3

Nyíregyháza - MKC 29-29 (17-16)

L. d.:  Szepesi, Antal 6-6, Herczegh, Grünfelder 3-3

Eger - MKC 21-26 (14-9) 
L. d.:  Hajdu G. 6, Antal, Kiss R. 4-4, Kovács P. 3

ÜVEGVILáG KuPA (OrOSháZA) PrOGrAMjA:
2015. 08. 14. péntek 18:00 Orosháza – MKC
2015. 08. 15. szombat 10:00 MKC – Karlovác
2015. 08. 16. vasárnap 10:00 A3 – B3, 12:00 A2 – 
B2, 14:00 A1 – B1

Nagy üzemben játsszák 
az edzőmeccseket

Új igazolás: 
Füstös Attila

Szilvási Gréta

tóth Balázs



Nagy üzemben játsszák 
az edzőmeccseket

pontszerzés tíz emberrel
győzelemmel kezdte szereplését 
városunk NB II-es felnőtt csapata 

a Merkantil Bank Liga 2015-2016-os 
idényében. Együttesünk a Vác ellen 

megnyert hazai idénynyitó után 
Balmazújvárosban 

játszott presztízsrangadót.

Mezőkövesd Zsóry fC 
– Vác fC 2-1 (2-1)
Csapatunk majdnem két hónapos felké-
szülés után hazai környezetben játszotta 
idei első bajnokiját az újonc Duna-parti 
gárda ellen augusztus 1-jén.

tÖkéLEtEs kEzdés Fergetegesen kezdő-
dött az összecsapás, Heffler remek bal 
oldali beadása után Máté már a 2. percben 
a hálóba bólintott. Csapatunk a gól után is 
lendületben maradt és több nagy helyzetet 
követően a fölény ismét góllá érett. A 20. 
percben Heffler szlalomozott végig a védők 
között, majd tisztára játszotta magát és 
éles szögből a bal felső sarokba tekert. A 
félidő hajrájában magukra találtak a Duna-
partiak és többször is eljutottak a kövesdi 
kapuig. A játékrész zárásaként szépítettek 
a vendégek, Pallagi szöglete után Tányéros 
helyezett a hálóba.

Fordulás után elsősorban a küzdelem 
dominált, a kapuk ritkábban forogtak 
veszélyben. A második felvonásban főleg 
távoli lövésekkel próbálkoztak a csapa-
tok, de újabb gól nem született, így csa-
patunk győzelemmel kezdte szereplését.

Balmaz kamilla gyógyfürdő 
– Mezőkövesd Zsóry fC 1-1 (0-1)
A 2. fordulóban az alaposan átalakult szomszédvár otthonába látogattak Bajzáték augusz-
tus 8-án. A találkozó előtti napokban változás történt csapatunk játékoskeretében, Baracs-
kai kölcsönben Sopronba igazolt, míg Hegedűs Csaba Vácra távozott. A házigazdák kezd-
tek jobban, de komolyabb lehetőséget csak a 22. percben tudtak kialakítani, ekkor Nagy 
Kevin bombáját Dombó védte bravúrral. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék és 10 
perccel a félidő vége előtt együttesünk megszerezte a vezetést. Csapatunk egy szép kontra 
után szabadrúgáshoz jutott, amit Heffler tekert szép mozdulattal a kapu jobb oldalába.

kIáLLÍtás és EgYENLÍtés A szünetben becserélt Bajzát alig öt perccel a kezdés után meg-
duplázhatta volna csapatunk előnyét, azonban kísérlete elkerülte a hazai kaput. Ezután 
két veszélyes hazai szabadrúgást láthatott a szépszámú publikum, majd egy órányi játék 
után emberelőnybe került a Balmazújváros, mivel Heffler megkapta a második sárga 
lapját. A hazaiaknak mindössze hat percre volt szükségük az egyenlítéshez, ekkor Varga 
szögletét követően Sigér helyezett a gólvonal mögé, így kialakult az 1-1-es végeredmény. 
Csapatunk két forduló után a 4. helyen áll a tabellán 4 ponttal. 

EB-győzelem, cél az olimpia

A 17 esztendős, tehetséges sportoló több kiemelkedő 
eredményt is elért az elmúlt években. Egyik legnagyobb 
sikereként 2013-ban az Egyesült Államokban megren-
dezett Byte C II-es hajóosztályban rendezett világ-
bajnokságon felállhatott a dobogó legfelső fokára. A 
tehetséges vitorlázó idén is kiemelkedő eredményekkel 
büszkélkedhet, ugyanis a júliusban megrendezett U19-
es Ifjúsági EB-n Laser Radial hajóosztályban aranyérmes 
lett Portugáliában. 
– Öt nap alatt összesen 12 futamot kellett teljesítenünk, 
ez alapján hirdették ki a végeredményt. Nagyon örülök 
a sikernek, ugyanis 9 ponttal győztem le a második he-
lyezettet, ráadásul nagyon erős ellenfeleket utasítottam 
magam mögé – mondta Érdi Mária, aki két klubváltást 

Szurkolói ankét
A bajnoki nyitány előtt szurkolói ankétot tartott a Mezőkövesd Zsóry, amelyen bemutatkoztak az új játékosok. Megtelt a 
Mezőkövesd Zsóry székházának klubterme, ahol elsőként Tállai András elnök beszélt a fejlesztések állásáról és a további 
tervekről. Elmondta, októberre elkészül az új főlelátó, jövőre pedig további beruházásokat terveznek a kempingben. A 
klub együttműködik a felsőtárkányi focicsapattal, játékosokkal támogatva őket, de később fúzió is létrejöhet. Benczés 
Miklós vezetőedző számít a szurkolók biztatására, akikkel közösen átvészelhetik az esetleges nehéz időszakokat is. Az an-
kéton bemutatkoztak azok a játékosok is, akik a nyáron érkeztek Mezőkövesdre. A szurkolók megköszönték a szórakozási 
lehetőséget, kiemelték, ezután is a csapat mellett állnak, idegenben is.

Ifjúsági Európa-bajnoki címet szerzett Érdi Mária. A fiatal, mezőkövesdi származású 

vitorlázó a Laser radial kategóriában végzett az élen.

követően jelenleg a Tihanyi Hajós Egylet tagjaként „szeli a 
vizet”. Hozzátette, hogy az első nap gyengébb teljesít-
ménye után fokozatosan feljavult és végül magabiztosan 
győzött a 82 tagú mezőnyben.

VB uTáN OLIMPIA Mária az EB-siker után nem pihent 
sokáig, néhány nappal később a franciaországi Brestben le-
bonyolított Európai Vitorlás Szövetség ifjúsági bajnokságán 
indult, és bronzérmes lett. A viadalon 9 ország 16 verseny-
zője vett részt. Augusztusban ismét nagy kihívás vár az ifjú 
sportolóra, mert a hónap közepén rendezik meg az Ifjúsági 
Világbajnokságot Kanadában. A sportoló elmondta, hogy 
a megméretésen 54, zömében a világ élvonalához tartozó 
vitorlás indul, és bízik benne, hogy a dobogón végez.

A fiatal versenyző felnőtt pályafutása küszöbén nagy terveket 
szöveget, szeretne kijutni a riói olimpiára. 
– Novemberben rendezik meg a felnőtt világbajnokságot 
Ománban, ahol az első négy helyezett kvótát szerez az 
országának. Tehát ha sikerül kvótát szereznem, a magyar 
versenyzőkkel még meg kell küzdenem a kijutásért. Ha nem 
sikerül, tavasszal Palma de Mallorcán lesz még egy kvalifikáci-
ós viadal, ott osztják majd ki a megmaradt helyeket – mondta 
Érdi Mária. Hozzátette, nem éli meg tragédiaként, ha nem 
lehet ott Brazíliában, ugyanis elsődlegesen a 2020-as tokiói 
olimpiai részvétel lebeg célként a szemei előtt.

Bódi krisztián

T. B.

bokri
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2012 óta az áram, a gáz és a távhő ára közel negyedével 
csökkent. Ma már nálunk a második legolcsóbb a gáz 
ára az Európai Unióban. A rezsicsökkentéssel a családok 
évente átlagosan közel 150 ezer forintot takaríthatnak meg.

mrm.kormany.hu
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három megye népművészete 

A Matyóföldi Folklórfesztivál keretében megrendezett 
kiállítás-megnyitón elsőként Berecz Lászlóné, a Matyó 
Népművészeti Egyesület elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, majd V. Szathmári Ibolya néprajzkutató, a pályázat 
zsűrijének elnöke értékelte a pályamunkákat, amelyek 
között túlnyomórészt hímzések, csipkék, viseletek, 
faragott tárgyak és kerámiák kaptak helyet. 
– Három megye 120 népművésze több mint 400 alkotással 
indult a pályázaton, amelyek a matyó, a borsodi és a palóc 
hímzések mellett bemutatják az észak-magyarországi régió 
csipkeverési, fafaragó, fazekas, bútorkészítő kézművesség 
kincseit. A kiállított tárgyak a térség 18 kézművességi ágát 
dolgozzák fel – tette hozzá a néprajzkutató. 

A beérkezett pályamunkák 70%-át a 11 tagú 
értékelő bizottság továbbjuttatta az országos kiállításra is, 
melyen településünket Zeleiné Pap Bernadett hímzése-
ivel, Kovács Szabolcs festett bútoraival, valamint Fehér 
Tibor fazekas munkáival képviseli. 
– Ezúttal a gyapjúhímzést helyeztem előtérbe, illetve mun-
káimban egy ennél is régibb, a szálán varrott szálszámolá-
sos hímzést készítettem. Mindig nagy öröm számomra, ha 
egy-egy általam hímzett darab országos pályázatokon jól 
szerepel, hiszen fontosnak tartom, hogy időről időre meg-

jelenjünk ilyen pályázatokon, zsűriztessük 
alkotásainkat, hiszen megerősítést kapunk, 
hogy jó, amit csinálunk, vagy épp iránymu-
tatást, hogy min változtassunk – mondta el 
Zeleiné Pap Bernadett. 

A tárlatot a pályázat meghirdetőjének, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának képviseletében Hoppál 
Péter, Kultúráért Felelős Államtitkár nyitotta meg.
– Fontos, hogy ötévenként immár hét magyarországi régió-
ban rendezhetjük meg az országos Élő Népművészet Kiállítást. 
A pályázat révén át tudjuk tekinteni, hogy a népművészet ma 
is új és új szellemi és tárgyi értékeket, örökséget hoz létre, és 
ez megerősít bennünket abban, hogy kulturális identitásunk-
nak, amely határokon átívelve összeköt bennünket, nemcsak 
múltja van, hanem jövője is – mondta el Hoppál Péter. 

Az államtitkár hozzátette, hogy a Kormány arra 
törekszik, és erre ez a pályázat jó példa, hogy minden 
településen kialakulhasson egy-egy alkotóközösség, 
hogy ne csak egymás mellett éljenek az emberek a 
városokban, a falvakban, hanem közösen hozzanak létre 
egy-egy munkát, együtt alkossanak. A kiállítás megnyi-
tójára nemcsak a mezőkövesdi kultúrakedvelők, hanem 
a három érintett megyéből is  sokan ellátogattak. 

– Az internetes világunkban nehezen tudom elválasztani 
a búzát az ocsútól, de ez a kiállítás színtiszta búza. Nagyon 
értékesnek tartom a bemutatott munkákat, amelyeken 
látszik, hogy ma is jól fel lehet használni a régi értékeket. 
Szép alkotásokat látok akár a viseletkészítők, akár a 
hímzők, akár a szövők részéről is – mondta el véleményét 
az egerszalóki Kelemen András.

120 népművész több mint 400 alkotással mutatkozott be az augusztus 7-én 
megnyílt XVI. Élő Népművészet Országos Pályázat Észak-Magyarországi re-
gionális Kiállításán. A tárlat Borsod-Abaúj-Zemplén, heves és Nógrád megye 
népművészeit és munkáikat mutatja be. 

A kiállítás szeptember 12-ig tekinthető meg a Közösségi 
ház emeleti kiállítótermében hétfőtől szombatig 10-17 óráig

A tárlatot hoppál Péter államtitkár nyitotta meg

M. Zs.
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