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ÜNNEPI GONDOLATOK A műsorban a 
három matyó település, Mezőkövesd, 
Tard és Szentistván néptáncegyütte-
sei, valamint a Magyar Nemzeti Tánc-
együttes szólistái léptek a Közösségi 
Ház színpadára, ahol Tállai András 
államtitkár, országgyűlési képviselő 
mondott köszöntőbeszédet. Elsőként 
Kodály Zoltán szavait idézte: „Addig 
él egy nép, míg hagyományait nem 
dobja el, sőt megváltozott körülmé-
nyek között újra használja őket.” A 
matyó tradíciók megőrzésére hívta fel 
a figyelmet.

– A matyó települések életében 
mindig is fontos szerepet töltött be 
a hagyományok megőrzése és azok 
továbbadása. Mezőkövesd, Szentist-
ván és Tard települések egyedülálló 
népviseletükkel, népszokásaikkal és ma 
is élő néphagyományaikkal érdekes és 
nagyon értékes színfoltjai hazánknak, 
Magyarországnak. Meggyőződésem, 
hogy minden, a maihoz hasonló 
rendezvény elősegíti a magyar nép 
szellemi, tárgyi hagyatékának átadását 
és megőrzését. Csak az a nemzet és az 
a közösség remélhet valamit az élettől, 
amelyik hagyományait megbecsüli, és 
hívő kegyelettel adja tovább – mondta 
el Tállai András államtitkár, országgyű-
lési képviselő.

Dr. Fekete Zoltán, városunk polgár-
mestere elmondta, büszkék lehetünk 
őseink örökségére és Matyóföld 
hagyományainak tiszteletére. – A 
gála különlegességét egyebek mellett 
az adja, hogy Tard, Szentistván és 
Mezőkövesd, a három matyó település 
együtt lép fel egy nagy műsor kereté-
ben és mutatják be a matyó tradíció-
kat – összegezte dr. Fekete Zoltán.

TARD A gálán mindig új mű-
sort láthatunk, ez idén sem volt 
másképp. Első fellépőként a tardi 
hagyományőrzők és a Tardi Pávakör 
tagjai humoros feldolgozásukban 
felelevenítették a matyó települések 

életében meghatározó summásság 
egy-egy részletét, a téli munka-
végzés, szórakozás és fonóba járás 
szokásait, megénekelték a munka-
végzés minden örömét és bánatát. 
Az előadást a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes szólistái egészítették ki 
táncaikkal. 

SZENTISTVÁN Ezt követően a témát a 
szentistvániak feldolgozásában lát-
hattuk a színpadon. A Karcos Murci 
Hagyományőrző Színjátszó Egyesü-
let, a Szentistváni Gyöngyösbokrétás 
Hagyományőrző Egyesület, a 
Kiskarító Gyermek és Karító Nép-
táncegyüttes által kaptunk ízelítőt 
a summás élet nehézségeiből, a 
summásokat befogadó Szécsény és a 
Palócföld táncait a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes elevenítette fel. 

MEZŐKÖVESD Az est záró produkci-
ójaként a mezőkövesdiek több mint 
100 fős csapata vonult káprázatos 
népviseletben a színpadra, a Rozma-
ring Táncegyüttes, a Művészeti Iskola 
néptánc tagozatosai, a Matyó Népmű-
vészeti Egyesület néptánc szakkörei, 
a Mezőkövesdi Pávakör, a Matyó Népi 
Együttes, a Százrózsás Néptáncegyüt-
tes és a Matyó Néptáncegyüttes. A 
csoportok tagjai a summás élet vidám, 
játékos elemeit idézték elénk, melyben 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes kama-
ra csoportja somogyi kanász- és eleki 
táncokkal vettek részt. 

A gálán a zenéről a Dobroda zenekar 
gondoskodott, a műsort Morvai Noémi, 
a Fölszállott a páva háziasszonya 
vezette. A Matyó Rózsa Ünnepének fő-
védnöke dr. Réthelyi Miklós, az UNESCO 
Magyar Nemzeti Biztosságának elnöke 
volt, aki személyesen nem tudott részt 
venni a gálán. Az esti műsort nyil-
vános főpróba előzte meg a délután 
folyamán, így senki nem maradt le a 
színpompás táncbemutatókról és a 
mókás jelenetekről.

Matyó Gálaest
Hatodik alkalommal ünnepelték meg 

városunkban, hogy a matyó népművészet 
a világörökség részévé vált. A január 20-ai 

gálaműsornak a summás életmód 
volt a központi témája.

A Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes tagjai

Tardi hagyományőrzők

Ízelítő a summáséletből

A szentistvániak műsora

A Mezőkövesdi Pávakör

A Matyó Néptáncegyüttes

Matyóföld 
fiatal táncosaiA Százrózsás Néptáncegyüttes

Matyó Népi Együttes

Tállai András Morvai Noémi

Dori Anett
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Technikatörténeti szempontból egy nagyon 
érdekes és értékes műtárggyal lett gazdagabb 
a gépmúzeum, ahol több aggregátor, egyebek 
mellett az Országház áramfejlesztő aggregátor 
gépcsoportja is megtalálható. Az Országos 
Vérellátó Szolgálat felajánlásának köszönhető-
en egy 1982-ben készült magyar gyártmányú 
áramfejlesztővel bővült a gyűjtemény.

– Ez egy igazi technikatörténeti kuriózum, 
mert az SF-4-es dízelmotorok a Kismotor és 
Gépgyárban készültek egy-, két-, három-, négy- 
és hathengeres változatban. Nekünk ebből a 
típusból már van egy és kéthengeres gépünk a 
múzeumban. Nagyon örültem annak, amikor 
Kecskeméten az Országos Vérellátó területi 
központjának egyik épületében megláttam ezt a 
gépet, mert akkor derült ki, hogy SF-4-es típusról 
van szó – emelte ki Kádár Zoltán, a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeum igazgatója.

A múzeumigazgató elmondta, az aggregá-
tor egy vontatható felépítmény, ugyanakkor 
stabil változatban is gyártották és a magyar 
honvédség részére is készült belőle. Kiemelte, 
a gép egyik érdekessége, hogy mindössze 58 
óra 19 percet működött, tehát gyakorlatilag 
még egy bejáratós, újszerű állapotú aggre-
gátor került a gyűjtemény birtokába, amit a 
tavasszal tervezett felújítást követően üzem-
képes állapotba fog kerülni. A különleges 

gép Nagy Sándornak, az Országos Vérellátó 
Szolgálat energetikusának közreműködésével 
került a gépmúzeumhoz.

KUKORICAGÓRÉ  2017-ben több mint 30 műtár-
gyat ajánlottak fel ajándékként a gyűjtemény 
részére. Csiger Lajos települési képviselő felaján-
lásában egy kukoricagóré került a gépmúzeum 
birtokába. Az 1960-as években készített tárolót 
Kesznyétenből hozták Mezőkövesdre. A képviselő 
a szállítás mellett a felújításában és újjáépítésben 
is tevékeny szerepet vállalt.

STABILMOTOR A mezőkövesdi származású 
Lanszki József egy Hoffher MEB stabilmotort 
adományozott a gépmúzeumnak november-
ben. A Szentendrén élő felajánló egy bolgár 
kertésztől vásárolta meg a motort, amit 
korábban vízszivattyúzására használt.

– Ez egy nagyon ritka géptípus és eredeti 
állapotában megmaradt, éppen most zajlik a 
felújítása. Jelentős a társadalmi összefogás és 
az adakozás, ami a gépmúzeummal kapcsolat-
ban megvalósul, köszönjük szépen mindenki-
nek a támogatását – mondta Kádár Zoltán.

A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmú-
zeum télen is várja a látogatókat. A tárlatot 
március 31-éig keddtől szombatig 9 óra és 15 óra 
között lehet megtekinteni.

Tovább gyarapodott a 
Hajdu Ráfis János Mező-
gazdasági Gépmúzeum. 
Az Országos Vérellátó 
Szolgálat egy SF-4 típusú 
dízelmotort és EVIG 20 
KW-os generátorral szerelt 
áramfejlesztőt, Csiger Lajos 
települési képviselő egy 
kukoricagórét, a mezőkö-
vesdi származású Lanszki 
József pedig egy Hoffher 
MEB stabilmotort ajánlott 
fel a közelmúltban.

Értékes 
műtárgyak

Hoffher MEB stabilmotor1960-as években készített kukoricagóré

SF-4-es típusú aggregátor

Bódi Krisztián
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VÁROSHÁZA AKTUÁLIS

ÖSSZEGZÉS Dr. Fekete Zoltán polgár-
mester az ülés elején ismertette az 
elmúlt időszak rendezvényeit, esemé-
nyeit, valamint beszámolt a városban 
zajló beruházásokról és pályázati 
támogatásokról kapott értesítésekről 
is. Az Ipari park fejlesztése és új ipar-
területek kialakítása Mezőkövesden 
című projekt 2. ütemében 200 millió 
forintos támogatást kapott a város, 
továbbá az önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítésére konzor-
ciumban benyújtott pályázat több 
mint 296,6 millió forint támogatást 
nyert el, melyből a Mezőkövesdre 
eső támogatási összeg több mint 
183 millió forint. Tiszadorogma és 
Mezőkövesd belterületi vízrendezése 
I. ütem (Fecske út, Galamb út, Hattyú 
út, Sirály út, Pacsirta út, Gém út, Se-
regély út, Dohány út) konzorciumban 
benyújtott támogatási kérelem 127,2 
millió forintos támogatást kapott, 
melyből a városunkra eső összeg 
több mint 83 millió forint. A Közne-
velés eredményességének fejlesztése 
Mezőkövesden és környékén című 
projekt 25 millió forintos támogatás-
ban részesült. A városvezető beszá-
molójában elmondta, a tetőszerkezet 
bontásával megkezdődött az új 
egészségügyi komplexum kialakítása 
a József Attila úton, valamint a László 
Károly úti tagóvoda játszó udvarának 
bővítéséhez kapcsolódóan a meg-
vásárolt volt Kolping ház bontása is, 
továbbá elhangzott, hogy közfog-
lalkoztatás keretében a Bárdos Lajos 
Tagiskola volt udvarán kialakított 
betonüzemben a járdalapok gyártása 
folyik. A polgármester a beszámoló-
ját követően arra kérte képviselőtár-
sait, illetve a televízió nyilvánosságán 

keresztül a kampány és a választá-
sokban érintett személyek képviselő-
it, hogy ne keltsék Mezőkövesd rossz 
hírét semmilyen médiafelületen. 
Ezt követően vita bontakozott ki az 
ülésen, majd rátértek a képviselők a 
napirendi pontok megtárgyalására.

RENDELKEZÉSEK A képviselők elfo-
gadták az első olvasatot az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetéséről. A 
testület megtárgyalta és szükséges-
nek tartja a forráshiány csökkentése, 
illetve megszüntetése érdekében 
további tárgyalások lefolytatását a 
költségvetési szervek vezetőivel. To-
vábbá megállapították, hogy további 
bevételi források feltárása érdekében 
a szükséges intézkedéseket meg 
kell tenni, valamint a költségvetési 
rendelet megállapítása mellett 
határozatot kell készíteni, melyben 
bemutatásra kerülnek az önkor-
mányzat saját bevételeinek, illetve az 
adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek 
várható összege a költségvetési évet 
követő három évre vonatkozóan. Az 
NHSZ Tisza Nonprofit Kft. üzletrész 
visszavásárlása iránti kérelmét is 
elbírálták a városatyák. A Kft. új 
településekkel kíván közszolgáltatási 
szerződést kötni, amelynek feltétele 
az új belépők tulajdonszerzése a 
társaságban, ennek legegyszerűbb 
módja a kilépő települések – köztük 
Mezőkövesd is – üzletrészeinek 
névértéken történő megvásárlása. 
A testület úgy döntött, hozzájárul 
az önkormányzatnak az NHSZ Tisza 
Nonprofit Kft.-ben lévő 240 ezer 
forint értékű üzletrésze névértéken 
történő értékesítéséhez. 

BEJELENTÉS A testület egyhangú 
döntése alapján Mezőkövesd csatla-
kozik a „Védjük meg településeinket, 
védjük meg hazánkat! felhíváshoz. 
Szita Károly Kaposvár polgármes-
terének kezdeményezésére 2018. 
január 12-én konferenciát tartottak 
Budapesten annak érdekében, hogy 
a hazai települések vezetői közösen 
lépjenek fel a falvainkat és városain-
kat veszélyeztető felső korlát nélküli 
betelepítési kvóta és a Soros-szerve-
zetek ellen, támogatva és elismerve 
ezzel a Kormány migrációellenes 
célkitűzéseit. A konferencián 
jelenlévők elfogadtak egy felhívást, 
amelynek célja az, hogy egységbe 
kovácsolja mindazokat, akiknek 
felelősségük van hazánk biztonsá-
gának megóvásában. Mezőkövesd 
Város Önkormányzata is csatlakozik 
a felhíváshoz annak érdekében, 
hogy gyermekeink és unokáink 
továbbra is egy biztonságos, félelem 
nélküli országban nőhessenek fel! 
Mezőkövesd Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete elutasítja a 
Soros-tervet, és azt, hogy a települé-
sünkön bevándorlásszervező irodát 
működtessenek.

MÓDOSÍTÁSOK Az ülésen a szociális 
igazgatásról és ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módo-
sítását is tárgyalták a képviselők. 
Célja a szemétszállítási díjkedvez-
mény érvényesítésének részletes 
szabályozása az önkormányzat, a 
közszolgáltató (BMH Nonprofit Kft.), 
és a közszolgáltatási díj számlázá-
sáért felelős állami szerv (NHKV Zrt.) 
között, tekintettel a közszolgáltató 
személyében bekövetkezett változás-
ra. A rendeletben tartalmi változás 
nem történt. A közösségi együttélés 
alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezménye-
iről szóló önkormányzati rendeletet 
módosították a következő pontban. 
A testület felülvizsgálta és jóváhagyta 
a Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötendő Együtt-
működési Megállapodást.

PÁLYÁZATOK A testület pályázatot 
hirdet a társadalmi szervezetek, 
egyes meghatározott alapítványok, 
egyesületek, egyházak támogatá-
sára (a felhívás lapunk 8–9. oldalain 
olvasható). Az önkormányzat a „Zsóry 

gyógy- és egészségpark fejlesztése” 
című pályázatával 918,5 millió forin-
tos támogatást nyert el. A beruházás 
konzorciumi partnere, a Zsóry Sport 
Kulturális és Szabadidő Szervező 
Nonprofit Kft. kilépett a projektből, 
emiatt a testület határozatát a 
pályázat költségvetésének meghatá-
rozásáról módosítják a konzorciumi 
partner bruttó 8,5 millió forintos 
önerejének az önkormányzat költsé-
geihez történő átcsoportosításával. A 
megnövekvő önrész a projekt keretén 
belül kialakításra kerülő fedett tenisz-
pályához tartozó önerő összege. A 
képviselők egyhangúlag megszavaz-
ták a határozat módosítását. 

MÁRCIUS 15. Az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 170. évfordulója 
alkalmából március 14-én megren-
dezendő városi megemlékezés mű-
sorának összeállítására és előadására 
a TIHANYI Vándorszínpad művészeit 
kérik fel, az esemény szervezésével a 
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft.-t bízzák meg, az ünnepi szónok 
Tállai András államtitkár, országgyűlési 
képviselő lesz. A középiskolai diákok 
részére idén ismét „SZÓNOKVERSENY 
– Mit jelent számomra ma március 
15-e?” címmel hirdet pályázatot az 
önkormányzat. 

INGATLANÜGYEK Az ülésen a 
városatyák több ingatlan ügyében 
döntöttek, köztük a Széchenyi 
István Katolikus Középiskolával 
szemben található Gróf Zichy 
János u. 23. szám alatti kivett 
beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant megvásárolásáról bruttó 
7 millió forintért, a középiskola 
parkolóhelyeinek bővítése céljá-
ból. A területen 25 db parkolóhe-
lyet lehet kialakítani.

Az utolsó napirendi pontban a 
2018. évi startmunka közfoglal-
koztatási programok tervezéséről 
szóló határozati javaslatot fogadta 
el a testület. Idén az önkormányzat 
az elmúlt évekhez hasonlóan a 
Belügyminisztérium által meghir-
detett programokban – illegális 
hulladék-lerakóhelyek felszámolása, 
belterületi közutak karbantartása, 
bio- és megújuló energia felhaszná-
lás, belvíz elvezetés, mezőgazdaság, 
helyi sajátosságokra épülő közfoglal-
koztatás – vesz részt.

Az önkormányzat idei költségvetésének első olva-
satáról, a „Védjük meg településeinket, védjük meg 
hazánkat!” felhíváshoz való csatlakozásról, 
a „Zsóry gyógy- és egészségpark fejlesztése” című 
pályázat költségvetéséről, valamint civil szervezetek, 
alapítványok, egyházak támogatásáról is döntöttek a 
városatyák január 31-ei ülésükön.

Évnyitó 
testületi ülés

Dori Anett
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A matyó népművészet, a ma-
gyar solymászat és a mohácsi 
busójárás értékeit bemutató 
tárlaton Agócsné Halász Andrea, 
a múzeum igazgatója köszöntöt-
te a jelenlévőket. A kiállítást dr. 
Csonka-Takács Eszter, a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum Szellemi 
Kulturális Örökség Igazgató-
ságának vezetője nyitotta meg, 
aki egyebek mellett a matyó nép-
művészet szerepéről beszélt.

– Azt gondolom, büszkék 
lehetünk arra, hogy a matyó 
népművészet, a matyó hímzés 
a szellemi kulturális örökség 
reprezentatív listájára került. A 
nemzetközi listán a világ minden 
tájáról találhatóak népszokások, 
népművészetek, elmondhatom, 
hogy a matyó örökség ennek na-
gyon méltó szereplője – emelte 
ki dr. Csonka-Takács Eszter.

BUSÓK Ez követően Vikár 
Csaba busónagykövet beszélt 
például a mohácsi busójárás 
történetéről, hagyományairól. 
Elhangzott, hogy a busójárás 
más népek hiedelemvilágában 
is megtalálható télbúcsúztató, 
tavaszköszöntő, oltalmazó, ter-
mékenységet varázsló ünnepek 
családjába tartozik. Emellett 
összehasonlította Mohács és 
Mezőkövesd hagyományait.

– A két város néphagyomá-
nyai sok tekintetben hason-
lítanak egymásra, ugyanis a 
mohácsi sokacok életvitele 
és településszerkezete, szinte 
megszólalásig hasonlít a 
matyók Hadas városrészéhez 
– hangsúlyozta Vikár Csaba, 
aki hozzátette, ugyanúgy me-
zőgazdasági tevékenységből 
élő szegény családok éltek ott 
is, mint a Hadasban.

SOLYMÁSZAT A solymászat 
egy 4000-5000 éves múlt-
ra visszatekintő vadászati 
módszer tudtuk meg Győrffy-
Villám András mestersoly-
másztól, a Bechtold István 
Alapítvány képviselőjétől, aki 
szintén megosztotta gondola-
tait rendezvényen.

– Az UNESCO listára történő 
felkerülés meghatározó és 
fontos lépés volt a magyar soly-
mászat történetében, melynek 
köszönhetően egy nemzetközi 
kulturális szervezet biztosítja, 
hogy ez a különleges érték fenn-
maradjon – emelte ki Győrffy-
Villám András.

ÜNNEP A Matyó Rózsa 
Ünnepét a matyó népművé-
szet UNESCO reprezentatív 
listára történő felkerülésének 
tiszteletére rendezik meg 
2013 óta minden évben.

– A program szervezésénél 
fontosnak tartottam, hogy minél 
nagyobb látókörből vonjuk be 
azokat a magyar elemeket, ame-
lyekre büszkék lehetünk, ennek 
köszönhető például a kiállítás 
is – mondta Berecz Lászlóné, a 
Matyó Népművészeti Egyesület 
elnöke, aki hangsúlyozta, fontos 
cél a Matyó Rózsa Ünnepével 
kapcsolatban, hogy a helyiek 
mellett turisztikai szempontból 
is vonzerőt jelentsen.

A kiállítást a tervek szerint 
március 3-áig lehet megte-
kinteni a Matyó Múzeumban, 
nyitvatartási időben.

KONCERT A háromnapos ren-
dezvényt számos kísérőprogram 
színesítette. Január 19-én este 
koncertet, divatbemutatót és 
viseletes bált rendeztek a Közös-

ségi Házban. Elsőként a Dűvő 
zenekar népzenei koncertjét 
hallgathatták meg az érdeklő-
dők. A mintegy 45 perces műsor-
ban egyebek mellett felvidéki, 
erdélyi, csángó és lakodalmas 
összeállítás is szerepelt.

DIVATBEMUTATÓ A zenés mű-
sort a Kissing Roses divatbe-
mutatója követte. A ruhákon 
látható matyó motívumok 
Kisjankó Bori hímzésmintái és 
emlékrajzai alapján készültek. 
A Kissing Roses megálmodója 
és tulajdonosa Kisjankó Bori 
dédunokája, Gáspár Gábor, 
akinek az édesapja mintegy 
három évtizedig gyűjtötte 
a százrózsás íróasszony, 
Kisjankó Bori motívumait.

– Rengeteg minta van a 
birtokunkban, amit dédnagy-
mamám készített és mi csak 
ezekből dolgozunk – emelte ki 
Gáspár Gábor, aki hozzátette, ő 
és család fontosnak tartja a ha-
gyományőrzést. A ruhák terveit 
Burda Anna divattervező készí-
tette, a kollekció bemutatásá-
hoz a Matyó Néptáncegyüttes 
tagjai nyújtottak segítséget.

Ezt követően Besze Zsófia 
divat-ékszer bemutatóját te-
kinthették meg a jelenlévők.

MULATSÁG A rendezvény vise-
letes bállal, azaz táncházi mu-
latsággal folytatódott. A jelen-
lévőket Orosz László, a Matyó 

Néptáncegyüttes koreográfusa 
vezette be a néptánc rejtel-
meibe, a talpalávalót a Dűvő 
zenekar szolgáltatta.

KÉZMŰVESSÉG Január 20-án 
délelőtt a rendezvényhez 
kapcsolódóan első alkalom-
mal tartottak kézműves fog-
lalkozást a Gyermekkönyv-
tárban. A program keretében 
a kicsik matyó motívumokat 
festettek papírtányérra és 
matyó rózsás nyakláncot 
készítettek zseníliadrótból. 
A Városi Könyvtár olvasóter-
mében helytörténeti sarkot 
rendeztek be matyó kultúrá-
val foglalkozó kiadványokból.

PROGRAMOK A HADASBAN 
„Hagyományok, házak, han-
gulatok a Hadasban” címmel 
kézműves bemutatókkal, 
étel- és italkóstolóval várták az 
érdeklődőket január 21-én. A 
Matyó Rózsa Ünnepének záró 
eseményén a Matyó Kertbarát 
Egyesület szervezésében süte-
mények mellett tea-, forraltbor- 
és pálinkakóstolásra, emellett 
matyó viseletbe öltözésre nyílt 
lehetőségük a vendégeknek 
a Népi Művészetek Házában. 
A gyerekek rajzolhattak, a 
jelenlévők megismerkedhet-
tek a varrás technikájával is. A 
tájházakban a matyó népművé-
szet értékeit tekinthették meg a 
látogatók.

Kiállítás és kísérő
programok
„UNESCO listán szereplő szellemi örökségeink 
nyomában” címmel nyílt kiállítás január 19-én 
a Matyó Múzeumban. A programot a Matyó 
Rózsa Ünnepének keretében szervezték meg.

A tárlat március 3-ig tekinthető meg

A Dűvő zenekar koncertje

B. Krisztián
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2018. FEBRUÁR 6.
Biztonságos Internet Nap 
– SAFER Internet DAY
Az Európai Unió kezdeményezésére 
az adott év második hónap, második 
hetének, második napja a „Biztonságo-
sabb Internet Nap”. Az esemény célja, 
hogy felhívja a szélesebb közönség, 
ezen belül is elsősorban a gyermekek 
és fiatalok figyelmét a mobiltelefonok 
és online technológiák tudatosabb és 
biztonságosabb használatára.

A jobb internet sok mindent jelenthet 
az emberek számára, hiszen a gyermekek 
védelme az internet káros tartalmaival 
szemben egyre fontosabb és égetően ak-
tuális kérdés. Ennek oka, hogy a felnövekvő 
nemzedék napról napra otthonosabban 
mozog az internet világában és az igénybe 
vett alkalmazások között nem csupán a 
tartalmi szolgáltatások megtekintése áll, 
hanem a chatelés és az e-mail küldés is.

A szülők sajnos keveset tudnak arról, 
hogy a gyermekeik mit csinálnak a neten, 
mivel töltik ott az idejüket. Sokszor nem 
ismerik azokat az oldalakat, amiket 
látogatnak, és arról sincs minden esetben 
megfelelő elképzelésük, hogy ez milyen 
veszélyekkel jár. 

Beszélgessen gyermekével 
a biztonágos internetezésről!

A szülők és nevelők úgy segíthetnek, 
hogy nyíltan és őszintén beszélgetnek a 
gyerekekkel online életükről, segítve és 
támogatva őket az internethasználatban. 
Ehhez nyújtunk most néhány jó tanácsot!

A személyazonosság felfedése 
A felhasználó neve, személyi azonosító 
száma, lakcíme és telefonszáma nagyon 
értékes az online zaklatók és bűnözők 
számára. Javasolja gyermekének, hogy 
a telefonszámot és a lakcímet csak a 
barátaiknak adja meg. Ez bizonyos mér-
tékig megvédi őt attól, hogy online vagy 
cyber-zaklatás áldozatává váljon.

Új fajta zaklatás - cybebullying  
Egyre gyakoribb az internetes kortárs-
zaklatás, amely cybebullying néven vált 
ismertté. Egyre többen próbálják kiközö-
síteni vagy megleckéztetni a számukra 
nem szimpatikus osztálytársat például úgy, 
hogy álprofilt hoznak létre a nevükben, 
szervezetten pocskondiázzák egy közösségi 
oldalon vagy mobiltelefonon küldenek 
kellemetlen, ijesztő SMS-eket.  

Néhány esetben az internetes zaklatás még 
rosszabb, mint a zaklatás egyéb formái, 
hiszen a nap 24 órájában folyamatosan, 
akár a biztonságos otthoni környezetben is 
folytatódhat. A kellemetlen, zaklató képek, 
üzenetek nagyon gyorsan, széles körben el-
terjednek. Így a megaláztatás még nagyobb 
közönség előtt történik. A zaklatás áldozata 
sok esetben nem tudja, kik zaklatják, ezért 
az összes ismerősével távolságtartóvá válhat.

Fontos, hogy a zaklató magatartásra, 
erőszakra az áldozat semmiképpen sem 
erőszakkal válaszoljon, hiszen így belőle 
is zaklató válna!

Mit tehetünk ellene?

Tippek szülőknek:
– Legyen tudatában annak, hogy akár 
az Ön gyermeke is zaklathat másokat az 
interneten, illetve lehet zaklatás áldozata! 
Intő jel lehet, ha gyermeke feszültnek, 
idegesnek tűnik internetezés vagy 
mobilozás után. 
– Beszélgessen gyermekével arról, hogy 
mire használja az internetet, mobiltelefont!  
Ismerje meg a gyermeke által használt 
szolgáltatások biztonsági eszközeit! 
A legtöbb közösségi oldalnak, chat 
oldalnak vannak „blokkolás” vagy „el-
utasítás” gombjai, biztonsági beállítási 
menüpontja lehetőséget nyújt az online 
üzenetek rögzítésére is. 
– Emlékeztesse gyermekét arra, hogy 
ne válaszoljon a rossz szándékú, zaklató 
üzenetekre!
– Mentse el bizonyítékként a zaklató 
e-maileket, üzeneteket, online beszél-
getéseket!
– Nagyon fontos, hogy a zaklatott gyer-
mek környezete határozottan kiálljon 
mellette. Szülőként ebben mutasson 
példát!
– Jelentse be a zaklatást! Jelezheti a 
szolgáltatónak, a www.biztonságosinternet.
hu oldalon a hotline vonalon vagy forduljon 
a Rendőrséghez!

Információ megosztása 
a tartózkodási helyről
Beszélni kell a megfelelő korban és alkalmas 
időben arról, hogy ne adjon ki információt 
a tartózkodási helyéről. Ez az óvintézkedés 
nem csak arra vonatkozik, hogy a gyermek 
ne árulják el a lakcímét, hogy hova jár 
iskolába vagy sportolni, hanem arra is fontos 
figyelmeztetni őt, hogy ne beszéljen az uta-
zási terveikről vagy arról, hogy mikor nem 
tartózkodik otthon senki. Az ilyen információ 
a legnagyobb ajándék a betörőknek! 

Szexuálisan szókimondó üzenet, 
képek vagy videók
A gyermekek hamar felnőnek, és ez azzal jár, 
hogy a szexualitásukat is elkezdik felfedezni. 
Értesse meg gyermekével, hogy figyelem-
felkeltő, szókimondó fényképet, videót vagy 
üzeneteket ne készítsen, és ne osszon meg 
magáról (vagy másokról). Nemcsak erkölcsi 
kérdés, de a jövőbeli csalódások elkerülése 
érdekében is (főiskola, egyetem, munkavál-
lalás) tanácsos megőrizni a jó hírnevet. Bár-
milyen információ, amit az interneten közzé 
tesz mindörökre ott marad, és mindenki 
láthatja szinte lehetetlen letörölni! 

A chat, mint találkozóhely
A legtöbb chat-rendszerben névtelenül 
vagy álnéven kerülnek egymással kapcso-
latba a résztvevők. Az anonimitás alapján 
olyan emberek kerülnek egymással 
kapcsolatba, akik a normális életben 
sosem ismerkednének meg. Tudatosítsa 
gyermekében, ha valaki a névtelenséget 
kihasználva durván, sértőn, fenyegetőn, 
erőszakosan beszél, azonnal fejezze be a 
beszélgetést és szóljon felnőttnek! 

Használjon megfelelő szűrő-
programokat!   
A szűrőprogramok időkorlátozás funkciója 
használatával kiküszöbölhető, de legalábbis 
keretek közé terelhető a játék- és internet-
függőség. Ezek segítségével szűrhetőek az 
interneten elérhető tartalmak, így megelőz-
hetőek a pedofil jellegű zaklatások, valamint 
az erőszakos tartalmakkal való találkozás. 

Amennyiben tanácsra, lelki segélyre volna 
szüksége (akár névtelenül is), forduljon a 
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványhoz 
a http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu 
honlapon, ahol chatelve is értekezhetnek, 
de a 06-1- 116 111-es számon telefonon is 
elérhetőek éjjel-nappal.

A biztonságos internetezéssel kapcsolat-
ban hasznos információk találhatók az 
alábbi honlapokon:
www.saferinternet.hu
www.internethotline.hu
www.biztonságosbongeszes.org;

A témával kapcsolatban a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Bűnmegelőzési Osztálya „Az Internet 
vonzó, de veszélyes!” címmel készített 
promóciós anyagot, amely megtalálható 
a www.bunmegelozes.eu honlapon. 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság

Az Egri úti Tagóvoda köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik a 2016. 
évben az SZJA 1%-ának felaján-
lásával támogatták az „Egri úti 
Óvodásokért” Alapítványunkat. 
A támogatásból fejlesztő játékokat 
vásároltunk a gyermekeknek. Bízunk 
további támogatásukban.
Az alapítvány adószáma: 8443363-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 
11734107-20116822-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Dohány úti Tagóvoda köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik a 2016. 
évben az SZJA 1%-ának felajánlá-
sával támogatták az „Úszással az 
egészségért” Alapítványunkat. 
A támogatásból udvari játékokat vá-
sároltunk a gyermekeknek. Bízunk 
további támogatásukban.
Az alapítvány adószáma: 8423633-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 
11734107-20108155-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Móra Ferenc úti Tagóvoda köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik 2016. 
évben az SZJA 1%-ának felajánlásával 
támogatták a „Gyermeki Személyi-
ség és Óvodafejlesztési” –  Alapít-
ványunkat.  A támogatásból udvari já-
tékokat vásároltunk a gyermekeknek.  
Bízunk további támogatásukban!

Adószámunk: 18423640-1-05
Az alapítvány számlaszáma: 

11734107-20107783
Alapítvány kuratórium

A „VII. sz. Óvoda Gyermekeiért” 
Alapítvány nevében köszönjük mind-
azok támogatását, akik 2016. évben 
az SZJA 1%-át gyermekeinknek fel-
ajánlották. A támogatásból óvodánkba 
csoportszobai bútort vásároltunk.
Bízunk további támogatásukban! 
Az alapítvány adószáma: 8423468-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 
11734107-20112718-00000000

Alapítvány kuratóriuma

A Deák Ferenc úti Bölcsőde köszönetét 
fejezi ki mindazoknak, akik a 2016. 
évben az SZJA 1%-ának felajánlásával 
támogatták a „Csibe Alapítványt”. 
A támogatásból fejlesztő játékokat 
vásároltunk a gyermekeknek. Bízunk 
további támogatásukban.
Az alapítvány adószáma: 8446816-1-05

Az alapítvány számlaszáma: 
10402733-50526652-69571007

Alapítvány kuratóriuma

Köszönet!

Papné (Bukta Mari)

Matyó Kertbarát Egyesület

Bódi K.



Mezőkövesdi Újság 2018/3            7

MOZAIK

A 13. alkalommal megrendezett eseményen ezúttal is részt vettek 
többek között a térség gazdasági és civil életének szereplői, a térség te-
lepüléseinek polgármesterei, valamint intézményvezetők. Elsőként Tállai 
András államtitkár, országgyűlési képviselő, a bál házigazdája köszön-
tötte a több mint 900 vendéget február 3-án a Városi Sportcsarnokban.

– Azt gondolom, nagyon fontos, hogy legyen 
egy ilyen kiemelkedő kulturális eseménye a város-
nak és Dél-borsodnak. Örülök annak, hogy ennyi 
ember képes összetartani, fontos, hogy ezt az 
összefogást meg tudjuk tartani. Ennek az évnek 
lesz egy különleges küldetése, méghozzá az április 
8-ai országgyűlési választás. Nagyon bízom ben-
ne, hogy a mai estély megfelelő feltöltődést jelent 
majd mindenki számára – mondta Tállai András.

A védnökök közül először Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgár-
mestere osztotta meg gondolatait, aki egyebek mellett a térség összefo-
gásának fontosságáról beszélt.

– Azt gondolom, hogy minden nagy tett, illetve cselekedet mögött 
nagy csapatmunka áll. Nagyon örülök, hogy olyan emberekkel lehetek 
együtt ma este, akiket szeretek és akikkel egyformán gondolkodunk – 
emelte ki Siposné Horváth Anita.

– A Polgári Estély nagy hagyományra tekint vissza. A bál azért is nagyon 
fontos, mert akik itt vannak, azokban közös, hogy együtt gondolkodik és egy 
célért, településének fejlődéséért dolgozik – hangsúlyozta Gál János, Tard 
polgármestere, a bál védnöke. 

VILÁGSZÍNVONALÚ MŰSOR Az est folyamán a Prima Primissima-díjas Mága 
Zoltán hegedűművész és a Budapest Primarius Szimfonikus Zenekar több 
mint egyórás műsorát hallgathatták meg a jelenlévők. A világszínvonalú 
produkcióban eljátszották például Sosztakovics Szvit keringőjét, de felcsen-
dült Liszt Ferenc II. Magyar rapszódiája és Vittorio Monti híres alkotása a 
Monti csárdás is. A műsor keretében színpadra lépett ifjabb. Mága Zoltán 
hegedűművész, Mága Jeniffer énekművész, valamint a Magyar Állami 
Operaház művésze, Kiss B. Attila Kossuth-díjas operaénekes, aki a Bánk bán 
ismert slágerét a Hazám, hazám című dalt adta elő. A fantasztikus hangu-
latú műsorban a Budapest Táncművészeti Stúdió tagjai is közreműködtek, 
előadásukban egy palotást és keringőt is megtekinthettek a vendégek.

Az est folyamán a Kiss Kata Zenekar énekesnője, Kiss Kata a Magyar 
vagyok című dalt énekelte el a jelenlévőknek.

Az ünnepi műsor után a jó hangulatról a Happy Band gondoskodott. 
Az elmúlt évek hagyományait folytatva az est folyamán lehetőség nyílt az 
egri bortermelők, a Juhász Testvérek borainak megkóstolására is.

Mága Zoltán volt 
a sztárfellépő
Mága Zoltán Prima Primissima-díjas hegedűművész és 
a Budapest Primarius Szimfonikus Zenekar voltak az 
idei Polgári Estély sztárfellépői.

Borszentelőt rendeztek
Vince napi borszentelő ünnepséget rendeztek 
a Szent László templomban.
A néphagyomány szerint a bőséges termés érdekében Szent Vincének, a 
szőlészek védőszentjének napján, január 22-én sok bort kell inni. A szőlős-
gazdák a Vince-nap időjárásából és a metszett, úgynevezett „vincevesszők” 
állapotából következtettek a szüret gazdagságára. Hittek abban is, hogyha 
Vince neve napján olvadás van, akkor jó lesz a szőlőtermés. A Bükkaljai Hegy-
község harmadik alkalommal szervezett Vince napi borszentelő ünnepséget 
várunkban, mely szentmisével kezdődött. A szertartást Varga Pál káplán 
celebrálta, melynek végén a bükkaljai borokat dr. Medvegy János plébános 
áldotta meg a Szent László templomban. A január 21-ei ünnepség borkósto-
lóval folytatódott a hittanteremben. Az érdeklődők több Bükkalján, például 
Mezőkövesden, Bogácson készített bort is megkóstolhattak.

Hatodjára öltöttünk jelmezt
Idén, kicsit korábban, január 13-án tartottuk meg a már hagyománnyá vált Ker-
tész Farsangi Batyus Bálunkat, immár hatodik alkalommal. Már decemberben 
sokan érdeklődtek a rendezvény időpontjáról, főleg az 50-60 éves korosztály, 
akik már nagyon várták a bált és akik minden évben eljönnek mulatni, táncolni, 
szórakozni. Már hatodik éve, az egri Satelit zenekar húzza a talpalávalót, azt a 
zenét, amit az említett korosztály még jól ismer. Örömünkre szolgál, hogy egyre 
több fiatal is eljön a bálba, sokan elhozzák a gyermekeket, unokákat is és így 
igazi családias hangulatban telik az este, ahol kicsik és nagyok is beöltözhetnek 
farsangi jelmezbe, különlegessé téve ezzel az estélyt. Jövőre folytatjuk! Köszö-
net a Közösségi Háznak, hogy biztosították részünkre a tánctermet és köszönet 
az önzetlen segítségükért.

1967-ben 38-an ballagtunk a 8.c osztályból a „zárda” iskolában. Mi még az alsó évfo-
lyamokat a „sima” iskolában végeztük. 50 év után találkoztunk, volt akivel fél évszázad 
óta először. Találgattuk, ki kicsoda? A kisdiákok helyett ősz szakállú és hajú emberek 
ültek az iskolapadban. Névsorolvasás után az iskola kápolnájában misén emlékeztünk 
meg elhunyt osztálytársainkról és tanárainkról. Ezután közösen meglátogattuk az 
osztályfőnökünket Molnár Mártonné, Ilike tanárnénit, aki nagyon örült régi kisdiákjai-
nak. Az osztálytársak Egerből, Nyíregyházáról, Budapestről is hazalátogattak. Nagyon 
örültünk egymásnak. A régi emlékek felidézését a Kispipában folytattuk. A mi időnkben 
a „lyányok” még szoknyában jártak, a ruhánkat könyökvédővel kíméltük. Gyalog 
jártunk iskolába a „vasútaljáról” is. Jó korán indultunk, hogy legyen időnk iskola előtt a 
Kavicsoson „sinkózni”. A szánkónkat lovas kocsi után kötöttük, a szünetben piri-feriztünk. 
A régi emlékek felidézésével megállapítottuk – boldog gyerekkorunk volt. Reméljük 
a következő találkozóra nem kell ilyen hosszú időt várni. Szívből kívánom minden 
olvasónak, hogy legyen alkalma átélni hasonló élményeket!

50 éves osztálytalálkozó

B. K.Papné (Bukta Mari)

Matyó Kertbarát Egyesület

Bódi K.

Tállai András

Mága Zoltán és a Budapest Primarius Szimfonikus Zenekar 
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Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
az Önkormányzat 2018. évi költségve-
tésében meghatározott keretösszeg 
terhére a társadalmi szervezetek, egyes 
meghatározott alapítványok, egyesü-
letek, egyházak támogatására.

A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződé-
sek együttműködésének elősegítése, 
a helyi civil szervezetek által az önkor-
mányzat feladatkörébe tartozó vagy 
ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség 
érdekeit szolgáló tevékenységek ellá-
tásának támogatása a működési költ-
ségekhez, illetve programok megvaló-
sításához történő hozzájárulás útján.

I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be a Bíróság vagy 
Törvényszék által jogerősen nyilvántar-
tásba vett, mezőkövesdi székhellyel /
telephellyel/ rendelkező 

a) társadalmi szervezet, 
b) alapítvány – kivéve

ba) a Mezőkövesd Város Önkor-
mányzat intézményei által létreho-
zott alapítvány,
bb) a Mezőkövesd Város Önkor-
mányzat többségi tulajdonában álló 
gazdasági társaságok által létreho-
zott alapítvány,
bc) a Mezőkövesd Város Önkormány-
zat intézményei támogatása érdeké-
ben létrejött alapítvány, 

c) egyesület, 
d) egyház, 

amely megfelel a II. pontban foglalt fel-
tételeknek.

II. Pályázati feltételek:  
(1) A támogatásra az az I. pontban megha-
tározott szervezet pályázhat, amelynek célja:

a) a helyi kultúra megőrzése, helyi ha-
gyományok ápolása vagy,
b) a sport, az egészségmegőrzés terü-
letén biztosítsa a város közigazgatási 
területén lakó állampolgárok jogát a 
rendszeres testedzéshez, a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés terüle-
tén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, 
öntevékeny, önképző, szakképző tan-
folyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetősé-
gek segítését, az ünnepek kultúrájának 
gondozását, az ismeretszerző, az amatőr 

alkotó, művelődő közösségek tevékeny-
ségének támogatását, különös tekintet-
tel a kiemelkedő értékeket produkáló 
művészeti és szellemi alkotóközösségek, 
műhelyek tevékenységére vagy,
d) a helyi idegenforgalom, a helyi 
gyógy-turizmus fejlesztése, vagy
e) a közösségfejlesztés, a rászorulók 
megsegítése, vagy
f) a közrend, a közbiztonság védelme.

(2) Nem jogosult pályázat benyújtására 
az a szervezet:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-
előkészítőként közreműködő vagy 
döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy 
közeli hozzátartozója,
d) olyan egyesület vagy alapítvány illetve 
ezek önálló jogi személyiséggel rendelke-
ző olyan szervezeti egysége, amelyben az 
a)-c) pont alá tartozó személy vezető tiszt-
ségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője, az 
egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy 
képviseleti szervének tagja,
e) az az egyesület, alapítvány, illetve 
ezek önálló jogi személyiséggel ren-
delkező azon szervezeti egysége:

ea) amely a pályázat kiírását meg-
előző öt évben együttműködési 
megállapodást kötött vagy tartott 
fenn Magyarországon bejegyzett 
párttal (a továbbiakban: párt),
eb) amely a pályázat kiírását megelőző 
öt évben párttal közös jelöltet állított 
országgyűlési, európai parlamenti 
vagy helyi önkormányzati választáson,

f) akinek a részvételből való kizártságának 
tényét a közpénzekből nyújtott támogatá-
sok átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 13. § alapján a törvényben megha-
tározott honlapon közzétették.
Ki kell zárni azt a pályázatot, amely-
nek a benyújtója a pályázaton – a 
pályázati eljárás bármely szakaszában 
fennálló körülményre tekintettel – 
nem részesülhet támogatásban.

(3) Támogatásban az a szervezet része-
sülhet, aki: 

a) igazolja, hogy az elmúlt évben tevéke-
nyen részt vett városi kezdeményezésű, 
szervezésű rendezvény lebonyolításában, 
vagy tevékenységét döntően saját tagjain 
kívül álló, Mezőkövesden élő személyek 
érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban 
megjelölt rendezvényt, illetve célt, amelynek 
megvalósítására adott évben vállalkozik.

(4) Nem részesülhet támogatásban az a 
szervezet, aki

a) a pályázati kiírásban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek 
nem megfelelő pályázatot nyújtott be 
és a hiánypótlást az erre való felhívás-
ra sem teljesítette,
b) aki a támogatott tevékenységhez 
esetlegesen szükséges jogerős ható-
sági engedélyekkel nem rendelkezik,
c) a támogató által meghatározott 
mértékű saját forrással nem rendelke-
zik, továbbá azt nem igazolja,
d) a támogatási döntés tartalmát ér-
demben befolyásoló valótlan, hamis 
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott 
vagy ilyen nyilatkozatot tett,
e) jogerős végzéssel elrendelt felszámo-
lási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – 
a megszüntetésére irányuló, jogszabály-
ban meghatározott – eljárás alatt áll,
f) jogszabályban, illetve a pályázati 
kiírásban a támogatási szerződés meg-
kötésének feltételeként meghatározott 
nyilatkozatokat nem teszi meg, doku-
mentumokat nem nyújtja be, vagy a 
megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
g) nem felel meg az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) 
bekezdése szerinti követelményeknek,
h) aki az előző öt évben a támogató által 
biztosított költségvetési támogatás fel-
használásával jogszabályokban vagy tá-
mogatási szerződésben foglalt kötelezett-
ségét megszegve még nem számolt el.

(5) A pályázat kiírását megelőző évben 
alakult szervezet esetén a (3) bekezdésben 
foglaltak hiányában a szervezet nyilatkozhat 
arról, hogy milyen városi rendezvény meg-
valósításához kíván segítséget nyújtani.

(6) A kiíró a célra rendelkezésre bocsá-
tott összeg felosztásánál figyelembe 
veszi a (3) bekezdésben foglalt feltétel 
megvalósulásának gyakoriságát és a 
szervezet aktív tagjainak létszámát.

(7) A működési célra igényelhető és 
kapható támogatás összege az adott 
szervezet teljes működési költségének 
maximum 70%-a lehet.

III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő tá-
mogatás.

IV. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor 
nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. 

V. A benyújtás módja és határideje, 
a döntés ideje:
(1) A pályázatot 1 eredeti példányban kell 
benyújtani, a szervezet képviseletére jogo-
sult személy aláírásával. A pályázat benyúj-
tásáért pályázati díjat nem számolunk fel.
Pályázati hiánypótlásra egy alkalommal 
nyílik lehetőség, a hiánypótlási felhívás kéz-
hezvételétől számított 8 munkanapon belül.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó azonosító adatait, így kü-
lönösen nevét, székhelyét,
b) a pályázó adószámát,
c) a pályázó képviselőjének nevét,
d) a pályázó elérhetőségének megjelölését,
e) a költségvetési támogatásból meg-
valósítani tervezett tevékenységek, fel-
adatok (konkrétan mely önkormányzati 
feladatellátást segíti a pályázó szervezet 
tevékenysége, illetve a tervezett program, 
különösen a helyi közösségek érdekeinek, 
céljainak szolgálata tekintetében), beszer-
zések ismertetését, azok tervezett hatásait, 
összefüggéseit a pályázati kiírásban meg-
jelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez 
kapcsolódó részletes költségtervet,
f) a megvalósítás és a finanszírozás 
tervezett időbeni ütemezését (a meg-
valósítás kezdő és befejező időpontját),
g) a rendelkezésre álló saját és egyéb 
forrás összegét, ezen belül

ga) az államháztartás központi alrend-
szeréből igényelt, kapott egyéb költ-
ségvetési támogatásból, valamint kül-
földi forrásokból származó összeget,
gb) az állam, az Országgyűlés, a 
Kormány, a miniszter, illetve költ-
ségvetési szerv által alapított vagy 
tulajdonolt alapítványtól, közala-
pítványtól, köztestülettől, nonprofit 
vagy más gazdasági társaságtól igé-
nyelt, kapott támogatás összeget,

h) a pályázó bankszámlaszámát.

(3) A támogatási igényhez csatolni kell:
a) igazolást vagy nyilatkozatot a saját 
forrás rendelkezésre állásáról (bank-
számlakivonattal),
b) a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatot
c) a civil szervezet alapdokumentuma-
inak a képviselő által hitelesített má-
solatát (az a civil szervezet, amely már 
nyújtott be ilyen dokumentumot Me-
zőkövesd Város Önkormányzatához és a 
benyújtástól az alapdokumentumokban 
változás nem történt, mentesül ezeknek 
a dokumentumoknak a benyújtása alól)

Pályázati felhívás
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d) a tárgyévet megelőző évről készí-
tett beszámolót, közhasznú szervezet 
esetén közhasznú jelentés letétbe he-
lyezéséről kiadott bírósági igazolást,
e) a pályázó írásbeli nyilatkozatát 
arról, hogy a pályázó civil szervezet a 
támogató ellenőrzéséhez hozzájárul, 
a támogatásból beszerzett 100 ezer 
forint egyedi értéket meghaladó esz-
közöket nyilvántartásba veszi,
f) a pályázó nyilatkozatát a 2007. évi 
CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdés sze-
rinti összeférhetetlenség, illetve érin-
tettség fennállásáról vagy hiányáról,
g) a pályázó közzétételi kérelmét a 
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) be-
kezdés szerinti érintettségről.

A pályázat benyújtásának helye: 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hi-
vatal Szervezési Irodája (Polgármesteri 
Hivatal „A” épület I. em. 23. sz. iroda)  
Benyújtási határidő: 2018. március 29.
Elbírálás: 2018. április 25.
A pályázati adatlap a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodá-
jában (Polgármesteri Hivatal „A” épület 
I. em. 23. sz. iroda) térítésmentesen 
igényelhető, illetve letölthető a www.
mezokovesd.hu honlapról.

VI. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-
testület bírálja el. A pályázati döntés ellen 
jogorvoslatnak helye nincs, arról a Képvi-
selő-testület mérlegelési jogkörében dönt. 

VII. Támogatási szerződés megkö-
tése, a pénzeszközök átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók 
részére történő átadása megállapodás kere-
tében történik. A támogatási összeg folyósí-
tása a támogatott nevére szóló bankszámla-
számra történik. A támogatási összeg több 
részletben folyósítható, a támogatott által 
beadott írásos kérelem alapján.

VIII. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi 
szervezet a támogató nyilatkozatban 
megfogalmazott tevékenység megva-
lósulását követően 30 napon belül, de 
legkésőbb a következő költségvetési év 
január 31-éig köteles elszámolni.

IX. Egyéb rendelkezések:
(1) A Képviselő-testület a civil önszer-
veződő közösségek, sportegyesületek, 
együttesek, klubok, alapítványok, egy-
házi közösségek stb. részére a költség-

vetésben meghatározott keretösszeg 
mértékéig pénzbeli támogatást nyújt. A 
támogatás folyósításának feltétele, hogy 
a szervezet az önkormányzat által meg-
határozott pályázati kiírásban rögzítette-
ket vagy a szervezettel megkötött támo-
gatási szerződésben foglaltakat vállalja. 
(2) A támogatás folyósítására azt követően 
kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel 
az Önkormányzat nevében a polgármester 
„Megállapodás”-t köt a támogatási összeg 
rendeltetésszerű felhasználására, valamint 
annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének feltétele, 
hogy a támogatott szervezet, írásban nyilat-
kozik arról, hogy köztartozás nem terheli, 
illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé 
fennálló tartozása nincs, valamint, hogy 
megfelel a közpénzekből nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 
(4) A támogatott jogosult részben, vagy 
egészben lemondani a támogatásról, ameny-
nyiben az általa vállat feladat objektív okból 
nem vagy csak részben valósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az 
átvett támogatást vagy annak egy részét 
jogtalanul vette igénybe, azt nem a pá-
lyázatban megjelölt programra, feladatra 
használta fel, vagy a támogatások igénylé-
séhez valótlan adatokat szolgáltatott, a tá-
mogatást az önkormányzat fizetési szám-
lájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szer-
vezet a pályázatában megfogalmazott 
cél, illetve a támogató nyilatkozatban 
megfogalmazott tevékenység megva-
lósulását követően 30 napon belül, de 
legkésőbb a következő költségvetési év 
január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolá-
sát (amely szöveges beszámolóból, a fel-
használást igazoló számlamásolatokból 
és a támogatási szerződés mellékletét ké-
pező számadásból áll) a revizori feladatok 
ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának 
előfeltétele, hogy a támogatott szervezet 
hiánytalanul eleget tett számadási kötele-
zettségének és a beszámoló ellenőrzésével 
megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, 
nem normatív, céljellegű működési és 
fejlesztési támogatások kedvezménye-
zettjeinek nevét, a támogatás célját, 
összegét - a kettőszázezer forint alatti 
támogatások kivételével - az önkor-
mányzat honlapján kell közzétenni. 

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal pályázatot hirdet 

segédfelügyelő 
munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: 
határozatlan idejű munkaviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Mezőkö-
vesd város közigazgatási területe

A munkáltató székhelye: 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Rendészet, 3400 Mezőkövesd, Má-
tyás király u. 112.

A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: 
Közterület felügyelő irányítása és 
felügyelete mellett közreműködik a 
közterületi rend és tisztaság védel-
mében, az önkormányzati vagyon, 
a közterület, az épített és természeti 
környezet, a közrend, közbiztonság 
védelmében. Közreműködik a tár-
sadalmi bűnmegelőzési feladatok 
ellátásában, állategészségügyi és 
ebrendészeti feladatok ellátásában, a 
közlekedés rendjének biztosításában.
 
Jogállás, munkabér és juttatások: 
A jogállásra, a munkabér megálla-
pítására a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény, az egyéb 
juttatásokra a Mezőkövesdi Közös Ön-
kormányzati Hivatal munkaviszonyban 
foglalkoztatott dolgozóira vonatkozó 
szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 
– magyar állampolgárság, 
– cselekvőképesség, 
– büntetlen előélet, 
– középfokú iskolai végzettség
 (érettségi), 
– „B” kategóriás jogosítvány,
– felhasználói szintű irodai alkalma-
zások ismerete,
– fizikai és pszichikai alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: 
Rendészeti munkakörben szerzett 
tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: 
kiváló kommunikációs készség, 
megbízhatóság, 
precíz felelősségteljes munkavégzés,
fizikai állóképesség, 
stressz-tűrő képesség. 

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, képzettséget 
tanúsító okirat(ok) másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítvány, vagy annak 
igénylését igazoló bizonylat 
– szakmai önéletrajz, 
– nyilatkozat arról, hogy benyújtott pá-
lyázatát és a személyes adatait a pályáza-
ti eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Vígh Henrik Iro-
davezető nyújt a 49/511-515 tele-
fonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 
– Postai úton, a pályázatnak a Mező-
kövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
címére történő megküldésével (3400 
Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a mun-
kakör megnevezését: „segédfelügyelő”. 
– Elektronikus úton dr. Jakab Orsolya 
jegyző részére a jegyzo@mezokovesd.
hu e-mail címen keresztül. 

A pályázati eljárás, a pályázat el-
bírálásának módja, rendje: 
A pályázatok elbírálásáról a polgármes-
ter egyetértésével a munkáltatói jog-
kört gyakorló jegyző dönt. A jogviszony 
6 hónap próbaidő kikötésével tölthető 
be. A kinevezési jogkör gyakorlója fenn-
tartja a jogot, hogy a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. február 25.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Álláspályázat
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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
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
Jegyes kurzus indul február 17-én, 11 órától.
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent 
László Plébánián. Minden hónap utolsó va-
sárnapján liturgikus szolgálat a Szent László 
templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától Ifjúsági hittan
Szent László Kórus: Szombatonként és/
vagy vasárnap kóruspróba 
Minden hónap második vasárnapján és 
ünnepek alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.
facebook.com/kamarakorus.szentlaszlo

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 hónap második és negyedik pén-
tekjén 17–19 óráig ifjúsági óra a parókián.

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

EGRI GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
Szent Liturgia a mezőkövesdi 
görögkatolikus kápolnában (Gaál István u. 
1., a Közösségi Ház mögött): 
február 25-én (vasárnap) 17 órakor. 

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl 
ügyeleti készenléti rend:

ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) 
hétköznap és szombaton: 20–22 óráig,  

vasárnap: 18–22 óráig, 
ünnepnapokon: 8–22 óráig. 

KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra) 
csak sürgős esetben: 22–8 óráig 

(hétköznap 7.30 óráig) 

február 4–10-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.) 

február 11–17-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

február 18–24-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 8–13 óráig

február 10.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

február 17.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

február 24.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

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 január 16. és 29. között 

2 házasságkötést és 14 halálesetet anyaköny-

veztek. Az alábbiak, illetve hozzátartozóik 

járultak hozzá a nevek közléséhez.

Házasságkötés:

Baranyi Péter – Bíró Nikolett

Farkas Tamás – Bán Melinda

Haláleset:

Kispál Istvánné 89 éves,

Balog Zoltán 61 éves,

Mezei Zoltán József 53 éves,

Varga Józsefné 86 éves,

Lakatos József 87 éves 

mezőkövesdi lakos.  

A Szent László Egyházközség 
továbbra is kéri, hogy a 
hozzátartozók szíveskedjenek 
az 1992 előtt lejárt sírhelyeket 
mielőbb megváltani!

A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató 
és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: 
jó társaság, 

színes programok, 
hivatalos ügyek intézésének segítsége, 

egészségügyi ellátás szervezése

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 90. 
Nyitvatartás: 7–15 óráig (munkanapokon)



Mezőkövesdi Újság 2018/3            11

Stopper

február 9. péntek
10.30-tól 17.30-ig Váradás a Közösségi Ház D épületében
február 10. szombat
9 órától Kézműves Szombat – Csillogó álarcok kartonpapírból – a 
Gyermekkönyvtárban
február 14. szerda
15 órától Szent László alakja mondáinkban – kiállítás-megnyitó 
a Szent László Gimnázium pályázatára érkezett diákalkotásokból a 
Közösségi Ház aulájában
február 15. csütörtök
18 órától Piros bugyelláris – vígjáték 2 részben a Körúti Színház 
előadásában a Közösségi Házban
február 17. szombat
16 órától Mazsola és Tádé – zenés bábjáték az Ametist Bábszínház 
előadásában a Közösségi Házban
február 17. szombat
18 órától Szép kis família – a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 
előadása a Közösségi Házban
február 19. hétfő
17 órától Kertbarát Klub a Közösségi Házban
február 20. kedd
17 órától Mindennapi életünk a holisztikus szemléletmód szerint: 
Miért betegítjük meg testünket? című előadás a Közösségi Házban
február 21. szerda 
17 órakor Növendékhangverseny a zeneiskolában
február 23. péntek
16 órától Mezőkövesdi Fotóklub a Közösségi Ház D épületében. 
Téma: fotóalbumok
február 28. szerda
„Szökjön ki egy fürdőbe!” – Zsóry Gyógy- és Strandfürdő

február 10. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC - Törökszentmiklósi KE NB I/B férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban
február 24. szombat
17 órától Mezőkövesd-Zsóry FC – Puskás Akadémia NB I-es férfi 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban
február 25. vasárnap
18 órától Mezőkövesdi KC – MOL-Pick Szeged U20, NB I/B kelet 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

PALETTA

Hívogató

FOGADÓÓRÁK 
 

Dr. Fekete Zoltán polgármester minden hónap első csütörtökén 
tart fogadóórát a Közös Önkormányzati Hivatal A-épületében 
(Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.), melyhez előzetes bejelentke-
zés szükséges a 49/511-500-as telefonszámon. 
E-mail: polgarmester@mezokovesd.hu

Vámos Zoltán alpolgármester minden hónap első csütörtökén 15–18 
óráig, valamint szükség esetén külön megjelölt időpontban tart foga-
dóórát. Telefon: (49) 511-540. E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.hu

Dr. Jakab Orsolya jegyző minden hónapban egy alkalommal, 
a jegyzői titkárságon történő bejelentkezést követően, előzetes 
időpont-egyeztetés alapján tart fogadóórát. Telefon: (49) 511-
540. E-mail: jegyzo@mezokovesd.hu

17 órától: A szabadság ötven árnyalata
magyarul beszélő, amerikai romantikus dráma, 2018

19 órától: Valami Amerika 3.
magyar vígjáték, 2018

Moziajánló február 21. szerda 
Közösségi Ház

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet, valamint Mezőkövesd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően 
tájékoztatom, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata a település 
érvényben lévő településrendezési terveinek módosításáról szóló 
tervanyagának végleges kidolgozása előtt a 314/2012. Kormány-
rendelet rendelkezései értelmében az előzetes tájékoztatási eljárást 
lefolytattuk, s annak figyelembe vételével a véleményezési eljárás 
tervanyagát elkészítettük.

A tervezett változtatásokkal kapcsolatban észrevételeiket, javas-
lataikat – a nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől 
számított 21 napig, azaz 2018.02.15-ig adhatják meg Toma Tibor fő-
építésznek címezve (3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) postai 
levélben, vagy elektronikus levélben (foepitesz@mezokovesd.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megren-
dezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2018. 02.07.-én 16.00-kor 
kerül megtartásra a mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal B. épület 
tárgyalótermében (Mezőkövesd, Mátyás király út 112.).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott 
határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail cí-
mének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba. Civil szervezet 
esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági 
bejegyzésről szóló jogerős végzést is csatolni kell.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
A Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt. felvételt hirdet gépkocsiveze-
tő munkakörbe hulladékszállító autóra. 
Elvárt jogosítvány C, E kategória. GKI igazolvány szükséges. 
Bér megegyezés szerint.
Jelentkezés a cég központjában Mezőkövesd, Dózsa Gy. u. 2. 
munkanapokon 8-15 óra között.

FELHÍVÁS
Véleményezési anyag ismertetése Mezőkövesd város

Településrendezési Tervének és Helyi Építési Szabályzatának 
módosításáról 

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Mezőkövesdi VG Nonprofit Zrt.
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Tisztelt lakásszövetkezeti 
és társasházi Tulajdonosok!
Lakásszövetkezetünk a 2017-es esztendőhöz hasonlóan idén, 2018-
ban is kiemelt figyelmet fordít a lakásszövetkezeti részközgyűlések, 
valamint társasházi közgyűlések előkészítésére. Ennek kapcsán sze-
retnénk időben felkészíteni minden érintett tulajdonost a 2017-es 
esztendő pénzügyi beszámolójával kapcsolatos, és önálló napirendi 
pontként szerepeltetett témakörök ismertetésével kapcsolatosan.

Kifejezetten lakásszövetkezetet érintő napirendi pont-
ként szerepeltetnénk a küldöttek újra választását. Az álta-
lános tapasztalatunk, hogy a részközgyűlések és a küldöttgyűlések kezdik 
elveszíteni a törvényi lehetőség adta funkciójukat. A tulajdonosok által 
megválasztott küldöttek alacsony számban vesznek részt a részközgyűlése-
ken, valamint küldöttgyűléseken. Szeretném nyomatékosan kiemelni, hogy 
amennyiben nincs megfelelő érdeklődés, és részvétel a küldöttgyűlésen, 
fennállhat annak a veszélye, hogy érvénytelen lesz a küldöttgyűlés, mely-
nek ismétlését a törvényes kiértesítés előírt kereteinek okából nem tudjuk 
elvégezni. Ebben az esetben a pénzügyi beszámoló, mérleg eredmény 
beszámoló, valamint a következő évi pénzügyi terv nem kerül elfogadásra. 

A fenti probléma megelőzése érdekében javaslom, hogy 
történjen meg a küldöttek újra választása.

Az újonnan megválasztott küldöttek pedig írásban vállalják, hogy részt 
vesznek a küldöttgyűlésen, valamint hogy munkájukkal segíteni kívánják a 
lakásszövetkezet tevékenységét. 

Közös lakásszövetkezetet, valamint társasházat érintő 
napirendi pontként szerepeltetjük a Házirend elfogadását. 
A megújult Házirend javaslatunk korszerű formában kezeli a tulajdonosok 
harmonikus együttélését segítő rendszer megvalósítását. Az ismertetését 
követően tisztelettel kérjük tehát a Házirend elfogadását.

Kifejezetten a társasházak törvényes működését segíti az 
Ingatlan kezelési szerződés, melynek előzményei 2015. évre nyúl-
nak vissza. Az ingatlankezelési szerződés a társasházak esetében szükséges, 
hogy létrejöjjön. Csak azon társasházak esetében szerepeltetjük 
napirendi pontként az ingatlankezelési szerződést, ahol 
valamilyen oknál fogva nem sikerült elfogadtatni a szerző-
dést. A napirendi pontokat gazdagítaná továbbá a lejárt Fundamenta 
lakáskassza pénzösszegének felhasználása, valamint újra-
kötések mértékének szavazattal történő megerősítése.

Vannak konkrétan olyan épületek, amelyek nem rendelkeznek 
kellő anyagi forrással az előttük álló felújítás vagy karbantartás el-
végzése tekintetében. A felmerülő igények és kötelezően elvég-
zendő feladatok biztosítása érdekében kölcsönszerződést 
kötünk az OTP vagy Fundamenta lakáskasszával, melynek 
törvényes alapjait a közgyűlések alkalmával fogjuk megal-
kotni. Tehát napirendi pontként szerepeltetjük a kölcsönfelvételt. 
Felhívjuk a tisztelt érintett lakótömbök tulajdonosainak a figyelmét, 
hogy ezen napirendi pont megköveteli a 75%-os támogatottságot, 
ezért tisztelettel kérek minden tulajdonost, hogy amennyiben a 
közgyűlési vagy részközgyűlési meghívó alapján a fenti tárgyban  
érintett, szíveskedjen minél nagyobb számban részt venni a részt 
venni a  meghirdetett közgyűlésen. Ez a kérés természetesen min-
den tulajdonosra vonatkozik, hiszen csak abban az esetben tudjuk 
közösen formálni a jövőt és elvégezni a fenti feladatokat, ha minden 
lakótömb minél nagyobb számban képviselteti magát.

Együttműködésüket előre is köszönöm!
Póta László 

Elnök

Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről szól” 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Iroda
Közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.

A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök:
A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 
LXII. tv., valamint a helyi szabályozás szerint 
a közterületek jogszerű, rendeltetésszerű és 
rendeltetéstől eltérő használatának, a köz-
területen folytatott engedélyekhez, illetve 
közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevé-
kenység ellenőrzése. A közterületek rendjé-
nek, tisztaságának ellenőrzése, a szükséges 
és elégséges intézkedések megtétele, vétség 
esetén annak szankcionálása a rendelkezésre 
álló eszközzel. Közreműködés az épített- és 
természeti környezet védelmében. A fenti 
törvényben meghatározott egyéb feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. 
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet,
– középfokú képesítés, közszolgálati kö-
zépiskolai végzettség; vagy középiskolai 
végzettség és közszolgálati szakképesítés 
vagy középiskolai végzettség és közterü-
let-felügyelői vizsga,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közterület-felügyelői munkakörben szer-
zett – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
– a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott for-
mátumú fényképes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata,
– iskolai végzettséget, szakképesítéseket 
igazoló okiratok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatban továb-
bi információt Dr. Jakab Orsolya nyújt, a 
49/511-540-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 
megküldésével (3400 Mezőkövesd, Mátyás 
király út 11.2). Kérjük, a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: SZE/55/2018, valamint a munkakör 
megnevezését: Közterület-felügyelő.
– Elektronikus úton Dr. Jakab Orsolya 
részére a jegyzo@mezokovesd.hu e-mail 
címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. február 25.

A pályázati kiírás további közzétételi 
helye, ideje: Mezőkövesd Város honlapja 
– 2018. február 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ:
A pályázatot a polgármester egyetértésével a 
jegyző bírálja el. A kinevezés feltétele egészség-
ügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság a 78/1999. 
(XII. 29.) Eüm-BM. Együttes rendeletben fog-
laltak szerint. A kinevezés határozatlan időre 
szól, hat hónapos próbaidő kitöltése mellett. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban to-
vábbi információt a mezokovesd.hu 
honlapon szerezhet.

Álláspályázat

Dr. Jakab Orsolya
jegyző
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A hagyományteremtő szándékkal 
életre hívott sporteseményen a 
dél-borsodi térség településeinek 
csapatai, hat csoportban küzdöttek 
meg egymással a továbbjutásért. 
A mérkőzéseket a Szent László 
gimnázium tornatermében és a 
Városi Sportcsarnokban játszották 
le január 27-én és 28-án. A csoport-
mérkőzések után kialakult a legjobb 
16 mezőnye. A nyolcaddöntőket 
követően a negyeddöntőkkel foly-
tatódott a torna, ahonnan Bogács, 
Nyékládháza, Tibolddaróc és Tiszake-
szi jutott be a legjobb négy közé.

IZGALMAS VÉGJÁTÉK Az elődöntők 
során a rendes játékidőben nem 
született gól, a Tiszakeszi gárdája 
Tibolddaróc, míg a bogácsiak Nyék-
ládháza ellen győztek büntetőkkel. 
A bronzmérkőzésen szintén nem 

rezdültek meg a hálók, az idegek 
párharcát a tibolddaróciak bírták 
jobban, így ők szerezték meg a 3. 
helyet. A döntőben a bogácsiak 
magabiztos, 3-0-ás sikert értek el 
Tiszakeszi ellen, ennek köszönhetően 
megnyerték a viadalt.

– Minden egyes tornán történő 
részvétel, illetve győzelem nagy 
dolog. A mostani siker azért is külö-
nösen értékes, mert 33 csapat indult 
– emelte ki Sivák Sándor, az első 
helyezett bogácsiak játékos-edzője.

EREDMÉNYHIRDETÉS Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen Tállai András 
értékelte a tornát. Elmondta, hogy 
már évekkel ezelőtt megfogalmazó-
dott benne a régiós torna megszer-
vezésének ötlete. 

– Szombaton és vasárnap 33 csa-
pat 400 labdarúgója 92 mérkőzést 
játszott itt, valamint a gimnázi-
umban. A torna célja a volt, hogy 
a fiatalok idejöjjenek, érezzék jól 
magukat és a közönség jól szórakoz-
zon. Nagyon bízom benne, hogy egy 
év múlva is lesz energia, erőforrás és 
akarat arra, hogy megszervezzük ezt 
a tornát – mondta Tállai András.

Az eredményhirdetésen az első négy 
helyezett kapott elismerést, emellett 
különdíjak is gazdára találtak. A legjobb 
kapus a tibolddaróci Juhász György lett, 
míg a gólkirályi címet a Nyékládházát 
erősítő Burai Gábor szerezte meg 7 
találattal. A legjobb mezőnyjátékosnak 
járó elismerést a bogácsi Stefanecz 
Máté kapta meg. A díjakat és elismeré-
seket Tállai András és dr. Fekete Zoltán 
polgármester adta át.

Bogácsi siker a teremtornán

A Bogács csapata nyerte meg az I. Dél-borsodi Terem-
tornát. A városunkban rendezett kispályás megmére-
tésen összesen harminchárom csapat vett részt. 

Megnyerte az éremfutamot Érdi Mária a Miami Világkupán, amit 
január 23-a és 28-a között rendeztek. A 2017-18-as világkupa sorozat 
második versenyén a mezőkövesdi vitorlázó futamgyőzelemmel 
kezdett, majd az utolsó három futamban első, második és harmadik 
helyet is szerzett. Mári a kitűnő hajrának köszönhetően részt vett az 
éremfutamban, ahol óriási küzdelemben utasította maga mögé a 
teljes mezőnyt, köztük a világbajnok Alison Young-ot. A fiatal kövesdi 
vitorlázó így összetettben az előkelő 4. helyen végzett.

Az élre vitorlázott

A sakkban is létezik hajszál. Az hiányzott a döntetlenhez a 
legutóbbi, az Edelényi VSE elleni összecsapáson. Az összesen 9, 
remivel vagy vereséggel végződött mérkőzés egyikén kellett vol-
na még fél pontot szerezni, és akkor megvan a 6-6-os döntetlen, 
ami már egy pontot ért volna. Így azonban bosszankodhatunk 
a 6,5-5,5 arányú vereség miatt. De ne legyünk telhetetlenek! A 
meccs előtt kiegyezett volna a csapat egy ilyen szoros ered-
ménnyel, hiszen az edelényiek értékszám szerint 12 táblából 11 
táblán erősebbek voltak, helyenként 100-200 ponttal. Értékes 
döntetlent ért el Barabás Tibor a 2., és Zelei Zoltán az 5. asztal-
nál. Együttesünk az eddig megszerzett 7 pontjával a mezőny 
második felének az élcsapata, a 7. helyet foglalja el a tabellán.

Győzött: Hunkó György, Hajnal Gyula és Póta Lajos        
Döntetlen: Becskei Zoltán, Barabás Tibor, Hevesi Zoltán, Zelei 
Zoltán, Pap Kristóf
Játszottak még: Sallai János, Kelemen György, Nyíri Dániel és 
Csontos Dominik        

A következő, 8. fordulóban, február 18-án 10 órától a 
Nyíregyházi Sakk Iskola SE lesz az ellenfél a Nyíregyházi 
Sportcentrumban.

Kiválóan szerepeltek a Mezőkövesd Zsóry SE ökölvívó szakosz-
tályának sportolói a januárban rendezett versenyeken. Az Egri 
Régió Központ szervezésében első alkalommal rendezték meg 
a Gyerek Küzdő Gálát. A január 20-ai sporteseményen a nagy 
létszámra való tekintettel két ringben küzdöttek meg egymással 
a csapatok. Városunkat négy fiatal bokszoló képviselte, akik 
közül mindenki kétszer lépett szorítóba. Lukács László, Berki 
Ferenc és Berki Armand az „A”, valamint a „B” ringben is győzött, 
míg Mezei László mindkétszer vereséget szenvedett.

Hajszál híján pontszerzés...

Remek évkezdés

bokri

Dr. T. B.

bokri

A kétnapos kispályás 
labdarúgó-versenyen részvevő 

együtteseket a torna 
főszervezője és ötletgazdája, 

Tállai András köszöntötte bokri
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Az OTP Bank Ligában szereplő labdarúgóink január 24-én a szlovák első 
osztályú Michalovce ellen léptek pályára hazai környezetben. A találkozó 
első félidejében a vendégek játszottak mezőnyfölényben, de veszélyesebb 
lehetőségek labdarúgóink előtt adódtak. A 37. percben vezetést szerzett 
együttesünk, Mlinar indítása után Baracskai lépett ki jó ütemben és higgad-
tan a kapu közepébe helyezett. Fordulás után a szlovák gárda is eljutott a 
kapuig, ugyanakkor együttesünk is többször növelhette volna előnyét, újabb 
gól azonban nem született a lefújásig.

Labdarúgóink január 27-én az NB II éllovasát, az MTK Budapest gárdá-
ját fogadták Mezőkövesden. A kiegyenlített találkozó 38. percében Oláh 
gyönyörű sarkazása után Bognár lőtt a kapuba, majd öt perccel később 
Koszta növelte tovább az előnyt. Egy óra elteltével Baki közeli találatával 
szépítettek a fővárosiak, így az összecsapás 2-1-es kövesdi sikerrel zárult. A 
mérkőzésen Ndongmo Delio Alex (támadó) és Onana Fabrice Badouidana 
(középpályás) személyében két kameruni próbajátékos is lehetőséget kapott 
csapatunkban.

EDZŐTÁBOR Labdarúgóink január 31-étől 10 napig Törökországban, Belekben 
folytatják a felkészülést az OTP Bank Liga tavaszi küzdelmeire. Az edzőtáborba 
összesen 26 játékos utazott el, köztük a két kameruni labdarúgó és Nico Dao, 
aki mali állampolgárságú támadó. Csapatunk február 2-án az ukrán élvo-
nalban szereplő FK Stal ellen 2-1-re győzött, míg egy nappal később az orosz 
másodosztályú Chayka ellen 2-1-re kikapott.

A Mezőkövesd Zsóry FC első hat fordulójának menetrendje:
Február 24. (szombat) 17 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC
Március 03. (szombat) 17 óra: Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC
Március 10. (szombat) 17 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Swietelsky Haladás
Március 17. (szombat) 17 óra: Debreceni VSC – Mezőkövesd Zsóry FC
Március 31. (szombat) 17 óra: Mezőkövesd Zsóry FC – Paksi FC
Április 07. (szombat) 14 óra 30: Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC

Edzőmeccseket 
játszottak
Elkészült az OTP Bank Liga első hat tavaszi forduló-
jának pontos menetrendje. A Mezőkövesd Zsóry FC 
két felkészülési mérkőzést játszott le hazai pályán 
január végén.

Egy döntetlen mellett két vereséget szenvedett a Mezőkövesd 
Zsóry szurkoló csapata a III. Bánka-Rakaczki emléktornán. A 
16 csapat részvételével rendezett jótékonysági sportesemény-
nek Ercsi és Százhalombatta adott otthont január 27-én. A 
kövesdi drukkerek az „A” csoportban a Pakssal 1-1-es döntet-
lent játszottak, a Vasas ellen 3-1-re, míg az MTK ellen 2-1-re 
kaptak ki, így nem jutottak tovább. A tornát az Újpest 1885 
Szurkolói Klub nyerte meg. A megméretés egyik fénypontja-
ként az Újpest Legendák és Barátok a DVTK Öregfiúk csapa-
tával játszott gálamérkőzést, melyen többek között mezőkö-
vesdi kötődésű játékosok, Sivák Sándor, Tábori István, Farkas 
János és Véber György is pályára lépett.

Tisztes helytállás

Mizse KC – Mezőkövesdi KC 32-34 (18-16) 
A tabella 3. helyén álló együttesünk a 11. pozíciót elfoglaló Mizse 
KC vendégeként lépett parkettre február 3-án. Az első félidő 
hektikusan alakult, a hazaiak két góllal indítottak, majd az MKC 
fordított, viszont néhány perccel később ismét a vendéglátóknál 
volt az előny. Együttesünk játékát sok pontatlanság jellemezte az 
első harminc percben, főként védekezésben voltak hiányosságok, 
ennek eredményeként kétgólos lajosmizsei vezetésnél vonulhattak 
pihenőre a felek. Fordulás után gyorsan fordult a kocka, Drizner 
Péter gárdája stabilabban játszott és átvette a játék irányítását, 
valamint ezzel együtt a vezetést. Csapatunk ebben a játékrészben 
védekezésben és támadásban is egyenletesen jó teljesítményt 
nyújtott és a vezetést nem adta ki a kezéből. Az MKC játékosai kö-
zül összesen öten, Padla, Jancsó, Menyhárt, Kovács, valamint Jóga 
egyaránt 6 gólt dobott a találkozón. Kézilabdázóink 13 forduló 
után a 2. helyen állnak a tabellán 19 ponttal.

FELKÉSZÜLÉS A bajnoki rajt előtti napokban két edzőmérkő-
zést játszottak le Drizner Péter tanítványai, mindkettőt hazai 
környezetben. Együttesünk január 25-én gólgazdag találkozón 
36-36-os döntetlent játszott a Nyíregyházi SN Kft. gárdájával. Öt 
nappal később az ÓAM-Ózdi KC ellen 16-11-es félidei vezetés után 
fölényes, 33-23-as győzelmet aratott az MKC.

ÚJ KAPUS Az Ózd elleni találkozó második félidejében pályára 
lépett csapatunk új kapusa, Pásztor Imre. A hálóőr a Szeged 
korosztályos és felnőtt csapataiban pallérozódott, majd egy évre 
Balmazújvárosba került, ahonnan Mezőkövesdre igazolt. A 21 éves 
játékos a korosztályos válogatottak mellett meghívót kapott a 
magyar B válogatottba is. Tehetségét már az Ózd elleni mérkő-
zésen is bizonyította, hiszen több távoli lövést és ziccert is hárított.

UTÁNPÓTLÁS Egy arany- és egy bronzérmet szereztek a Mezőkövesdi 
KC korosztályos csapatai a január 26-a és 28-a között rendezett 
HUN-IOR Nemzetközi Kézilabda Kupán. A kövesdi serdülők a 
Nyíregyháza 15-14-es, a román Baia Mare 29-20-as és a Kecskemét 
17-13-as legyőzését követően a döntőben 25-16-ra nyertek az Oros-
háza ellen. Az ifjúsági csapat a KSI (28-26) és a Hajdúnánás ellen 
(26-16) nyert, emellett 26-26-os döntetlent játszott a Baia Mare 
csapatával. A bronzmérkőzésen a DEAC gárdáját 27-17-re múlták 
felül kézilabdázóink. Két kövesdi játékos különdíjat vehetett át, a 
serdülőknél Pelyhe Patrikot a legjobb kapusnak választották, míg az 
ifjúságiaknál Dohány Rajmund lett a gólkirály 40 találattal.

Győzelemmel 
kezdte meg tavaszi 
szereplését a Mező-
kövesdi KC felnőtt 
csapata az NBI/B 
Keleti csoportjá-
ban. Kézilabdá-
zóink Lajosmizsén 
vendégeskedtek a 
bajnoki nyitányon.

Sikeres szezonnyitó

bokri bokri

Bódi Krisztián
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Az akció 2018. február 5-től visszavonásig érvényes a kiemelt csomagokra (digitális D3,  
FTTH és VDSL területen a Tripla L és rezes területen a Tripla M csomagra), új lakossági ügyfelek  
részére. A Csepel Torpedo kerékpár heti sorsolásában csak új előfizetőink vesznek részt,  
a játékszabályzat szerint, 2018. február 5-től április 30-ig. A kép illusztráció.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt  
csomagokban. Garantált letöltési sebesség technológiától függően  
50 Mbit/s vagy 13 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról,  
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon,  
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A, Tel.: +36 20 220 1184

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV  
ÉS TELEFON

BESZÁLLSZ?

NYERJ TORPEDO KERÉKPÁRT A HETI SORSOLÁSOKON!

HAVI

4 590
FORINTÉRT

Fizetett hirdetés


