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Az elmúlt esztendők hagyományát követve idén is, advent négy vasár-
napján megszervezte városunk önkormányzata a közös gyertyagyújtá-
sokat. Minden alkalommal egy, a település iskolásai, óvodásai, illetve 
civil szervezetek tagjai által bemutatott ünnepi műsort követően meg-
gyújtották a gyertyát a Matyó Kertbarát Klub Egyesület tagjai által ké-
szített koszorún. A program végén meleg teával és forralt borral vártak 
a Szent László téren mindenkit.

Adventigyertyagyújtás

Gyerekeknek MuzsIkáltak A Kiss Kata Zenekar december 19-
ei koncertjén a téli évszakkal kapcsolatos játékkal, közös éneklés-
sel és szaloncukorral kedveskedett a mezőkövesdi gyerekeknek. 
Az együttes az önkormányzat jóvoltából hamisítatlan ünnepi 
hangulatot varázsolt ismert karácsonyi- és gyermekdalokkal a 
Közösségi Házban. 

A zeneiskola hangversenyterme december 19-én is 
megtelt zenekedvelőkkel. A Karácsonyi házimuzsika 
elnevezésű programon a növendékek és tanárok 
számos hangszert megszólaltatva teremtettek kelle-
mes, meghitt hangulatot.Há

zim
uz

sik
a

„Szép rózsabimbó nyílt ki...” címmel koncertet adtak a 
Mozer testvérek december 21-én a Városi Galériában. 
Takácsné Mozer Boglárka, Mozer Attila, Mozer Előd, szü-
leik, Mozerné Horga Stefánia és Mozer János, valamint 
hozzátartozóik jóvoltából egy kellemes, bensőséges órát 
tölthettek el a koncertre ellátogatók.

Hangulatos, családi koncert

a teMploMÉrt Énekeltek December 28-án meg-
tartotta hagyományos karácsonyi hangversenyét a 
Szent László Kamarakórus a Szent László templom-
ban. Ez alkalommal a koncert egyben jótékonysági 
célt is szolgált a templom belső felújításáért. A kórus 
a hangverseny első felében azt az összeállítást adta 
elő, amellyel a közelmúltban az Éneklő Magyarország 
elnevezésű kórustalálkozón gálakórus minősítést 
kapott. A műsor második felében egyházi, karácsonyi 
dallamok csendültek fel. 

Karácsonyi ünnepséget 

rendeztek az Add a Kezed 

Lakóotthonban december 18-án. 

A gondozottak betlehemes 

műsorát, valamint 

dalokból, versekből álló 

összeállítását tekinthették 

meg a jelenlévők. 
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Kéziratokat, fotókat nem áll módunkban megőrizni, 
visszaküldeni. Olvasói leveleket a lap lehetőségeihez 
igazítva, szerkesztve, rövidítve közlünk. 

Ünnepélyes keretek között avatták fel 
a szent István király tiszteletére emelt egész alakos 

bronzszobrot a Jézus szíve templom mellett december 22-én. 
az impozáns alkotás, melynek elkészítésére 4 millió Ft-ot nyert 

városunk, nagy róbert művész munkáját dicséri.

Dr. Fekete Zoltán polgármester köszöntőjében 
kiemelte, hogy nagy ajándékot kapott Mezőkövesd 
azzal, hogy elkészülhetett a szobor. A királyt nem ko-
ronával, jogarral és országalmával ábrázolja, hanem 
az államalapító, az államot megszilárdító, a hazánkat 
a külső és belső ellenségektől megvédő Szent Istvánt 
karddal a kezében. A városvezető hozzátette, min-
den mezőkövesdi köszönettel tartozik Szent István 
királynak, melyet városunk a szobor felállításával 
fejezett ki. A polgármester azt kívánta, hogy Szent 
István továbbra is vigyázzon a Kárpát-medencei ma-
gyarságra és ez a csodás ajándék jelképezze azt, hogy 
mi hiszünk és bízunk a jövőben. 
 
MeGMentette a neMzetet Tállai András, a 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára 
elmondta, hogy Szent István nagy tettet hajtott 
végre, hiszen a királyság megalapításával biztosította 
a magyarság megmaradását, összetartotta a nemze-
tet és megmentette a széteséstől. Kiemelte, Mező-
kövesd egy olyan város, melynek rangja és térségi 
szerepe miatt jogos elvárás, hogy az itt élők méltó 
módon emlékezhessenek meg a nemzeti ünnepek-
ről. Az államtitkár hangsúlyozta, a mély vallásosság-
nak köszönhetően a mezőkövesdi emberek körében 
nagy tisztelet és megbecsülés övezi az államalapító 
személyét, ezért régóta jogos igény, hogy köztéri 
szobrot avathassanak a tiszteletére. 

ÜnnepÉlyes leleplezÉs Tállai 
András államtitkár, dr. Fekete Zol-
tán polgármester és Nagy Róbert 
alkotó leplezte le a bronzszobrot, 
majd Berkes László, a Jézus Szíve 
templom plébánosa áldotta meg 
az alkotást. Ezt követően Tállai 
András és dr. Fekete Zoltán helye-
zett el koszorút az emlékműnél. Az 
ünnepséget a Szent László Kamara-
kórus műsora színesítette.

ajándék a városnak

Bódi k.

IMPRESSZUM

kéthetente 8000 példányban 
megjelenő, ingyenes mezőkövesdi kiadvány 

www.kovesdimedia.com
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Évzáró testületi ülés
a gyermek- és a szociális étkeztetés díjairól, rendeletek módosításáról dön-
tött városunk képviselő-testülete az idei év utolsó ülésén december 19-én. 

A polgármesteri tájékoztatót követően el-
sőként azokat a rendeleteket módosították, 
amelyeket az ún. önkormányzati segély be-
vezetése érint. Az Országgyűlés az ellátó-
rendszer átláthatóbbá tétele, valamint az 
ügyfelek adminisztrációs terheinek csök-
kentése érdekében, 2014. január 1. napjával 
összevonta az egyaránt válsághelyzetek ke-
zelésére szolgáló átmeneti segélyt, temetési 
segélyt és a rendkívüli gyermekvédelmi tá-
mogatást egy ún. „önkormányzati segéllyé”. 
Ezért volt szükség az önkormányzat ezeket 
szabályozó rendeleteinek módosítására. 
A következő napirendi pontként fogadta 
el a 2014-re vonatkozó gyermekétkezte-
tési intézményi térítési díjakat, illetve az 
étkeztetési nyersanyagnormát. A döntés 
értelmében jövőre 3%-kal emelkedik az ét-
kezési norma, illetve a gyermekétkeztetés 
díja. Január 1-jétől az óvodában 424 helyett 
437 forintot, az általános iskolákban 297 
helyett 306 forintot, a bölcsődében 377 
helyett 389 forintot, a kollégiumi ellátásá-
ért 871 helyett 898 forintot, míg a gimná-
ziumi étkezésért 377 helyett 389 forintot 
kell majd fizetniük a szolgáltatást igénybe 
vevőknek. A városatyák meghatározták a 
2014-es szociális étkeztetés intézményi té-
rítési díjait is, amelyek nem változnak.
 
hullaDÉkGazDálkoDás A képviselő-
testület megalkotta a települési hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatásról szóló ren-
deletet is. Ez azért vált szükségessé, mert 
az állam törvényi keretek között az önkor-
mányzatok képviselő-testületét hatalmazza 
fel, hogy a települési hulladékgazdálkodás 
szabályait rendeletben szabályozza. A most 
megalkotott rendeletben lefektették a tevé-
kenységet végző cég adatait, a tevékenység 
feltételeit, szabályait. Városunk közigazga-
tási területén az önkormányzat a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatást a Remondis 
Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.-vel, a 
veszélyes hulladék begyűjtését a Kristály-
99 Környezetgazdálkodási, Szolgáltató 
Kft.-vel kötött szerződés alapján látja el. 

Ezután a grémium elfogadta a képviselő-
testület 2014-es munkatervét, valamint az 
európai uniós pályázatok benyújtásához is 
szükséges Környezeti Fenntarthatósá-
gi Tervet. A testület a Városi Könyvtár 
jövő évi beiratkozási díjait is jóváhagy-
ta, amelyek megegyeznek az idei díj-
tételekkel. Így 2014-ben is ingyenesen 
vehetik igénybe a könyvtár szolgálta-
tásait a 16 éven aluliak és a 70 év felet-
tiek, a felnőtteknek évi 1000 forintot, a 
diákoknak, a nyugdíjasoknak és a pe-
dagógusoknak pedig 500 forintot kell 
egy évben beiratkozási díjként fizetni. 
Az ülésen módosították a Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási 
megállapodását, mivel  a Társulásba két 
új település, Tiszavalk és Tiszabábolna 
Önkormányzata is csatlakozni kívánt 
január 1-jétől. A napirendek folytatá-
saként tárgyalta meg a képviselő-tes-
tület a Zsóry Zsibongó Gyermeküdülő 
lapostetejének beázás miatt szükséges-
sé vált felújítását. A mintegy 1,5 millió 
forint értékű felújítás költségét az éves 
bérleti díjba fogják beszámítani.
 
aDÓssáGátVállalás Az ülés zárásaként 
két sürgősségi indítványt tárgyaltak meg 
a képviselők. Az egyik indítvány az ön-
kormányzati folyószámlahitel működési 
célú hitellé történő átalakításáról szólt. A 
Magyarország 2014. évi központi költség-
vetéséről szóló törvény alapján az állam 

a települési önkormányzatoknak a 2013. 
december 31-én fennálló adósságállomá-
nyát és ezen adósságelemek járulékainak 
összegét 2014. február 28-áig átvállalja. A 
költségvetési törvény alapján az átvállalás-
sal érintett önkormányzat 2013. december 
5-én fennállt folyószámlahitel-állományá-
ból legfeljebb a 2013. december 20-án 
fennálló állományt az átvállalás érdekében 
2013. december 31-éig – a kölcsön- vagy 
hiteljogviszonnyal azonos pénzügyi felté-
telekkel – legkésőbb 2014. december 31-
én lejáró futamidejű működési vagy fej-
lesztési hitellé alakítja át. Ennek tükrében 
Mezőkövesd Város képviselő-testülete jó-
váhagyta a folyószámlahitel éven túli lejá-
ratú működési hitellé történő átalakítását. 
A második sürgősségi indítványként a 
214/2013. önkormányzati határozattal 
módosított 177/2013. önkormányzati fo-
lyószámlahitel felvételére vonatkozó kép-
viselő-testületi határozatát módosította. A 
grémium még 2013. júniusi rendkívüli ülé-
sén döntött a 300 millió forintos rövid le-
járatú folyószámlahitel felvételéről, amely-
nek a két tételben történő visszafizetését az 
önkormányzatnak a bank előírása alapján 
2013. szeptember 30-áig, illetve december 
20-ig kell teljesíteni. A mostani módosítás 
arról szól, hogy a december 20-ai dátumot 
december 31-ére változtatják, mivel az ál-
lami támogatás valószínűleg nem érkezik 
meg az önkormányzat számlájára 20-ig.

Molnár zsanett

Tanácskoztak a nyugdíjasok
Megtartotta 2013-as utolsó összejövetelét a Mezőkövesdi Idősügyi Tanács december 9-én. A mezőkövesdi nyugdíjas szervezete-
ket összefogó tanács évzáró ülésén Csirmazné Cservenyák Ilona elnök köszöntő és bevezető szavai után elsőként dr. Nagygyörgy 
Erzsébet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tiszaújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete Me-
zőkövesdi Kirendeltségének munkáját, feladatait mutatta be, kiemelve az időseket érintő tevékenységeket, mint például az őszi 
hónapokban az influenza elleni védőoltások beadatását. A program ezt követően Kinczel Brigitta tájékoztatójával folytatódott, 
aki a Városi Könyvtár programjairól, az időseket is érintő rendezvényekről, foglalkozásokról beszélt. 

városháza

Molnár zsanett

A gyermekétkeztetés díjai 3%-kal emelkednek, 
a szociális étkeztetés költségei viszont nem változnak az új évben

M. zsanett
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az Év Embere
lipcsák Jánost, a szent lászló plébánia káplánját választották meg az Év emberének.
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Évértékelő Ünnepségén elsőként dr. Fekete zoltán 
polgármester foglalta össze városunk elmúlt évének legfontosabb eseményeit. 

A december 30-ai rendezvényen Mező-
kövesd első embere elmondta, hogy a hát-
rahagyott esztendő a változások éve volt, 
hiszen január 1-jétől megkezdte működé-
sét a Mezőkövesdi Járási Hivatal és a Me-
zőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal. 
Emellett az oktatás területén is jelentős 
változások történtek, miután az iskolák 
állami fenntartásba kerültek. Kiemelte 
a magas színvonalú szociális ellátást és 
a Bursa Hungarica felsőoktatási pályá-
zatot, melyhez 2013-ban is csatlakozott 
településünk. Hozzátette, hogy a Remy 
Automotive Hungary Zrt. bezárása mi-
att a helyi adóbevételek növekedése nem 
folytatódott idén, ennek ellenére jelentős 
fejlesztések valósultak meg városunkban. 
Kiemelte az Egri úti Tagóvoda és az Idősek 
Klubja felújítása és bővítése mellett a Pol-
gármesteri Hivatal, a Városi Sportcsarnok, 
a Szent László Gimnázium, illetve a Bayer 
Róbert Kollégium épületének energetikai 
fejlesztését. Ezen felül a szennyvízhálózat 
gerincvezetékének kiépítése is 100%-osan 
elkészült a városban. A Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő úthálózatát önerőből valósí-
totta meg az önkormányzat, továbbá vá-
rosunk úthálózata is jelentős mértékben 
megújult, és megkezdődött a Hadnagy úti 
Sportcentrum építése is. Településünk első 
embere kiemelte, folytatódott a Járdaépíté-
si Program és a játszóterek felújítása mel-
lett a zöldterületek nagyságát is sikerült 
növelni 2013-ban. A térfigyelőrendszer 
fejlesztése révén immár 14 kamerával fi-
gyelik folyamatosan a településünk közte-
rületeit. Összességében mintegy 4 milliárd 

Ft összértékű fejlesztés valósult meg, mely-
ből mintegy 3 milliárd Ft-ot támogatás-
ként nyert el városunk a beruházásokhoz. 
Közbeszerzés útján mintegy 913 millió Ft 
értékű munkát mezőkövesdi vállalkozások 
végezhettek el.
 
Jelentős Beruházások Dr. Fekete 
Zoltán kiemelte a legfontosabb nyertes 
pályázatokat, melyek révén újabb milliár-
dos nagyságrendű fejlesztések valósulhat-
nak meg Mezőkövesden 2014-ben. Jövőre 
megújul a Városi Rendelőintézet, tovább 
szépül, illetve bővülni fog a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő. A Móra Ferenc úti-, va-
lamint a Dohány úti Tagóvoda mellett a 
Mező Ferenc Tagiskola energetikai fejlesz-
tése is megvalósul majd. A benyújtott, de 
még elbírálás előtt álló pályázatok közül 
kiemelkedik a Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola és a Bárdos Lajos Tag-
iskola energetikai fejlesztése, illetve a Me-
zőkövesd közvilágításának teljes felújítását 
megcélzó projekt. A városvezető az orszá-
gos szinten és városunkban is eredményes 
közmunkaprogram értékelése után kiemel-
te az elmúlt esztendő legfontosabb kultu-
rális eseményeit. A matyó népművészet 
UNESCO szellemi örökség reprezentatív 
listájára történő felkerülése mellett a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő üdülőterületének 
gyógyhellyé minősítését hangsúlyozta.
 
kItÜntetÉs A hagyományoknak megfe-
lelően átadták az Év Embere címet, me-
lyet városunk képviselő-testülete 2013-
ban Lipcsák Jánosnak ítélt oda. 

lIpcsák János Királyhelmecen született, Egerben szentelték pappá. Ezután 
Törökszentmiklóson és Kazincbarcikán teljesített kápláni szolgálatot, majd 2010. augusz-
tus 1-jétől a mezőkövesdi Szent László Plébániára került. A Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola érseki megbízottja lett 2012-ben, azóta igazgatóhelyettesi minőségben 
részt vesz az iskola munkájában és az intézmény lelki, liturgikus életének vezetője. Emel-
lett a város Idősek Otthonait felkeresve lelkileg gondozza az idős embereket.

Rendszeresen misézik a Szent László templomban, valamint Mezőszemerén és 
Szihalmon. Előadásokat tart a bibliaórákon, továbbá a Szent Család fiatalokból és 
szülőkből álló énekkarának szervezője. 

A 2012-ben alakult „Páterrock” együttes alapító tagja, mely az egyházmegye 
számos iskolájában fellépett már. Ez a papi közösség szervezi az Egerszalóki Ifjúsá-
gi Találkozót, mely több száz fiatalnak ad útmutatást, hogy alkotó tagjai legyenek 
az egyháznak, és a magyar hazának.

János atya a sportszeretetéről is ismert, így a templom és az iskola mellett a 
sportpályán is rendszeresen találkozhatunk vele.

Lipcsák János köszöntőjében töb-
bek között köszönetét fejezte ki a 
szüleinek, családjának, munkatársa-
inak és barátainak, akik nagy segít-
séget nyújtanak abban, hogy mindig 
nagy odaadással végezze el a feladatait. 
Az ünnepség után Tállai András, a Belügy-
minisztérium önkormányzati államtitká-
ra mondott pohárköszöntőt, aki Lipcsák 
János mellett a város elmúlt évben elért 
eredményeihez is gratulált.

aktuális

A közösség szolgálatában elvégzett 
kiemelkedő, áldozatos munkájáért 

tüntették ki Lipcsák Jánost, aki dr. Fekete 
Zoltán polgármestertől vette át a díjat

Bódi k.
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közgyűlést rendezett 
az Iposz helyi 

szervezete december 10-én.

A szakképzés 
fontosságáról

Az összejövetelen elsőként Tóth Imre, az 
IPOSZ mezőkövesdi szervezetének elnö-
ke számolt be az elmúlt esztendőről. El-
mondta, a költségtakarékos működtetés 
ellenére  majdnem 1 millió Ft költségve-
tési hiánnyal küzdöttek 2013-ban. Tóth 
Imre kiemelte, a kisvállalkozások meg-
erősödéséhez nagyon fontos a magas 
színvonalú szakképzés, majd felhívta a 
lakosok figyelmét arra, hogy forduljanak 
bizalommal az Ipartestülethez, hiszen 
tagjaik garanciavállalás mellett minőségi 
szolgáltatásokat nyújtanak.

Ezt követően dr. Pető József ügyvéd a 
szervezet alapszabály-módosításáról tájé-
koztatta a tagságot, melynek köszönhetően 
a jövőben, a feltételek bekövetkezte után az 
IPOSZ helyi szervezetének is fel lehet aján-
lani a személyi jövedelemadó 1%-át.

Fontos a szakkÉpzÉs Kiss Zoltán, az 
IPOSZ országos elnökségi tagja, a BAZ. 
megyei szervezet elnöke kiemelte, hogy 
a szakemberképzésre nagy hangsúlyt 
kell fektetni, ugyanis több szakmában 
is hiány mutatkozik a munkaerőpiacon. 
Emellett  elmondta, a gazdasági szférá-

ban pozitív változások indultak el az év 
második felében, ami biztató a jövőre 
vonatkozóan. Dr. Fekete Zoltán polgár-
mester hangsúlyozta, hogy a kormány 
adósságkonszolidációs intézkedései után 
a településeknek nem lesz tartozásuk a 
bankok felé február végétől, de ennek fe-
jében vállalkozásösztönző és segítő prog-
ramokat kell indítani, melyek erősíthetik 
a kisvállalkozások helyzetét is. Dr. Fekete 
Zoltán hozzátette, ezen felül is támogat-
ni fogják a helyi vállalkozásokat.

Csirmaz István, a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola igazgatója a 
diákok szakmai oktatásáról tájékoztatott. 
Emellett az intézmény vezetője ingyenes 
alapfokú és haladó informatikai képzés le-
hetőségét ajánlotta fel az IPOSZ tagjainak.

elIsMerÉsek A taggyűlés zárásaként 
kitüntetéseket adtak át a szervezet tag-
jainak. „A Magyar Kézművességért-díj” 
Arany fokozatát Kovács Szabolcs bútor-
festő népi iparművész kapta meg, míg a 
szervezet legmagasabb elismerését, az 
IPOSZ-díjat Tóth András árnyékolás-
technikai vállalkozó vehette át.

Évet zártak
Regionális évzáró ünnepséget 
rendezett a Mozgássérültek Mező-
kövesdi Egyesületének SM Klubja 
december 7-én.

Elsőként Gáspár László klubvezető köszöntötte 
a résztvevőket, aki kiemelte, azért tartják meg a 
nagyszabású rendezvényt, hogy egy szép ünnep-
pel kedveskedhessenek a sclerosis multiplexben 
szenvedő társaiknak, továbbá a szakmai előadá-
soknak köszönhetően szélesíteni tudják a beteg-
ségről szerzett ismereteiket.

Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgármester 
mondott ünnepi köszöntőt, aki kiemelte az aktív 
közösségi élet fontosságát, melyhez egy közösségi 
térre is szükség van. Elmondta, a város vezetői nagy 
gondot fordítanak az önkormányzati intézmények 
felújítására, melyet 2014-ben is folytatnak. Hozzá-
tette, a tervek között szerepel a Mozgássérültek Me-
zőkövesdi Egyesületének is otthont adó Abkarovits 
Jenő téri épület rekonstrukciója.

Az összejövetel ezután a sclerosis multiplexszel 
kapcsolatos szakmai előadásokkal folytatódott, 
melynek keretében dr. Semjén Judit, dr. Guseo 
András és Barta Istvánné tartott előadást a 
résztvevőknek.

AdNi Jó! A karácsonyra készülve fontos, hogy a szegényebb körülmények között 
élő embertársainkra is nagyobb figyelmet fordítsunk. Ennek jegyében Mezőkö-
vesd Város Önkormányzata és a Magyar Karitász Mezőkövesdi Szervezete az elmúlt 
esztendők gyakorlatát követve 800 adag babgulyást osztott szét a rászoruló em-
berek között december 14-én és december 21-én. Az ételhez szükséges hús egy 
részét az Egererdő Zrt. biztosította. 

December 15-én a Karitász szervezésében a „Jónak lenni jó” országos akció kereté-
ben pénzgyűjtést szerveztek a Hősök terén, amely során 17 500 forint gyűlt össze. 

„Egymillió csillag a szegényekért” akcióhoz csatlakozva a Karitász Mezőkövesdi 
Csoportja is várta a beérkező pénz- és tartósélelmiszer-adományokat az advent teljes 
ideje alatt. Összesen 141 ezer forint gyűlt össze.

A két sikeres akció révén mintegy 200 rászoruló, szegény család számára tudtak csoma-
got összeállítani, amelyet karácsony előtt, illetve a két ünnep között osztottak szét. 

Ezzel a címmel szervezett szilvesz-
teri kabaréműsort a Mezőkövesdi 
Amatőr Színjátszó Kör Egyesület de-
cember 30-án a Közösségi Házban. 
A humoros jelenetek, ismert dalok 
és musicalrészletek, a Matyó Nagy-
mama Klub Egyesület, valamint a 
szentistváni Gyöngyösbokrétás Ha-
gyományőrző Egyesület nótacsokra 
mellett a résztvevők electric boogie 
showt is láthattak.

Micsoda 
buli!

mozaik

B. k.
B. Krisztián

M. Zs.

N. E.
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Megnyitotta kapuit a Mezőkövesdi nyitott tanu-
lási központ.  a szervezet munkatársai a közössé-

gi ház „c” épületében várják az érdeklődőket. 

Tanulás egy életen át

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulá-
sért nevű szervezet valósítja meg a „NYI-
TOK hálózat a társadalmi befogadásért” 
című TÁMOP-os projektet. A Központ-
ról Lénárd Gábor szakmai vezető tájé-
koztatta a résztvevőket december 6-ai 
megnyitón. A program 14 területen té-
rítésmentes tanulási lehetőséget biztosít 
elsősorban a 18 és 62 év közöttiek szá-
mára, de nem zárja ki az ettől fiatalabb és 
idősebb korosztályok képviselőit sem. A 
képzés nem iskolarendszerű oktatási for-
mában zajlik és a pályakezdők, valamint 
a nem tartósan munkanélküliek mellett 
a munkaviszonyuk megszüntetésében 
fenyegetetteteket igyekszik segíteni. 
A német, angol és a számítástechni-
ka tanulása mellett a pénz-, valamint a 
szociális ügyek intézéséről is hasznos 
információkat kaphatnak az érdeklő-
dők. A tanulási elem egyik legfonto-
sabb részét a helyi értékek megőrzése 
és megismerése képezi. Kiemelt cél, 
hogy az érdeklődők a gyakorlatban is 
hasznosítható tudással gyarapodjanak. 

A Tanulási Központok komoly szerepet 
játszanak a helyi közösségek építésében is. 
A központi kiemelt programban össze-
sen 50 település szerepel, köztük Mező-
kövesd. A mintegy 2 milliárd Ft összér-
tékű projekt 2012. augusztus 1-jén indult 
és 2015. január 31-én zárul.
 
naGy lehetősÉG Dr. Fekete Zoltán pol-
gármester örömét fejezte ki a megnyitón, 
hogy Mezőkövesd részt vesz a projekt-
ben. Elmondta, a város vezetői arra tö-
rekszenek, hogy lehetőséget teremtsenek 
azok számára, akik szeretnék tanulással 
gyarapítani a tudásukat és a projekt erre 
kiváló esélyt kínál.
 
BeleIllIk a renDszerBe A Központ hi-
vatalos nyitóünnepségén Tállai András, 
a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára egyebek mellett a közfog-
lalkoztatás jelentőségéről osztotta meg 
gondolatait. Kiemelte, a program nem 
cél, hanem átmenet a munkanélküliség és 
a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés 

között. Hozzátette, a munkanélküliek egy 
része évek óta nem dolgozott és a köz-
foglalkoztatás kiváló lehetőséget biztosít, 
hogy felkészüljenek a munkaerőpiacra 
történő visszatérésre. 

Micsoda 
buli!

Az egészséges 
táplálkozásról
Egészségnapot rendeztek a Városi Rendelő-
intézet dolgozói számára december 11-én: előadásokon, 
valamint szűréseken vehettek részt.

A Rendelőintézet az elmúlt esztendőben 
nyújtott be európai uniós támogatásra 
pályázatot „Egészségre nevelő és szem-
léletformáló életmódprogramok Mező-
kövesd Város Önkormányzat Rendelőin-
tézeténél” címmel. A TÁMOP-os projekt 
keretében 10 millió forintot nyert az in-
tézmény a különböző szűrések, előadá-
sok megrendezésére. Ez egy egészség-
megőrző, -fejlesztő pályázat, amelyben 
a Rendelőintézet dolgozói vesznek részt. 
A projekt keretében, mely 2014 febru-
árjában zárul, az első feladatok közé 
tartozott egy egészség- és kockázatfel-
mérés, valamint ezek alapján egy egész-
ségterv kidolgozása. Emellett elméleti, 
gyakorlati és csoportos stresszkezelési 
foglalkozásokat, valamint táplálkozá-
si tanácsadásokat, sporttal, mozgással 
kapcsolatos programokat szerveznek a 
projekt ideje alatt. 

Megtartotta 2013-as utol-
só összejövetelét a Matyó 
Értékközvetítők Baráti köre 
december 12-én. 

Összeült 
a „MÉrTÉk” kör
Berecz Lászlóné, a Matyó Népművésze-
ti Egyesület elnöke foglalta össze az év 
eseményeit, kiemelve a matyó örökség 
UNESCO reprezentatív listájára történő 
felkerülését, az idei Kisjankó Bori Orszá-
gos Hímzőpályázat és kiállítás sikeressé-
gét, a Matyó Néptáncegyüttes fellépéseit, 
kimagasló szerepléseit, a számos kiállí-
tást, rendezvényt, ahol képviselték tele-
pülésünket. Ezt követően felolvasták Kiss 
József nyugdíjas ének-zene tanár „Mit 
jelent számomra a matyó kultúra öröksé-
ge?” című írásának egy részét. Az összejö-
vetel végén „Miért kell stratégia a népmű-
vészetnek?” – Helyzetelemzés és jövőkép 
a magyar kézműves értékek fennmara-
dása érdekében címmel tartott előadást 
Pál Miklósné, a Népművészeti Egyesület 
Országos Szövetségének elnöke.

Tállai András államtitkár elmondta,  
a  TÁMOP-os projekt a munka és az 

oktatás ötvözete, így jól illeszkedik a 
közmunkaprogram rendszerébe

B. krisztián

Négy előadás keretében a táplálkozással, az 
elhízással foglalkoztak, valamint 

különböző szűréseken, állapotfelméréseken 
vehettek részt a rendelő munkatársai

N. E.

-os-
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szent lászlós siker
a „PÉNZSZTÁR” Első Országos Középiskolai 
Pénzügyi-Gazdasági Versenyén

A Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola 12. E osztályának tanulói neveztek be a versenyre.

A PénzSztár – Első Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági 
Verseny megrendezését az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség 
(OTSZ), a TakarékBank, a Fundamenta-Lakáskassza, a SIGNAL Biztosí-
tó, az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA), 
a Pwc Magyarország, a Budapesti Értéktőzsde, a KELER és a Diákhitel 
Központ támogatása tette lehetővé. A versenyre 1120 csapat nevezett, 
közülük 895 vett részt a kétfordulós online játékban. A megyei fordu-
lót Miskolcon rendezték meg 2013. november 21-én, ahol már élőben 
mutathatták meg a továbbjutott versenyzők felkészültségüket. 10-féle 
játéktípusban versenyeztek a csapatok, egyebek  között „Jogeset” (pénz-
ügyi vonatkozású jogeset megoldása), „Miről szól?” (pénzügyi témájú 
törvényrészletből felismerni a törvényt), „Halld meg!” (gazdasági témájú 
hírekben felismerni a tévedéseket). Iskolánk csapata az előkelő 5. helyet 
szerezte meg a 28 csapat közül.

mozaik

Azok az emberek, akik ebben a szakmában dolgoznak, olyan csa-
ládanyák és családapák, akik nap mint nap szembesülnek a szociális 
helyzetük nehézségeivel, problémáival küzdő családokkal. Ilyen a 
Szociális munka, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Pszichiát-
riai Gondozás és nem utolsó sorban az Idősellátás – ezen belül is a 
Házi segítségnyújtás, Idősek Otthona és Gondozóház. Mindenki va-
lamilyen szinten már találkozott ezekkel a kifejezésekkel, de igazán 
csak az tudja, mit takarnak, aki már közvetlenül is érintett volt, va-
lamelyik ellátás kapcsán. Igen csodálatra méltó, amikor emberek a 
saját nehézségeiket hátrahagyva, mindent megtesznek azért, hogy 
más embereken segítsenek. Naponta megújuló türelem, hatalmas 
emberszeretettel és empátiával, vagyis beleérző képességgel ren-
delkező emberekről beszélünk. Ezt csak az tudja szívvel, lélekkel 
csinálni, akinek hivatása is egyben.

Az élet utolsó szakaszát látva, együtt érezve az idős ember elmúlt 
életével, családpótló szerepet ellátva, gondoskodva, ápolva, szeretve, 
mellette lenni szívvel, lélekkel és olyan vigasztalást nyújtani, amibe 
belekapaszkodhat és átvezetheti az élet befejező hídján. Sokszor a hoz-
zátartozók lelki gondozása is a napi munkájuk része. Tisztelet, elismerés 
illeti őket munkájukért, kitartásukért, türelmükért.

November 12. – jeles nap, a szociális munka napja. Le-
het, sokan csak legyintenek, vagy figyelmen kívül hagy-
ják a felhangzó hírt, mert ezért nem jár szabadnap. 

A szociális 
munka napja

Hajdu istvánné

A Mezőkövesdi Mazsorettcsoportok 
sikeres szereplése Hajdúböszörményben
2013. november 16-án rendezték meg a Vi. ifjúsági Mazsorett Fesztivált Hajdúbö-
szörményben, melyre Mezőkövesdről a Kristály és a Pillangó csoport utazott el. 

A majdnem másfél órás utazást követően érkezett 
meg kis csapatunk a Bocskai István Általános Isko-
la sportcsarnokához. A Pillangó csoport tagjai az 
első korcsoportban elsőként mutatták be show és 
pompon kategóriában műsorukat. Az előadás után 
a lányok érezték, hogy sikeres volt produkciójuk és 
reménykedve várták az eredményhirdetést. A Kris-
tály csoport tagjai fehér ruhájukban a második kor-
csoportban léptek színpadra, show kategóriában egy 
botos és egy kiszászlós számot mutattak be. Mindkét 

csoportnak volt egy-egy új tagja. A Pillangóknál Re-
beka, a Kristálynál Lili csak néhány napja került beál-
lításra az összeszokott csapatba, ahol remekül helyt-
álltak. A résztvevő 17 csapatot bíráló zsűri nagyon 
szigorú volt, többen csak ezüst oklevelet kaptak. A 
mezőkövesdi Pillangó csoport a legjobb minősítést, 
kiemelt arany oklevelet, a Kristály csoport arany ok-
levelet szerzett. A csapattagok mazsorett szobrokat 
kaptak, melyeknek mindenki nagyon örült. 

Zsigáné Mezei Mária

Meghívó
Mezőkövesd Város Önkormányzata, 

a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. és a 
Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. 

tisztelettel meghívja Önt 
a Magyar kultúra napja
alkalmából rendezett ünnepségre, 

25 éves a Mezőkövesdi Újság címmel

2014. január 22-én (szerdán) 17 órára 
a Közösségi Ház kiállítótermébe.

PROGRAM
Ünnepi köszöntőt mond:
– Tállai András, 

a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára, országgyűlési képviselő,

– Hajdu imre, 
az újraindított Mezőkövesdi Újság 
első felelős szerkesztője,

– Szabó Gergely, 
a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója.

A 25 éves a Mezőkövesdi Újság című kiállítás 
megtekintése

Az 5. helyen végzett csapatunk tagjai: Pintér Richárd, Hazadi Alexandra, 
Csorba Adrienn, dózsa Eszter. Felkészítő tanáruk: diményné Kiss Katalin

Diményné kiss katalin
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kI kIcsoDa MezőkÖVesDen? December 13-
án a Városi Galériában mutatták be a Kaptár-
kövek 9. számát, valamint egy új városi lexi-
kont, melybe több mint 400 magánszemély, 
cég, intézmény került bele. A miskolci szék-
helyű Hajdu-Vinpress Könyvkiadó és a mező-
kövesdi Pető Nyomda közösen jelentette meg 
a művet, mely rögzíti a 17 ezres matyó város 
gazdasági, társadalmi szerkezetét, közéletének 
keresztmetszetét, a település hitvilágát, sport- 
és kulturális életét. A könyvbemutatón Hajdu 
Imre szerkesztő köszöntötte a megjelenteket, 
majd pedig kulturális műsor következett. A 
helyszínen megvásárolható volt a lexikon, va-
lamint a Kaptárkövek legújabb száma is. „A természetet 

számomra a színek, a 
formák, az állandó változások 

halk és erőteljes akkordjai jelentik. 
Különösen az állatok ragadnak meg 

dinamikus mozgásformáikkal, színvi-
lágukkal. Állandóan arra késztetnek, 
hogy a környezet egy csendes zugá-
ban megbújva megfigyeljem és vá-

szonra vigyem egy-egy történés 
pillanatnyi varázsát.”

Nagy István

A TERmÉSZET 
bűvöletében

Nagy István művésztanárnak nyílt 
meg első önálló mezőkövesdi tárla-
ta a Közösségi Házban, mely január 
23-ig tekinthető meg. A kiállítás ke-
retében a sályi alkotó természet- és 
tájképei mellett csendéletei, illetve 
vadászati festményei kapnak helyet. 
A kiállítást Tállai András, a Bel-
ügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára nyitotta meg, aki be-
szédében bemutatta a művésztanár 
életútját, pályáját, kiemelve, hogy 
az elmúlt 43 év alatt több mint 2000 
alkotás került ki a festő kezei közül.  
Nagy István 1950-ben Vattán szüle-
tett, általános iskolai tanulmányait 

szülőfalujában, a gimnáziumot Me-
zőkövesden végezte el. A katona-
ság után a sárospataki Tanítóképző 
Intézetben, majd pedig a Nyíregy-
házi Főiskola rajz-földrajz szakán 
diplomázott. Az encsi járásban kez-
dett tanítani, majd Sályba költözött 
1982-ben. Rendszeresen vesz részt 
hazai és külföldi, egyedi és csopor-
tos kiállításokon, alkotótáborok-
ban, művésztelepeken.

Georges Feydeau művét adták elő a Mezőkövesdi Színészeti Egye-
sület tagjai december 28-án. A három felvonásos vígjáték nagy 
sikert aratott a Közösségi Házban. A Balogh Éva által rendezett 
darabban Kozma Róbert, Kiss istván Zoltán, Tóth Mariann, Tóth 
istván, Bozsik Boglárka játszották a színmű központi szerepeit.

A BÚCSÚZó diÁKOK JELKÉPE Öt búcsúzó osztály 
tanulóinak ruhájára került fel a szalag a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközép-
iskola ünnepségén december 13-án. A végzősök 
produkciója után Juhász Jánosné igazgatónő 
osztotta meg gondolatait. A búcsúzó diákok jel-
képét december 6-án tűzték fel a Mezőkövesdi 
Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 180 
diákjának ruhájára. Csirmaz István igazgató be-
széde után, aki felolvasta Tállai András államtitkár 
köszöntő levelét, a diákok produkciója követke-
zett, majd Lipcsák János érseki biztos megáldotta 
és megszentelte a szalagokat.

kultúra

mozsár
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a zseblopások elkövetői számára ideális területet jelentenek a zsúfolt helyek – utca, 
tömegközlekedési járművek, állomások bevásárlóközpontok, piac – ezért e cselek-
mények megelőzése érdekében ajánlatos az alábbi tanácsokat megfogadni.

Tanácsaink értéke megóvása, 
személyi biztonsága érdekében
Kerüljék a túlzsúfolt helyeket, a táskáju-
kat szorítsák magukhoz, a pénztárcájukat 
tegyék biztos helyre (pl. kabát belső zsebe, 
olyan zárt táskába, melyet a kézre erősí-
tünk, viszonylag biztonságos tárolási he-
lyek a ruházat alatt nyakba akasztott, vagy 
elől hordott táskák), soHa nE a kosár 
VaGY Táska TETEjÉrE!
– Bankkártyájukat soha ne tartsák a PIN 
kóddal együtt!
– Ha az iratok mellett a lakáskulcsot is el-
vitték, sürgősen cseréltessék le a zárat, ha 
pedig a bankkártyájuk tűnt el, azt mihama-
rabb tiltassák le!
– Forgalmas helyen – lehetőség szerint – 
nézzünk körül, és ha hosszabb időn keresztül 
gyanúsan viselkedő személyt látunk magunk 
mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek!
– Ugyancsak figyelni kell, nincs e közelünk-
ben olyan személy, aki zsebekre, táskákra 
néz, mely bizonyos esetekben arra irányul, 
hogy megtudják, hol tartjuk értékeinket.

a bankkártya megóvása
– Bankkártyáját, annak PIN kódját, vala-
mint személyes okmányait biztonságos és 
lehetőleg ne egyazon helyen tárolja! 
– Az automatánál, pénzfelvétel során fi-
gyelje meg, hogy nincs a nyílásokban ide-
gen tárgy, bármely szokatlan eszköz, eset-
leg túl közel álló idegen, aki kifigyelheti a 
kódját! Takarja le egyik kezével a billentyűt, 
és ha gyanús körülményt észlel, törölje a 
tranzakciót! A kiadott bizonylatot se hagy-
ja a helyszínen, mert felhasználható adatot 
tartalmazhat!
– Érdemes a pénzintézet SMS-szolgáltatá-
sát igénybe venni, mely azonnali értesítést 
küld a bankkártya-tranzakciókról.

Erőszakos vagyon elleni bűncselekmé-
nyek illetékességi területünkön ritkán for-
dulnak elő, de néhány hasznos információt 
célszerű megjegyezni:

Ha értékeit fenyegetéssel vagy bántal-
mazással próbálják megszerezni, az rablást 
képez. Egyik jellemző helyszín: sötétedés 
után a közterület, a gyér forgalmú utca 
vagy aluljáró, amikor a kiszemelt áldozatra 

támadnak, táskáját letépik. Támadási hely-
szín lehet az időskorú személy lakása, ami-
kor rátörik ajtaját, majd értékének átadása 
végett bántalmazzák.

javaslatok az áldozattá 
válás megelőzésére: 
– Értékes dolgot, jelentős készpénzt ne 
hordjon magával feleslegesen! Ékszereit ne 
feltűnően viselje, és ne látható helyre tegye, 
mert az felkeltheti a bűnözők figyelmét!
– Forgalmas, kivilágított úton közleked-
jen, kerülve az ismeretlen, elhagyatott és 
a rossz hírben álló környéket, a gyanúsan 
viselkedőket! Amennyiben ez elkerülhe-
tetlen, lehetőleg ne egyedül induljon el! 
– Ha az utcán egyedül veszélyeztetve érzi 
magát vagy úgy érzi, hogy követi valaki, 
mielőbb menjen olyan helyre, ahol mások 
is tartózkodnak vagy menjen be egy üzlet-
be! A lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje 
keresni, hanem készítse elő, és ne közle-
kedjen egyedül idegennel egy liftben!
– A bankjegykiadó automatáknál, pénz-
intézetben való pénzfelvétel, illetve be-
vásárlás lehetőleg ismerőssel történjen 
és figyelje meg, hogy követik-e, a hívat-
lan idegen veszélyt jelenthet! Gépkocsi-
val közlekedve előfordul, hogy parko-
lókban kiszúrják a gumiabroncsot, majd 
a kerékcsere ideje alatt a nyitva hagyott 
utastérből elvisznek minden mozdítható 
dolgot, de elsősorban a pénz tárolására 
szolgáló táskát!
– Házaló árust vagy bármely indokkal 
megjelenő idegent ne engedjen be lakásá-
ba, lépcsőházba, amennyiben megjelen-
tek, figyelje meg őket és gépjárművüket, 
mert bűncselekmény esetén fontos nyom-
ravezető adat lehet! 
– Hivatalos eljárásra hivatkozó illető 
esetén kérje meg, igazolja magát, majd 
ellenőrizze le, hogy valóban a szervezet 
dolgozója-e!
– Hasznos szempont, ezen esetben is, 
hogy ismerje az értékei ismertető jeleit, 
amelyek a későbbi azonosítást megköny-
nyítik (műszaki cikk esetén: típus, gyári 
szám, IMEI szám)!

Mit lehet tenni támadás esetén?
– Őrizze meg lélekjelenlétét, ne essen pá-
nikba, ne kapkodjon, mert a támadó emiatt 
még agresszívabbá válhat!
– Ha vannak a közelben más személyek, han-
gosan kérjen segítséget vagy használjon figye-
lemfelkeltésre alkalmas eszközt és így jelezze 
környezetének, hogy segítségre szorul!
– Amennyiben a szituáció lehetővé teszi, 
meneküljön el, menjen olyan helyre a kö-
zelben, ahol segítségre számíthat másoktól! 
Megvédheti magát, hiszen a törvény jogos 
védelmi helyzetben büntetlenséget bizto-
sít, amennyiben a támadás és a védekezés 
ereje arányban áll!
– Ha mindez nem lehetséges, hajtsa végre 
azt, amire az elkövető kényszeríti, adja át 
értékeit, és ne álljon ellen, mert legfonto-
sabb testi épségének, életének védelme! A 
tettes felderítése a hatóság feladata!
– Figyelje meg alaposan támadóját, hogy 
értékelhető személyleírást tudjon adni a 
hatóságnak (a személy testalkatát, arcát, 
különös egyedi vonását, a támadás eszkö-
zét, menekülése útját, eszközét, bűntársait 
próbálja emlékezetében tartani)! 
– A helyszínt őrizze meg eredeti állapotá-
ban – kivéve, ha elsősegélynyújtás szüksé-
ges –  és ne nyúljon ahhoz a dologhoz, amit 
a tettes megérintett, vagy hátrahagyott!
– A cselekményt követően azonnal értesít-
se a nyomozóhatóságot, abban az esetben 
is, ha érdemi információval nem rendel-
kezik az elkövetőről! Várja meg a kiérkező 
rendőrt, ilyen súlyú cselekmény miatt a 
nyomozóhatóság halaszthatatlan nyomo-
zati tevékenységet foganatosít a tettes kézre 
kerítése érdekében, melynek során jogunk 
és kötelességünk is a közreműködés!      
– A keletkezett sérülésével kapcsolatban 
forduljon orvosi ügyelethez, egészségügyi 
szervhez, tájékoztassa a bántalmazás mód-
járól az orvost és kérjen látleletet!
– Amennyiben más sérelmére elkövetett cselek-
ménynek volt tanúja, nyújtson Öntől elvárható 
segítséget vagy értesítse a rendőrséget, tanús-
kodjon az eljárásban, ugyanis aki elhallgatja az 
általa észlelt eseményt, hamis tanúzást követ el!

Mezőkövesdi rendőrkapitányság

sziréna

Lakhelyünket elhagyva is figyelni kell értékeinkre!
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Hívogató
Január 17. péntek 

10 óra 30-tól 17 óra 30-ig 
Véradás a Közösségi Házban

Január 18. szombat 
18 órától A MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE 

a Közösségi Házban

Január 20. hétfő
17 órától Matyó Kertbarát Klub 

a Közösségi Házban. 
Téma: őshonos gyümölcsfák és 

lepkebarát kert – 
vendég: Ilonczai Zoltán ökológus

Január 22. szerda 
17 órától A Magyar Kultúra Napja 

a Közösségi Házban

Január 25. szombat
A Matyó Kertbarát Egyesület 

Farsangi batyus báljára a Közösségi Házban

Február 1. szombat
9–18 óráig „Esküvő 2014” 

Szakmai Nyílt Nap a Közösségi Ház 
emeleti kiállítótermében

szEnT lászló EGYHázkÖzsÉG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek 
foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a Má-
tyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 16 óra: Szentmise a Reumakórházban
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az 
első péntek kivételével): gitáros énekkar a hit-
tanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra.

Szent László Kamarakórus: szombatonként és 
első vasárnap a szentmise előtt: kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján, 
az esti szentmisén: liturgikus szolgálat

jÉzus szíVE EGYHázkÖzsÉG
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise

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

EGri GÖrÖG kaTolikus 
szErVEzőlElkÉszsÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon.
A következő alkalom: január 26.

Harangszó

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
január 12–18-ig

GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc út 1/A)

január 19–25-ig
VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

január 26 – február 1-jéig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

január 18. 
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

január 25.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy út 10/a.

február 1.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban 2013. december 3. és 
2014. január 7. között 3 házasságkö-
tést és 22 halálesetet anyakönyvez-
tek. Ezek közül az alábbiak, illetve  
hozzátartozóik járultak hozzá a ne-
vek közléséhez:

házasságkötés 
Tóth Norbert – Dudás Klaudia Ingrid

Vámos Zoltán – Majoros Ilona.
haláleset

Sebe József 88 éves,
Márton Albertné 79 éves, 

Tóth István 73 éves,
Csuhai Józsefné 83 éves,
Czibulya János 81 éves

mezőkövesdi lakos.

FOGÁSZATi TÁJÉKOZTATó
2014. január 1-jétől a mezőkövesdi gyermekfogá-
szatban, azon belül az „ifjúsági fogászati” ellátásban 
(14–18 év) új kolléga, dr. Roszkos László fogszakorvos 
kezdte meg munkáját, átvéve a praxist dr. Pólik István-
tól nyugdíjazása miatt. 

A mezőkövesdi születésű kolléga az általános és közép-
iskolai tanulmányait Mezőkövesden befejezve 2002-től 
2007-ig a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvosi 
Karán folytatta tanulmányait és Debrecenben tette le a 
fog- és szájbetegségek szakorvosi szakvizsgáját is. 

Rezidensként 2 évet Bogácson dolgozott, majd 
Tardon területi ellátási szerződéssel 2011-ig önálló 
fogszakorvosként rendelt, magánpraxist 2007-től 
2013-ig Mezőkövesden folytatott.

Szakmáját hivatásának tekintő, jól képzett, ambi-
ciózus, szorgalmas fiatal kolléga, aki nagy hangsúlyt 
fektet a prevencióra, a megelőzés fontosságára!

Munkájához sok sikert kívánunk, remélve, hogy ugyan-
abban a megértő, támogató segítségben lesz része, mely-
ben hosszú éveken keresztül úgy a Szent László Gimnázium 
és Közgazdasági Szakközépiskola, mint a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola igazgatói, helyettesei és tanárai 
segítették az én munkámat is, melyért ebben a formában 
is szeretnék köszönetet mondani!

Az új rendelő címe: 
Mezőkövesd, Gróf Zichy János u. 10/a

Rendelési idő: 
hétfő: 11–17 óráig
kedd: 7–13 óráig

szerda: 11–17 óráig
csütörtök: 7–13 óráig

péntek: 7–13 óráig
dr. Pólik istván

szakfőorvos

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik az „Egymillió csillag a szegényekért” és a 
„Jónak lenni jó” akciók keretében pénzbeli és 
tartósélelmiszer-adományukkal támogatták 
a Karitász csoport munkáját. Az összegyűlt 
pénzadományokból 200 rászorult családnak 
tudtunk karácsonyi csomagot szétosztani.

Eddigi nagylelkű támogatásukat 
köszönjük!

Kívánunk Önöknek eredményekben, 
sikerekben gazdag, boldog új évet!

A Karitász csoport vezetősége

KÖSZÖNETNYiLVÁNÍTÁS

KÖSZÖNETNYiLVÁNÍTÁS A Városszépítő Egyesület 
megköszöni az elmúlt évi SZJA felajánlásokat (60 eFt). Az 
egyesület a befizetett összeget teljes egészében a Temetői 
Kőkép felújítására fordította.
Kérjük Mezőkövesd Város Lakosságát és a Támogatókat, hogy 
felajánlásaikat 2014. évben is egyesületünk részére ajánlják fel!
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Tájékoztatás 
a KÖZÉPSŐ VÁROSRÉSZ szennyvízberuházás megvalósítása érdekében a lakástakarékpénztári 

szerződést kötött személyek  támogatási igénybevételének feltételeiről

Mezőkövesd Város Önkormányzata 2010. február 24. napján tartott ülésén 
módosította  Mezőkövesd Önkormányzatának a szociális igazgatásról és ellátásokról 
szóló 4/2007. (III.1). sz. ÖK rendeletét  a szennyvízberuházás megvalósítása érdekében 
a lakástakarékpénztári szerződést kötött mezőkövesdi belterületi ingatlan – kivéve 
egyéb belterület – tulajdonos támogatására vonatkozóan.

Az önkormányzati rendelet szerint a szennyvízberuházás megvalósítása 
érdekében a lakástakarékpénztári szerződést kötött személy a támogatás 
igénybevételére jogosult,  feltéve, hogy a családban az egy főre eső, havi nettó 
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum nyolcszorosát 
(2014. évben nettó 228.000 forintot/hó).

A  támogatás mértéke: 
–  Mezőkövesd város középső városrészén 2013. évben megvalósult szennyvízberuházás 
kapcsán megkötött lakástakarékpénztári szerződések esetében a szerződés lejártáig 
410.-Ft/hó/lakóingatlan.

A támogatás egyedi kérelem alapján kerül elbírálásra annak 
a lakástakarékpénztári szerződést kötő ügyfélnek, aki 

2014. április 30. napjáig kérelmét visszajuttatja
 hivatalunknak és jogosultsága megállapításra kerül. 

A kérelemnyomtatvány elérhető Mezőkövesd város honlapján (http://www.
mezokovesd.hu     E-Ügyfélszolgálat     Letölthető nyomtatványok     Szociális 
ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok), a Polgármesteri Hivatal "B" épület 
földszintjén, illetve a Viziközmű Társulat irodáján (Közösségi Ház földszint) 

Felmerülő kérdéseivel kérjük, keresse a 49/511-555 önkormányzati telefonszámot, 
vagy a Társulat irodáját (telefon: 49/500-358)! Dr. Fekete Zoltán 

polgármester

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 25/2013. (X.31.) helyi közszolgáltatásról szóló rendelete alapján 2014. január 
1-jétől a Mezőkövesdi VG Zrt .végzi  a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtését  (szippantást)  Mezőkövesd város közigazgatási területén.
A közszolgáltatás díja alapdíjból és ürítési díjból áll. 
Alapdíj: 250.-Ft/alkalom/fogyasztási hely.
Ürítési díj a jármű és szennyvíztároló közti távolság függvényében:

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. | Szolgáltatás-megrendelés:  Tel.:  06 30/475-8787

Mezőkövesdi VG Zrt.

14 méterig
14 és 21 méter között
21 és 28 méter között
28 és 35 méter között

nettó 1.600.-Ft/m3

nettó 1.770.-Ft/m3

nettó 1.850.-Ft/m3

nettó 2.000.-Ft/m3

Köszönetnyilvánítások

Köszönetünket fejezzük ki azon 
személyeknek, vállalkozásoknak, akik a 
Szent László Alapítvány részére a 2012. 
évi SZJA 1%-át felajánlották, 205.026 Ft-
ot. A befolyt összeget az alapító okiratban 
rögzítettek szerint a hittanos gyerekek 
táboroztatására, valamint a „Simogató 
kéz” csoport támogatására fordítjuk.

Várjuk továbbra is felajánlásukat!

Adószámunk: 19066163-1-05
Az Alapítvány kuratóriuma

Pályázati felhívás
A Matyó Népművészeti Egyesület a hagyományokat követve 
2014-ben ötödik alkalommal rendezi meg a Százrózsás 
Hímzőpályázatot és Kiállítást.

Pályázni Mezőkövesd, Tard és Szentistván, valamint a bükkaljai 
falvak (Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, Szomolya stb.) 
hímzőkultúráját feldolgozó lakástextilekkel és öltözeti 
darabokkal lehet.

Felhívjuk a tisztelt alkotók figyelmét, hogy kizárólag új, 
pályázaton és kiállításon még nem szereplő hímzéseket várunk. 
A példaértékűen megtervezett és elkészített darabok a zsűri 
javaslata alapján kerülnek díjazásra és kiállításra 2014 nyarán a 
Matyó Múzeumban. 

Szeretettel várunk minden alkotót, akik szívesen dolgozzák fel 
a magyar és egyetemes szellemi kulturális örökség részét képező 
matyó hímzőhagyományokat.

A pályázati darabok benyújtásának határideje: 2014. május 23.

Pályázati díjak: I. díj 50.000 Ft, II. díj 40.000 Ft, IIII. díj 30.000 Ft, 
Különdíjak
(A díjakat a Bíráló Bizottság átcsoportosíthatja.)

A kiállítás a Matyó Múzeumban kerül megrendezésre, a díjkiosztó 
és megnyitó ünnepség időpontja: 2014. június 20.

Bővebb tájékoztatás és pályázati adatlap kérhető:
Matyó Népművészeti Egyesület 3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 

Tel/fax: 49/411-686, e-mail: info@matyofolk.hu

közhírré tétetik

A Városi Bölcsőde Csibe 
Alapítványa köszönetet mond 
mindazoknak, akik 2012. évben 
az SZJA 1%-át fölajánlották a 
bölcsődés kisgyermekek számára. 
A befolyt összeg 179.612 Ft volt, 
melyet korszerű fektetőágyak 
vásárlására fordítunk.

Várjuk továbbra is a felajánlásukat!

Adószámunk: 18446816-1-05
Az Alapítvány kuratóriuma

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSi dÍJ TÁMOGATÁSA 2014. ÉVRE
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkövesd 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2007. 
(III.01.)Ök. sz. szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
rendeletének 16.§-a értelmében az önkormányzat 
átvállalja azoknak a mezőkövesdi állandó lakosú 
személyek  60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő 
edényének egy hetes gyakorisággal történő elszállításának 
szemétszállítási díját, ahol kizárólag
a/ 62 év feletti, 
b/ ba) rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
 bb) a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 30. 
§ (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) 
bekezdés a) pontjának alkalmazásával rokkantsági 
ellátásban részesül és 2011. december 31-
én i. vagy ii. csoportú rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
  bc) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi 
nyugdíjban részesül és 2011. december 31-
én i. vagy ii. csoportú rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
  bd) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való 
jogosultságának megállapítását megelőző napon a 
ba) vagy bb) alpont hatálya alá tartozott; 
c/ az a/ és b/ pontban felsorolt feltételeknek megfelelő 
személyek élnek, 

és kizárólag ezen személyek családjában élők, 
valamint gyámság-, gondnokság alatt álló 
személyek laknak; és az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg 
– 2 fős, vagy annál nagyobb létszámú családban az – 
utolsó havi jövedelem alapján számított – egy főre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg a 76.950.-Forintot
– egyedül élő kérelmező esetén az előbbiek szerint 
számított egy főre jutó jövedelem nem haladhatja 
meg a 85.500.-Forintot
– akinek a családjában, háztartásában kizárólag 70. 
életévüket betöltött személyek élnek- az utolsó havi 
jövedelem alapján számított – egy főre jutó jövedelem 
nem haladhatja meg  a 142.500.- Forintot.
A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges
– a kérelem benyújtását megelőző 1 havi nyugdíjszelvény 
fénymásolatát  és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát 
vagy 
– a kérelem benyújtását megelőző 1 havi 
nyugdíjszelvény fénymásolatát  és a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által 2014. évben megküldött elszámoló 
lap fénymásolatát,
– Aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, 
annak elegendő a kérelem benyújtását megelőző 
hónap bankszámlakivonatának eredeti, vagy másolati 
példánya, ennek hiányában a számlavezető bank 
igazolása a jövedelemről
A kérelmek beadási határideje :  január 31.

Dr. Fekete Zoltán polgármester
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Magyar-szlovák együttműködési 
program a felnőttképzésben
A Szent György.com Oktatási Kft. „Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és a felnőttképzés te-
rületén” címmel,  a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, TÁMOP-2.2.4-11/1-2012-0018  
számon nyert támogatást az Új Széchenyi Terv fejlesztésén belül 2012. évben.
A projekt révén megvalósításra került egy 
hosszú távú együttműködés kialakítása 
a partner Pro Humanita n.o felnőttképző 
intézménnyel, mely keretében nemcsak a 
Szent György.com Oktatási Kft. szolgálhat 
értékes példákkal és tudással az intézmény 
számára, hanem kölcsönösen segíthetjük 
egymást, szakembereinket, és folyamatos 
ismeretátadásra és tapasztalatcserére ke-
rülhet sor a projekt zárását követően is.

Hasznosítható tudásanyagot kapnak 
a partnerintézmény szakemberei, melyre 
igény mutatkozik, és amely hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a szlovák szakemberek is erő-
síthessék kompetenciájukat a helyi mun-
kaerő-piaci eszközrendszer és intézmény-
hálózat megismerésében és az esetleges 
lehetőségek kiaknázásában. 

A megvalósuló program közvetett cél-
ja, hogy az általunk átadott tudás révén, a 
határon innen és túl is képessé váljanak a 

fiatalok tudatosabban és saját érdeklődési 
körük és a munkaerő-piaci igényeknek meg-
felelően szakmát választani. Könnyebb le-
gyen számukra az iskola és a munka közötti 
átmenet, ismerjék fel az egész életen át tartó 
tanulás és önképzés szükségességét. 

A projekt közvetlen célcsoportja: Szlo-
vákia szakemberei, a felnőtt- és szakkép-
zésben érdekelt munkatársai, akik a projekt 
révén szerzett és birtokolt ismereteket, jár-
tasságokat, készségeket és képességeket, az 
egyéni lehetőségeket a közösség szempont-
jából is hasznos irányban mozgósíthatják a 
későbbiekben. A munkatevékenység során a 
szakembereknek interaktív kapcsolatot kell 
fenntartaniuk a személyi és tárgyi környe-
zettel, a szűkebb és a tágabb külvilággal. 

Közvetett célcsoport a fiatalok és az utat 
kereső felnőttek egyaránt, akikről elmondható 
mindkét országban, hogy romlottak elhelyez-
kedési esélyeik, egyebek mellett azért, mert a 

szakmát adó középiskolákban gyakran hiá-
nyos a gyakorlati oktatás, a legtöbb foglalkoz-
tató viszont nem szívesen bajlódik az új dolgo-
zó betanításával. Éppen ezért az utóbbi időben 
egyre több pályakezdő fiatal és szakképesítés 
nélküli felnőtt kerül az állástalanok sorába. 

A projekt 2012. augusztus 1. napján kez-
dődött, és 2013. december 31. napján zárult. A 
partnerek azonban  a további évekre is megfo-
galmazták az együttműködés programjait.

A projektről bővebb információ található 
a www.szentgyorgy.com weboldalon.

közhírré tétetik

(x)



14    mezőkövesdi újság 2014/1      

skaliczki lászló 
személyében a 
korábban a magyar 
férfi kézilabda-vá-
logatott szövetségi 
kapitányi posztját 
betöltő szakember 
irányítja a Mező-
kövesdi kc felnőtt 
együttesét. a ru-
tinos szakvezető 
megbízatása a baj-
nokság végéig szól.

szövetségi kapitány 
a kispadon
Az 58 esztendős Skaliczki László mesteredző Avar Györgyöt váltja a 
kövesdi csapat kispadján. A Békés megyei Újkígyóson született szak-
ember edzői pályafutása több mint 30 éves múltra tekint vissza. A 
szakvezető az Újkígyósi Általános Iskola csapata után a magyar ifjúsági 
válogatottat irányította. A Pick Szeged első osztályú együttesét bajnoki 
arany-, és Magyar kupa ezüstéremig vezette 1996-ban. Skaliczki László 
vezetésével a Dunaferr SE együttese történetének legnagyobb sikereit 
érte el, miután 2000-ben megnyerték a bajnokságot és a KEK-sorozat-
ban egészen a döntőig meneteltek, míg egy évvel később a Magyar Ku-
pában diadalmaskodtak.

A szakember ezután a magyar felnőtt férfi kézilabda-válogatott 
szövetségi kapitányi posztját töltötte be. A nemzeti csapatot a 2004-
es Athéni Olimpián a 4. helyig vezette. A nagy szakmai tapasztalattal 
rendelkező mesteredző 2010-től három éven keresztül a Pick-Szeged 
vezetőedzőjeként tevékenykedett. Ezt megelőzően Debrecenben és Bé-
késcsabán női első osztályú csapatok mellett is dolgozott. Korábban 
szintén megfordult a Tiszavasvári másodosztályú és a Komló élvonal-
beli férfi együtteseinél.

tÖBB száz tÉtMeccs Skaliczki László eddigi pályafutása alatt összesen 
163 alkalommal ült a magyar válogatott kispadján, míg az NB I-es baj-
noki mérkőzéseinek száma már átlépte a 400-as határt. Ezen felül 50 
alkalommal irányította csapatait a Bajnokok Ligája sorozatban.

Fontos Meccsek Együttesünk rövid szünetet követően január 6-án meg-
kezdte a felkészülést a tavaszi folytatásra. Csapatunk alig több mint egy-
hetes közös munka után a Provident Junior Válogatott vendégeként lépett 
parkettre bajnoki mérkőzésen január 14-én. Ezután újabb kéthetes szünet 
következik, majd a Vác érkezik Mezőkövesdre február 1-jén.

Az alapszakasz további menetrendje:
02. 01. (szombat) 18 óra: Mezőkövesdi kC – Váci KSE  
02. 08. (szombat) 18 óra: SZESE Győr – Mezőkövesdi kC 
02. 15. (szombat) 18 óra: Mezőkövesdi kC – Balatonfüredi KSE  
02. 22. (szombat) 18 óra: PLER Budapest – Mezőkövesdi kC   
03. 01. (szombat) 18 óra: Mezőkövesdi kC – Csurgói KK  
03. 08. (szombat) 18 óra: Pick Szeged – Mezőkövesdi kC

sportkalauz

Bankettel búcsúztak
Évzáró összejevetelt szervezett a Mezőkövesdi KC 
december 18-án. 

A Millennium Étteremben megrendezett eseményen Mikulás Gábor, a klub 
elnöke mellett Avar György vezetőedző értékelte a hátrahagyott szezont. 
Az összejövetelen Tállai András, a Mezőkövesd Zsóry FC elnöke, valamint 
dr. Fekete Zoltán polgármester osztotta meg a felnőtt csapat szereplésével 
kapcsolatos gondolatait, az MKC utánpótláscsapatainak teljesítményét 
a korosztályos együtteseket irányító edzők értékelték. Az évzáró a felnőtt 
csapat tagjainak ajándékozásával, majd vacsorával folytatódott.

OROSHÁZÁN ZÁRTAK Az NB I-es kézilabda-bajnokság alapszakaszának 17. 
fordulójában Orosházán vendégeskedtek Dobóék december 15-én. A vihar-
sarki együttes végig jó teljesítményt nyújtott és magabiztos győzelmet ara-
tott a találkozón. Orosházi FKSE-Linamar - Mezőkövesdi KC 35–24 (19–10). 
Az MKC 17 mérkőzés után a 13. helyen állt a tabellán 5 ponttal.

A megméretést Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati 
államtitkára nyitotta meg, aki beszédében kiemelte egyebek között 
a sport, valamint a rendszeres testmozgás fontosságát. Elmondta, a 
kormány fontosnak tartja az egészséges életmódra történő nevelést, 
éppen ezért igyekszik minden lehetőséget megragadni a sportágak, 
illetve a sportolók támogatására.

Ezt követően Bruzsa Géza, a mezőkövesdi UMEI Teknőcök vezetője 
köszöntötte a résztvevőket. Az egyesület szervezésében megrendezett 
programon 11 sportszervezet úszói vettek részt, akik 33 m-es sprint-
számokban versenyeztek. Az indulók minden úszásnemben – mell, 
hát, pillangó, gyors – lemérhették a tudásukat.

ÉRMEK A PUTTONYBAN Az UMEI Teknőcök egyesületének sportolói 
összesen 34 alkalommal állhattak fel a dobogóra. A Teknőcök 17 arany-
érem mellett 6 ezüstöt és 11 bronzot szereztek. A legjobb eredménye-
ket Bársony Bálint, Besenyei Liza és a Bárány Zsófia érte el, miután az 
úszók kivétel nélkül mind a négy számban aranyérmesek lettek.

A Mezőkövesd Zsóry úszószakosztálya szintén szép eredmé-
nyekkel zárta a Mikulás Kupát. A szakosztály úszóinak „puttonyába” 
10 érem –1 arany, 8 ezüst és 1 bronz – került. A legjobb teljesít-
ményt Kis-Csabai Nóra nyújtotta, aki egy aranyérem mellett három 
számban is ezüstérmet szerzett, míg Leczó József mind a négy úszás-
nemben a 2. helyen ért célba.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Teknőc – Mi-
kulás Kupa utánpótlás úszóversenyt Mezőkövesden a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben december 6-án.

Mikulás Kupa

bokri

bokri
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Izgalmas mérkőzések és hamisítatlan focihangulat jellemezte a III. 
Mezőkövesd zsóry sportgálát. a nagyszabású évzáró eseménynek 
a Városi sportcsarnok adott otthont december 14-én.

izGaloM és jó HanGulaT

A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. által szer-
vezett sportgálán a közelmúlt, valamint 
napjaink mezőkövesdi, egri és diósgyőri 
labdarúgó kiválóságai mellett a három 
klub szakemberei is parkettre léptek. A 
szervezők emellett színes programokkal 
várták a szurkolókat.

GÓleső A gála első mérkőzésén az egri és 
a mezőkövesdi szakmai stáb tagjai léptek 
parkettre. A gólokban rendkívül gazdag 
összecsapáson a kövesdi szakemberek 
7-4-es sikert arattak. Ezt követően a két 
klub öregfiúcsapatai találkoztak, és a He-
ves megyei együttes játékosai 2-1-re nyer-
tek. Nagy küzdelmet és 9-9-es döntetlent 
hozott a Mezőkövesd Zsóry felnőtt férfi 
és női együttesének találkozója. A DVTK 
és a Mezőkövesd edzőinek mérkőzése 
5-4-es diósgyőri győzelemmel zárult. 

kÖVesDI sIker A Mezőkövesd Zsóry vá-
logatott – Színészválogatott találkozón a 
hazaiaknál pályára lépett többek között 
Tállai András, a klub elnöke, Hagyacki 
József ügyvezető elnök, Véber György 
vezetőedző, Szlezák Zoltán pályaedző és 
Avar György, az MKC vezetőedzője. Raj-
tuk kívül az Európa-bajnok, világbajno-
ki ezüstérmes olimpikon, Deák Bárdos 
Mihály szintén a házigazdákat erősítet-
te. A színészválogatottat többek között 
Laklóth Aladár, Balázs Pali és Besenczi 
Árpád igyekezett győzelemhez segíteni. 
A nagy küzdelmet, gyönyörű gólokat, 
briliáns cseleket és hatalmas védéseket 
hozó találkozón a kövesdi csapat 7-6-ra 
felülmúlta a színészeket.

A diósgyőri és az egri edzők kiegyen-
súlyozott találkozóján a piros-fehérek 
győztek, miután hat góljukra az egriek 

„csak” négy találattal válaszoltak. A Me-
zőkövesd Zsóry – MKC összecsapáson 
focistáink 6-2-re legyőzték Dobóékat. 

huszonÖt GÓl A diósgyőri és az egri öreg-
fiúk mérkőzésén nyolc szépségdíjas talá-
lat született. A nyolc alkalomból ötször az 
egri csapat játékosai emelhették magasba 
a kezüket, így a „szomszédok” megszerez-
ték második győzelmüket is a sportgálán. 
A Mezőkövesd Zsóry női csapata és az 
MKC összecsapásán a fiúk fizikai fölényü-
ket kihasználva 11-6-ra diadalmaskodtak. 
A sportgála utolsó meccse, a Mezőkövesd 
Zsóry öregfiúk – Diósgyőr öregfiúk mér-
kőzés 3-3-as döntetlen után a miskolciak 
6-5-ös győzelmével ért véget. A sportgála 
izgalmait a hagyományokhoz hűen tombo-
lasorsolás fokozta, melynek keretében érté-
kes nyeremények találtak gazdára.

Elkezdődött a munka
bokri

Január 8-án megkezdte a felkészülést a Mezőkövesd Zsóry felnőtt csapata a tavaszi szezonra. 
Labdarúgóink az OTP Bank Liga 12. helyéről várhatják a bajnokság második felvonását.

Véber György vezetésével 7 teljes hét áll csapatunk ren-
delkezésére az első tavaszi tétmérkőzésig. Együttesünk a 
január elejei állás szerint végig Mezőkövesden fog hangolni 
a rajtra. Labdarúgóink az első hetet követően két hétig nap-
közis rendszerben készülnek, ezután a felkészülés bajnoki 
ritmusban folytatódik egészen február végéig.

TÁVOZóK   A csapat játékoskerete átalakul, ugyanis Hamar 
Ádám és Petneházi Márk távozott Mezőkövesdről. A klub 
három labdarúgót ad kölcsönbe, Bagi Istvánt, Lakatos Bélát 
és Irhás Ignáczot, így összesen öt játékos rúgja majd más 
együttesekben a bőrt tavasszal. „Ami az érkezőket illeti, 
szóba került két játékos, de egyelőre nem szeretnék neveket 
mondani, mivel a vezetőséggel is egyeztetni kell velük kap-
csolatban. Nagyon szeretném, ha a védő és a támadó posz-
ton bevethető játékosok nálunk futballoznának. Emellett 
kérdéses Vaskó Tamás sorsa is, aki megfelelő ajánlat esetén 
külföldre szeretne szerződni. Van esély Linas Pilibaitis és Kiss 
Máté visszatérésére, de ők jelenleg Győrben tartózkodnak, 
miután december végén lejárt a kölcsönadási szerződésük” – 
adott helyzetjelentést Véber György vezetőedző.

Az első edzésre három szlovák próbajátékos – Peter 
Chrappan (védő), Stanislav Velicky (védő) és Peter 
Styvar (támadó) – érkezett, akik néhány napig együtt 
fognak gyakorolni együttesünkkel.

EdZŐMÉRKŐZÉSEK   Több felkészülési meccsen is pályára 
lépnek majd labdarúgóink. Az első két találkozót már 
január 18-án le fogják játszani Balajtiék, akik az U21-
es csapat mellett az NB III-as Cigánddal fognak össze-
csapni Mezőkövesden 10, illetve 12 órától. Ezt követően 
például az egyaránt másodosztályú Békéscsaba, a Bal-
mazújváros, a Szigetszentmiklós és az első osztály lista-
vezetője, a DVSC-TEVA is az ellenfelek között lesz.

RAJT FEBRUÁR VÉGÉN  Csapatunk az első tétmérkőzé-
sét tehát február 26-án fogja megvívni a DVTK ellen a 
Ligakupában, míg a visszavágót március 4-én rende-
zik meg. A két találkozó között a bajnokságban is pá-
lyára lépnek Szalaiék, ugyanis labdarúgóink március 
1-jén a Kecskemétet fogadják Mezőkövesden az OTP 
Bank Liga 18. fordulójában. Bódi Krisztián




