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A Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola december 
12-ei ünnepségén 9 osztály 183 

tanulója karjára került fel a középiskolás 
évek végét jelző szalag. A Közösségi Ház-
ban a diákok közös énekkel, palotással, 
keringővel, rock and roll-lal, humoros 
jelenetekkel szórakoztatták a szülőket, 
pedagógusokat.

Az ünnepség végén dr. Medvegy 
János plébános apát megáldotta a sza-
lagokat, majd Csirmaz István igazgató 
osztotta meg gondolatait, aki kiemelte, 
hogy a szalag az iskolától való búcsú, a 
nagy betűs életbe való kilépés jelképe. 
Elmondta, hogy a szalaggal a karjukon 
példát kell, hogy mutassanak az alsóbb 
évfolyam tanulóinak, hogy tanulmá-
nyaikkal, viselkedésükkel, a vizsgákra 
történő felkészüléssel és szerepléssel 
mérceként szolgáljanak a fiatalabbaknak. 
Az ünnepség zárásaként az osztályfőnö-
kök feltűzték a szalagot a végzős középis-
kolások ruhájára. 
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Az adventi gyertyagyújtás negyedik, 
egyben záró eseményét a „Hozz 
egy gyertyát és öleld át a Kavicsost” 
elnevezésű kezdeményezés zárta. 
A Mezőkövesd Önkormányzata és a 
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft. által szervezett aranyvasárnapi 
ünnepséget december 21-én 
rendezték meg a Jezsuiták terén. A 
MASZK Egyesület és a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület kulturális műsora 
után a város lakói egymás kezét fogva 
ölelték át a tavat, ezzel is jelképezve 
a szeretetet és a Mezőkövesden élők 
összetartását, összetartozását a 
különleges akció keretében.

Aldobolyi Nagy György – Romhányi József Katajev ötlete alapján 
íródott Bolond vasárnap című művével zárta az évet a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület december 28-án. 

A két felvonásos zenés vígjátékot Balogh Éva rendezte. A mű szatirikus 
humorral ábrázolja a kommunizmus korát, a karrierizmust, amelyben az 
első hazugságot követi a többi, s a szereplők mit sem sejtve bújnak egymás 
bőrébe. A vígjátékban végül minden a helyére kerül, s előbb-utóbb mind-
enki megtalálja önmagát. A bonyodalmakat elindító Zűrcsevet Kiss István 
Zoltán, Bujkálovot Kozma Róbert alakította. 

Bolond vasárnap

Ingyenes karácsonyi koncerttel kedveskedett a gyerekeknek 
Mezőkövesd Város Önkormányzata. December 17-én a Kiss 

Kata Zenekar lépett színpadra a Közösségi Házban. 
Mikulásdalokkal, karácsonyi gyermekénekekkel szórakoztat-
ták az óvodásokat és kisiskolásokat, akik együtt énekeltek és 
táncoltak a zenekarral. A koncerten ajándékot, szaloncukrot 

és édességeket is kaptak a résztvevők.

Jófej 
pelyhek

Az 
ölelés 
ereje

- os -

- os -

B. K.
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Molnár zs.

Vírusos, bakteriális, 
légúti betegségek, nátha, 
megfázás, influenza. 
Ezek a tél tipikus betegségei. 
sokan csak akkor kapunk észbe, 
és rohanunk 
az orvoshoz, 
ha már erős tüneteink 
vannak. pedig ezek 
a betegségek kellő 
figyelemmel 
megelőzhetőek. 

Hogyan? Megfelelő táplálkozással, az immunrendszerünk erősítésével. 
Ennek számos módja van. Elsőként fontos, hogy igyekezzünk minél több 
zöldséget, az évszakra jellemző idénygyümölcsöt fogyasztani, hogy minél 
természetesebb úton vigyük be szervezetünknek szükséges tápanyagokat, 
vitaminokat, ásványi anyagokat, hiszen ezek elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy szervezetünk ellenállóbb legyen. 

Dr. Bakos Erika gyermekorvos a megfelelő táplálkozás fontossága mellett a 
bakteriális, vírusos megbetegedések elkerülésének érdekében a higiénia, a 
rendszeres kézmosás, mosakodás fontosságát hangsúlyozza. Az is tény, hogy 
a mai élelmiszerekben már nincs annyi tápérték, tápanyag, amely egy egész-
séges szervezet működéséhez szükséges. A gyermekorvos szerint kiemel-
ten fontos, hogy ezekben a hónapokban multivitamint, C- és D-vitamint 
fogyasszunk, hiszen a napsütésmentes időszakokban ezen vitaminok 
szintje általában alacsony szervezetünkben. 

A megfelelő táplálkozás mellett azzal is erősíthetjük 
szervezetünket, ha odafigyelünk a rendszeres mozgásra: 
legyen ez séta, futás, tánc, úszás, foci vagy fallabda... 
olyan sport, melyben kedvünket leljük. 

„az egészség 
nem egyetlen tett, 
hanem szokásaink 

összessége. 
azzá válunk, 

amit rendszeresen 
teszünk.” 

ARISZTOTELÉSZ
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képviselő-testületi ülés
Január 1-jétől nem lesz térítési díj az idősek nappali ellátását végző Idősek klubjában. több me-
zőkövesdi, idős polgár veheti igénybe kedvezményesen a szemétszállítási szolgáltatást és a zsóry 
fürdő belépőjegyeit a megnövelt jogosultsági határok révén – egyebek mellett ezen ügyekben 
döntött a képviselő-testület az idei év utolsó, december 17-én megtartott ülésén.

A tavalyi év utolsó testületi ülésén elsőként 
Mezőkövesd nemrégiben elhunyt díszpol-
gáráról, dr. Ladányi Józsefről emlékeztek 
meg a jelenlévők egyperces néma felállással. 
Ezt követően dr. Fekete Zoltán polgár-
mester tájékoztatójában az elmúlt két hét 
fontosabb eseményein túl kiemelte, hogy 
a közmunkaprogram keretében járdalapos 
járdaépítés zajlik a Jázmin, a Nyárfa, Kő-
risfa utcákban. Hozzátette, hogy a START 
Mezőgazdasági munkaprogram pillérének 
keretében jelenleg a jövő évhez szükséges 
talajelőkészítési munkákat végzik el.

tÉrÍtÉsI DÍJak Az ülés első felében a 
szociális ellátások, a gyermekétkeztetés, 
a szociális étkeztetés intézményi térítési 
díjait határozta meg a testület. Január 
1-jétől nem lesz térítési díj az idősek 
nappali ellátását végző Idősek Klubjában 
annak érdekében, hogy minél több nyug-
díjas, egyedül élő idős ember igénybe 
tudja venni a klub szolgáltatásait. A 
grémium döntése értelmében a szoci-
ális étkeztetés intézményi térítési díjai 
2015-ben nem változnak. Így továbbra is 
a jövedelemmel nem rendelkezők, illetve 
a nyugdíjminimum 100%-át el nem érő 
jövedelműek esetén 0 Ft/fő/nap, a nyug-
díjminimum 100%-át elérő, 150%-át meg 
nem haladó jövedelemnél 280 Ft/fő/nap, 
a nyugdíjminimum 150%-át elérő, 250%-
át meg nem haladó jövedelem esetében 
380 Ft/fő/nap, a 250%-ot meghaladó 
jövedelem esetében pedig 480 Ft/fő/nap 
összegű díjat kell megfizetni a szolgálta-
tás igénybe vétele esetén. A kiszállítási 
költség naponta 100 forint. 

A testület az oktatási-nevelési intézmé-
nyeknél alkalmazandó gyermekétkeztetési 
intézményi térítési díjakat és a nyersanyag-
normát is meghatározta. Január 1-jétől a 
2014-es díjakhoz hasonlóan a bölcsődei 
gyermekétkeztetésért napi 306 Ft+Áfa/fő, 
az óvodai gyermekétkeztetésért napi 344 
Ft+Áfa/fő, az általános iskolákban napi 241 
Ft+Áfa/fő, a kollégiumi étkeztetésért napi 
707 Ft+Áfa/fő, a középfokú (egyéb) okta-
tási intézmények menzás gyermekétkezte-
tésért napi 306 Ft+Áfa/fő díjat kell fizetni. 
Emellett módosították a szociális igazga-
tásról és ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletet is: megemelték a jogosultsági 

határokat, így több öregségi teljes nyugdíj-
ban részesülő mezőkövesdi veheti igénybe a 
kedvezményes szemétszállítást. (A változás 
részleteit lapunk 12. oldalán olvashatják.)

A városatyák megtárgyalták és 
elfogadták a képviselő-testület 2015. évi 
munkatervét, valamint Mezőkövesd jövő 
évi városi kiadványába bekerülő kiemelt 
eseményeket is. A képviselők a Matyóföldi 
Idegenforgalmi Egyesülettel a helyi TDM 
szervezet 2015. évre szóló támogatására 
kötött megállapodását is felülvizsgálták. Az 
egyesület által koordinált TDM szervezet 
működéséhez 2,3 millió forint támogatást 
szavaztak meg. Ezt a Zsóry fürdő további 
1,5 millió forinttal egészíti ki.

táMoGatások Elbírálta a grémium 
a Mezőkövesdi Városgazdálkodási Zrt. 
helyi közlekedésre vonatkozó támogatási 
kérelmét, amelynek értelmében az ön-
kormányzat a társaság számára 1 650 000 
forint pluszforrást biztosít a személyszállí-
tási közfeladat ellátására. 

Napirenden szerepelt az önkormány-
zati folyószámlahitel-felvétele is. Mivel az 
önkormányzat 2015. évi bevételei márci-
usban realizálódnak, ezért a napi likviditási 
problémák elkerülése érdekében 200 millió 
forint folyószámlahitel felvételéről döntöt-
tek, melyből 100 millió forintot legkésőbb 
2015. szeptember 30-ig, a másik felét pedig 
2015. december 20-ig visszafizetnek. 

A Szent László Alapítvány támogatási 
kérelmét is tárgyalták a városatyák. Az 
alapítvány Illés Dávid számára kért önkor-
mányzati támogatást, mert a fiatal sportoló 
egy speciális sportversenyre hivatalos Los 
Angelesbe, melynek költsége 200 ezer forint. 
A testület első körben 100 ezer forintot sza-
vazott meg a sportoló utazási költségeihez 
azzal a kiegészítéssel, hogy szükség esetén 
még kiegészíti ezt az összeget. 

A grémium megtárgyalta és jóvá-
hagyta az önkormányzat és a Mezőkö-
vesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
2014. évi ellenőrzéseinek beszámolóját és 
a jövő évi belső ellenőrzési tervét. 

Az ülés utolsó harmadában 9 ön-
kormányzati ingatlan, bérlakás sorsáról 
is határoztak. A testület elfogadta az 
Állami Számvevőszék jelentését. Az 
ellenőrzést 62 városi önkormányzatnál 

végezték el, köztük Mezőkövesden is. 
Az ellenőrzésben résztvevő hat Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei település 
közül Mezőkövesden állapították meg a 
legkevesebb, összesen hét hiányosságot. 
A Számvevőszék által kért pótlásokat is 
egyedül Mezőkövesd teljesítette hiányta-
lanul a megyében. 

Indítványként tárgyalták és fogadták el 
a zöld és inert hulladék kezeléséről szóló 
rendelet-módosítást. A testület novem-
beri ülésén már megvitatta ezt a témát, 
meghatározta a díjakat. Az országgyűlés 
azóta meghozott döntése értelmében 
viszont módosítani kellett a helyi rendele-
ten, amelynek a lényege, hogy 2015. január 
1-jétől nem változnak ezen szolgáltatások 
igénybe vételének árai, mivel az előzetes 
számításokkal szemben a hulladéklerakási 
járulék nem változik.

Az ülés zárásaként sürgősségi indítvány-
ként fogadta el a testület azt az előterjesz-
tést, amely arról szólt, hogy a 70. életévüket 
betöltött mezőkövesdi embereket karácsony 
előtt egyszeri 1000 forint értékű utalvánnyal 
támogatják. Ez 2228 lakost érint. 

rEnDkÍVülI ülÉs December 22-én 
rendkívüli ülést tartott városunk képviselő-
testülete. A grémium egyetlen napirendet 
tárgyalt: a helyi önkormányzatok 2014. évi 
rendkívüli támogatásra vonatkozó igényéről 
döntöttek, melyet városunk a Belügymi-
nisztériumhoz fog benyújtani. A városatyák 
egyhangúlag szavazták meg a benyújtásról 
szóló határozatot.

NYUGDÍJASOK Az eddigi 20 kedvezményes 
Zsóry fürdőbelépő mellett 10 alkalommal 
ingyen mehetnek be az idősek a fürdőbe

Molnár zsanett
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Bakai lászló az Év Embere 
Bakai lászlót, a Bakai szerszámgép szerviz kft. vezetőjét válasz-
tották meg 2014-ben az Év Emberének. az elismerést a december 
30-án megtartott városi Évértékelő ünnepségen vehette át.

Az eseményen elsőként egyperces néma 
felállással emlékeztek meg a 2014-ben 
elhunyt, a városért tevékenykedő közéleti 
személyiségekről, Bóta Gáspár telepü-
lési képviselőről, két díszpolgárról, dr. 
Kápolnai Ivánról és dr. Ladányi József-
ről, valamint a Dr. Szűcs Géza-díjas dr. 
Zsemlye Lászlóról. 

Dr. Fekete Zoltán, városunk első 
embere foglalta össze a 2014-es esztendő 
önkormányzati munkáját. Beszédében 
összegezte a tavaly lezajlott országgyűlé-
si képviselői, az EP és az önkormányzati 
választások eredményeit. Hangsúlyozta, 
hogy a Kormány által biztosított adós-
ságátvállalás jelentős könnyebbséget 
jelentett az önkormányzat számára.

A városvezető a képviselő-testület ál-
tal meghozott fontosabb döntésekről is 
beszélt: „Bővítettük a nyugdíjasok ked-
vezményét is 2014-ben. Ennek értelmé-
ben az eddigi 20 kedvezményes Zsóry 
fürdőbelépő mellett 10 alkalommal in-
gyen mehetnek be az idősek a fürdőbe. 
A jogosultak körét szeretnénk bővíteni 
oly módon, hogy a jövedelemhatárt 
ezen ellátás esetében is módosítottuk, 
valamint a Mezőkövesden lakóhellyel 
rendelkezők esetében – egyéb feltételek 
fennállása mellett – 10 kedvezményes 
belépésre jogosító utalványt adunk.” 

BEfEJEzEtt BEruházások Részletesen 
kitért az elmúlt esztendőben megvalósult 
fejlesztésekre. Ilyen volt a Dohány úti, 
a Móra Ferenc úti tagóvodák, a Mező 
Ferenc Tagiskola energetikai beruhá-
zása, a Piaccsarnok tetőszerkezetének 
elkészítése, az ingatlanok szennyvízcsa-
torna- hálózatra történő rákötése, több 
utca szilárd burkolattal történő ellátása, 
valamint a Hadnagy úti Sportcentrum 
két új teniszpályája, egy multifunk-
cionális pálya, két futópálya, illetve a 
Kavicsos-tó és Szabadidőparkban egy 
szabadtéri fitneszpark kialakítása. Emel-
lett kiemelte a városvezető a Széchenyi 
és Lövői utak felújítását, a Mártírok út 
csapadékvíz-elvezetésének korszerűsíté-
sét és parkolók kialakítását. 

Mintegy 60 millió forintból több 
mint 5000 m2-en valósult meg az elmúlt 
évben út- és járdarekonstrukció a város 
egész területén, valamint 10 millió 

forintot költöttek a Mátyás király úti 
járda újabb szakaszának térburkolattal 
történő felújítására. Több mint 39 millió 
forintból valósult meg a Honvéd és a 
Tölgyfa utcák teljes felújítása. 

fEJlEsztÉsEk 2015-BEn „Az, hogy nem 
álltunk meg és nem állunk meg városunk 
fejlesztésében, mi sem bizonyítja jobban, 
hogy megkezdődött a Városi Rendelő-
intézet bruttó 701 122 203 forint értékű 
fejlesztése. A Zsóry fürdő továbbfejleszté-
sére szintén sikeres pályázatot nyújtottunk 
be. Az 1,4 milliárd forint értékű beruházás 
kivitelezőjével a Mezőkövesdi Városgaz-
dálkodási Zrt. megkötötte a szerződést és 
az év elején elkezdődhet a munka. Sikeres 
volt a közvilágítás-korszerűsítésre vonat-
kozó 100%-os támogatottságú, 286 575 
500 forint értékű pályázatunk, amely révén 
korszerű, alacsony fogyasztású LED-es 
fényforrásokra cseréljük ki a meglévő 
világítótesteket. A gimnázium ingatlanán 
napenergia-hasznosító rendszer kiépítésére 
benyújtott pályázatunkon 49 999 763 fo-
rintot nyertünk. Szintén a napokban írtam 
alá azt a támogatási szerződést, amely 
alapján a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeum fejlesztésére 20 millió forint 
támogatást kapunk”  – ismertette a 2015-
ös évi fejlesztéseket dr. Fekete Zoltán. 

A városvezető beszélt még a start-
munkaprogram eredményeiről, valamint 
az elmúlt egy esztendő főbb kulturális és 
sportrendezvényeiről is. 

az ÉV EMBErE A hagyományokhoz hűen 
az Évértékelő ünnepségen adják át az Év 
Embere elismerést. Mezőkövesd képvi-
selő-testülete a város gazdasági életének 
fejlesztésében végzett tevékenységének, 
valamint kiemelkedő szakmai munkájá-
nak elismeréseként adományozta Bakai 
Lászlónak, a Bakai Szerszámgép Szerviz 
Kft. ügyvezetőjének a rangos díjat.

Az elismerésről szóló díszoklevelet, 
üvegvázát és virágot dr. Fekete Zoltán 

polgármester nyújtotta át Bakai Lászlónak, 
aki megköszönte a díjat, köszönetet mondott 

családjának, munkatársainak 
a támogatásukért, a közös munkáért

„Nagyon meglepődtem, amikor 
értsültem a díjról. Úgy éreztem, nem 
tettem eget rengető dolgot, csak végez-
tem a munkámat. Hála Istennek olyan 
munkatársaim vannak, és olyan csa-
ládom, feleségem, fiam, lányom van, 
akik látják, hogyan kell a jövőt építeni, 
támogatnak a mindennapokban. A 
munkatársaim pedig szintén olyan 
emberek, akik mellettünk vannak, 
együtt dolgozunk, gondolkodunk, és 
együtt építjük a vállalkozás jövőjét” – 
mondta el a díjazott.

Az esemény zárásaként Tállai And-
rás, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti állam-
titkár, országgyűlési képviselő mondott 
pohárköszöntőt, melyben mind a város-
vezetésnek, mind pedig a díjazottnak 
további sok sikert kívánt a munkához, a 
továbbfejlődéshez.

BAKAI LáSZLó A Bakai Szerszámgép Szerviz Kft. ügyvezetőjeként 2014-ben kiemelten sokat tett városunk 
oktatásáért. Több tíz millió forintból kialakított egy korszerű infrastruktúrával ellátott Oktatási és Innovációs 
Központot. Ebben a helyiségben szakképző iskolákba járó tanulók – főként a mezőkövesdi Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskolába – számára biztosít gyakorlati képzést. Az itt gyakorlatot teljesítő szakmunkás-
oknak a Bakai Kft. munkalehetőséget is biztosít. Bakai László készségesen segíti és támogatja a város szá-
mos intézményét. 2013-ban és 2014-ben kamarai kitüntetésben részesült kiemelkedő szakmai munkájáért.

Molnár zs.
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kilencven esztendő
két mezőkövesdi szépkorú is ünnepelte 90. születésnapját decemberben. 

Pető Jánosné Borika nénit 
december 15-én a Mező-
kövesdi Kistérségi Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat 
Idősek Otthonában, Hajdú 
Jánosné Sereg Máriát decem-
ber 29-én családi ünnepség 
keretében köszöntötte dr. 
Fekete Zoltán polgármester, 
aki Orbán Viktor miniszter-
elnök köszöntő oklevelének 

felolvasása után emléklappal, 
valamint virágcsokorral és 
tortával kedveskedett telepü-
lésünk szépkorú lakosainak.

Pető Jánosné hosszú időn 
keresztül a Mezőkövesdi Ter-
melőszövetkezetben, majd 
az ÁFÉSZ Tésztaüzemében 
dolgozott. Az elmúlt 10 
esztendőt az Idősek Otthoná-
ban töltötte. Borika néninek 

két gyermeke, három unkája, 
valamint két dédunokája 
született. Hajdú Jánosnénak 4 
fia, 7 unokája és hat déduno-
kája van. 1944-ben kötött 
házasságot és 50 boldog 
évet töltött együtt férjével. 
Nyugdíjba a Matyó Háziipari 
Szövetkezetből jött el, azóta 
maga műveli a 120 négyszög-
öles kertjét.

Rövidhírek
SEGÍTSéG Mintegy 400 fő számára 
osztottak meleg ételt december 
20-án. Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata és a Magyar Katolikus 
Karitász Mezőkövesdi Szervezete 
az elmúlt esztendők gyakorlatát 
követve szervezte meg az akciót a 
Szent László templom előtti téren. 
Az esemény elején Medvegy János 
apát plébános rövid imát mondott 
el, majd a szervezők 400 adag 
babgulyást osztottak szét. 

cSOMAGOSZTáS A Magyar Katolikus 
Karitász Mezőkövesdi Szervezete 
decemberben 200 rászorulónak, 
nagycsaládosnak osztott tartós 
élelmiszerekből álló csomagokat.

„OTTHONOS” KARácSONY December 
14-én szerveztek karácsonyi ünnep-
séget az Add a Kezed Lakóotthonban, 
melyen elsőként dr. Molnár Károly, 
az otthont működtető Gondoskodás 
Alapítvány kuratóriumi elnöke kö-
szöntötte a jelenlévőket. A mezőkö-
vesdi Szirtaki Táncklub tagjainak görög 
táncbemutatója után a lakóotthon, 
illetve a Fogyatékkal Élők Napközi 
Otthonának gondozottjai adtak elő 
prózai, énekes és táncos műsort.

ADVENTI FELLéPéS Ingyenes 
koncertet adott Csézy a Jézus Szíve 
templomban december 13-án, az 
egyórás fellépésen saját dalai mel-
lett klasszikus karácsonyi énekek is 
felcsendültek. 

Idősek karácsonya 
Ajándékcsomaggal, pénzutalvánnyal, karácsonyi műsorral is kedveskedtek az időseknek az 
elmúlt év végén. December 19-én az Idősek Karácsonyán ezúttal is megtelt a Közösségi Ház. 
A Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által 
megszervezett ünnepségen dr. Fekete Zoltán polgármester 
elsőként Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettesének, parlamenti államtitkárának, tér-
ségünk országgyűlési képviselőjének üzenetét tolmácsolta. 
Majd  karácsonyi gondolatait osztotta meg a város idős 
polgáraival. Dr. Fekete Zoltán elmondta, hogy 2015-ben a 
nyugdíjasok számára a jelenleg kérhető, a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőbe jogosító 20 kedvezményes jegy mellé 10 
alkalommal ingyenes belépést biztosít az önkormányzat a 
fürdőbe. Emellett a fürdőjegyre, illetve a szemétszállítási 
kedvezményekre jogosultak körét is bővítették, hogy minél 
több idős igénybe vehesse ezeket a lehetőségeket. Hozzá-
tette, hogy karácsony előtt minden nyugdíjas számára 1000 
forintos ajándékutalványt nyújtottak át. 

Medvegy János apát plébános beszédében egy mennyei 
levélváltást idézett arról, mi is a karácsony valódi üzenete, 
majd a Dohány úti Tagóvoda óvodásai, a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület és a Matyó Nagymama Klub Egyesület 
karácsonyi műsora következett. Az időseknek kis ajándék-
csomagokkal is kedveskedtek a szervezők. 

Az NB II-es sakkbajnokság 6. fordulójában a Sajóbábonyi Sakk- és Szabadidő  Sportegyesület volt az ellenfél. 
Az éltáblán Kiss Pál nemzetközi mesterrel felálló  vetélytárssal szemben sikerült 5 szép kerek pontot szerezni, 
és ezzel biztosítani a 7-5-ös végső sikert. Nagy szükség volt erre a jó eredményre, mert nehéz tavasz elé néz   
együttesünk. Csapatunk az eddig gyűjtött 33 pontjával az előkelő 7. helyet foglalja el a 12 alakulatos mezőnyben. 
A következő fordulóban az egyik bajnokaspiráns, a DVTK-EMSE lesz az ellenfél, idehaza. 

Győzött: Barabás Tibor, Kelemen György, Nyíri Dániel, Pap Kristóf és Csontos Dominik
Döntetlen: Sallai János, Zelei Zoltán, Hunkó György és Hajdú Sándor
Játszott még: Éberth Zoltán, Hegedűs Rafael és Póta Lajos
            

Megnyugtató győzelem...

Dr. T. B.

BM

M. zs.
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A SZERETET LáNGJáVAL Karácsonyi házimuzsikával ajándékozta meg a zenekedvelő-
ket a zeneiskola december 19-én. Az egyórás, teltházas koncerten karácsonyi dalla-
mok csendültek fel, az intézmény növendékeinek, valamint tanárainak előadásában. 
Az énekes és hangszeres műsort rövid, az ünnephez kötődő, megszívlelendő törté-
netekkel színesítették. Az eseményt közös ének és az iskola jelképes ajándékának 
átadása zárta, amely nem volt más, mint a képzőművészeti tagozat által készített, a 
szeretet lángját jelképező gyertyatartó és gyertya. 

Immár fennállásának 20. évfordulóját ünnepli 

a Szent László Kamarakórus. Ennek alkalmából december 27-én 

teltház előtt megtartották a kórus 20. karácsonyi hangversenyét, 

amely egyben az ünnepi koncertsorozat nyitóeseménye is volt. 
A két évtized alatt előadott zenedarabokból hallgathatott meg válogatást a kö-
zönség. A kórustagok az új, Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott nyertes pályázat 
keretében megvarratott pelerinekben léptek fel, amelyeknek matyó mintával tör-
ténő kihímzését Mezőkövesd Város Önkormányzata támogatta. A hangversenyen 
az új, 3–10 év közötti gyermekeket összefogó énekkar, a Szent László Babakórus is 
bemutatkozott. Az esemény végén dr. Medvegy János apát plébános köszöntötte 
a kórust.  A rendezvény jótékonysági célt is szolgált, hiszen az eseményen adomá-
nyokat gyűjtöttek a magánszemélyek által elindított kezdeményezés keretében a 
beteg Szarvas Zsófi javára. A Szent László Kamarakórus a helyszínen eladott zenei 
albumainak eladásából származó bevételét is felajánlotta. Az este során 100.500 
forint gyűlt össze, amelyből a kislány számára fontos, elengedhetetlen táplálék-
kiegészítőket, egészségügyi készítményeket vásárolnak. 

SZENT cSALáD Élő betlehemmel és pásztorjátékkal várták az 
érdeklődőket december 24-én a Szent László templom előtt. 
A műsor különlegessége az volt, hogy Jézus megszületése 
történetét élő állatok megjelenítésével adták elő. A pásztorjáté-
kot a hittanra járó gyermekek és a Szent László Egyházközség 
énekkara, a Szent Család énekkar mutatta be.

GYERMEKPROGRAMOK 
A Mezőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit 
Kft. szervezésében december 20-án 
délelőtt az Óperenciás Bábszínház 
szórakoztatta a kicsiket a Közösségi Ház 
emeleti termében. A társulat tagjai 
betlehemes műsorral mutatkoztak be, 
ahol a Lucaszék-készítést, valamint a 
decemberi és karácsonyhoz kötődő 
népszokásokat elevenítették fel.  

A Mezőkövesdi Református 
Egyházközség szintén december 20-án 
szervezett programot a gyerekeknek, 
akik különböző kézműves-foglalko-
zásokon vehettek részt. Készíthettek 
ajtókopogtatót, könyvjelzőt, fenyőfa 
alakú kis tárolókat, illetve egyéb, 
kisebb ajándéktárgyakat. 

Jub
ileu

mi 
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éVBÚcSÚZTATó December 
30-án szilveszteri kabaréval bú-
csúztatta a 2014-es évet a Mezőkövesdi 
Amatőr Színjátszó Kör Egyesület és közön-
sége. A társulat klasszikus jeleneteket vitt 
színpadra (például a patikába betérő, zavar-
ban lévő férfi vásárlását, vagy a sötétségmérő-
beszerelés komikus helyzetét). A házasságot, a 
szerelmet, az anyóssal való kapcsolatot is paro-
dizálták, emellett zenés számokkal is színesí-
tették a műsort. A kétórás produkcióban a 

társulat új, fiatal tagjai is bemutatkoztak.
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Robert Galbraith: kakukkszó
Már egészen fiatalon megszerettem a krimiket. leginkább azok 
ragadtak magukkal, ahol a főhős nyomozó figurája kivételes 
egyéniséggel rendelkezik. sherlock holmes mindenre kiterjedő, 
alapos megfigyelőképessége, hercule poirot kis szürke agysejt-
jei, Miss Marple kotnyelesnek tűnő, vénkisasszonyos természete, 
vagy akár Columbo hadnagy még egy utolsó kérdése.

Ebben a remek krimiben a szerző egy 
újabb felejthetetlen detektív-figurával aján-
dékoz meg minket, olvasókat. Cormoran 
Strike magánnyomozó, háborús veterán, 
aki nem csupán a fél lábát hagyta Afga-
nisztánban, a szerző egyik legnagyobb 
ütőkártyája. Történetünk kezdetekor-ott-
hontalanként, volt barátnő által véresre 
karmolt arccal, egy sikertelen vállalkozás 
és visszafizethetetlen kölcsönök rabjaként, 
nyakig lekvárban találkozunk vele – hogy 
aztán néhány kritikus oldal után átavan-
zsáljon azzá, ami: egy még a legnagyobb 
bajban is vérprofi, a küldetést mindenek 
fölé helyező volt katonai rendőrré. Nem 
tudunk meg sokat róla, azt is szépen lassan 
csepegtetve, mégis, nagyon hamar kialakul 
egy olyan ember képe, akire rá mernénk 
bízni az életünket. Vélhetően ezt ismeri 
fel Robin, az alkalmi titkárnő is, aki épp a 
megbízás napján áll munkába Strike-nál 
– s aki titkon gyerekkora óta arra vágyott, 
hogy nyomozhasson. S össze is állt a tö-
kéletes huszonegyedik századi nyomozó-
páros – finoman körberajzolt, gondosan a 
férfi-nő kapcsolat határának innenső olda-
lán tartott párosuk pont annyi pikantériát 
ad a nyomozásnak, amennyi kell, anélkül, 
hogy rátelepedne a történetre.

És akkor a történetről röviden. Egy 
pletykalapok által kedvelt, zűrös életű 
szupermodell halála rövid időre felfor-
gatja a londoni társaság életét és bőven 
szolgáltat alapanyagot a bulvármédia 
számára – hogy aztán pár hónap után 
ugyanúgy elfelejtse mindenki, mint az 

összes többi percnyi-hírnévnek örvendő 
celebet. Lula Landry látszólag egyszerű 
eset: egy gyönyörű színesbőrű lány, aki 
a gondosan kipárnázott felső-középosz-
tálybeli (örökbefogadó) családi életből a 
szépségipar karmaiba került, s hiába a 
milliós divatszerződések, a címlapok, a 
rajongók hada, nem tudott megbirkózni 
a hírnév árnyoldalaival. A minden lépését 
követő lesifotósokkal, a drogos, szintén 
celeb baráttal történő szakításokat-össze-
borulásokat gondosan dokumentáló új-
ságcikkekkel, a mentorszerepben tetszelgő 
divattervező kisajátításával. A díszletvilág-
gal, amelyben élt – s amit kétségbeesetten 
próbált ellensúlyozni saját gyökerei felku-
tatásával, egy elképzelt, szerető, vér szerin-
ti családdal. Ám amikor megtalálta anyját, 
aki annak idején örökbe adta, csupán egy 
újabb őt kihasználó, sztoriját kiárusító pi-
ócára lelt. Csoda, hogy nem bírta tovább, 
és kivetette magát az erkélyéről?

A legtöbb ember és a rendőrség 
szerint nem. Az ügyet lezárják, a lányt 
öngyilkosnak nyilvánítják, s csupán 
maroknyi rajongó és néhány elkese-
redett közeli barát gondolja másként. 
Mint a lány bátyja, aki fel is fogadja 
Cormoran Strike magánnyomozót, 
hogy derítse ki, mi történt azon a hideg 
téli hajnalon. Strike pedig, valamirevaló 
eladósodott magánkopóhoz méltón, rá-
harap az elébe vetett csontra és olyas-
mit tár fel, amire legvadabb álmunkban 
sem számítottunk volna. Mindazonál-
tal nem feltétlenül a krimi adja e regény 

legfontosabb rétegét, hanem a társa-
dalomkritika. Mely kritikának éppúgy 
része egy afganisztáni veterán zökke-
nőkkel tarkított visszailleszkedése a 
civil társadalomba vagy a kirakatházas-
ságokban vergődő, immáron öregedő 
egykori férjvadász-szépségek csendes 
tragédiája, mint a bulvármédia által 
generált sztárkultusz és a szépségipar 
embertelensége.

Azért is kellemes meglepetés a 
regény, mert a szerzőt mindenki ismeri. 
Aki most a már fentebb említett szürke 
agysejtjeiben keresgél az ismeretlen 
név után, annak elárulom, hogy Robert 
Galbraith a valóságban nem létezik. Egy 
álnév, aki mögé napjaink leghíresebb 
és minden valószínűség szerint leggaz-
dagabb kortárs írónője, Harry Potter 
„szülőanyja”, J. K. Rowling rejtőzött.

Forrás: www.ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok
kinczel Brigitta

Mikulás Futás
December 6-án – hagyományteremtő szándékkal – került megrendezésre az I. 
Matyó Mikulás Futás, a Matyó Futó Klub jóvoltából. 

Szombat délelőtt piros sapkás és futóruhás mezőkövesdiek gyülekeztek a squashpálya parkolójában egy jóté-
konysági baráti futásra. Néhány perccel a rajt előtt Bukta Tamás tartotta meg az átmozgató bemelegítést, majd 
a közös fotót követően több mint 20-an vágtak neki a két távnak (a rövidebb 4,5 km, a hosszabb 12,8 km volt). 
Volt, aki futva, kerékpárral vagy babakocsival indult el: elsőként a Zsóry fürdőig futók csapata érkezett meg 20-25 
perc elteltével, majd hozzájuk csatlakoztak a Szihalomról visszatérők másfél órán belül. A szülők, családtagok és 
barátok nagy örömmel és tapssal üdvözölték őket, mindenkit oklevél, meleg tea és sütemény várt.  Nevezési díj 
helyett mindenkit arra kértünk, hogy édességet vagy egy csokimikulást hozzon magával. Sokkal több felajánlás 
érkezett, mint azt gondoltuk volna! A futás befejeztével egy termetes zsákot vihettünk el a dohány úti Add a 
Kezed Lakóotthonnak. Hálásan köszönjük mindenkinek a segítséget, a felajánlást és a lelkes részvételt! Ha idén 
lemaradtál volna, aggodalomra semmi ok, jövőre újra találkozunk! Matyó Futóklub
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Karácsonyi ajándék
Százezer forint értékű udvari játékot nyert 
a Dohány úti Tagóvoda. Az eszközt tavasszal fogják 
felszerelni az intézmény udvarán.
A „Sütünk, főzünk” címmel októberben meghirdetett Lola Ovi rajzversenyre a 
kövesdi tagóvoda vezetői a nagycsoportos Dudás Adél alkotását küldték be.

A tíz legtöbb szavazatot szerző rajz közül Karácsony Attila festőművész vá-
lasztotta ki a fődíjas alkotást, míg a második helyezett pályamunkáról a Mátrapark 
Játszótérszerviz Kft. képviselői döntöttek, akik Dudás Adél rajza mellett tették le 
a voksukat. A cég felajánlásában egy kétüléses mérleghintát nyert az intézmény. 
December 16-án az óvoda karácsonyi ünnepségén Kiss Tünde, a Kft. képviselője 
oklevelet adott át Vadásziné Boros Katalin tagintézmény-vezetőnek és Dudás Adél-
nak. Ezt követően az intézmény vezetője megköszönte Dudás Adél és a felkészítést 
végző Gáspárné Panyi Katalin munkáját, valamint a szervezőknek a díjat.

Gyermeki szeretet
Páratlan lehetőség rajzokon keresztül megtapasztalni, ho-
gyan értelmezik a szeretetet a gyermekek, mit jelent nekik ez 
az érzés. A kisbabáját, gyermekét ölelő anya, a cicát simogató 
lány, vagy épp a természet szeretete. érdemes ellátogatnunk 
a Közösségi Ház aulájába január 26-ig. 
A „Szeretet a gyermekek szemével” 
címmel hirdetett országos pályázatot 
a Családháló, amelyhez mezőkövesdi 
pontként a Kabócák és Manócskák a 
Családok Egyesülete is csatlakozott. A 
beérkezett 100 alkotás közül több mint 
30 rajz került a falra. Az óvodások közül 
Nyeste Benjamin részesült tárgyjuta-
lomban. Az alsósok közül a harmadik 
helyet Juhász Noémi és Laczkó Aletta 
Kata érte el, míg a második Varga Gréta 
Petra, az első pedig Galgóczi Gabriella 
lett. A felsősöknél a legjobb rajznak 
Dorogi Enikő művét választották meg. 
A második helyezett Visnyei Vanda, 
Hajdú Réka és Hajdú Anna közös képe 
lett, míg a harmadiknak járó jutalmat 
Tomori Napsugár kapta.

Fogrontó manócskák
December elején nemcsak a Mikulás hozott ajándékot az iskolásoknak, hanem iskolavédőnőként 
nekem is volt szerencsém meglepni az 1. osztályosokat egy nagyon hasznos fogápolási csomaggal. 
Különösen örültem a lehetőségnek, mert ilyenkor év végén talán a szokásosnál is több édességet 
fogyasztanak a gyerekek. A dm drogerie markt, a Colgate és a Gyermekeink Egészséges Fogaiért 
Közhasznú Alapítvány kezdeményezése kapcsán általános iskolák pályázhattak a „Mosolygó fogacs-
kák” című programban. Első osztályos gyerekeknek rajzokat kellett készíteni a következő témákban:         
– Találkozás a fogtündérrel
– Te hogyan képzeled el a fogtündért és a fogmanót?
– Mit tanácsolsz, hogyan mossanak fogat a gyerekek?                                                                                         
    
A Bárdos Lajos, a Szent Imre Tagiskola és a Szent István Katolikus Általános Iskola jelentkezett a pályázatra. 
A gyerekek nagyon kreatív, fantáziadús rajzokat készítettek, melyek pozitív elbírálást nyertek mindhárom 
iskolában. Köszönet a tanító és rajzszakkörös pedagógusoknak. A siker eredményeképpen minden elsős 
kisdiák részesülhetett a dm fogápolási csomagjából. A meglepetést egy fogápolási egészségnevelési óra 
végén kapták meg. A „Fogrontó manócskák” című mesét érdeklődve hallgatták a gyerekek, melynek mesé-
lésekor játékos formában igyekeztem megismertetni velük a fogak egészségének megőrzéséhez szükséges 
tudnivalókat. A mesében szereplő kisfiú példáján megmutatva a gyerekek láthatták, hogy nem kell félni a 
fogorvostól, megláthatták az érdekes fogászati eszközöket (csillogó fogtükör, zümmögő fúró, liftező szék, 
gyurmaszerű fogtömés). A mese után fogmosási gyakorlat következett. Voltak, akik az otthonról hozott 
fogkefével, mások az ujjukkal utánozták a helyes fogmosási mozdulatokat. A gyerekek ügyesen elmondták, 
hogy naponta legalább kétszer kell fogat mosni és minimum 3 percig tartson.

A fogmosás technikájában vannak problémák, aminek megoldásában nagyon fontos a szülői 
példa és felügyelet. Mutassuk meg a gyerekeknek, hogy a rágófogak felszínét előre-hátra, a fogak 
külső felszínét összezárt fogsoron körkörös, a belső felszínét pedig függőleges irányú (az íny felől a 
rágófelszín felé „sepregetve”) mozdulatokkal súroljuk. Az óra végén örömmel adtam át a csomagokat, 
melyből előkerült fogmosó pohár, colgate fogkefe és fogkrém, fogkefefej-tartó, tükörre ragasztható 
matrica és egy fogápolási tanácsokat tartalmazó füzet. A gyerekek boldogan vették birtokba az 
ajándékokat és tanulva a mesében szereplő kisfiú esetéből, megígérték, hogy ezentúl sokkal jobban 
vigyáznak fogaik épségére. Mi, szülők, pedig legyünk ebben a segítségükre, ezzel kapcsolatosan 
szeretnék néhány jó tanácsot adni!

1. Helyes táplálkozás 
– Cukros ételek, italok minimálisra csökkentése
– Szoktassuk gyermekeinket a tiszta víz fogyasztására!
– Fő étkezések között ne nassoljanak!
– Készítsünk a tízórai, uzsonnacsomagba kemény, rágnivaló gyümölcsöt, zöldséget 
(alma, körte, retek, répa, karalábé)! Vizsgálatok igazolják, hogy az étkezés után elfo-
gyasztott sajtdarab felére csökkenti a cukor okozta fogszuvasodás veszélyét! A védelem 
már a rágáskor létrejön.
2. Helyes fogápolás, rendszeres fogmosás
– Naponta legalább kétszer fogmosás, megfelelő méretű fogkefével.
– Háromhavonta cserélni a fogkefét. 
– Helyes technika (körkörös, előre-hátra, függőleges irányú mozdulatok) alkalmazása.
3. Rendszeres fogászati ellenőrzés 
Az iskolában a tanév folyamán kétszer vesznek részt a tanulók iskolafogászati vizsgá-
laton. Sajnos előfordul, hogy a gyerekek nem engedik a kezelést vagy szülői igazolást 
hoznak, mely szerint másik orvoshoz járnak (a fogak állapotán ez sok esetben nem 
látszik). A szűrés alkalmával szülői tájékoztatót kapnak a tanulók a szükséges kezelésről. 
Kérjük a szülők együttműködését, hogy a megjelölt helyen és időben a gyermekkel 
jelenjenek meg!
Ne felejtsük el: „Minden nap egy alma, az orvost távol tartja!” 
(és nem csak a fogorvost).

B. K.

N. E. Galgóczi Gabriella rajza

Marczisné Viszneki Katalin (iskolavédőnő)

mozaik
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filter

A matyóság 
élő képviselője

Filter című 
rovatunkban a matyó 

kultúra gyöngyszemei-
nek bemutatását csirmazné 

cservenyák Ilona válogatásá-
ban tárjuk Önök elé: grafikák, 
versek, kerámiák... a helytör-

téneti kutató szűrőjén 
keresztül.pető Margit Rajztanár, festő, grafikus, író ebben az évben 

ünnepli 80. születésnapját, melyhez szívből gratulálunk.
Szülei Pető György és Vámos Margit tősgyökeres mezőkö-

vesdi földmívesek. 1963-tól rajztanár, 1973-tól nyugdíjazásáig 
igazgatóhelyettes a Kirakatrendező és Dekoratőr Iskolában. 

Szabadidejét a művészetnek és az írásnak szenteli. Több 
egyéni és csoportos kiállításon mutatta be festményeit, grafiká-
it. A képeken visszaköszönnek a szülőföld élményei, örömei és 
gondjai. A városnak adományozott képeit több helyen láthatjuk.

Írásairól szociográfiái kötetei és versei tanúskodnak. 
Életcélja a matyó kultúra megismertetése, terjesztése és érté-
keinek megőrzése. A „Rozmaring ága, virágnak virága” című Cs. Cs. I.

kötetében a gyermekkorától 
átélt és szüleitől tanult hímzés és 
szokásvilág elevenedik meg. A „Ked-
ves vendég tiszteltessél, nálunk megvendégeltessél” című 
szakácskönyve az előző kötet kiegészítője, mely a matyó nép 
mindennapi étkeit és a népszokásokhoz kapcsolódó eledele-
ket örökíti meg az utókor számára.

Verseskötetei a „Csillagrúgtatás” (1993), a „Fogódzó” 
(2002) és az „Őszi szélkerék”, mely 2010-ben jelent meg. 
Évtizedek óta ír helytörténeti cikkeket és verseket a Matyóföld 
időszaki kiadványba. Szülővárosa Mezőkövesd munkásságát 
1998-ban díszpolgári címmel jutalmazta.

Pető Margit
Év végén

Felnövekvő koromnak egyik megmaradó esemény-emléke az 
év végi hálaadás. Kora este, a munkák befejeztével megszólalt 
a nagyharang messze hangzóhívó szava, kitárult a nagytemp-
lom minden ajtaja és bármilyen cudar idő volt, özönlött a 
lakosság épkézláb tagja a szertartásra. A sokágú csillár sárgás-
meleg fénye körülölelte, egybefogta a hívőket, az összetarto-
zás biztonsága belső erőt, hitet sugárzott. Felzúgó orgonaszó 
mellett több száz torokból zengett a tedeum lelket emelő, 
hálaadó, dicsőítő összecsengése. Megnyugvással és a jövőbe 
vetett reménnyel várták az újévi másnapot.

A népi szokások szerint újév napján nem szabad mosni-
vasalni, mert akkor egész évben azt fogjuk tenni. Szemes 
kukoricát, lencsét főztek, hogy olyan bőségesen duzzadjon 
a mindenféle jó – mint a sok-sok szem a fazékban. Újévkor 
rokonok, szomszédok átmentek egymáshoz boldog új évet 
kívánni. Hegedülő cigányok az ámbitusnál megállva húzták 
a házigazda nótáját – egy köszöntés erejéig.
Minden családnak volt szegény koldusa, akik szintén be-
köszöntek egy bőségesebb adomány reményében.
A fiatalság bálban, cuháréban szórakoztatta magát.
Minden a maga helyén volt.
 Ezek az emlékek ébresztették bennem 

a rímes sorokat:

Az elmúlt év minden napja
életünk…
Nehéz volt, de jó és szép s
kerek-egész, itt vagyunk és
létezünk.
Adjunk hálát mindahányan,
köszönet,
hogy így – vagy úgy megélhettük,
dicsőség az égben – földön
Istennek.

Pető Margit grafikája

óé
v –

 Ú
jé

v

Újév, ha jön naptár szerint,
kérlelünk,
mutass jelet, követendőt,
Isten áldd meg a jövendőt,
légy velünk,
adj derűt és biztonságot
népünknek
hosszan tartó békességet
testi – lelki egészséget
mindünknek!

Budapest, 2014. november 24.
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Hívogató

Január 16. péntek
13 órától 18 óráig 

Véradás a Közösségi Házban

Január 17. szombat 
18 órától MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE gála-
műsor a matyó népművészet világörök-

séggé nyilvánításának 2. évfordulója 
alkalmából a Városi Sportcsarnokban

Január 22. csütörtök
17 órától Magyar Kultúra Napja 

a Városi Könyvtárban

Január 24. szombat
18 órától Indul a bakterház – 

a MASZK Egyesület előadásában
a Közösségi Házban

Stopper

Január 21. szerda 
18 órától Mezőkövesdi KC 
– Orosháza FKSE-Linamar 

Magyar Kupa férfi kézilabda-mérkőzés 
a Városi Sportcsarnokban

Január 25. vasárnap
10 órától Mezőkövesd SE 

– DVTK-EMSE sakkverseny a Széchenyi 
István Szakképző Iskolában

Január 31. szombat
9 órától XX. Matyó Pékség Open 

Abkarovits tér 1.

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
január 11–17-ig

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

január 18–24-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
január 25–31-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

január  24.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

január 31.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth út 1.

jÉzus szíVe egyházközsÉg
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise
Minden hónap második és 
negyedik 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 16 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

egri görög katolikus 
szerVezőlelkÉszsÉg
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: január 25.

Harangszó
szent lászló egyházközsÉg
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család ifjúsági gitáros énekkar minden 
pénteken 18–20 óráig próbát tart a Szent László 
plébánia hittantermében. Minden hónap utolsó 
vasárnapján liturgikus szolgálatot teljesít a  Szent 
László templomban a 9 órakor kezdődő szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

reforMátus egyházközsÉg
Szerdánként 16 órától konfirmációs óra 
18 órától Bibliaóra
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban 2014. december 9. és 2015. január 
5. között 6 házasságkötést és 43 halálesetet  anya-
könyveztek. Ezek közül az alábbiak, illetve hozzá-
tartozóik járultak hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Varga Béla – Juhász Éva,

Czövek Zoltán – Korpás Anita,
Bán József – Kuti Zsuzsanna.

haláleset
Guba Istvánné 88 éves,
Pap Istvánné 83 éves,
Mezei János 64 éves,

Keresztesi Istvánné 92 éves,
Pető Istvánné 95 éves,
Mezei Anna 86 éves,

Kovács Mátyásné 97 éves
Fehér Imréné 82 éves,

Pázmándi Józsefné 101 éves
mezőkövesdi lakos.

Köszönetünket fejezzük ki azon személyeknek, 
akik a Szent László Alapítvány részére a 2013. 
évi SZJA 1%-át felajánlották. A befolyt összeget, 
163.233 Ft-ot az alapító okiratban rögzítettek 
szerint hitoktatásra és egyházi csoportok mű-
ködtetésére fordítjuk. Várjuk továbbra is felaján-
lásukat! Adószámunk: 19066163-1-05

Az alapítvány kuratóriuma

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik az „Egymillió csillag a szegényekért” ak-
ciónkat pénzbeli és tartósélelmiszer-adomá-
nyokkal támogatták. Az összegyűlt pénzado-
mányokból 250 rászorult nagycsaládosnak, 
egyedülállónak, krízishelyzetben lévő család-
nak tudtunk karácsonyi csomagot szétosztani. 
Nagylelkű adományaikat hálásan köszönjük! 

Kívánunk Önöknek eredményekben, 
sikerekben gazdag, boldog új évet! 

A Mezőkövesdi Karitász Csoport vezetősége

A Mezőkövesdi Karitászcsoport köszönetét 
fejezi ki a Mezőkövesdi Ker-Coop Zrt. vezető-
jének, hogy hozzájárult az áruházban történő 
karácsonyi adománygyűjtéshez: ezzel segítet-
te a Karitász munkáját, hogy minél több rászo-
ruló karácsonyát tehessék boldogabbá.

Köszönetnyilvánítások

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves hozzátartozóját 
A FARSANGI KERTéSZ BATYUS BáLRA!

Jó hangulat garantálva! Élőzene, tánc, tombola. 
A legjobb farsangi jelmezek díjazása.

A bál helye: Mezőkövesd, 
Közösségi Ház táncterem

Időpontja: 2015. január 30. 19–hajnali 2 óráig

érdeklődni: matyokertklub@gmail.com;
70/698-4183; 30/936-5078

Matyó Kertbarát Egyesület

Meghívó
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SZEMéTSZáLLÍTáSI DÍJ TáMOGATáSA A 2015. éVRE
TáJéKOZTATáS

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 űrtartal-
mú hulladékgyűjtő edényének egyhetes gyakorisággal tör-
ténő elszállításának szemétszállítási díját, ahol kizárólag
a/ öregségi teljes nyugdíjban részesülő,
b/ ba) rokkantsági ellátásban részesül és az egész-
ségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősí-
tése 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 rokkant-
sági nyugdíjra volt jogosult,
bc) az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyug-
díjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. 
csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra 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 sze-
mélyek 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 114.600 forintot,
– egyedül élő kérelmező esetén az előbbiek szerint szá-
mított egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 
156.750 forintot,
– 2 fős, vagy annál nagyobb létszámú családban ház-
tartásában, ahol 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 közvetlenül megelőző 1 havi 
nyugdíjszelvény fénymásolatát és a nyugdíjas igazolvány 
fénymásolatát  vagy 
– a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 1 havi 
nyugdíjszelvény fénymásolatát és a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által 2015. évben megküldött elszámoló lap 
fénymásolatát,
– aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, an-
nak elegendő a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 
hónap bankszámlakivonatának eredeti, vagy másolati pél-
dánya, ennek hiányában a számlavezető bank igazolása a 
jövedelemről.
A kérelmek beadási határideje:  január 31.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

TáJéKOZTATó
a nyugdíjas személyek kedvezményes 

Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
belépésének támogatásáról

A támogatás igénylésének és 
a felhasználásának szabályai:

1. A jogosultság szabályai:
A támogatásra azok a Mezőkövesd város közigazgatási területén la-
kóhellyel rendelkező, korhatár előtti ellátásban, átmeneti bányász-
járadékban, öregségi nyugdíjban, rokkantsági ellátásban és idősko-
rúak járadékában részesülő személyek jogosultak, ahol a családban 
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban a mindenkori öregségi nyugdíjminimum öt-
szörösét, 2015. évben az érvényes jövedelemhatár: 156.750 Ft/fő.

A támogatás igényelhető a Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iroda ügyfélszolgála-
tán. Az igény az erre szolgáló nyomtatványon személyesen, 
vagy családtag közreműködésével terjeszthető elő.

A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges
– a kérelmező személyazonosságát,
– lakcímét,
– a saját jogon folyósított nyugdíj jogcímét. 

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges az igénylő és csa-
ládjának a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző egy havi 
jövedelmének (típusának megfelelő) igazolását,
– a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 1 havi nyugdíjszel-
vény fénymásolatát és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát vagy
– a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 1 havi nyugdíjszel-
vény fénymásolatát és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2015. 
évben megküldött elszámoló lap fénymásolatát,
– aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, annak 
elegendő a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap 
bankszámlakivonatának eredeti, vagy másolati példánya, en-
nek hiányában a számlavezető bank igazolása a jövedelemről.

A jogosultságot megállapító határozattal egyidejűleg 1 db 
10 alkalomra szóló ingyenes belépésre jogosító és 2 db – 10 
alkalomra szóló kedvezményes belépésre jogosító, szigorú 
számadású utalvány kerül átadásra a kérelmező részére.

2. Az utalvány felhasználásának szabályai:
A kedvezményes, nyugdíjas Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépő 
vásárlásakor az ellátást igénybe vevőnek alkalmanként 260.-Ft-ot 
kell fizetni, melyhez az önkormányzat 540.-Ft támogatást nyújt. 
A Zsóry fürdőbe belépés előtt személyenként át kell adni az 
utalvány tőszelvényét (ez tartalmazza a jogosult nevét, a hatá-
rozatszámot, valamint a személyi igazolvány számát), 1 db per-
forált szelvényt és fel kell mutatni a személyi igazolványt, 
valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt!
Az 540 Ft önkormányzati támogatás a fürdő üzemeltetője ré-
szére kerül átutalásra, a felhasználást követően.

A szigorú számadásos utalvány más személyre nem ru-
házható át! A 2015. december 31-ig fel nem használt 
utalvány készpénzre nem váltható át! A tárgyévben 
megállapított támogatás fel nem használt része a tárgy-
évet követő év január 31. napjáig külön érvényesítés nél-
kül felhasználható. Dr. Fekete Zoltán

polgármester

TáJéKOZTATó
a Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező 

személyek kedvezményes Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő belépésének támogatásáról

A támogatás igénylésének és a felhasználá-
sának szabályai:

1. A jogosultság szabályai:
A támogatásra azok a Mezőkövesd város közigaz-
gatási területén lakóhellyel rendelkező személyek 
jogosultak, ahol a családban az egy főre eső jö-
vedelem nem haladja meg a kérelem benyújtá-
sát megelőző hónapban a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum ötszörösét, 2015. évben az ér-
vényes jövedelemhatár: 156.750.-Ft/fő.

A támogatás igényelhető a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Hatósági és Szociális Iro-
da ügyfélszolgálatán. Az igény az erre szolgáló 
nyomtatványon személyesen, vagy családtag 
közreműködésével terjeszthető elő.

A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges
–a kérelmező személyazonosságát,
– lakcímét.

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges az 
igénylő és családjának a kérelem benyújtását köz-
vetlenül megelőző egy havi jövedelmének (típusá-
nak megfelelő) igazolását, valamint a személyazo-
nosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány fénymásolatát.

A jogosultságot megállapító határozattal egyide-
jűleg kérelmezőnként, 1 db – 10 alkalomra szóló 
kedvezményes belépésre jogosító,  szigorú szám-
adású utalvány kerül átadásra a kérelmező részére.

2. Az utalvány felhasználásának szabályai:
A kedvezményes, nyugdíjas Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő belépő vásárlásakor az ellátást 
igénybe vevőnek személyenként és alkalman-
ként 260.-Ft-ot kell fizetni, melyhez az önkor-
mányzat 540.-Ft támogatást nyújt. A Zsóry 
fürdőbe belépés előtt személyenként át 
kell adni az utalvány tőszelvényét (ez tar-
talmazza a jogosult nevét, a határozatszámot, 
valamint a személyi igazolvány számát), 1 db 
perforált szelvényt és fel kell mutatni a 
személyi igazolványt, valamint a lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt!
Az 540.-Ft önkormányzati támogatás a fürdő üzemelte-
tője részére kerül átutalásra, a felhasználást követően.

A szigorú számadásos utalvány más személy-
re nem ruházható át! A 2015. december 31-ig 
fel nem használt utalvány készpénzre nem 
váltható át! A tárgyévben megállapított tá-
mogatás fel nem használt része a tárgyévet 
követő év január 31. napjáig külön érvénye-
sítés nélkül felhasználható. Dr. Fekete Zoltán

polgármester
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közhírré tétetik

állásajánlat
A Mezőkövesdi VG Zrt. kéményseprő 
munkakörbe keres 1 fő munkavállalót. 
A jelentkezővel szembeni elvárások:
– Betanított kéményseprő vagy kéményseprő

ipari szakmunkás végzettség,
– jó kommunikációs képesség

Előny:
– kéményseprő mesteri végzettség

Munkavégzés helye: Mezőkövesd és környéke 

Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezés: Fényképpel ellátott szakmai önélet-
rajzot és motivációs levelet várunk a Mezőkövesdi 
VG Zrt. címére (3400 Mezőkövesd, 
Dózsa György út 2.) „kéményseprő” jeligével.

Jelentkezési határidő: 2015. január 24.

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden nagylel-
kű adományozónak, hogy felajánlásukkal támo-
gatták a tüdőrákban szenvedő hároméves mályi 
születésű Szarvas Zsófi kezelését a november-de-
cemberben szervezett akciók keretében.

A szervezett akciók keretében összesen 186 900 
forint gyűlt össze, amelyből a kislány számára 
táplálék-kiegészítőket, vitaminokat, egészség-
ügyi készítményeket vásároltunk. 

Külön köszönjük a gyűjtés megszervezésében nyúj-
tott segítséget és támogatást Mezőkövesd Város 
Önkormányzatának, a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft.-nek, a Szent László Egyházközségnek, 
a Szent László Kamarakórusnak,a Városi Zeneiskolá-
nak és a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.-nek. 

Molnár Zsanett és Visnovszky Ramóna, szervezők

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

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

FELHÍVáS
Ezúton tájékoztatjuk a Mezőkövesdi Rendelőin-
tézetbe személyautóval érkező betegeket, hogy 
a rendelőintézet felújításának ideje alatt 2014. 
december 9-től várhatóan 2015. május végéig in-
gyenes a parkolás a Széchenyi úti és az Ady Endre 
úti parkolóban.
Kérjük, figyelmesen, a KRESZ szabályait betartva 
közelítsék meg járművükkel a rendelőintézetet és 
a kijelölt parkolókat vegyék igénybe!

Mezőkövesdi VG Zrt.

Mezőkövesd és térsége FIDESZ szervezetei és a Polgári Körök nevében 
szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az

„Együtt a térség összefogásáért”
elnevezésű

X. POLGáRI ESTéLYRE
2015. február 7-én (szombat) 19 órára

a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokba (Kavicsos út 9.)

Az est fővédnöke:
Dr. Seszták Miklós,

Nemzeti Fejlesztési Miniszter

Védnökei:
Vasas csaba,

Bükkzsérc polgármestere

Demeterné Nyeste Erzsébet,
Gelej polgármestere

Az est házigazdája:
Tállai András,

a Nemzetgazdasági Minisztérium
Miniszterhelyettese,

Parlamenti államtitkár,
országgyűlési képviselő

Műsorvezetők:
Szabó-Bodnár Ágota,

a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója

és
dr. Hajdu András,

a Mezőkövesdi Járási Hivatal
hivatalvezető-helyettese

Program:
Gyülekezés: 18–19 óráig.

Ünnepélyes megnyitó, majd műsor.

Sztárvendég:
R-GO és a Gidák

Vacsora, tánc, tombola.

A zenét a Randevú zenekar
szolgáltatja.

Az estélyre a belépőjegy ára 
5000 Ft,mely magában foglalja 

a vacsora árát.
Kérjük, tombolafelajánlásával járuljon 

hozzá a rendezvény sikeréhez!

A Polgári Estéllyel kapcsolatban
érdeklődni, illetve jegyeket vásárolni
február 5-ig (csütörtök), 8–16 óráig a

FIDESZ irodában lehet
(3400 Mezőkövesd, Varga Pál út 2.,

tel.: 49/411-286).

Szeretettel várunk
minden kedves vendéget!

NEM VAGY EGYEDüL Mai rohanó világunkban azt mondják, közönyösek az emberek, ennek az ellenkezőjét éltem át, ez motivált e pár sor megírására. Férjem súlyos betegsége miatt 
a közelmúltban nagyon sokat fogytam, depressziós lettem. Ekkor tapasztaltam meg a sok önzetlen segítséget, szeretetet, amely az isteni kegyelem után, gyógyító erő. Ezért sze-
retnék köszönetet mondani családomnak, sógornőmnek, rokonaimnak, szomszédaimnak, barátaimnak. Tiszteletes úrnak, mindazoknak, akik imádkoztak értünk. Volt és jelenlegi 
munkatársaimnak, egészségügyi dolgozóknak, gyermekeim volt osztályfőnökének. A gyermekeknek, akik rajzzal kedveskedtek. Szeretném megköszönni Kada Istvánné Marikának, 
a Dohány úti bolt vezetőjének áldozatos munkáját, és szinte pszichológusi biztatását, nagyon sokat segített. A szeretetet gyógyító erő – fájdalmainkat, nehézségeinket is könnyebb 
így elviselni. Az isteni szeretet kegyelem mellett, ami megtartja életünket – nagyon fontos az embertársaink szeretete. „Szeresd felebarátodat, mint magadat” tudjunk hálát adni 
Istenünknek, hogy még szerethetjük egymást. A kisebb erek még tartják férjem lábán a keringést, sebei gyógyulnak. 88 éves édesanyám combnyaktörésből gyógyulóban van. „Jó az 
Úr a benne reménykedőkhöz a hozzá folyamodókhoz” Jeremiás siralmai 3:25. Tapasztalatom szerint sok a jó akaratú ember is. 

„tanulmányi kiránduláson” 
nyugdíjasokkal 
Európa legnagyobb, a világon a második legnagyobb zsi-
nagógát látogattuk meg klubos kirándulás keretében. A 
Köztisztviselők és Közalkalmazottak Nyugdíjasai ezúttal a 
budapesti Dohány utcai zsinagógát választották kirándu-
lásunk céljául. 

(...) A Dohány utcai zsinagógát olyan zsidó közösség 
építette, amely némileg eltér az ősi, hagyományos – orto-
dox – felfogástól. Az épület téglalap alaprajzú, a Tóra ol-
vasó emelvény nem középen van, hanem a szentély előtt a 
terem végén. A hagyományos női-férfi elkülönítés itt nem 
annyira kifejezett, az emeleti karzatokon se függöny, se rács 
nincs. Tervezője – Ludwig Förster – német építész, mór 
stílusú tervével nyerte el a pályázatot. (...) Az építésvezető 
Wechelmann Ignác műépítész volt, a templombelső szen-
télyét Feszl Frigyes, a pesti Vigadó jeles építésze tervezte. 
Az ólomüveg ablakokat Róth Miksa, a kor legjelesebb ipar-
művésze készítette, aki az Országház üvegablakait is csi-
nálta. 1929 és 1931 között a zsinagóga egész környezetét 
átalakították. Ekkor épült a Zsidó Múzeum épülete, és ek-
kor alakították ki az oszlopcsarnokkal körülvett kertet is.

(…) Európa és Magyarország keresztény identitású, a 
kereszténység pedig a zsidó vallásból nőtt ki. Sok a ha-
sonlóság, de sok a különbözőség is. Érdekes volt ezeket e 
látogatásunkkor felfedezni! Látogassanak el a budapesti 
Dohány utcai Zsinagógába és a Zsidó Múzeumba külön-
leges élmény lesz! koncz Józsefné

Isten áldását kívánom életükre: Tóth Péterné
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sportkalauz

A stadion fejlesztéséről, 
valamint egy új edzőköz-
pont létesítésének terveiről 
osztotta meg gondolatait 
Tállai András, az MSE elnöke 
a klub labdarúgó szakosztá-
lya utánpótlás csapatainak 
évzáró ünnepségén
 december 11-én.

Dinamikus fejlődés

Kiemelte, hogy a kormány Nemzeti Stadionfejlesztési Prog-
ram megvalósítására elkülönített költségvetési keretéből 
220 millió Ft-os támogatást kapott a klub, melyhez a 2015. 
évi keretből további 180 millió Ft érkezik. A klub vezetői 
aláírták a kivitelezői szerződést, így jövő nyárra megépülhet 
a Városi Stadion Széchenyi út felőli főlelátója. Hozzátette, 
a munkálatok tavasszal kezdődnek, és a felnőtt bajnoki 
mérkőzések lebonyolítását nem befolyásolják.

ÚJ EDZŐKÖZPONT Tállai András hangsúlyozta, a Tűzol-
tópályán kialakított Sportcentrum fejlesztése szintén 
fontos feladat lesz, továbbá a Zsóry Camping területén 
egy magas színvonalú edzőközpontot szeretnének ki-
alakítani. Elmondta, hogy a tervek között nagyméretű 
füves, valamint fedett pályák építése is szerepel, me-

lyek a labdarúgás mellett más sportágakat – például 
kézi- és kosárlabda – is kiszolgálhatnak. Az edzéseken 
túl a szállás- és étkezési lehetőséget is helyben sze-
retnék megvalósítani, így edzőtáborozásra is alkalmas 
lesz a komplexum, amely a társasági adórendszernek 
köszönhetően akár 2-3 év alatt megvalósulhat.

Az eseményen László István, a klub utánpótlás techni-
kai koordinátora és Horváth Tamás szakmai vezető értékelte 
a korosztályos csapatok szereplését. Előbbi kiemelte, hogy a 
mezőkövesdi U14-U21-es csapatok és a női felnőtt együttes 
teljesítményét összegezve az elmúlt évtizedek legsikere-
sebb időszakát zárták, mivel négy együttes is a dobogón 
telelhet. Ezután a korosztályos csapatok edzői értékelték 
a szezont, majd Tóth László, a felnőtt csapat vezetőedzője 
osztotta meg gondolatait.

Távolodó felsőház
Két vereséggel 
zárta a 2014-es évet 
a Mezőkövesdi Kc 
felnőtt együttese. 
Kézilabdázóink a 
Balatonfüred után 
a PLER csapatától is 
kikaptak.

Mezőkövesdi Kc 
– Balatonfüredi KSE 24-33 (7-18)
Tizenhetedik mérkőzését játszotta le városunk felnőtt 
csapata az NB I-es kézilabda-bajnokságban december 17-
én. Trivkovics talált be először, de ezután szétesett az MKC. A 
fürediek elkapták a fonalat és a 16. percben 9-1-re vezettek. 
Kéziseink fordulás után jobb teljesítménnyel rukkoltak elő. 
A decemberben visszaigazolt Holló Balázs remek védései 
mellett Rudolf Csuzics gólerős játékának köszönhetően a 
meccs végére csökkent a csapatok közti különbség.

PLER Budapest 
– Mezőkövesdi Kc 25-24 (14-15)
A bajnokság 18. mérkőzésén a 9. helyezett PLER ottho-
nában vendégeskedtek Trivkovicsék december 20-án. A 
találkozót a hazaiak kezdték jobban, de az MKC fordított, 

és meg is tartotta előnyét a szünetig. Fordulás után 
fokozatosan nőtt a különbség a csapatok között, így a 40. 
percben 21-16-ra vezettek Csuzicsék. Ezután leblokkolt 
együttesünk és ezt kihasználva a PLER 23-21-es előnyről 
kezdhette meg a hajrát. A záró periódusban egyenlített az 
MKC, de csapatunk az utolsó percben kapott góllal elveszí-
tette a mérkőzést. A találkozóhoz tartozik, hogy Trivkovics 
szándékos ütésért piros lapot kapott a 60. minutumban.

TéTMEccS JANUáRBAN Grünfelderék továbbra is a 7. 
helyen állnak a tabellán 13 ponttal, az egyaránt 15 
egységgel rendelkező Gyöngyös és Orosháza mögött. 
Csapatunk tétmérkőzésen legközelebb az Orosháza 
FKSE-Linamar ellen lép majd parkettre a Magyar 
Kupában január 21-én. A találkozót 18 órakor rendezik 
meg Mezőkövesden.

éRMEKET HOZOTT A MIKULáS Kilencedik alka-
lommal rendezték meg városunkban a Mikulás Kupa 
nemzetközi úszóversenyt a Zsóry Gyógy- és Strand-
fürdőben december 5-én. A viadalra 13 egyesület 
126 úszója nevezett. A házigazda UMEI Teknőcökön, 
valamint az MSE-Zsóry úszószakosztályán kívül 
egyebek mellett Egerből, Miskolcról, Gyöngyösről és 
a romániai Marosvásárhelyről is érkeztek sportolók. 
A megméretést Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti állam-
titkár, térségünk országgyűlési képviselője, a Mikulás 
Kupa fővédnöke nyitotta meg.

A Teknőcök remekül szerepeltek, hiszen a nívós 
mezőnyben 4 arany-, 6 ezüst- és 3 bronzérmet 
szereztek. A legeredményesebb Szabó Botond lett 2 
arany- és 2 ezüstéremmel, Németh Zsófia 1 aranyat 
és 3 ezüstöt szerzett, míg Szabó Luca 1 arany és 1 
bronz mellé még egy 4. helyet is elért. Besenyei Liza 2 
bronzot és két 5. helyet, Újvári Éva pedig 1 ezüst mellé 
egy 4. és két 7. helyezést ért el. „A többi versenyzőnk is 
remekül helytállt, mindenki javított egyéni legjobbján, 
volt, aki nem is kevéssel. Külön dicséret illeti az első 
versenyükön induló úszóimat, Kriston Gergelyt és 
testvérét, Júliát, Bukta Lucát, Czékus Hannát és Veres 
Petrát. Ezúton köszönöm a verseny zökkenőmentes 
lebonyolításában közreműködő Városgazdálkodási 
Zrt., illetve a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő vezetőinek, 
munkatársainak, valamint a szülők és idősebb úszók 
munkáját, segítségét”– emelte ki Bruzsa Géza edző.

Az MSE-Zsóry úszószakosztályának tagjai is 
szép számban gyűjtögettek az érmes helyezések-
ből. Vanzák Enikő 1 ezüstöt és két bronzérmet, 
Udud Hajnalka 1-1 ezüstöt és bronzérmet, míg 
Kis-Csabai Nóra 1 bronzérmet szerzett. Ezen kívül a 
szakosztály versenyzői több pontszerző helyezést is 
elértek a Mikulás Kupán.

SZéP éVZáRáS Két rangos versennyel zárta a 2014-es 
esztendőt a Mezőkövesd Zsóry sakkszakosztálya. A 
sporteseményeken összesen 38 fő vett részt. A kövesdi 
sakkozók elsőként a Matyó Opent rendezték meg 18 
sportoló részvételével december 20-án. Az öt fordulóból 
álló viadal szép kövesdi sikerrel zárult, ugyanis az első 
helyet Hajdú Sándor szerezte meg, míg a dobogó har-
madik fokára Éberth Zoltán állhatott fel. Az ezüstérmet 
az andornaktályai Paál Attila vihette haza. 

A XIX. Party Pizza Opent 20 fő tisztelte meg jelen-
létével december 27-én. A küzdelem két csoportban 
zajlott le bónuszidős játékrendszerben, ami azt jelenti, 
hogy a 12 perces alapidőhöz, lépésenként két másod-
percet „tehettek hozzá” a versenyzők. Az alsósok között 
a miskolci Krajnyák Zsófia 100%-os teljesítménnyel 
győzött, a mezőkövesdi Megyesi Bálint és a nagyváradi 
Palii Mara előtt. A felsősök küzdelmét a nagyváradi Pa-
lii Alex nyerte meg. A nyílt csoportban hármas kövesdi 
siker született, miután Éberth Zoltán, Pap Kristóf, dr. 
Tóth Béla sorrend alakult ki. Éberth Zoltán az abszolút 
első helyet is megszerezte.

Bódi Krisztián

bokri

bokri

bokri
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a Budapest honvéd öregfiúk csapata nyerte meg a negyedik alkalommal megrendezett Mezőkö-
vesd zsóry sportgálát. az elmúlt évekhez hasonlóan rangos fociünneppel zárta az esztendőt a Me-
zőkövesd zsóry a Városi sportcsarnokban december 20-án.

A gála az egri és a kazincbarcikai öregfiúk 
2x12 perces találkozójával kezdődött és 
10-1-es egri győzelemmel zárult. Ezután 
két nagy múltú klub, a többek között 
Détári Lajost, Tóth Ivánt, Duró Józsefet 
felvonultató Budapest Honvéd és a Diós-
győr veteránjai kápráztatták el a sport-
szerető szurkolókat. A DVTK együttese a 
mezőkövesdi kötődésű Vitelki Zoltánnal 
és Farkas Jánossal soraiban küzdött a 
sikerért, de a Honvéd kiválóságai 5-3-ra 
megnyerték az összecsapást. Ezt követően 
a Mezőkövesd Zsóry felnőtt férfi és női 
csapata mérte össze tudását. A kövesdi 
hölgyek 9-6-os sikere után javítottak 
Kunságiék, ugyanis az edzők együttesét 
7-6-ra felülmúlták. A Nyíregyháza és a 
Kazincbarcika csatáját 8-3-ra a nyírségiek 
nyerték, így Szatke Zoltánék bebiztosí-

tották a továbbjutásukat. A Mezőkövesd-
Honvéd öregfiúk meccsen a kövesdiek 
nagyon jól tartották magukat, de Détáriék 
ismét 5-3-as sikert arattak.

A Kistérségi polgármesterek – Par-
lament válogatott mérkőzés nem sok 
izgalmat tartogatott, ugyanis a honatyák 
csapata végig nagy fölényben futballozva 
6-1-es győzelemmel zárta a meccset. Az 
Eger – Nyíregyháza öregfiúk mérkőzés 
összecsapást a szabolcsi egylet nyerte 
meg, így eldőlt, hogy a fináléban Nyír-
egyháza – Budapest Honvéd mérkőzést 
fognak megrendezni. A drukkerek ezután 
a Mezőkövesd – DVTK megyei rangadón 
szurkolhattak. A találkozón Sivákék végig 
lépéselőnyben voltak, és 9-5-ös sikerrel 
harcolták ki a kisdöntőt érő győzelmet. A 
bronzmérkőzésen az egriek fokozatosan 

fölénybe kerültek és magabiztos sikerrel 
szerezték meg a 3. helyet. A döntőben a 
fővárosiak az első félidő vége előtt már ve-
zettek, a nyírségiek fordulás után gyorsan 
kiegyenlítettek, de a pestiek lendületét nem 
tudták megfékezni. Duróék nagy küzde-
lemben, két góllal nyerték meg az össze-
csapást. A szurkolók a két helyosztó között 
sem unatkoztak, ugyanis a Mezőkövesd 
Zsóry Edzők – Mezőkövesd Zsóry Nők 
összecsapást játszották le, amely hölgyeink 
9-7-es sikerével ért véget. Az ünnepélyes 
eredményhirdetésen különdíjat vehetett 
át a torna legjobb játékosának megválasz-
tott Bárányos Zsolt (Budapest Honvéd) 
és a legjobb kapus Tóth Iván (Budapest 
Honvéd). A viadal gólkirálya Vígh Ferenc 
(Mezőkövesd Zsóry) lett 8 találattal. 

A belső védőként bevethető rutinos focista pálya-
futásának jelentős részét Újpesten töltötte, ugyanis 
1998-tól egészen 2012 nyaráig állt a lila-fehérek 
alkalmazásában, de eközben félévig Kecskeméten 
játszott. A 25 éves labdarúgó ezt követően a német 
negyedosztályú FC Carl Zeiss Jena együttesét erősí-
tette, majd egy évvel ezelőtt a Szombathelyi Hala-
dáshoz igazolt. A klub Dvorschák Gábor mellett több 
kiszemelt játékossal is közel áll a megállapodáshoz, 
de az érintettek lapzártánkig még nem írták alá a 
szerződésüket. További hír, hogy Szántai Levente 
és George Menougong távozott Mezőkövesdről. Az 
átigazolási időszak egyébként január 26-án kezdődik 
és február 23-án éjfélkor zárul.

FELKéSZüLéS Labdarúgóink január 5-én kezdték meg a 
felkészülést a tavaszi szezonra. Az első hetet az edzések 
mellett egy speciális fizikai és pszichikai állapotfelmérés 
határozta meg. Ami az edzőmérkőzéseket illeti, labdarú-
góink először egy abaújszántói teremtornán vesznek részt 
január 17-én. A csapat január 19-től két héten át a Zsóry 
üdülőterületen edzőtáborozik majd, ahol zömében napi 
két edzéssel és edzőmérkőzésekkel hangolnak a bajnoki 
rajtra. Hegedűsék az első nagypályás felkészülési mérkőzést 
január 22-én, 14 órától a DVTK vendégeként játsszák 
majd le. Az első hazai felkészülési összecsapáson duplázni 
fognak a „Tóth-fiúk”, ugyanis január 24-én 10 órától az NB 
III-as Tiszaújváros, míg 12 órától a szintén harmadosztályú 
Putnok ellen küzdenek a Városi Stadion műfüves pályáján. 

Rutinos védővel erősödött a Mező-
kövesd Zsóry Fc felnőtt csapatának 
játékoskerete. Dvorschák Gábor 
január 9-én két és féléves szerző-
dést kötött együttesünkkel.

készülnek 
a tavaszra

Csapatunk a felkészülés során az első osztályú Puskás 
Akadémiával, a Debrecennel és a Budapest Honvéddal, 
valamint az NB III-as Kazincbarcikával, Váccal és Hatvannal 
is találkozik. A tavaszi nyitómérkőzést a Balmaz Kamilla 
Gyógyfürdő ellen játsszák le labdarúgóink február 21-én.

MEGHOSSZABBÍTOTT KIVáLTáS A Mezőkövesd Zsóry 
vezetősége 2015. március 31-ig meghosszabbította a Szur-
kolói Klubkártya ingyenes kiváltási idejét. Az elkészítéshez 
szükséges adatok: név, születési hely és idő, lakcím, továbbá 
egy igazolványkép, amit helyben készítenek el. A kártya 
kiváltására minden hétköznap, reggel 8.30-tól délután 
16.00-ig van lehetőség a Mezőkövesd Zsóry székházának 
emeleti titkárságán. Bódi Krisztián

Bódi krisztián

Világválogatott Mezőkövesden



gálaműsorra, melynek címe:

A műsorban közreműködnek:
Cseppecskék és Gyöngykaláris Néptáncegyüttes

Karító Néptáncegyüttes
Matyó Néptáncegyüttes
Matyó Népi Együttes

Eszterlánc Gyermek Néptáncegyüttes
A mezőkövesdi, szentistváni és tardi pávakörök

Indre Andrea, a Mezőkövesdi Hang-Stúdió népdalénekese
Hagyományőrzők

Mezőkövesdi Fúvószenekar
Gajdos Zenekar
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 
és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.

tisztelettel meghívja Önt a

A belépés díjtalan!

Bővebb információ:
Közösségi Ház (3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24.) Tel.: 49/500-135

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az ülőhelyek száma korlátozott, ezért előzetes helyfoglalás szükséges,
 melyet megtehet személyesen a Közösségi Házban,

 vagy a 49/500-135-ös telefonszámon.

 Az idő kereke
Rendező, koreográfus: Zelei Ferenc

 2015. január 17. (szombat) 
18.00 óra 

Városi Sportcsarnok
Mezőkövesd, Kavicsos-tó út 9.

 


