
mezőkövesdi újság 2015/19   1

2015. szeptember 24.
XXVII. évf. 19. szám

Városunk lapja

Városháza Betonelemeket gyártanak
aktuálIs  Emléktáblát avattak
sportkalauz  Matyó triatlon negyedszerre

az alkotás
sokszínűsége



2    mezőkövesdi újság 2015/19

aZ alkoTás soksZÍnŰsÉGE
A géplakatosi találékonyságtól 
a tervezőmérnök zsenialitásáig

200 traktor, veterán jármű, motor, 
busz vonult végig városunk fő-
utcáján szeptember 5-én. Immár 
17. alkalommal rendezték meg az 
országos Mezőgazdasági Gépész-
találkozót a hajdu ráfis János 
Mezőgazdasági Gépmúzeumban. 
Idén központi szerepet kapott 
Galamb József gépészmérnök 
munkássága, a Ford t modell, a 
Fordson traktor és a csettegők. 

FElVoNulás Az ország számos tele-
püléséről, sőt Erdélyből, Ausztriából, 
Németországból is érkeztek erőgépek 
városunkba. Mintegy 200 traktor, veterán 
gép, motor és több busz dübörgött végig 
szombat délelőtt településünk utcáin – 
köztük a BKV régi, de felújított járművei.

MEGNYItÓ A Dózsa György út – Kavicsos-tó 
és Szabadidőpark – József Attila utca útvonal 
megtétele után a gépek visszatértek a gépmúze-
umhoz. A hivatalos megnyitón a MAME által 
összeállított kulturális műsor után Csirmaz István, 
a Mezőgazdasági Gépmúzeumért Alapítvány 
elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Tállai 
András, a Nemzetgazdasági Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője mondott beszédet, aki a 
rendezvény jelentőségét, a múzeum fontosságát és 
értékét emelte ki. Dr. Fekete Zoltán polgármester 
köszöntőjében kiemelte az alapító, Hajdu Ráfis 
János és felesége áldozatos, sok évtizedes mun-
káját. Hajdu Ráfis János elmondta, a gyűjtemény 
létrehozása egy fa ültetéséhez hasonlítható, mely 
az elmúlt 17 év alatt megerősödött, folyamatosan 
bővült. Kádár Zoltán múzeumigazgató megkö-
szönte a támogatók segítségét.

GalaMB JÓzsEF És a ForD t Az 
országos gépésztalálkozó minden 
évben valamilyen jeles technika-
történeti évfordulót dolgoz fel a 
szakmai előadások, illetve a gépek 
tekintetében egyaránt. Ebben 
az évben a makói származású 
Galamb Józsefről, a Ford gépgyár 
zseniális magyar tervezőmérnö-
kéről emlékeztek meg halála 60. 
évfordulója alkalmából. Tevé-
kenységét több előadás keretében 
mutatták be, kiemelten a Ford T 
modell és a Fordson traktorok 
ismertetésével, közülük több mo-
dellt élőben is megtekinthettünk. 

CsEttEGŐk A modern technikával 
párhuzamba állítva mutatták be 
az úgynevezett csettegőket. Az 
1970-80-as évek mezőgazdasági 
kistermelői, géplakatosai saját 
találékonyságukból merítve egy-
szerű szerszámkészlettel, sokszor 
ócskavastelepeken összegyűjtött 
alkatrészekből építettek meg és 
háztáji zöldség- és gyümölcster-
mesztésben használták ezeket a 
szerkezeteket. 

kIállÍtások Az egyik tárlaton a 
Vas megyéből, Tokorcsról érkező 
Tóth József két évtized alatt gyűjtött 
motorfűrészeit tekinthettük meg a 
találkozón, valamint a hajdúnáná-
si Nyakas Zoltán mezőgazdasági 
eszközeit és pásztortárgyainak ritka 
darabjait vonultatta fel. Emellett 
Mezőkövesd, Tard és Szentistván 
matyó kultúrájával is megismerked-
hettek a vendégek a kiállítósátrakban. 
A látogatókat emellett cséplés- és 
kovácsbemutatókkal, működő mo-
dell- és makettkiállítással, valamint 
interaktív foglalkozásokkal várták: 
lehetett kukoricát morzsolni, darálni 
és gabonát szeleltetni. M. zs.
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nyár a Zsóryban

A Szent László Gimnázium magyar munkaközösségének vezetője szerint nincsenek 
rendszerszintű újdonságok, inkább apróbb, megengedő módosításokat vezettek 
be. Igaz, a helyesírási szótár nyolcezer új szót tartalmaz, emiatt frissíteni kell a 

könyvtári állományt. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis az érettségihez az intézmény-
nek kell biztosítani a kiadványokat. Mintegy hatvan-hetven példányt kell beszerezniük a 
helyesírási szótárakból a következő években.

Rigó Attiláné elmondta, az érettségiben a változások már a következő eszten-
dőben életbe lépnek, s az új szabályok szerint javítják a dolgozatokat. Felhívják a 
figyelmet a hibákra, de pontot nem vonnak le a változásból eredő vétségek miatt.
Az idén érettségiző diákok egyébként nem aggódnak, de ügyelni fognak helyesírásukra, 
s tájékozódnak a változásokról. 

aki akar,
tud majd 
helyesen írni

utoljára har-
minc évvel ezelőtt 

módosultak a magyar he-
lyesírás szabályai, idén szep-

tembertől azonban a Magyar tu-
dományos akadémia változtatott 
az eddigieken. a gyerekeknek új 

előírásokat kell megtanulniuk, 
a tanároknak pedig már az 

új szabályzat szerint 
kell oktatniuk.

Virág Márta 13. A-s 
tanulótól megtudtuk, 
ő sokat olvas, s fejleszti 
szókincsét, s, ha bi-
zonytalan valamely szó 
helyesírásában, megnézi 
a szótárban, vagy az 
interneten. Szerinte az 
érettségin az utánuk 
következőknek lesz 
nehezebb a helyzete, 
de a mostani végzősök-
nek is fontos lesz, hogy 
átálljanak a módosítá-
sokra, ő például bölcsész 
szakon szeretné folytatni 
tanulmányait.

Szabó Eszter, szintén 
13. A-s tanuló úgy véli, 
aki igényes volt he-
lyesírására, ezután is 
az lesz, akit pedig nem 
érdekelt, azt ezután sem 
fogja. Szerinte, aki akar, 
valamilyen módon fog 
tudni rajta változtat-
ni, még ha nem is lesz 
könnyű dolga és sokat 
kell gyakorolnia.

Tóth Balázs

aZ alkoTás soksZÍnŰsÉGE
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városháza

Közvilágítás
Zajlik városunk közvilágítási hálózatának korszerűsítése, egyre több 
utcában működik az új, modern LED-es rendszer. 

A mezőkövesdi önkormányzat tavaly pá-
lyázott a közvilágítási hálózat korszerűsí-
tésére, idén a jogi, közbeszerzési eljárások 
után megbízták a kivitelező céget, a me-
zőkövesdi Gomvill Kft.-t. A száz százalé-
kos támogatottságú pályázat révén bruttó 
250 millió forint értékű fejlesztés valósul 
meg. A beruházást végző cég július 21-e 
óta dolgozik a lámpatestek cseréjén.
– A LED-es lámpatestek működtetése 
komoly megtakarítást jelent a közvilágí-
tás költségeiből. A Széchenyi és a Lövői 
úton már el is készült a korszerűsítés. A 
kivitelező a munkát folyamatosan végzi, 
és a tervek szerint szeptember végéig be 
is fejezik a lámpatestek cseréjét – mond-
ta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

közmunka a közösségért
Járdát építenek, csapadékvíz-elvezető árkokat alakítanak ki a 
közmunkaprogram résztvevői településünk több utcájában.
Mezőkövesd az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is élt a közmunkaprogram lehe-
tőségével. A korábbi program augusztus 
31-ével lezárult, azonban az önkormány-
zat kérte hosszabbítását, így szeptember 
1-jétől jelenleg 231 embernek adnak 
munkát a közmunkaprogram keretében. 
A közfoglalkoztatottak több területen 
dolgoznak. Részt vesznek az önkormány-
zat mezőgazdasági területein a zöldség-
termesztésben, az úgynevezett beton-
üzemben zajló munkákban, valamint 
a matyó ajándéktárgyak készítésében. 
Emellett a város közterületeinek rendben 
és tisztán tartásában is segédkeznek, vagy 
épp járdát építenek, csapadékvíz-elvezető 
árkokat létesítenek. 
– A program révén olyan munkákat tudunk 
elvégezni, amelyeket más esetben csak 
vállalkozók bevonásával, jelentős költségek 
mellett tudnánk megvalósítani. A köz-
munkaprogram résztvevői folyamatosan 
dolgoznak, járdát újítanak fel, árkot alakíta-
nak ki, mint például a Varjú utca hídon túli 
szakaszán is vízelvezető árkot hoztak létre – 
mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester. 

A Varjú és Bagoly utcák mellett a 
Bocskai utcában is árkot ástak, dolgoztak 
a Gergely és Lehel utcákban is, valamint 
felújították az Erzsébet királyné utca egy 
járdaszakaszát. 

BEtoNElEM-GYártás Városunk önkor-
mányzata egy BGY-12 típusú géprendszert 
vásárolt, amely a kedvező beruházási és 
üzemeltetési költségek miatt egyaránt 
ideális eszköz a betonelemek gyártásához. 
Egyebek között térkövek, zsalukövek, 
gyephézagos rácskövek, szegélykövek, 
mederlapok, burkolókövek, kerítéselemek, 
rézsűburkolat, valamint támfalépítéshez 
szükséges elemek előállítására is alkalmas. 
Mindez azt jelenti, hogy a járdahálózat, 
valamint a csapadékvíz-elvezető rendszer 
felújítása mellett tovább szépülhetnek 
városunk közterületei is. 

Az önkormányzat emellett egy BGY-
95-ös típusú gépet is vásárolt, mely hama-
rosan megérkezik az üzembe. Az eszköz 
szintén kis formátumú beton építőelemek, 
illetve betonblokkok gyártására szolgál. 
A gyártósablonok segítségével ugyancsak 
széles választékban tudnak majd betonból 
készült termékeket előállítani. 

Napelemes rendszert telepítettek a nyár folyamán a 
Szent László Gimnázium udvarára. A 45 millió forintos, 
európai uniós támogatású beruházással 243 napelem-
modult építettek be, amelyek összteljesítménye 250 
kilowattóra. A fejlesztéstől a villamos energia-költségek 
15-20 százalékos csökkentését várja a beruházó önkor-
mányzat. Az intézményt éves fogyasztása, valamint az 
épületek tájolása alapján választották ki.

BEtakarÍtásBÓl MEGtakarÍtás Több 
mint egy tonna krumplit, tizenkét mázsa 
vöröshagymát, s idényzöldségeket takarí-
tottak be a város mezőgazdasági közmun-
ka programjában résztvevők. A terményt 
egyebek között a városgondnokság 
konyháján hasznosítják. Dr. Fekete Zoltán 
polgármester elmondta, eddig mintegy 
hétszázezer forintot spóroltak a konyhai 
alapanyagok megtermelésével, és a beta-
karítás végéig még több hét van hátra.

A Mezőkövesdi Városgondnokságtól 
megtudtuk, az étkeztetésben betartják az új 
szabályokat, csökkentették a cukor hoz-
záadását, a gyerekek kezdik megkedvelni 
a teljes kiőrlésű pékárukat. Több zöldsé-
get használnak, de a halételek gyakoribb 
felszolgálása nehézséget okoz. Csökkentik 
a sófelhasználást, teljesen megszüntették 
a bő zsírban sült ételeket, a rántott szeletet 
sütő-pároló berendezésben sütik. A kövesdi 
ételek átlag feletti minősítést kaptak.

A beruházást végző cég munkatársai 
egyszerre több helyszínen dolgoznak, 
jelenleg például az Alkotmány, a Liliom, 
a Gróf Zichy, a Madách, a Lehel ut-
cákban és azok körzetében cserélik a 
lámpatesteket.

Napelemek 
a gimnáziumban

Tizenöt-húsz százalékos energia-
megtakarítást várnak a fotovoltaikus 
rendszertől, amelyet a gimnázium 
területén építettek.

A közmunkaprogram keretében jelenleg 
járdalapokat készítenek 

a Bárdos Lajos tagiskola régi udvarán 
kialakított betonüzemben, 

ahol összesen 8-10 fő részére 
biztosítanak majd munkát

BktB

N. E.

T. B.
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aktuális

Emléktáblát állítottak a 2014 novemberében elhunyt 
dr. zsemlye lászló emlékére a Mozgásszervi rehabilitációs 

központban szeptember 11-én. 

Emléktábla-avatás

Dr. Kovács Lajos, a Mozgásszervi Re-
habilitációs Központ igazgató-főorvosa 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
dr. Kovács Csaba osztályvezető főorvos, 
a Mozgásszervi Rehabilitációs Központ 
Betegeiért Alapítvány elnöke emlékezett 
meg az egykori igazgató-főorvosról. Az 
emléktáblát dr. Zsemlye László özvegye, 
dr. Zsemlye Lászlóné és a főorvos testvére, 
Vass Józsefné Zsemlye Margit leplezte le.

Dr. zsEMlYE lászlÓ 1941-ben született 
Budapesten. Általános és középiskoláját 
Gyönkön végezte, orvosi tanulmányait 
pedig 1960-ban Pécsen kezdte el. Az orvosi 
egyetem elvégzését követően 1966-tól 
1975-ig Szekszárdon dolgozott. Alapító 
tagja volt a Balfi Gyógyfürdőkórháznak, 

emellett a Soproni Állami Szanatórium 
főigazgató főorvos-helyettesi pozícióját is 
betöltötte. 1980-tól a XIX. kerületben a Fő-
városi István Kórházban és a II. kerületben 
a Fővárosi János Kórházban reumatológiai 
szakrendelésen végzett gyógyító munkát, 
majd az Uzsoki Utcai Kórházba került. Egy 
évig háziorvosként is dolgozott Rakacán. 
1989 márciusától a Mezőkövesdi Reuma 
Kórház 52 ágyas „C” Reuma Osztályának 
osztályvezető főorvosának, és egyben a 156 
ágyas kórház intézetvezető főorvosának 
nevezték ki. Munkájának köszönhetően a 
kórházon belül röntgent, laboratóriumot 
alakítottak ki és elindulhatott a járóbeteg 
szakellátás is. 1991-ben a Magyar Bal-
neológiai Egyesület vezetőségi tagjává 
választották, 2001-ig titkárként az elnökség 

tagja volt. A Mozgásszervi Rehabilitációs 
Központ Betegeiért Alapítvány létrehozása 
is az ő nevéhez fűződik. 2002-ben mondott 
le kórházigazgatói megbízásáról, munká-
jára azonban egészen 2014 szeptemberéig 
számíthattak a Központ dolgozói. 

Száz éve alakult
a Szerviták Világi Rendje Mezőkövesden

Száz éve szolgálja Szűz Máriát a Szerviták 
Világi Harmadrendjének mezőkövesdi 

közössége. A jeles évforduló alkalmából 
hálaadó szentmisét tartottak szeptember 

12-én a Rákóczi utcai rendházban. 

A szombati szentmisét dr. Medvegy János plébános celebrálta, majd Bogisich Ferenc, a 
Szervita Világi Rend asszisztense ismertette a rend történetét. A szertartás keretében a 
mezőkövesdi közösségről annak vezetője, Szokoli Istvánné beszélt. A jubileumi szentmise 
tiszteletére megtelt a Rákóczi utcai épület, Egerből, Budapestről is érkeztek hívők, 
rendtagok, s részt vettek a szertartáson a Szent László Egyházközség vezetői, valamint dr. 
Fekete Zoltán polgármester is. 

SZERVITA REND A rendet 1233. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén 
hét firenzei nemes alapította meg a Szenário-hegyen, és XI. Benedek pápa 
1304-ben hagyta jóvá. Magyarországon 1697-től vannak jelen, tagjaik feladata 
a lelkipásztorkodás, a kegyhelyek gondozása, az ifjúság nevelése és lelkigyakor-
latok vezetése volt. A Szervita Világi Rendet Falconieri Szent Julianna alapította, 
jelszavuk: Mária által Jézushoz.

SZERVITÁK MEZŐKÖVESDEN 1915-ben egri szervita atyák alapították meg a 
mezőkövesdi Szerviták (Mária szolgái) Világi harmadrendet. Ekkor vásárolták 
meg a jelenlegi rendházat, ahol egy kápolnát is kialakítottak. A 100 éves múltra 
visszatekintő közösség az első világháború idején kezdte el működését, s a 
második világháború utáni kommunista hatalomátvételig zavartalanul tevé-
kenykedett. Ekkor a rendet feloszlatták, de 1989-ben újraszervezték, 1992-ben 
a mezőkövesdi Szervita Harmadrend visszakapta a rendházát is. Azóta minden 
hónap második vasárnapján összegyűlnek és szentmisén vesznek részt Bogisich 
Ferenc atya vezetésével. A tagság létszáma fénykorában elérte a 100-at is, 
jelenleg körülbelül harminc tagja van a mezőkövesdi közösségnek.

A Szent László Egyházközség képviselő-testületének tisztségviselői augusztus 20-án 
vehették át az erről szóló oklevelet dr. Medvegy János plébánostól, elsőként az 
egyházközségben. 

Gánóczy Zoltánné tősgyökeres matyó családban nőtt fel. Életfeladatának a pedagógus 
hivatást választotta. A Szent Imre Általános Iskola egykori tanítója és igazgatója nyugdíjba 
vonulása után is jelen van a város életében, a Nyugdíjas Pedagógus Klub vezetője, a Szent 
László Egyházközség képviselő-testületének második ciklusban aktív tagja. Immár tizenhét 
éve vezeti a Simogató Kéz közösségét, tíz éve a Sziklaforrás című lap szerkesztője, amely az 
egyházközség mindennapjairól, eseményeiről tudósít.
– Nagyon elérzékenyültem, amikor plébános úr átadta ezt az áldást, és épp a hetvene-
dik születésnapomon – mondta el Gánóczy Zoltánné. 

Tóth Imre mélyen vallásos családból származik, édesapja halála után kérték fel a a 
Szent László Egyházközség képviselő-testületének testület tagjává, amelynek immár a 
második ciklusban elnöke is. Szakmájából adódóan keze munkájával is tett a közösségért. 
Életének fő műve, a Szent László templom tornyának és keresztjének ékes díszítése. 
Emellett a Jézus Szíve templom építésében is részt vett, de a csincsei, vagy gyáli templom 
bádogos munkáit is ő végezte el. Kezdetektől tagja a Takács István Alapítványnak is.
– Még mindig nem tudtam feldolgozni, hogy a Pápa Őszentsége ilyen elismerésben része-
sített engem, illetve a családomat, a barátaimat. Nagyon nagy lelki élmény ez számomra, 
óriási erkölcsi értéke van – mondta el Tóth Imre.

Pápai áldás

Ferenc pápa áldását kapta meg hetvenedik születésnapja alkalmából 
Gánóczy Zoltánné és Tóth Imre (Fotó: Kovács Mátyás)

M. zs.

M. Zs. M. Zs.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
szeptember 20–26-ig

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

szeptember 27 – október 3-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
október 4–10-ig

GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

szeptember 26.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

október 3.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

október 10.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban szeptember 1. és 14. 
között 6 házasságkötést és 13 halál-
esetet anyakönyveztek. Ezek közül az 
alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Nyeste László – Novák Dóra

Gradwohl Péter – Magyar Csilla
Komjáthi Sándor Róbert – Kovács Anett

haláleset
Pázmándi József Miklós 72 éves,

Kiss Istvánné 91 éves
mezőkövesdi lakos.

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

EGri GöröG kaTolikus 
sZErVEZőlElkÉsZsÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: szeptember 27.

Harangszó
sZEnT lásZló EGyháZköZsÉG
Szentmisék:
Elérhető a  Szent László plébánia honlapja: 
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 19 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 19 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Simoga-
tó kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise a 
Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
A Szent Család énekkar (ifjúsági) minden pénteken 
18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébánián. 
Minden hónap utolsó vasárnapján liturgikus szolgálatot 
teljesít a Szent László templomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Október 1-jétől az esti szentmisék 17 órakor 
kezdődnek.
Szent László Kamarakórus: Szombatonként 
és/vagy vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat

rEformáTus EGyháZköZsÉG
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

Programajánló
Szeptember 27. vasárnap 
Turizmus Világnapja programjai a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben

Szeptember 30. szerda 
17 órától Koncert a Zene Világnapja tiszteletére a 
Zeneiskolában 

Október 2. péntek 
13–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

Október 2. péntek 
14 órától Idősek Világnapja a Közösségi Házban

Október 5. hétfő
MOZI a Közösségi Házban
17 órától: Spongyabob: Ki a vízből! (3D)
19 órától: Az útvesztő (3D)

Október 7. szerda
16 órától Irodalmi Kávéház Klub 
a Közösségi Ház C épületében

Október 9. péntek
19 órától II. Mezőkövesdi Slam Poetry Est – Hősök, 
Funktasztikus koncertek a Biliárdszalonban

Október 14. szerda
14 óra 30-tól Szaffi – népzenés gyermekszínmű a 
Fogi Színház előadásában a Közösségi Házban

Sport
Szeptember 26. szombat
9 órától XXIX. Party Pizza Kis Matyó Sakkverseny 
az Abkarovits J. tér 1. alatt

Szeptember 26. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry – Tiszaújváros 
U14 labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Szeptember 26. szombat
12 órától Mezőkövesd Zsóry – Tiszaújváros 
U15 labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Október 3. szombat
10 órától Mezőkövesd Zsóry – Eger 
U17 labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Október 3. szombat
12 órától Mezőkövesd Zsóry – Eger 
U19 labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Október 3. szombat
18 órától  Mezőkövesd Zsóry FC 
– Kisvárda Master Good NB II-es férfi labdarúgó- 
mérkőzés a Városi Stadionban

Október 4. vasárnap
10 órától Mezőkövesd Zsóry – Edelény 
U16 labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján 

történő bérbeadásra hirdeti meg
a Mezőkövesd, Juharfa u. 3. 3/14. szám 

alatti, 64 m2 alapterületű 
összkomfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. október 8. (csütörtök)
A pályázat benyújtásának helye:
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató meg-
tekinthető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal földszinti hirdetőtábláján, a városi honla-
pon – www.mezokovesd.hu –, illetve átvehető a  
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Mátyás 
király út 112. sz. em. 28. sz. irodahelyiségében 
ügyfélfogadási időben (tel.: 49/511-536).

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Felhívás
Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket, hogy

2015. október 5. és 11. között
 a Zsóry-fürdő karbantartás miatt 

ZÁRVA TART.
Nyitás: 2015. október 12. 7:30

Megértésüket köszönjük!
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján 

történő bérbeadásra hirdeti meg a
Mezőkövesd, Mátyás király út 134. szám alatti 

68 m2 alapterületű üzlethelyiséget 
(volt Vodafone üzlet).

Pályázat típusa: nyílt egyfordulós, zárt borítékos
A pályázat beérkezésének határideje: 
2015. október 8. (csütörtök) 17 óra
Bérleti jogviszony kezdete: 2015. november 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beér-
kezését követő soron következő képviselő-testületi ülés.
Pályázati feltételek:
– a határozott időtartamú szerződés vállalása (maxi-
mum 5 év, 90 napos felmondási idővel)
– az üzlethelyiség bérleti díja bruttó 1.000 Ft/m²/hó+rezsi
– 3 havi bérleti díjának megfelelő kaució előre történő 
megfizetése
– a pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy 
a pályázó 20.400 Ft összeg pályázati díjként (kaució 
10%-a) – mely egyben ajánlati biztosítékként is 
szolgál – történő megfizetését vállalja, mely összeg 
nyertes pályázat esetén – beszámítható a kaució 
összegébe, a többi pályázó esetében a szerződés 
aláírását követő 10 napon belül visszafizetésre kerül 
pályázó részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét (cég esetében: cégkivonat, aláírá-
si címpéldány, vállalkozó esetében sz.ig. szám, adószám)
– a pályázott helyiség megjelölését
– az ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos 
leírását
– a bérleti idő tervezett hosszát (max. 5 év)
– a pályázónak nyilatkoznia kell továbbá a szerződés-
tervezetben leírt bérbeadási feltételek vállalásáról
Ingatlan alapadatai:
– Helye: Mezőkövesd, Mátyás király út 134. (2592/9/
A/1 hrsz.)
– Alapterülete: 68 m2

– Közművesítettsége: összközműves
Pályázathoz csatolni kell: a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy
– köztartozása nincs
– nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
– gazdálkodó szervezet esetén a nemzeti vagyonról 
szóló törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 
átlátható szervezetnek minősül
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket 
elfogadja.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredményte-
lennek minősítse.
A pályázati ajánlatokat írásban „Pályázat a 
Mezőkövesd, Mátyás király út 134. szám alatti 
ingatlan hasznosítására” felirattal zárt boríték-
ban, 2 eredeti példányban kérjük benyújtani.
Pályázat benyújtásának helye: 
Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 
Polgármesteri Titkárság, a polgármester nevére címezve.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján 

történő bérbeadásra hirdeti meg a
Mezőkövesd, Szent László tér 19. szám alatti 

82 m2 alapterületű üzlethelyiséget 
(Posta melletti volt húsbolt).

Pályázat típusa: nyílt egyfordulós, zárt borítékos
A pályázat beérkezésének határideje: 
2015. október 8. (csütörtök) 17 óra
Bérleti jogviszony kezdete: 2015. november 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beér-
kezését követő soron következő képviselő-testületi ülés.
Pályázati feltételek:
– a határozott időtartamú szerződés vállalása (maxi-
mum 5 év, 90 napos felmondási idővel)
– az üzlethelyiség bérleti díja bruttó 1.000 Ft/m²/hó+rezsi
– 3 havi bérleti díjának megfelelő kaució előre történő 
megfizetése
– a pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy 
a pályázó 24.600 Ft összeg pályázati díjként (kaució 
10%-a) – mely egyben ajánlati biztosítékként is 
szolgál – történő megfizetését vállalja, mely összeg 
nyertes pályázat esetén – beszámítható a kaució 
összegébe, a többi pályázó esetében a szerződés 
aláírását követő 10 napon belül visszafizetésre kerül 
pályázó részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét (cég esetében: cégkivonat, aláírá-
si címpéldány, vállalkozó esetében sz.ig. szám, adószám)
– a pályázott helyiség megjelölését
– az ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos 
leírását
– a bérleti idő tervezett hosszát (max. 5 év)
– a pályázónak nyilatkoznia kell továbbá a szerződés-
tervezetben leírt bérbeadási feltételek vállalásáról
Ingatlan alapadatai:
– Helye: Mezőkövesd, Szent László tér 19. 
(4137/2/26 hrsz.)
– Alapterülete: 82 m2

– Közművesítettsége: összközműves
Pályázathoz csatolni kell: a pályázó nyilatkozatát 
arról, hogy
– köztartozása nincs
– nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
– gazdálkodó szervezet esetén a nemzeti vagyonról 
szóló törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 
átlátható szervezetnek minősül
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltételeket 
elfogadja.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a 
pályázatot (pályázatokat) indoklás nélkül eredményte-
lennek minősítse.
A pályázati ajánlatokat írásban „Pályázat a 
Mezőkövesd, Szent László tér 19. szám alatti 
ingatlan hasznosítására” felirattal zárt boríték-
ban, 2 eredeti példányban kérjük benyújtani.
Pályázat benyújtásának helye: 
Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 
Polgármesteri Titkárság, a polgármester nevére címezve.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján 

történő bérbeadásra hirdeti meg a
Mezőkövesd, Eötvös u. 1. szám alatti 4705 hely-
rajzi számú 22 m2 alapterületű üzlethelyiséget.

Pályázat típusa: nyílt, egyfordulós, zárt borítékos.
A pályázat beérkezésének határideje: 
2015. október 8. (csütörtök) 17 óra
Bérleti jogviszony kezdete: 2015. november 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat 
beérkezését követő képviselő-testületi ülés.
Pályázati feltételek:
– határozott időtartamú szerződés vállalása (maxi-
mum 5 év, 90 napos felmondási idővel)
– az üzlethelyiség bérleti díja 1.000 Ft/m2/hó+rezsi
– 3 havi bérleti díjnak megfelelő kaució előre történő megfizetése
– a pályázati ajánlat érvényességének feltétele, hogy 
a pályázó 6.600 Ft összeg pályázati díjként  - mely 
egyben ajánlati biztosítékként is szolgál - történő meg-
fizetését vállalja, mely összeg nyertes pályázat esetén 
- beszámítható a kaució összegébe, a többi pályázó 
esetében a szerződés aláírását követő 10 napon belül 
visszafizetésre kerül pályázó részére.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét (cég esetében: cégkivonat, aláírá-
si címpéldány, vállalkozó esetében sz. ig. szám, adószám)
– a pályázott helyiség megjelölését
– az ingatlanban folytatni kívánt tevékenység pontos leírását
– a bérleti idő tervezett hosszát (max. 5. év)
– a pályázónak nyilatkoznia kell továbbá a szerződés-
tervezetben leírt bérbeadási feltételek vállalásáról
Ingatlan alapadatai:
– Helye: Mezőkövesd, Eötvös u. 1.
– Alapterülete: 22 m2

– Közművesítettsége: összközműves, 2010-ben felújított
Pályázathoz csatolni kell:
A pályázó nyilatkozatát arról, hogy 
– Köztartozása nincs
– Nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt
– Gazdálkodó szervezet esetén a nemzeti vagyonról 
szóló törvény 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján 
átlátható szervezetnek minősül 
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázati feltéteteket elfogadja.
A pályázatot kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot 
(pályázatokat) indoklás nélkül eredménytelennek minősítse.
A pályázati ajánlatokat írásban „Pályázat a 
Mezőkövesd, Eötvös u. 1. szám alatti ingatlan 
hasznosítására” felirattal zárt borítékban, 2 
eredeti példányban kérjük benyújtani.
Pályázat benyújtásának helye:  Mezőkövesd, 
Mátyás király út 112. Polgármesteri Titkárság, a polgár-
mester nevére címezve. Dr. Fekete Zoltán

polgármester

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
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TÖRTÉNETEK EGY CSALÁDI ALBUMBÓL Ezzel a címmel nyílik tárlat a gimnáziumban 
magyar zsidók XX. századi emlékeiből. A kiállítást a szervezők a történelem iránt érdek-
lődőknek ajánlják, mely az általános iskolás tanulók számára rendhagyó történelemóra 
keretében is megtekinthető. Különlegessége, hogy a gimnázium diákjai a tárlatvezetők 
(előzetes egyeztetés az alábbi telefonszámon: 49/500-033).

Dala-képet kapott 
a Matyó Múzeum
Dala József rézkarcot kapott 
dr. Lukács Gézától a Matyó Múze-
um. Dr. Lukács Gáspárról, a Szent 
László Gimnázium egykori igaz-
gatójáról még 2009-ben neveztek 
el termet a Matyó Múzeumban. 
Ennek ajtaja mellé került most ki az 
a rézkarc, amelyet dr. Lukács Géza, 
Lukács Gáspár fia adományozott az 
intézménynek. Dala József alkotása 
még valamikor a két világháború 
közt készült, s Kövesd-környéki pa-
takpart-részletet ábrázol. A művet 
Dala barátjának, kollégájának, dr. 
Lukács Gáspárnak ajándékozta, 
a család pedig nagy becsben 
tartotta. Dr. Lukács Géza ezt most a 
múzeumnak ajánlotta föl.

Az elmúlt évet az ezüstérmes Hajdúszoboszló ellen zárta, a 
2015/2016-os NB II-es  sakkbajnokságot velük kezdte együtte-
sünk, a Mezőkövesdi SE. 
Akkor a 4-8 elfogadható eredménynek számított, a mostani 3,5-8,5 
csalódást jelent,  mert az erősebbnek tűnő ellenfelekkel szemben 
rendre döntetlenre hoztuk a partit,  több gyengébbnek látszó 
vetélytárstól viszont vereséget szenvedtünk. Sajnálhatjuk a kima-
radt lehetőséget, mert most le lehetett volna győzni Szoboszlót.  

Győzött: Hegedűs Rafael
Döntetlen: Éberth Zoltán, Sallai János, Hunkó György, 
Kántor József és Pap Kristóf    
Játszottak  még: Barabás Tibor, Zelei Zoltán, Pongrácz Attila, 
Hajnal Gyula, Hajdú  Sándor és Csontos Dominik    

A következő fordulóban a Kazincbarcikai VSC-t fogadja csapatunk, 
október 4-én.

Befürödtünk Szoboszlón... 

T. B.

OKMÁNYIRODA és KORMÁNYABLAK 
ZÁRVA TARTÁS
Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy technikai átállás miatt 
2015. október 5-én (hétfő) a Kormányablak 
2015. október 6-án (kedd) az Okmányiroda 
ügyfélfogadása szünetel.

Megértésüket köszönjük!
Mezőkövesdi Járási Hivatal

Dr. T. B.
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"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első 
félévére vonatkozóan, összhangban 
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
– a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.)
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
– Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja 
az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatá-
sa. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási 
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: 
a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei 
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 
intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos 
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj 
pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a 
továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási felada-
tokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei 
önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőok-
tatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az ál-
taluk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányren-
delet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) ren-
delkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” 
fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántar-
tásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltet-
hető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormány-
zat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali 
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében fel-
sőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók 
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 
őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első fél-
évére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, 
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a 
pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának fel-
tétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott 
hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra 
kell pályázni.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a 
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regiszt-
ráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők 
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek 
be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek 
új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést 
követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése 
a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A 
pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölte-
ni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak 
a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó 
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírás-
ban meghatározott valamely melléklet hiányában 
a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott 
pályázatok befogadását az önkormányzat köte-
les az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem 
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának 

határideje: 2015. november 9.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, 
véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a la-
kóhely (a lakcímigazolványban lakóhelyként szerepel) 
szerint illetékes települési önkormányzat polgár-
mesteri hivatalánál (Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal 3400 Mezőkövesd, Mátyás király 
u. 114.) kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti 
hallgatói jogviszony-igazolás a 2015/2016. tanév 
első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intéz-
ménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt 
a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként 
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények 
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon 
nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két-
szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intéz-
ményt köteles megnevezni. 
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi 
okiratok:

–  jövedelemnyilatkozat
–  vagyonnyilatkozat

A benyújtandó mellékletek elérhetőek az alábbi honla-
pon www.mezokovesd.hu
A nyomtatványok a honlapon belül az önkormányzat/
közzététel/egyéb hirdetményeknél található meg. 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kö-
telező mellékletekkel együtt érvényes, valamely 
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak 
minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti 
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költ-
ségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

–  a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint 
meghatározott, belföldről vagy külföldről származó –  megszerzett 
– vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem 
vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
–  az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról 
szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. 
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy 
egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló 
bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő 
igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha 
a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó 
bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha 
részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támo-
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gatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az 
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő 
összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés 
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövede-
lemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti se-
gély, az önkormányzati segély, rendkívüli települési támo-
gatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökken-
tési támogatás, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti 
pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdé-
se szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési 
díj és külön ellátmány,
c) az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési 
díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok sze-
mélyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény 
alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az 
egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő mun-
kavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórend-
szeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezé-
sek alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló 
jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: 
háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozá-
sért kapott tiszteletdíj,
i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)  a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövet-
kezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység 
ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról 
szóló törvény alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal 
azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrla-
pon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati 
űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat 
tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata 
kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített 
személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkor-
mányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei ön-
kormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag az 
ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való 

jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az 
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes 
adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás-
ra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtar-
tama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény 
hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a 
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsá-
tott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében 
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíj-
pályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogo-
sultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkor-
mányzat bírálja el 2015. december 7-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szó-
líthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkor-
mányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határ-
idejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentu-
mokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. 
A hiánypótlási határidő: 2015. november 20. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon 
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rend-
szerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl be-
nyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a 
bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag meg-
felelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban 
indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti 
vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre 
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel 
nem élhet.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja 
abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a telepü-
lési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat 
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás 
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és 
annak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton 
küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák ér-
keztetését követően 2016. január 22-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkor-
mányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intéz-
ményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2016. 
március 11-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti 
a települési önkormányzat által támogatásban részesített 
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről 
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének 
megkezdését megelőző – az ösztöndíj igénybevételére vonat-
kozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az önköltséges, 
illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, 
illetve állam által támogatott képzési forma esetén – az ösz-
töndíj igénybevételére való jogosultság időtartamát a nemzeti 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. § szerinti tá-
mogatási idővel azonos számú félévben kell meghatározniuk, 
azzal, hogy a félévek számításánál mind az önköltséges, illetve 
költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)ösztöndíjas, illetve 
állam által támogatott képzési formában folytatott tanulmányi 
időt figyelembe kell venni.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó 
hallgatói jogviszonya a 2015/2016. tanév második félévében 
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírás-
nak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott fél-
évben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató 
hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati 
kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatár-
idejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást kö-
vető tanulmányi félév: 
a 2015/2016. tanév második (tavaszi), illetve a 
2016/2017. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási ösz-
szegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösz-
töndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) 
szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után to-
vábbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az 
esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosult-
ságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezett-
ségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a 
Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmé-
nyek költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi 
ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallga-
tónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben 
több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, 
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatá-
si intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett 
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve 
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az 
állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A ki-
fizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony 
fennállását az intézmény megvizsgálja. 
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Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2016. március.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félév-
ben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, 
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átuta-
lást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továb-
biakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve 
október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal 
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt 
abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati 
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény 
számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden 
más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-
járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. mel-
léklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósí-
tásának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő 
változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban 
értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáske-
zelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). 
A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdemé-
nyeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon 
belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felső-
oktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, 
finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektroni-
kus levelezési cím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmu-
lasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanul-
mányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, 
illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem 
tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul 
felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény ré-
szére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, 
amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan 
letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, aján-
lott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet 
be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyer-
tes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről 
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond. 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban 
nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályá-
zati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem 
részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeré-
séről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-
kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkor-
mányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladato-
kat a Támogatáskezelő látja el. 

A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a módosított 
1/2001. (I.18.) sz. ÖK. Rendelete 8. §-a alapján: 
Hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek 
havi jövedelme, vagy a vele egy háztartásban élők 
a pályázat benyújtását megelőző három hónap 
egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a másfélszeresét – 2015. évben 
42.750.- forintot, és vagyonuk nincs. 
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. tv. 4. §. (1) bek. b.) pontja alapján:
az a hasznosítható ingatlan-jármű, továbbá vagyoni ér-
tékű jog, amelynek 

– külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg össze-
ge az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
harmincszorosát – 2015. évben 855 eFt-ot, vagy,

– együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát – 2015. évben 
2.280 eFt-ot - meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek 
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amely-
ben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni 
értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá 
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzata az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. 
(III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. 
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok számára, összhangban 
– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
– a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Korm. rendelet
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a köz-
igazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény
– a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigaz-
gatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a to-
vábbiakban: Áht.)
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény

– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartá-
sáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szoci-
álisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének 
támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű 
támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három 
forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támo-
gatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a 
felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és me-
gyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) 
végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 
csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőok-
tatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az ál-
taluk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 
26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról 
szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kor-
mányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a 
továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A 
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok sze-
mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, 
amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális 
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt 
álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó 
szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt 
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíj-
ban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvé-
telt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 
2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a további-
akban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció 
szükséges, melynek elérése: 
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https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a 
rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő fel-
használónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett 
jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt 
vagy a belépést követően lehetséges a pályázati ada-
tok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói 
részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és 
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk 
a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvé-
nyes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely mel-
léklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A 
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat 
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befo-
gadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz 
történő benyújtásának

határideje: 2015. november 9.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, vég-
legesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a lakóhely (a 
lakcímigazolványban lakóhelyként szerepel) szerint illetékes 
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál 
(Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 3400 Me-
zőkövesd, Mátyás király u. 114.) kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartás-
ban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
– jövedelemnyilatkozat
– vagyonnyilatkozat
A benyújtandó mellékletek elérhetőek az alábbi hon-
lapon www.mezokovesd.hu
A nyomtatványok a honlapon belül az önkormányzat/
közzététel/egyéb hirdetményeknél található meg. 
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti 
lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költ-
ségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tör-
vény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről 
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve 
a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adó-
mentes jövedelmet is, és
– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, 
illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 
törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló 
törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a 

magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsí-
tett közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, 
a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek 
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő 
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kisterme-
lés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, 
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a 
bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 
40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illető-
leg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövede-
lemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt 
terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészség-
biztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási 
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-
nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az 
önkormányzati segély, rendkívüli települési támogatás, a la-
kásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, 
a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a neve-
lőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)  az anyasági támogatás,
d)  a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi 
juttatása,
e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj 
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi jára-
déka és a fogyatékossági támogatás,
f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alap-
ján biztosított juttatás,
g)  az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, 
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő 
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az 
adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó 
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavég-
zésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a 
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)  a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért 
kapott tiszteletdíj,
i)  az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) 
tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértéke-
ként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
alapján adómentes bevétel.

4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget 
vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a 
pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett 
adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem 
a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa 
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a 
megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályáza-
tot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és 

azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére 
– kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támoga-
tásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg 
az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat 
lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése 
céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése 
eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, ille-
tőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Tá-
mogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak 
tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adata-
inak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben 
történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, 
valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljá-
ból történő továbbításához. 

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, 
hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intéz-
ménybe még nem nyertek felvételt. 

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormány-
zat bírálja el 2015. december 7-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szó-
líthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkor-
mányzat által meghatározott határidőben, amely azonban 
nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határ-
idejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumen-
tumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltünte-
tett. A hiánypótlási határidő: 2015. november 20. nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül 
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg 
olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon 
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszer-
ből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, 
vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból ki-
zárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező 
pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti 
vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre 
tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának 
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezés-
sel nem élhet.

A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az ön-
kormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. 
Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata 
során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja 
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az 
együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az ön-
kormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét 
vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési 
önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a tá-
mogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
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A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támo-
gatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az 
ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A te-
lepülési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelke-
zik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát 
követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és an-
nak indokáról 2015. december 17-ig az EPER-Bursa rend-
szeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött 
levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák ér-
keztetését követően 2016. január 22-ig értesíti a települési 
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkor-
mányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi 
ösztöndíjrészek megállapítását követően 2016. március 11-ig az 
EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormány-
zat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica 
ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldé-
sével köteles 2016. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő 
részére bejelenteni, hogy a 2016/2017. tanévben melyik 
felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. To-
vábbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2016-os 
felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási 
intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az 
ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban 
részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sike-
resen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját 
automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott 
pályázó hallgatói jogviszonya a 2016/2017. tanév első 
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Ameny-
nyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya 
nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az 
ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósítás-
ra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőok-
tatási intézménynek. 

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetésének 
megkezdését megelőző – az ösztöndíj igénybevételére vo-
natkozó jogosultsági ellenőrzés keretében – mind az önkölt-
séges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami (rész)
ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési forma ese-
tén – az ösztöndíj igénybevételére való jogosultság időtarta-
mát a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
47. § szerinti támogatási idővel azonos számú félévben kell 
meghatározniuk, azzal, hogy a félévek számításánál mind az 
önköltséges, illetve költségtérítéses, mind a magyar állami 
(rész)ösztöndíjas, illetve állam által támogatott képzési for-
mában folytatott tanulmányi időt figyelembe kell venni.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói 
jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás 
feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösz-
töndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása 
nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást köve-
tő tanulmányi félév: 
a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. 
tanév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2016/2017. 
tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben 
utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a 
támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási ösz-
szegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztön-
díjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint 
újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja 
a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a 
felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, 
és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos 
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmé-
nyek költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi 
ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallga-
tónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a 
hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben 
több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, 
az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, 
amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatá-
si intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett 
– egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve 
hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az 
állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A ki-
fizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony 
fennállását az intézmény megvizsgálja. 

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 
2016. október.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévek-
ben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, 
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást 
követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban 
az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve már-
cius hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos 
rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az 
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész 
fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az 
intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőokta-
tási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kö-
telezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 
1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztön-
díj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj 
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de 
legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyó-
sító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt 
(1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa 
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési köte-
lezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni 
az alábbi adatok változásakor:
– tanulmányok halasztása; 
– tanulmányok helyének megváltozása (az új felső-

oktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszí-
rozási forma megnevezésével);
– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, 
finanszírozási forma) változása;
– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus 
levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasz-
tása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi fél-
év lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 
31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul 
felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény ré-
szére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, 
amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan 
letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, aján-
lott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet 
be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyer-
tes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről 
és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázat-
ban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a 
pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatás-
ban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztön-
díj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-ke-
zelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati 
ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica

1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőkövesd Város Önkormányzatának a módosított 1/2001. 
(I.18.) sz. ÖK. Rendelete 8. §-a alapján: 
Hátrányos szociális helyzetű: az a pályázó, akinek havi jövedelme, 
vagy a vele egy háztartásban élők a pályázat benyújtását megelőző 
három hónap egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
másfélszeresét – 2015. évben 42.750.- forintot, és vagyonuk nincs. 
Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv. 4. §. (1) bek. b.) pontja alapján:
az a hasznosítható ingatlan-jármű, továbbá vagyoni értékű 
jog, amelynek 
– külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a har-
mincszorosát – 2015. évben 855 eFt-ot, vagy,
– együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a nyolcvanszorosát – 2015. évben 
2.280 eFt-ot - meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorult-
ságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek 
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amely-
ben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni 
értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá 
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

közhírré tétetik
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sportkalauz

Világbajnoki második lett Tóth Gergő gomokuban
Tavaly csapatban Európa Bajnoki aranyérmet, idén 
egyéniben világbajnoki ezüstérmet szerzett a 
mezőkövesdi gomokus, Tóth Gergő. A logikai sportág 
világbajnokságának döntőjébe 12-en jutottak be, 
de többen nem vállalták az indulást, a kvalifikációs 
versenyen pedig taroltak az oroszok.
– A két, alapjaiban hasonló logikai játék, a gomoku és a 
renju világbajnokságát 2009 óta együtt tartják. A jelenlegi 
versenyre tíz országból érkeztek játékosok. Magyarországról 
Dupszki Rudolffal ketten indultunk a gomoku versenyen. 
Tavaly Prágában a Gomoku Csapat Európa Bajnokságon első 
és második táblásként tagjai voltunk az aranyérmes magyar 
csapatnak, s Dupszki volt a legeredményesebb játékos azon a 
versenyen – mondta el Tóth Gergő.

A világbajnoki cím sorsa hagyományos, körmérkő-
zéses rendszerben dőlt el. Mivel a döntőbe kilenc orosz 
játékos is bejutott a selejtezőből, érvényét vesztette 
az a szabály, hogy az utolsó három fordulóban nem 
találkozhat két azonos nemzetbeli játékos.
– Az első fordulóban a legmagasabban jegyzett orosz 
volt az ellenfelem, ráadásul ő kezdett. Yuriy Tarannikov 
matematika professzor 1991-ben megnyerte a gomoku 
világbajnokságot, amit akkor még pro szabállyal rendez-
tek. Ezenkívül renjuban az egyik megnyitási szabály az ő 

nevét viseli, ami önmagáért beszél. Egy eltolt pro nyitást 
kaptam, sok időbe telt, míg kitaláltam a helyes utat, ami-
kor nekem egy percem volt, ő még két órával rendelkezett. 
Szerencsére a lépésenkénti plusz fél perc miatt nem telt 
le az időm, bár egyszer hat másodpercnél nyomtam le az 
órát. Ellenfelem viszont a negyvenedik lépés után nem 
vette észre, hogy nekem ellentámadásom is lehet. Végül ki 
tudtam számolni fél perc alatt, hogy védhetetlen, tizenegy 
lépéses nyerésem van, így az ötórás meccs végén neki 
kellett gratulálnia. A siker rengeteg pluszenergiát adott – 
idézte föl legnehezebb mérkőzését Gergő.

A második mérkőzése szintén öt órán keresztül tar-
tott, ismét kellett egy kis szerencse ahhoz, hogy megfordít-
sa a játékot. A második napi, az előzőeknél is hosszabb 
csatája döntetlennel végződött, aztán könnyebb meccsen 
verte japán ellenfelét, majd a papíron leggyengébb 
játékost, a verseny felénél pedig a VB döntetlenkirályát 
lepte meg egy trükkös állással, ezzel az élre tört.

Sorra következtek a győzelmek, így tíz forduló 
után 9,5 ponttal állt. Utolsó ellenfele, a verseny alatti 
szobatársa, Dupszki csak egy pont hátrányban volt, 
következhetett tehát a valódi világbajnoki döntő.
– A feszült légkörben végül Dupszki számolt ponto-
sabban, egy mély kombináció és négy és fél óra játék 

után szép nyerést talált. Azonos pontszámmal, de jobb 
részponttal ő lett a világbajnok 2015-ben – fejezte be 
beszámolóját Gergő, aki egyáltalán nem bánja, hogy az 
ezüstérem jutott neki.

Év végén rendezik a magyar Meijin bajnokságot, 
immár két hazai világbajnokkal (a másik Demján Atti-
la). Gergő is indul, s szeretne ott lenni a jövő évi csapat 
EB-n, s lehet, hogy tavasszal csapat VB-t is rendeznek 
majd, Tallinnban.

A GOMOKU FEJLESZTI A LOGIKAI KÉPESSÉGEKET 
A gomoku elsősorban Európában népszerű, míg 
Ázsiában a renju hódít. Tóth Gergő elmondta, a 
renju sokkal szabályozottabb, öt perc alatt kirak-
nak ötven lépést és megegyeznek döntetlenben. 
A gomoku szabadabb, érdekesebb, ez lehetne a 
vonzereje, de kevesen tudnak tenni a népszerű-
sítésért. Itthon sokszor próbálkoztak ezzel, ő is 
igyekezett Egerben, Mezőkövesden foglalkozá-
sokat tartani. Szerinte lökést adhatna a játéknak, 
ha többen ismernék, s lennének pénzdíjas 
versenyek. A gomoku jó készségfejlesztő, segíti a 
logikai képességek kibontakozását.

Augusztus elején ezüstérmet szerzett Tóth Gergő az oroszországi Suzdalban rendezett Gomoku (amőba) Világbajnokságon.

három meccsen három pont
Nagyszerű időszakon van túl városunk NB I-es felnőtt csapata. kézilabdázóink három nehéz mérkő-
zést játszottak le a szeged, a Gyöngyös és a plEr ellen, ezzel együtt három értékes pontot szereztek.

Az NB I-es kézilabda-bajnokság 4. fordulójában Hajduék alaposan 
megszorongatták a válogatott játékosok egész sorát felvonultató 
Szegedet, a Tisza-partiak csak az utolsó két percben tudták a 
maguk javára fordítani a szeptember 9-ei találkozót. Együttesünk 
három nappal később vesztett helyzetből, ötgólos hátrányból 
felállva szerzett pontot a Gyöngyösön rendezett szomszédvári 
presztízsrangadón. Skaliczki László tanítványai az első győzelmü-
ket a PLER-Budapest ellen gyűjtötték be szeptember 18-án. Az 
MKC 6 fordulót követően 4 ponttal a 10. helyen áll a tabellán.
– Hat mérkőzés után (a Szeged elleni fél ponttal) négy és „fél” 
pontunk van, mi reálisan kettőt vártunk. Él a csapat, a csapatkul-
túra is rendben van, ennek is köszönhető ez a kezdés. A hátsó 
régióban a PLER-rel, a Komlóval és az Egerrel vívjuk majd a 
csatáinkat. Most lesz két hetünk, hogy összerakjuk magunkat 
az Eger elleni Magyar Kupa és bajnoki találkozókra – mondta 
Skaliczki László vezetőedző.

A mérkőzések jegyzőkönyvei:

Mezőkövesdi KC – MOL-Pick Szeged 23-25 (11-15) 
Mezőkövesd, 800 néző. Vezette: Bonifert, Oláh. 
MKC: Liszkai – Benis, Antal, Csirics 2, Hajdu G. 6, Grünfelder 4, Radnics 5. Csere: 
Volarevics, Holló B. (kapusok), Szepesi 4 (2), Kovács P., Füstös, Molnár 1, Fábián, 
Trivkovics 1. Vezetőedző: Skaliczki László 
Hétméteres: 2/2, ill. 5/3 
Kiállítás: 6, ill. 18 perc 
Kizárva: Vranjes (utolsó perces sportszerűtlenség) 

B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC 21-21 (12-9) 
Gyöngyös, 800 néző. Vezette: Bacs, Bóna. 
MKC: Liszkai – Benis 5 (1), Grünfelder 1, Hajdu G. 7, Antal 1, Csirics, Szepesi 4 (1). Csere: 
Holló B. (k), Radnics 2, Füstös 1, Trivkovics, Kiss R., Molnár F.  Vezetőedző: Skaliczki László 
Hétméteres: 3/2, ill. 3/2 
Kiállítások: 14, ill. 8 perc

Mezőkövesdi KC – PLER-Budapest 26-24 (13-10) 
Mezőkövesd, 600 néző. Vezette: Andorka, Hucker. 
MKC: Holló B. – Benis 5, Kozina, Radnics 3, Antal, Hajdu G. 7, Szepesi 7 (6). 
Csere: Volarevics (k), Grünfelder 2, Csirics, Füstös 1, Trivkovics 1, Molnár F. 
Vezetőedző: Skaliczki László 
Hétméteres: 6/6, ill. 5/3 
Kiállítás: 8, ill. 14 perc

bokri

Kéziseink alaposan megszorongatták 
hazánk egyik legjobb csapatát, a Szegedet

Tóth Balázs



Élre ugrott együttesünk

Együttesünk az élen
Majdnem egy esztendős ide-
genbeli nyeretlenségi sorozatot 
szakított meg városunk NB II-es 
felnőtt együttese Csákváron, 
majd hazai pályán elveszítették 
idei bajnoki veretlenségüket 
hefflerék. Csapatunk hét forduló 
után az első helyen áll a tabellán.

aqvital fC Csákvár 
– mezőkövesd Zsóry fC 1-3 (0-3)
A Merkantil Bank Liga 6. fordulójában a 
2. helyen álló labdarúgóink, a 4. helyezett 
Fejér megyei gárdához látogattak szep-
tember 12-én. 

pazar haJrá A találkozó elején a hazaiak 
játszottak jobban, de együttesünk gyorsan 
átvette a játék irányítását és a 19. percben 
megszerezte a vezetést. Egy röviden kifejelt 
labdára Takács csapott le, majd kiugratta 
Ráczot, aki a bal alsó sarokba gurított. 
A félidő hajrájában óriási lépést tettek a 
győzelem felé labdarúgóink, ugyanis Máté 
a 40. percben Molnár remek beadása után, 
majd öt perccel később a Heffler felvágásá-
ért megítélt büntetőből is betalált.

Fordulás után csak egy perc kellett a 
csákvári szépítéshez. Ekkor Dvorschák 
buktatta Molnár Tibort a 16-os előterében, 
a szabadrúgást Szalai Tamás varrta fel a 

bal felső sarokba. Két perccel később Fótyik beadását követően Máté a kapufára bólintott. 
A helyzetekből ezután több gól már nem született, így csapatunk 2014. november 7-e, a 
Siófok 2-1-es legyőzése után szerzett újra 3 bajnoki pontot idegenben.

mezőkövesd Zsóry fC – Gyirmót fC Győr 1-2 (1-1)
A 7. fordulóban több mint 2000 néző előtt, két feljutásért küzdő gárda találkozott a Városi 
Stadionban szeptember 19-én.

A csapatok az első perctől nagy iramot diktáltak, de a találkozót labdarúgóink kezdték 
jobban. A kövesdi fölény a 24. percben góllá érett, ekkor Heffler lőtt éles szögből a bal alsó 
sarokba. A gól után Bene Ferenc csapata sokkal bátrabban futballozott és a 33. minutum-
ban egyenlített, egy jobb oldali beadás után Paku a kapu jobb oldalába bólintott.

sÉrÜlÉs És haJráGÓl A második játékrészben is nagy iramot diktáltak a csapatok. 
Kövesdi helyzetek után az 54. percben Dvorschák szabálytalansága miatt büntetőhöz 
jutottak a látogatók, azonban Paku 11-esét Dombó szép vetődéssel kiütötte. Negyed-
órával a meccs vége előtt Rácz egy összecsapás után megsérült és miután Benczés 
Miklós kihasználta cserelehetőségeit, labdarúgóink 10 emberrel játszották le a hát-
ralévő időt. Csapatunk a nehéz helyzet ellenére bátran futballozott, de a vendégek a 
rendes játékidő legvégén Tóth közeli pöccintésével megszerezték a győztes találatot.
Együttesünk elveszítette a veretlenségét, mégis őrzi első helyét 14 ponttal a szintén 14 
pontos Gyirmót és a 13 pontos ZTE előtt.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság által 
szervezett eseményen a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei rendvédelmi szerve-
zetek és a B-A-Z. Megyei Főügyészség 
mellett a tiszafüredi, az egri, valamint a 
kézdivásárhelyi rendőrök csapata vesz részt 
szeptember 11-én. Városunkat a rendőrka-
pitányság, illetve a Mezőkövesdi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság is képviselte.

A nyitóünnepségen Szerencsi 
Árpád, rendőr alezredes, a Mezőkövesdi 
Rendőrkapitányság vezetője, majd dr. 
Fekete Zoltán polgármester köszöntötte 
a résztvevőket, ezzel párhuzamosan már 
zajlottak a versenyszámok. A 16 csapat 
főzésben és horgászatban versengett 
egymással. A két hagyományos szám 
mellett Matyó Bajnokok Ligája címmel 
többféle ügyességi próbatétel, például 
traktorhúzás, gumicsizmadobás, zsákci-
pelés várt a résztvevőkre.

SZOROS KÜZDELEM A Matyó Triatlon összesített versenyét a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
csapata nyerte meg harminchárom ponttal, a 32 pontos miskolciak előtt. A bronzérmet holt-
versenyben a tiszafüredi rendőrök és a mezőkövesdi tűzoltók szerezték meg. A győzelemnek 
köszönhetően itthon maradt a vándorserleg.
– Minden résztvevő alaposan felkészült a versenyre, ezért a dobogós helyezések elérése 
is nagy feladatot jelentett – mondta dr. Ongai Péter, rendőr alezredes, a csapat tagja, aki 
gratulált a csapat tagjainak, valamint mindenkinek, aki részt vett és segített a rendez-
vény lebonyolításában.

Szerencsi Árpád rendőrkapitány elmondta, a Matyó Triatlon nagy népszerűségnek örvend, 
a csapatok minden évben várják az eseményt.

– Ebben az évben nem volt egysze-
rű megszervezni, többek között dr. 
Vereckei Csaba megyei rendőrfő-
kapitánnyal is egyeztettünk róla. 
Szeretném megköszönni a főtámo-
gató mezőkövesdi Bűnmegelőzési 
és Vagyonvédelmi Alapítványnak, 
az önkormányzatoknak, valamint a 
szervezésben résztvevő kollégáim-
nak és mindenkinek a segítségét, 
aki támogatta rendezvényünket – 
emelte ki a rendőrkapitány.

Az eredményhirdetésen a 
díjakat Tállai András, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium miniszterhe-
lyettese, parlamenti államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselő-
je, dr. Fekete Zoltán polgármester 
és Szerencsi Árpád rendőrkapitány 
adta át a dobogós csapatoknak. A 
Matyó Triatlon vendégtelepülése 
ebben az évben Vatta község volt. 
A rendezvényt délután kulturális 
programok, többek között Rokker 
Zsolti és a Twist Olivér Kórus 
fellépése színesítette.

A Mezőkövesdi Rend-
őrkapitányság csapata 
nyerte meg
 a IV. Matyó Triatlont. 
A nemzetközi 
megméretésen a 
kövesdi tűzoltók 
szerezték meg 
a bronzérmet. 

Bódi krisztián

bokri

Kövesdiek 
a dobogón

A Gyirmót elleni vereség 
után is vezetjük a tabellát
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Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra elő�zető, új lakossági ügyfelek számára. Az elő�zetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő�zetőt az ÁSZF szerinti kötbér�zetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő feltételekkel 12 hónapos 
határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás nem teljes körű!

  Fél évig
-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig 
csak fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj �zetendő. Az elérhető ajánlatokról érdek-

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A Tel.: 06 1 801 7940 
Invitel Nap: Füzesabony, Rákóczi út 50. (a városi televízió irodájában), október 6., 20. 9.00 és 16.00 óra között 
Értékesítőnk: Seregné Poráczki Beáta Tel.: +36 20 220 1184

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt
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