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XXVII. évf. 24. szám
Városunk lapja

Városháza Közmeghallgatást tartottak
gazdaság  hat kövesdi cég a megye nagyjai között
sportKalauz  Ötödik helyen zárták a szezont

adventi 
gyertyagyújtások
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szkedés
a Holddal

Lukács Andrea asztrológus elmondta, 
tudósok is alátámasztották, hogy 
a Hold nemcsak az emberekre van 

hatással, hanem befolyásolja a növények 
gyarapodását, növekedését is. Ha valaki 
gyökérnövényekkel akar foglalkozni, akkor 
azt érdemes a föld jegyekben, azaz a bak, 
a bika és a szűz jegybe lépő Hold idején 
megtenni. De ha például bak jegyben kapál, 
vagy gyomtalanít az ember, akkor később 
nem lesz gazos a föld, vagy kevesebb gyom 
nő vissza az adott területen. 
– A szakértők megfigyelései alapján elmond-
ható, hogy ha a Hold állásához igazodva 
kertészkedünk, akkor sokkal látványosabb 
eredményeket érünk el. A Hold a leggyor-
sabb bolygónk, így egy hónap alatt végigjárja 
mind a 12 zodiákus jegyet, és egy jegyben 2,5 
napot szokott tölteni. A jegyek még tovább 
fel vannak osztva elemekre – föld, víz, tűz, 
levegő –, és megvan, hogy a növény me-
lyik része, termése, virága, levele, gyökere, 
melyik elemhez tartozik. Ha rendszeresen 
a holdnaptár szerint műveljük a földünket, 
gondozzuk a növényeket, egy év távlatában 
tapasztalható, hogy nagyobb, vagy több lesz 
a termés, illetve kevesebb lesz a kártevő – 
mondta el Lukács Andrea. 

Kertészkedés a holddal 
címmel tartotta meg 
e havi összejövetelét 

a Matyó Kertbarát Klub 
Egyesület november 16-

án. a délutáni program 
keretében lukács andrea 

asztrológus 
tartott előadást.

MEsE A Rigócsőr király című 
mesejátékot nézhették meg a 
gyerekek november 11-én a 
Közösségi Házban. A gyermek-
bérletes előadást teltház előtt 
mutatta be a Grimm-Busz Szín-
ház. A szórakoztató darabban a 
kényes, minden kérőjét vissza-
utasító királykisasszony történe-
tét ismerhették meg a gyerekek, 
akit a király végül hozzáad egy 
koldushoz.

a felnőtté 
válás 
küszöbén
A program a végzős diákok színes műso-
rával kezdődött. A tanulók előadásában 
tanulságos és humoros jeleneteket egyaránt 
láthattak a vendégek. Az öreg néne őzikéje, 
valamint a Rómeó és Júlia paródiája mellett 
Betti néni és a cserfes unoka közötti ismert 
humoros párbeszédet is felelevenítették a 
diákok. A fiatalok természetesen ezúttal 
is görbe tükröt tartottak az iskola tanárai 
elé, továbbá színvonalas táncos, énekes 
produkciók és egy különleges árnyjáték is 
emelte az ünnepség hangulatát.

KÖszÖNtŐK A diákok műsora után 
Csirmaz István igazgató mondott köszön-
tőt. Kiemelte, hogy a szalagavató fontos 
esemény a diákok életében. 
– A szalag egy jelkép, amely mutatja, 
hogy már majdnem felnőttek vagytok – 
mondta az iskola vezetője, aki sok sikert 
kívánt a végzősöknek az előttük álló 
időszak feladataihoz, kiemelte az érettségi 

és a szakmunkásvizsga fontosságát, amely megfelelő alapot adhat majd a diákoknak a 
boldogulásra. Hangsúlyozta, hogy az iskolában a másodszakma megszerzésére is van 
lehetőség, valamint a hiányszakmákat választók 30-tól akár 50 ezer forintig terjedő 
ösztöndíjat is kaphatnak. 

Ezután dr. Medvegy János, a Szent László Plébánia plébánosa tolmácsolta jókívánsá-
gait a tanulóknak, majd megáldotta a végzősöket és az ünnepi szalagokat. Zárásként az 
osztályfőnökök feltűzték a szalagokat a diákok ruhájára.

November 20-án rendezték meg 
a széchenyi István Katolikus szakképző 

Iskola szalagavató ünnepségét.

B. Krisztián

M. zsanett

M. zs.
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December régi magyar neve Bak hava, s Bak havá-

nak kezdőünnepe után Karácsony hava volt.

December időjárására mutatnak felbukkanó rigmusok: „Még a bundás kutya is téli bundáját 
veszi fel”, „Nem is tél a tél, ha nincsen szél”, (nálunk ezt így fogalmazták: „Sz… a hideg szél 
nélkül!”), Nem eszi meg a kutya a telet”, „Dolga van a télnek”.

December időjárása az elkövetkező esztendő időjárására vonatkozóan sok mindent elárul, pl. ha 
az eleje, vége sáros, enyhe, akkor a tél március elsejéig tart, ha végig hideg a hónap, akkor korán 
kitavaszodik. Ha pedig december első fele enyhe, akkor szigorú, hideg télre kell számítani. „Hideg 
december, korai tavaszodás”.

Ami a termést illeti: „Hideg, havas december, jó termést vár az ember.”, vagy: „Ha karácsony éjszakáján 
hó esik, jó termés várható”. „Nedves télhó, üres hordó.” 

Azt is tartották öregeink, hogy mely fát levágnak a hónap két utolsó napján, az nem rothad meg, mennél 
tovább áll, annál keményebb úgy annyira, hogy végre a kőhöz hasonlíttatik, így a szú sem eszi meg.

December 1.: Elza napja
December első napjával már meg-
kezdődik a hó végi ünnepekre való 
előkészület. Többek között – ahol ez 
szokásban volt – befogták a karácso-
nyi pulykát is hízni. Az időjárást illető-
en negyvenes nap. Mindenütt azt 
tartják, ha e napon fúj a szél, akkor 
negyven napig szeles lesz az idő.

December 3.: Ferenc,
 disznóölő Szent Ferenc
Régen azt tartották, hogy e nap 
kiváló alkalom a disznók levágásá-
ra, feldolgozására, már elég hideg 
van, van ideje és lehetősége a 
húsnak, hogy kifagyjon.

December 4.. Borbála napja
Borbála napjának több funk-
ciója van. Termésjósló nap. A 
Borbála-ág (rendszerint a kajszi 
termőrügyes ága), melyet e na-
pon állítottak vízbe, karácsonyra 
kivirágzott, megmutatva, hogy 
milyen termés várható.

December 6.: Miklós napja – Mikulás napja
Szent Miklós a keleti egyház egyik fő szentje. Kultusza 
a bizánci, majd a kopt egyházban bontakozott ki, a VI. 
században. Miklós, a gyermekek barátja, meg is aján-
dékozza őket. Ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, 
legismertebb szent az egész világon.

Miklós napja azonban megőrizte a termőnap, illetve 
időjósló nap voltát is. Ha ezen a napon kismalacok szület-
nek, a koca biztosan felneveli őket. Ismert az is, hogy ha 
fúj a szél Miklóskor, elpusztulnak az egerek.

Mint időjós megmutatja a hónap végének – karácsony 
– időjárását. Ha idáig enyhe idő volt, Miklós bizonyosan 
megrázza majd a szakállát.

Részletek Bán József 
– Matyó hagyományok nyomában 
című könyvéből
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közmeghallgatás
Közmeghallgatást rendeztek a Közösségi házban, 

ahol elsőként dr. Fekete zoltán polgármester számolt be 
az önkormányzat elmúlt éves munkájáról.

A városvezető november 17-én egyebek 
mellett Mezőkövesd lélekszámának alaku-
lásáról, településünk munkaügyi helyzeté-
ről tájékoztatta a megjelenteket. Kiderült, 
hogy a lakosok száma emelkedett, egy 
évvel ezelőtt 16 507 fő, míg idén 16 620 fő 
volt az október 31-ei adatok szerint. Az 
említett időpontig 113 gyermek született, 
míg 158-an hunytak el a városban. A 
házasságkötések száma jelentősen nőtt, 
a tavalyi 74-gyel szemben idén 95 pár 
mondta ki a boldogító igent. Városunkban 
4 fő tett állampolgársági esküt 2015-ben.

MuNKaÜgYI hElYzEt A városvezető 
elmondta, hogy Mezőkövesden a regiszt-
rált munkanélküliek száma idén 857 fő, ez 
az országosnál jobb, 7,46%-os rátát jelent. 
Összehasonlításképp a Mezőkövesdi 
Járásban 13%, B-A-Z. megyében 13,9%, 
míg országos viszonylatban 7,5% az arány. 
Közfoglalkoztatásban 238 fő dolgozik vá-
rosunkban, míg a járásban összesen 988 fő.

Hozzátette, a tavaly október 27-én 
megalakult képviselő-testület összesen 
5-ször ülésezett 2014-ben, a városatyák 7 
rendeletet és 89 határozatot hoztak. A gré-
mium idén 11-szer ülésezett és 28 rende-
letről, valamint 228 határozatról döntött.

Arról is beszámolt, hogy az építés-
hatóság ebben az évben összesen 135 
engedélyt adott ki. A szálláshelyek száma 
jelentősen nőtt, idén 15 új helyet jelen-
tettek be, ezzel szemben 3 szűnt meg. 
2015-ben 77 új üzletet jelentettek be, 27 
esetben módosult a tevékenységi kör, míg 
43 üzlet megszűnt. Emellett 9 új ipartele-
pet is bejelentettek ebben az évben.

EllENŐrzÉsEK Dr. Fekete Zoltán 
elmondta, hogy idén 5 alkalommal 
fordultak birtokvédelemért a jegyzőhöz. 
A közösségi együttélés szabályainak 
megszegése miatt 25 esetben indult 
eljárás, melyből 18 alkalommal bírságot 
is kiszabtak, összesen 206 000 Ft összeg-
ben. 2015-ben összesen 4 alkalommal 
átfogó, ebtartással kapcsolatos ellenőr-
zést hajtottak végre, melynek keretében 
70 ingatlanon vizsgálták az ebtartás kö-
rülményeit, a veszettség elleni védőoltás 
és a microchip meglétét. Az ellenőrzés 
során 34 helyen mindent rendben talál-

tak, 36 helyen viszont hiányosságokat 
tapasztaltak, ezért intézkedéseket tettek.
Dr. Fekete Zoltán elmondta, hogy a 
2014-es önkormányzati választást 
követően Mezőkövesd, Szomolya, 
Tard, Egerlövő, Négyes, Borsodivánka, 
Tiszavalk, Tiszabábolna településeken 
megválasztott képviselő-testületek arról 
döntöttek, hogy továbbra is a Mező-
kövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
keretei között szeretnék ellátni az állam-
igazgatási és önkormányzati feladatokat. 
A Hivatalnak a választásokat követő 60 
napon belül kellett megalakulnia.

pÉNzÜgYEK A városvezető hangsúlyoz-
ta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 
szigorú és takarékos gazdálkodással 
biztosították az intézmények működé-
sét, emellett minden pályázati lehető-
séget kihasználtak a város fejlesztésére. 
Mezőkövesd 2014-ben 1 867 264 000 Ft, 
míg idén az első ¾ évben 1 208 456 000 
Ft működési célú központi támogatást 
kapott. Településünk fejlesztési céllal 
tavaly 736 302 000 Ft, míg idén 601 709 
000 Ft központi támogatáshoz jutott. 
Önkormányzatunkhoz a helyi adóbe-
vételek tekintetében 2014-ben összesen 
1 001 219 000 Ft, míg idén szeptember 
30-áig 761 845 000 Ft folyt be. Ami a 
város hitel- és kötvényállományának 
alakulását illeti, a Kormány adósság-
átvállalásának köszönhetően nincsen 
tartozás. 

szoCIálIs Ellátás A városvezető el-
mondta, hogy az önkormányzat kiemelt 
figyelmet fordít az idős, beteg és rászo-
ruló lakosok, valamint a gyermekek és a 
felsőfokú tanulmányaikat végző diákok 
támogatására. Fontos cél, hogy minél 
több mezőkövesdi fiatal telepedjen le 
a városban, ezért az első lakáshoz jutó 
fiatalokat is támogatják.

Dr. Fekete Zoltán kiemelte, hogy 
folyamatosan nő a szociális és gyer-
mekvédelemmel kapcsolatos ügyek 
száma, 2015 novemberéig összesen 17 
298 db iktatott ügyiratot rögzítettek. A 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdőbe történő 
belépéshez 2877 fő kapott támogatást. 
A nyugdíjasok mellett a mezőkövesdi 

lakhellyel rendelkezők is támogatáshoz 
juthattak, melyre összesen 7 363 000 Ft-
ot fordított az önkormányzat.

Hangsúlyozta, a lakhatási támogatás 
mellett rendkívüli települési támogatást 
nyújthat a képviselő-testület a létfenn-
tartást veszélyeztető rendkívüli élethely-
zetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gondokkal 
küzdő személyek részére. Ebben az 
évben október 31-éig összesen 160 fő 
kapott rendkívüli települési támogatást. 

tÜzElŐ- És szEMÉtszállÍtás Hozzá-
tette, tavaly 240 fő összesen 2400 mázsa 
lignitet kapott a szociális tüzelőtámo-
gatásnak köszönhetően, míg 2015-ben 
másfélszer több lignitet osztanak ki. A 
szemétszállítási díjakat illetően az önkor-
mányzat saját forrásból összesen 1342 
esetben vállalta át a 62 év fölötti lakosok 
a költségeit. Október 31-éig 21 633 040 
Ft-ot fordítottak erre a célra.

Városunk önkormányzata minden esz-
tendőben csatlakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíj-pályázathoz. A felsőoktatásban 
részt vevő mezőkövesdi fiatalok közül 167 
tanuló részesült „A” típusú támogatásban, 
melynek összege 6 670 000 Ft volt.

Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben 367 család, 734 gyermek 
részesült. 

taNszEr És laKás Az önkormányzat 
2015-ben bevezette a tanszertámogatást, 
amit saját forrásból finanszírozott. A 10 
000 Ft értékű, Erzsébet utalvány formá-
jában adható támogatásra a mezőkövesdi 
lakóhellyel rendelkező és a városunkban 
működő alap- és középfokú nevelési-ok-
tatási intézményben tanuló nappali ta-
gozatos diákok jogosultak. A támogatást 
összesen 1354 tanuló kapta meg október 
31-éig. Az önkormányzat a lakásépítés-
hez és -vásárláshoz is nyújt támogatást, 
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melynek összegét 100 000 Ft-tal emelték. 
Lakásépítés esetén maximum 500 000 
Ft vissza nem térítendő támogatás és 
200 000 Ft kamatmentes kölcsön, míg 
lakásvásárlás esetén maximum 200 000 
Ft vissza nem térítendő támogatás és 500 
000 Ft kamatmentes kölcsön nyújtható.

Városunk önkormányzata tavaly 
csatlakozott a dr. Card Önkormány-
zati Egészség-kártya programhoz. A 
kártyához a 62 év feletti kövesdi lakosok 
ingyenesen juthatnak hozzá. A szolgál-
tatást a jogosultak közül hozzávetőlege-
sen 2516 fő vette igénybe október 31-ig. 

FEJlEsztÉsEK Dr. Fekete Zoltán elsőként 
a Móra Ferenc úti és a Dohány úti Tag-
óvoda, illetve a Mező Ferenc Tagiskola 
energetikai fejlesztését említette. A há-
rom intézmény összesen több mint 285 
millió Ft-ból újult meg. Szintén fontos 
beruházás volt a Piaccsarnok tetőszer-
kezetének befedése, amely 47 497 000 
Ft-ból valósult meg. Az önkormányzat 
ebben az évben is jelentős összeget fordí-
tott a járda- és útfelújítási munkálatokra. 
Az egyik legjelentősebb beruházásként 
több mint 18 millió Ft-ból teljesen meg-
újult a Mindszenty út Kavicsos-tó úttól 
az Állomás útig tartó szakasza. 

A szennyvízberuházáshoz kapcsoló-
dóan egyebek mellett a Szomolyai úton, 
az Alkotmány utcában, a Gaál István úton 
és a György utcában is járdafelújításokat 
végeztek, valamint megújult a Szent László 
tér északi része, illetve a Kőrisfa út is. 
Folytatódott a Mátyás király út térkövezése, 
ahol 1410 négyzetméter felületet burkoltak 
le, míg a László Károly úton felújították 
a parkolót, továbbá 22 új parkolóhelyet 
alakítottak ki. Ezen felül a lakossági igények 
alapján pl. az Olga utcában, a Sára úton, a 
Kossuth Lajos utcában, illetve a Sólyom ut-
cában is járdarekonstrukciós munkálatokat 
hajtottak végre, továbbá a Radnóti Miklós 
utcában egy 12 férőhelyes parkoló épült.

EgÉszsÉg Dr. Fekete Zoltán arról is beszá-
molt, hogy tovább bővültek városunkban 
a sportolási lehetőségek. A Mező Ferenc 
Tagiskola udvarán atlétikapálya épült, a 
Szent László Gimnáziumban pedig egy 
korszerű, multifunkcionális sportpálya 
létesült. A Hadnagy úton két salakos 
teniszpályát, míg a Kavicsos-tó és Sza-
badidőparkban egy kültéri fitneszparkot 
építettek. A sportfejlesztések összege 
megközelítette a 80 millió Ft-ot. 

Az egyik legjelentősebb beruházás a 
Városi Rendelőintézet rekonstrukciója és 
bővítése volt. Az egészségügyi intézményt 
több mint 724 millió Ft-ból újították fel. 

Ezen felül 45, 2 millió Ft-ból fotovoltaikus 
rendszert alakítottak ki a Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági Szakkö-
zépiskolában, valamint a Bayer Róbert 
Kollégium és Élelmezési Központban. 

Szintén jelentős beruházás volt az 
egész várost érintő közvilágítás fejlesz-
tése. A mintegy 277, 4 millió Ft-os, EU-s 
beruházás keretében összesen 2569 db 
lámpatestet cseréltek ki új, korszerű és 
energiatakarékos LED-es lámpákra.

KaMEraBŐVÍtÉs A közbiztonság to-
vább erősödhet városunkban, hiszen a 
térfigyelőrendszer 10 db kamerával bővült, 
így összesen már 27 kamera „figyeli” a 
közterületeket. Az önkormányzat és a 
Városi Rendőrkapitányság megállapodása 
részeként a járőrözés emelése érdekében 
3 millió Ft-tal támogatták a rendvédelmi 
szervezet munkáját. 

A Hajdu Ráfis Mezőgazdasági Gép-
múzeum fejlesztésére a Nemzetgazdasági 
Minisztériumtól 20 millió, a Kubinyi 
Ágoston Programból pedig 6 millió Ft 
támogatást nyert el városunk, ennek 
köszönhetően többek között egy új, 314 
négyzetméteres kiállító épület létesült az 
intézmény területén. 

VárosÜzEMEltEtÉs Az önkormányzat 
ebben az évben 15 millió forintot fordí-
tott saját forrásból az utak karbantartás-
ára és a fagykárok javítására, amit 2000 
négyzetméteren végeztek el.

Jelentősen nőtt a virágosított zöldterü-
letek nagysága, így a szakemberek idén már 
közel 3000 négyzetéterre ültetnek virá-
gokat. Ebben az évben 48 000 db virágot 
ültettek ki, melyből 18 000 tövet a Start 
Munkaprogram keretében, a Zsóry üdülő-
területen működő kertészetben neveltek.

A városvezető ehhez kapcsolódóan 
megjegyezte, hogy az illegálishulladék-
lerakók felszámolása jelentős terhet 
ró az önkormányzatra, ugyanis évente 
majdnem 400 tonna inert, lakossági és 
zöldhulladék ártalmatlanítását végzik el.

KÖzMuNKa Szó esett ezen felül a Start 
Közmunkaprogram idei eredményeiről. 
2015-ben 32 fő dolgozott a mezőgazda-
sági, míg 15 fő a bio- és megújuló ener-
giafelhasználás területén. A közúthálózat 
karbantartásában 82 fő vett részt, a helyi 
sajátosságokra épülő programban pedig 12 
fő dolgozott. A hosszabb időtartamú prog-
ramban 90 fő vett részt, míg tanfolyamot 7 
fő végzett. A programban új elemként je-
lent meg a betonelemek gyártása, melynek 
köszönhetően egyebek mellett járda- és 
mederlapokat gyártanak. 

A folyamatban lévő beruházások közül 
kiemelkedik a Zsóry Gyógy- és Strand-
fürdő fejlesztése, amelynek keretében 
például megújul az uszoda épülete és egy új 
élménymedence-részleg is létesül. Mintegy 
400 millió Ft kormányzati támogatásból 
Városi Tanuszoda épül a Szent László Gim-
názium udvarán, a létesítmény a tervek 
szerint a 2016-os tanév kezdetére készül el. 

tErVEK a JÖVŐrE Dr. Fekete Zoltán a jövő 
évi, valamint a 2014–2020-as európai uni-
ós ciklus fejlesztési terveiről és lehetősége-
iről is beszámolt a jelenlévőknek. A tervek 
között szerepel a Zsóry fürdő gyógyhellyé 
történő kialakítása, a főbejárattal szem-
közti terület átalakítása és az arborétum 
megújítása. Kiemelt fontosságú a Hadas 
turisztikai fejlesztése, melynek fontos 
részét képezi a városrész eredeti szerke-
zetének megőrzése. Szintén a tervek közt 
szerepel a volt kistemplom épületének 
felújítása, amely a jövőben művészeti köz-
pontként funkcionálhat. Emellett tervben 
van a Kőkép rekreációs parkká történő 
átalakítása, a városi csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítése, továbbá kerékpárút 
építésére Mezőkövesd és Bogács között, 
valamint orvosi rendelők és óvodák 
fejlesztése. Emellett utak, járdák, játszó-
terek felújítása, a sportolási lehetőségek 
bővítése és az intézmények energetikai 
fejlesztések is a feladatok közt szerepel.

KultÚra A városvezető a beszámoló 
utolsó pontjában a kultúráról, a civil 
szervezetek támogatásáról és a kiemel-
kedő városi rendezvényekről beszélt. 
A Magyar Nemzeti Digitális Archívum 
támogatásával megvalósult és 2016. feb-
ruár végén záruló Digitális közfoglalkoz-
tatásban, három ütemben összesen 64 
fő vesz részt. Az önkormányzat jelentős 
mértékben, több mint 323 millió Ft-tal 
támogatta a városban működő nonprofit 
szervezeteket ebben az évben. Az idei 
rendezvények közül kiemelte egyebek 
mellett a januárban immár 3. alkalommal 
megrendezett Matyó Rózsa Ünnepét, a 
13 ezer látogatót vonzó Matyó Húsvétot, 
valamint a hagyományteremtő szándék-
kal életre hívott Matyó Világtalálkozót. 
Zárásként a kiemelkedő sportsikerekről, 
köztük a Mezőkövesdi KC és a Mező-
kövesd Zsóry FC bajnoki eredményei-
ről, továbbá Illés Dávidnak, a Speciális 
Olimpiai Nyári Világjátékokon elért két 
aranyérméről beszélt.

A közmeghallgatás második napi-
rendi pontjáról, a lakossági észrevéte-
lekről és javaslatokról lapunk következő 
számában olvashatnak. Bódi Krisztián
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adÓrENdElEtEK A Polgár-
mesteri Tájékoztató után a 
grémium egyebek mellett 
két helyi adórendeletet 
módosított. Városunkban 
az építményadó mértékét 
2016. január 1-jétől évente 
négyzetméterenként 50 Ft-tal 
emelték. Jogszabályváltozás 
miatt az önkormányzat helyi 
iparűzési adómentességet 
biztosíthat azoknak a város-
ban működő egészségügyi 
alapellátó vállalkozóknak, 
akiknek az iparűzési adó-
alapja nem haladja meg a 
törvényben előírt összeget, 
2015-ben a 20 millió forintot. 

parKolásI dÍJ Szintén január 
1-jétől 5%-kal emelkedik a 
parkolási díj, ez személygép-
járművek esetében óránként 
10 forintos emelést jelent, így 
a parkolás egy órára bruttó 
200 Ft-ba fog kerülni, míg a 
napidíj bruttó 1000 Ft lesz. 
Autóbuszok esetében 1 óra 
bruttó 590 Ft-ba, míg egy 
napra bruttó 2940 Ft-ba kerül. 
Éves bérletet bruttó 26 110 Ft-
ért lehet váltani, mezőköves-
diek esetében az éves bérlet 
14 700 Ft-ba kerül. 

INErt És zÖldhulladÉK 
Meghatározták a 2016. január 
1-jétől alkalmazható inert és 
zöldhulladék-elhelyezési díja-
kat. Az elfogadott határozat 
szerint a lakossági építési, 
bontási hulladékért tonnán-
ként bruttó 10 725 Ft-ot, míg 
a zöldhulladék elhelyezéséért 
tonnánként bruttó 7 264 Ft-
ot kell fizetni. Vállalkozások 
esetében az építési hulladék 
tonnánként bruttó 13.208 
Ft-ba, míg a zöldhulladék 
tonnánként bruttó 13.868 
Ft-ba kerül januártól. Ez a 
korábbi összeghez képest 
4%-os emelést jelent, amit az 
egri regionális hulladéklerakó 
díjemelése miatt vezettek be.

ÚJ KÖzpoNt Családsegítő- 
és Gyermekjóléti Központ 
létrehozásáról döntött a 
testület a Kormány 2016. 
január 1-jétől érvényes, 
vonatkozó törvénymódosí-
tása folytán. A szolgáltatási 
feladatokat a Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
által fenntartott Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális és Gyer-
mekjóléti Szolgálaton belüli 
önálló intézményegység fogja 
biztosítani.

szErzŐdÉsMÓdosÍtás Dön-
tés született az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti, he-
lyi személyszállítási közszolgál-
tatási szerződés módosításáról 
is, amit az önkormányzat a VG 
Zrt.-vel kötött. A határozat 
értelmében az önkormányzat 
két egyenlő részletben, június 
30-ig és december 31-ig fizeti 
ki azt a hárommillió forintot, 
amit a Pénzügyi Bizottság 
javaslatára önkormányzati 
költség-hozzájárulás helyett 
támogatásként adnak a VG 
Zrt.-nek.

Az önkormányzat 
megszüntette a VG Zrt.-
vel kötött a nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz 
begyűjtéséről és ártalmatla-
nításáról szóló közszolgálati 
szerződést, ugyanis a felada-
tot, a szükséges szakképzett 
munkavállalókat és az esz-
közöket egyaránt átvevő Érv 
Zrt. fogja biztosítani 2015. 
december 1-jétől.

Az ülésen 100 millió Ft ér-
tékű rövidlejáratú folyószám-
lahitel felvételéről döntött a 
képviselő-testület. 

VárosI KIadVáNY A képvi-
selők ezen felül meghatároz-
ták a 2016. évi Mezőkövesd 
városi kiadványba bekerülő 
fontosabb városi turisztikai 
és kulturális eseményeket, to-
vábbá megtárgyalták és elfo-

gadták a Mezőkövesdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
éves tevékenységéről szóló 
beszámolót is.

Az ülésen önkormányzati 
ingatlanok hasznosításáról, 
bérbeadásáról határoztak.

JuttatásoK Emellett a 
testület az önkormányzati 
intézményekben adható egy-
szeri juttatásokról is döntött, 
így egységesen, az önkor-
mányzati intézményekben 
foglalkoztatott közalkal-
mazottak és köztisztvise-
lők részére TOP Prémium 

ajándékutalványokat fognak 
adni decemberben.

Az önkormányzat a kará-
csony közeledtével a mezőkö-
vesdi lakóhellyel rendelkező, 
65 év feletti szépkorúaknak 
eseti természetbeni szociális 
juttatással kedveskedik.

A városatyák döntése értel-
mében karácsonyi támogatás-
ként 1.000 forint értékű TOP 
Prémium ajándékutalványt ve-
hetnek majd át decemberben. 
Ez városunkban 3223 főt érint, 
ezért a juttatásra összesen 3 
millió 223 ezer forintot fordít 
az önkormányzat.

Üléseztek a városatyák
Megtartotta soros ülését városunk képviselő-testülete. a városatyák egyebek mellett rendeletek módo-
sításáról, valamint a jövő évi inert és zöldhulladék elhelyezési díjakról is határoztak november 25-én.

szaKrENdElÉsEK A városatyák ezen felül 
módosították a Városi Rendelőintézet Alapí-
tó Okiratát, ugyanis a felújítást követően az 
utolsó két, a gasztroenterológiai és kardioló-
giai szakrendelés is visszaköltözött a Mátyás 
király úti főépületbe, így a Széchenyi út 1. 
szám alatti telephely megszűnik. Emellett a 
tervek között szerepel január 1-jétől a bogácsi 
telephely, a község Egészségházának szolgál-
tatásbővítése, így a településen 4 órás belgyó-
gyászati szakrendelésre nyílhat lehetőség.

Bódi K.
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könnyítések a hazai adózásban
Könnyebb, egyszerűbb lesz az adózás a 
magánszemélyek és vállalkozások számára 
egyaránt, mondta tállai andrás miniszter-
helyettes, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
parlamenti és adóügyekért felelős állam-
titkára, az adóhatóság átalakításáért felelő 
kormánybiztos az adócsomag parlamenti 
elfogadása után, november 17-én.
(Fotó: kormany.hu)

Az MTI tudósítása szerint a személyi jöve-
delemadó (szja) esetében jelentős változás, 
hogy 2016-tól másfél millió ember helyett 
az adóhatóság készíti el az adóbevallást. A 
bevallási nyilatkozattal a NAV lehetőséget 
biztosít az adózók egy része (kedvezményt 
igénybe nem vevők, csak egy cégnél dolgo-
zók, egyéb jövedelmet nem szerzők) szá-
mára, hogy a bevallási kötelezettségüknek 
a munkáltatójukhoz megtett bevallási nyi-
latkozat útján tegyenek eleget. Ezt január 
31-ig kell megtenniük, majd a foglalkoztató 
február 12-éig adatot szolgáltat az állami 
adóhatóság részére.

2017-től pedig már minden – ügy-
félkapuval, vagy személyes beazonosítást 
lehetővé tévő elektronikus hozzáféréssel 
rendelkező – magyar magánszemély 
helyett a NAV készíti el a dokumentu-
mot. A bevallási ajánlat elkészítésére az 
adóhatóság csak abban az esetben lenne 
köteles, ha a fent említett adózói kör nem 
kért munkáltatói adómegállapítást, vagy 
azt a munkáltató nem vállalta, és nem tett 
bevallási nyilatkozatot, illetve nem minősül 
egyéni vállalkozónak vagy mezőgazdasági 
őstermelőnek sem.

VáltozásoK Bevezetik a megbízható, az 
átlagos és a kockázatos adózó fogalmát 
a vállalkozók körében. A megbízható 
kategóriába kerülők előnyöket élveznek 
majd, a kockázatos minősítés pedig 
hátrányokkal jár. Szigorúbb lesz az adó-
regisztráció, így azok, akik jelentős köz-
tartozással hagynak ott egy céget, sokkal 
nehezebben alapíthatnak másikat. A tár-
sasági adózásban pozitív változás lesz, 
hogy a növekedési adóhitel területén 
további kedvezmények lesznek, és beve-
zetik a munkavállalói részvényprogram 
újraszabályozott változatát.

Az adócsomag tartalmazza a környe-
zetkímélő elektromos autók kedvezőbb 
adózását, nem kell regisztrációs adót, 
illetéket, gépjárműadót, cégautó-adót 
fizetni rájuk. A fuvarozók jelentős 
adókedvezményben részesülnek, a kül-
földön és belföldön megfizetett autópá-
lyadíj 7,5 százalékát levonhatják a helyi 
iparűzési adóból, s a jövőben nem kell 
átírási illetéket fizetniük a beszerzett 
gépjármű után. Januártól összevonják az 
adó- és a vám-folyószámlákat, helyettük 
egy NAV-folyószámla lesz.

Jelentős változások vannak az illeték-
törvényben a magánszemélyek számá-
ra. Ezen kívül megmarad az otthoni 
pálinkafőzés lehetősége, de párlat 
adójegyet kell vásárolni, ami literenként 
700 forintba kerül, és minimum ötöt, 
maximum 86-ot kell megvenni belőle.

Fontos változás az is, hogy a jövő-
ben egy feljelentés önmagában nem 
lesz elegendő a becslési eljárás alkal-
mazásához, ha az adhatóságnak nincs 
megfelelő bizonyítéka.

KoCKázatos – MEgBÍzhatÓ A kormány 
várakozásai szerint első körben a ma-
gyarországi vállalkozások egynegyede, 
mintegy 140 ezer cég kerülhet a megbíz-
ható adózó kategóriába – mondta Tállai 
András a közszolgálati televíziónak. Az 
M1 műsorában elhangzott, 2016-tól 
negyedévente értékelik majd a vállalko-
zásokat, és a megbízható kategóriába 
kerülők sok előnnyel számolhatnak, míg 
a kockázatos adózókra jobban figyel 
az adóhatóság; ezek a cégek az adótar-
tozásuk rendezése után kerülnek át az 
átlagos adózók csoportjába.

A Balneo Hotel Zsoriban november 12-e és 
14-e között rendezett háromnapos esemény 
elsődleges célja a fémiparban működő 
vállalkozások helyzetének, problémainak 
és fejlesztési lehetőségeinek áttekintése és 
megoldásának elősegítése volt. A térség 
fémipari vállalkozásainak megismerése 
mellett a gazdaságfejlesztést segítő szerve-
zetek szakemberei osztottak meg aktuális, 
és fontos ismereteket a résztvevőkkel. A kon-
ferenciát november 12-én nyitották meg, 

melynek keretében az OFI elnökségi tagjai 
megemlékeztek az idén 25 éves szervezet, 
valamint az IPOSZ szerepéről, történetének 
fontosabb állomásairól.
 
SZAKMAI ELŐADÁSOK A rendezvény 
pénteken folytatódott. Elsőként Vámos 
Zoltán, Mezőkövesd alpolgármestere 
köszöntötte a konferencia résztvevőit. 
Beszédében hangsúlyozta, hogy váro-
sunk önkormányzata jelentős mértékben 

támogatja, segíti a helyi vállalkozókat, 
emellett hangsúlyozta Mezőkövesd 
idegenforgalmi szerepét, megemlítette 
városunk több nevezetességét. Ezt köve-
tően Szűcs György, az Országos Fémipari 
Ipartestület elnöke mutatta be az OFI 
programját, majd Bihall Tamás, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, 
a B-A-Z. megyei szervezetének elnöke 
beszélt a magyar szakképzés, ezen belül 
a fémipari szakképzés helyzetéről. Ezután 

Országos Gazdasági Szakmai Napok Konferenciáját tartotta Mezőkövesden az Országos Fémipari Ipartestület (OFI).

Konferencia Mezőkövesden
szakmai előadásokat hallgathattak meg 
a résztvevők egyebek mellett a pályázati 
és technikai fejlesztési lehetőségekről, 
a szakképzés gyakorlati oktatásának 
megszervezéséről.

A résztvevők a konferencia zárónap-
ján ellátogattak a mezőkövesdi Almási 
Ipari és Kereskedelmi Kft. üzemébe, vala-
mint a Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági 
Gépmúzeumba, majd a szakmai program 
Egerben folytatódott. 

t. B.

B. K.
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átadták a Szent Erzsébet-díjat 
szilágyiné lassú Mária, a Kistérségi szociális és gyermekjó-
léti szolgálat Családsegítő szolgálatának munkatársa kap-

ta meg idén a szent Erzsébet-díjat. az elismerést november 
20-án a szent Erzsébet napi ünnepségen vehette át.

Az esemény elején Szarka Melinda intéz-
ményvezető köszöntötte a vendégeket, aki 
kiemelte és megköszönte a szociális terü-
leten dolgozók mindennapi lelkes, odaadó 
munkáját. Majd dr. Berkes László, a Jézus 
Szíve Egyházközség plébánosa mondott 
köszöntőt, aki beszédében kiemelte, hogy 
mindannyiunk előtt példa Árpádházi 
Szent Erzsébet élete és munkássága. 

A köszöntő gondolatok és rövid 
kulturális műsor után adták át a Szent 
Erzsébet-díjat, melyet ebben az eszten-
dőben Szilágyiné Lassú Máriának ítélt 
oda az öttagú bizottság.
– Szilágyiné Lassú Mária 2005-től dolgozik 
intézményünkben, a Családsegítő Szolgálat 
munkatársaként. A bükkábrányi területen 
dolgozik nagy türelemmel, kitartással. A 
több éves munkaideje alatt a területén ak-
tívan rész vett az új kollégák betanításában, 
szakmai tapasztalataik megszerzésében. 
A szegények és egyedülállók iránti szoci-
ális érzékenységét a kezdetektől az egyik 
legnehezebb kistérségi terepen alkalmazza. 
Az egyik legstabilabb kolléga, nagyon jó 
vele együtt dolgozni, mindenki szereti. 
Fáradhatatlan odaadással segít mindenki-

nek. A szociális szakemberekre jellemzően 
megtanulta elfogadni a segítséget és ez 
ösztönzi arra, hogy másokon ő is segítsen. 
Az önzetlen segítségnyújtás és a közösségi 
alkalmak szervezése mellett mindig derűs 
és ritkán panaszkodik. Munkavégzését, 
emberi kapcsolatait a kollégái és a hozzá 
forduló állampolgárokkal szemben tanúsí-
tott türelem és alázat jellemzi. Következe-
tes, ugyanakkor együttérző családgondozó, 
aki munkaköréből eredő feladatain túl is 
törekszik arra, hogy kliensei javát szolgálja. 
Szakértelme, szorgalma, közössége iránt 
érzett felelőssége példaértékű. Példamutató 
emberi magatartása és a 10 éves tevékeny-
sége tette méltóvá a megtisztelő díjra – 
hangzott el a méltatásában.

Az elismerést dr. Fekete Zoltán pol-
gármester, a Többcélú Kistérségi Társulás 
elnöke, dr. Berkes László plébános és 
Szarka Melinda intézményvezető adta át 
a díjazottnak.
–  Alapvégzettségem óvodapedagógus. 
Mindig is közel álltam az emberekhez, a 
családokhoz. 2005-ben jött ez a lehetőség 
a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál és szerettem volna kipróbálni 

magam ezen a területen. Úgy érzem, jó 
döntést hoztam 10 évvel ezelőtt, hogy ezt 
a pályát választottam. Nem könnyű mun-
ka, de erőt ad, hogy tudom várnak rám az 
emberek, a családok és ha csak egy kicsit 
is, de könnyebbé tudjuk tenni az életüket. 
Ha mosolyt csalunk az arcunkra, vagy ha 
irányt mutatunk a kilátástalannak tűnő 
helyzetükből, ez erőt ad nekem, nekünk a 
mindennapi munkánkhoz. Nagyon meg-
tisztelő számomra, hogy ebben az évben 
engem méltónak találtak a kollégáim erre 
a díjra. Nagyon boldog vagyok, de hozzá-
tenném, hogy ezt a munkát csoportban 
végezzük, hiszen sok munkatárs segítsége 
kell ahhoz, hogy sikert érjünk el – mondta 
el a díjazott. 

A „ Zeneiskolai Tanárok Megyei Kamarazene Találkozója” 1984-ben jött létre a mezőkövesdi zeneiskolában. 
A találkozó kétévente kerül megrendezésre, s különleges abban a tekintetben, hogy zenetanárok a főszereplők. 

Ács Gyula zeneszerző-karmester, népzenekutató minden 
alkalomra komponál egy olyan művet, amelynek ősbe-
mutatója itt hangzik el és a zsűri ezt is véleményezi. 

A találkozón ez alkalommal részt vettek Miskolcról 
két iskolából, Dédestapolcsányból, Sárospatakról, 
Kazincbarcikáról, Szendrőből, Szerencsről, Mezőkö-
vesdről és a megyén kívülről, Egerből is. Egy érdekes 
kezdeményezés folytán a megye minden tájékáról 8 
fuvolatanár részvételével fellépett az Octatone nevű 
fuvolaegyüttes is. Összesen 12 műsorszám szerepelt 
a délelőtti és délutáni koncerten. A helyiek mellett 
volt két olyan iskolát képviselő zenetanár, akik az első 
találkozó óta a több mint 30 alatt minden alkalommal 
részt vettek a rendezvényen.

A zsűri tagjai voltak: Gulyásné Székely Éva, az 
Eszterházy Károly Főiskola nyugalmazott tanszékvezető 
docense – hegedűművész, Ács Gyula, a miskolci Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola művésztanára 

(pályáját a mezőkövesdi zeneiskolában kezdte és azóta 
is tanár itt), Gulybánné Varga Krisztina, a Miskolci 
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének mű-
vésztanára, zongoraművész (a mezőkövesdi zeneiskola 
volt növendéke, majd tanára). Az Ács-művet így a zsűri 
másik két tagja véleményezte.

A találkozó megnyitóján köszöntőt mondott dr. 
Fekete Zoltán, Mezőkövesd Város polgármestere – a 
találkozó fő támogatója. A rendezvény fontosságát 
méltatta és a délutáni koncertet megnyitotta Csiger 
Lajos, az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsá-
gának elnöke, a B-A-Z. Megyei Közgyűlés tagja.

A találkozó további támogatói voltak: Mezőkö-
vesd Város Önkormányzata, Mezőkövesdi Városgond-
nokság, Jacsó Katalin Pékség, a Zeneiskola Szülői 
Munkaközössége és a Zeneiskola Munkaközössége.

M.H.S.

Amikor a főszereplők a zenetanárok

Szilágyiné Lassú Mária

Molnár zs.
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Az Észak-Magyaror-
szág napilap, a Nem-
zeti Adó- és Vámhi-

vatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Adóigazgatósága és 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara idén is elkészí-
tette a Top100 kiadványt, 
amely a megye legnagyobb 
vállalkozásait mutatja be, s 
áttekintést ad a gazdasági 
folyamatokról.

Tavaly megyénkben 18,4 
ezer társas vállalkozás mű-
ködött az adóhivatal adatai 
szerint, amely növekedést jelent 
2013-hoz viszonyítva. A gaz-
dasági válság a megye cégein is 
nyomot hagyott, de 2014-ben 
már a vállalkozások bevétele 6,7 
százalékkal nőtt, a hozzáadott 
érték pedig 18,7 százalékkal 
haladta meg az előző évit. Ez 
reálnövekedést jelent, hiszen 
tavaly nem volt infláció.

A cégek nettó árbevétele 6,7 
százalékkal nőtt, ezen belül a 
belföldi értékesítésé 9,7 száza-
lékkal, amelynek köszönhető-
en a hazai eladások – az inflá-
ció nélkül – már felülmúlták 
a válság előttit. Az adózás 
előtti eredmény viszont még 
elmaradt a 2007-es szinttől, 
de 2013-hoz képest három és 
félszeresére emelkedett.

A megye gazdaságá-
nak gerincét a miskolci, a 
tiszaújvárosi és a kazinc-
barcikai térség vállalatai 
adták, Mezőkövesd környéke 
viszonylag kis részarányt 

képviselt. A saját tőkéből 4,5 százalékkal (62,123 milliárd 
forint) részesedett, amely a kistérségek között a negyedik, a 
nettó árbevételből viszont csupán 3,35 százalékkal, a 114,25 
milliárd forint viszont ebben a kategóriában is a negyedik 
pozíciót jelentette. Árnyalja a képet, ha figyelembe vesszük 
az egyes térségek lakosságszámát is. Szűkebb pátriánkban 
2014-ben 40 ezer 855-en éltek, az egy főre jutó saját tőke Me-
zőkövesden és környékén kicsivel meghaladta a másfél millió 
forintot, amely háromnegyede a megyei átlagnak, s a rangsor-
ban a hatodik helyet jelentette. Az egy lakosra jutó hozzáadott 
érték 768 ezer forint volt, (a megyei átlag 940 ezer forint, az 
első tiszaújvárosi térségé pedig 4,7 millió forint) ezzel szintén 
a hatodikok voltunk. Az egy lakosra jutó személyi jövedelem 
2014-ben 809 ezer forint volt, amely meghaladta a megyei 
átlagot, s a megyében a negyedik legmagasabbnak mondható. 
Elmaradt viszont az országos 1,03 millió forinttól.

Hat mezőkövesdi vállalkozás került be a megye gaz-
daságát húzó száz legnagyobb vállalat közé. A cégeket 
árbevételük, hozzáadott értékük, valamint foglalkoztatotti 
létszámuk alapján rangsorolták.

Az adatok szerint tavaly is a Modine Hungária volt váro-
sunk legnagyobb vállalata, amely bevétele alapján a megyében 
a tizedik, s országosan is a 234. Tavaly kilenc százalékkal 
növelte árbevételét, amely így megközelítette a 39,5 milliárd 
forintot. Ez szinte teljes mértékben exportból származott. 
A Modine hozzáadott érték alapján is a tizedik a megyében, 
több mint tízmilliárd forintot ért az ott dolgozó 518 ember 
munkája 2014-ben. A cég átlagos állományi létszámban is a 
legjobb Kövesden, a megyét tekintve pedig a tizenhatodik.
Árbevétel szempontjából a második legnagyobb vállalkozás 
Mezőkövesden a Kovács Kft., amely 9,3 milliárd forintos nettó 
árbevételt ért el 2014-ben, ez egymilliárd forinttal csökkent 

egy év alatt, amelyben sze-
repet játszott az is, hogy fő 
megrendelőjük, a ZF Hun-
gária Kft. rosszabb évet zárt. 
A Kovács Kft. árbevételét 
tekintve a harminckettedik a 
megyében, hozzáadott érték-
ben viszont a huszadik, 3,5 
milliárd forint körüli ered-
ménnyel. A Kovács Kft. 390 
munkavállalójával Borsod 23. 
legnagyobb munkaadója.

A Leax Hungary Kft. 
hétmilliárd forintot meghaladó 
árbevételével a negyvenegye-
dik a megyében, hozzáadott 
értékben pedig a negyvenedik. 
A cég nem szolgáltatott adatot 
erről, de 1,5-1,8 milliárd forint-
ra tehető ez a mérőszámuk. 
A cég a 33. a foglalkoztatók 
között, a 270-et is meghaladja 
dolgozóik létszáma.

A Matyó Agrártermelő 
Zrt. 2,37 milliárd forintos 
árbevétele a 98. helyet jelenti 
a megyében, az agrárvál-
lalat viszont 1,1 milliárdos 
hozzáadott értékével ebben 
a tekintetben az 52. szűkebb 
hazánkban. A mezőgazdasági 
termelő társaság 159 dol-
gozójával az 58. legnagyobb 
munkaadó volt Borsodban.

Árbevételben ugyan nem 
került a száz közé, hozzá-
adott értékben viszont ott 
van a legjobbak között a Kiss 
és Társa Kft., amelynek 1,9 
milliárd forintot közelítő be-
vétele exportból származott. 
A cég hozzáadott értéke 1,08 
milliárd forint volt 2014-ben, 
amellyel 59. volt Borsodban, 
s 145 dolgozójával a hatvan-
ötödik a listán.

A Gráf-Állványzat Kft. egy 
kategóriában került a legjobbak 
közé, a körülbelül 1,8 milliárd 
forint árbevételű vállalkozás 
115 dolgozójával a 81. legna-
gyobb foglalkoztató volt 2014-
ben a megyében. 

Hat kövesdi cég 
a megye nagyjai között

a Modine hungária országosan a 234. 
legnagyobb vállalkozás, a megyei top 
százba viszont hatan is bekerültek.

a Modine hungá-
ria Kft. tavaly kilenc 
százalékkal növelte 

árbevételét, amely így 
megközelítette a 39,5 

milliárd forintot

tóth Balázs
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Történetek egy családi albumból 
– egy diák szemével
a mezőkövesdi szent lászló gimnázium és Közgazdasági szak-
középiskolában 2015. október 1-jétől 23-áig tekinthették meg 
az érdeklődők Centropa „történetek egy családi albumból” című, 
zsidó életmódról szóló kiállítását, amelyen a 12. B, a 12. C és a 13. 
a osztályok történelem fakultációs diákjai voltak a tárlatvezetők. 
A projekt gyakorlatilag tavaly kezdődött, 
amikor társadalomismeret órán taná-
runk, dr. Tóthné Hegyi Valéria – aki a 
kiállítás szervezője volt – olyan kisfilme-
ket mutatott meg szociálpszichológiai 
kísérletekről, amelyek témája az előíté-
letes gondolkodás, a tolerancia hiánya, a 
kirekesztés. Megdöbbentő volt pl. a gye-
rekek viselkedését megfigyelni egy olyan 
amerikai iskolában, ahol a tanulókat 
egy elit és egy alsóbbrendű csoportba 
osztották a szemük színe alapján a „kék 
szeműek – barna szeműek” kísérletben. 
Sokat beszélgettünk a tanulságokról.

Szeptemberben Budapestre utaztunk 
egy ún. projektnapra tanárunkkal és két 
kísérővel, Pál Ilona tanárnővel és Kürthy 
Klaudia gyakorlótanárral. Sétáltunk a 
régi zsidó negyedben, elmentünk a gettó 
falmaradványaihoz, miközben tableteken 
holokauszt-túlélőkkel készült rövid 
videókat néztünk meg. A szeretteikről, az 
emlékeikről, a két világháború közti min-
dennapjaikról meséltek néha vicces, néha 
könnyes történeteket. A világ második leg-
nagyobb működő zsinagógájába, a Dohány 
utcaiba be is mentünk. A fiúk kaptak kipát 

a fejükre, mivel míg a keresztények leveszik 
a fejfedőt, ha valahová belépnek, a zsidó 
templomokban felvenni szokás. Szétnéz-
tünk bent, újabb információkkal gazdagod-
tunk, majd az udvaron a sírkertet tekintet-
tük meg. Ezután a Néprajzi Múzeumban 
vettünk részt egy interaktív kiállításon, 
amelyen a zsidók használati tárgyait, szoká-
sait, ruháit, ünnepeit ismerhettük meg. Az 
egyik központi helyen pl. egy matyó terítőt 
láttunk, amit akkor nem értettünk. Később 
derült ki számunkra, hogy a matyó hímzés 
elterjesztésében a helyi zsidó kereskedők-
nek fontos szerepük volt.

A Budapesten szerzett ismereteinket 
is felhasználva készültünk 6 fős csopor-
tokban a kiállításunkra. Egy csoport 2-2 
témakört dolgozott fel, többek között az 
iskoláról, a holokausztról, a katonaéletről, 
a szabadidőről, az ünnepekről és a mun-
káról. Sokat kutakodtunk az interneten, 
életinterjúkat olvastunk, kisfilmeket néz-
tünk, tablókat készítettünk, hogy minél 
érdekesebben mutathassuk be a panelek 
fotóin szereplő emberek élettörténeteit. 
Rövid műsorral készültünk a kiállítás 
megnyitójára: zeneszámokkal igyekeztünk 

méltó hangulatot teremteni, majd Pataki 
Éva Ami elveszett című könyvéből olvas-
tunk fel részleteket. Azt hiszem, mindany-
nyiunk számára emlékezetesek maradnak 
az írónő szavai, ahogy különleges élmény 
volt a tárlatvezetés iskolatársainknak, álta-
lános iskolai diákoknak, felnőtteknek. 

Úgy gondolom, a program hasznos volt 
számunkra. Ismét bebizonyosodott, ha 
megismerünk valakit, egy csoportot, egy 
kultúrát, akkor nem lehet sztereotípiákban 
gondolkodni, megszűnnek az előítéletek. 
Rengeteg új, a későbbiekben az érettségi 
vizsgán és az életben is hasznosítható dol-
got tanultunk belőle. Végül, de nem utolsó 
sorban pedig jól éreztük magunkat mind 
az előkészületek, mind a kirándulás és a 
tárlatvezetések során.

Az ünnepről szavaltak
Idén is meghirdette szavalóversenyét, illetve rajzpályázatát a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola. A versmondók 
november 18-án mérték össze tudásukat az intézményben.
A két verseny minden alkalommal egy 
központi témát dolgoz fel. A pályázatra 
a mezőkövesdi és a térségben működő 
iskolák 5-6., illetve 7-8. osztályos 
tanulóinak jelentkezését várták. A téma 
ebben a tanévben: Az ünnep, ehhez 
kapcsolódva családi, egyházi, nemzeti 
ünnepekhez köthető művekkel nevez-
hettek a diákok.

A két korcsoportra osztott részt-
vevőket háromtagú zsűri értékelte. Az 
5-6. osztályosok körében a Szent István 
Katolikus Általános Iskola diákja, Titkó 
Flóra érte el az első helyezést, míg a 

második helyet a Szent Imre Tagiskola 
tanulója Sebők-Darmos Hanna, a 
harmadik helyet pedig Izsóf János, a 
tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola növendéke érte el.

A 7. és 8. osztályosok körében a 
legjobbnak Szabó Viktort, a Szent István 
Katolikus Általános Iskola tanulóját 
választották ki. Ebben a korosztályban 
második helyezést ért el Katyinka 
Boglárka, a szentistváni Szent István 
Király Általános Iskola diákja, míg Bonta 
Norbert, a tibolddaróci II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola tanulója harmadik lett.

A gimnázium rajz- és képzőművészeti pályázatra még január 29-ig nyújthatják 
be az ünnep témáját bemutató alkotásaikat az általános iskolás diákok. A 
jelentkezési feltételekről, témáról bővebb információ a www.mezokovesd.hu 
oldalon található.

szabó Eszter (13. A)

Diákoknak és 
felnőtteknek is különleges 

élményt nyújtott a tárlat

Ünnepekkel kapcsolatos témájú verseket 
szavaltak az általános iskolások

Molnár Zsanett
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Stopper

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
november 29 – december 5-ig 

SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár
(Mátyás király u. 108.)

december 6–12-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)
december 13–19-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

december 5.
 Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

december 12.
MUNKANAP

december 19.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u.1.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban november 10. és 23. között 
1 házasságkötést és 8 halálesetet anyaköny-
veztek. Ezek közül az alábbiak és hozzátarto-
zóik járultak hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Kecsmár Zsolt – Bódi Beáta

haláleset
Farkas Jánosné 76,
Murányi János 82,

Kovács Jánosné 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
December 7-én, 8-án és 9-én (hétfő-kedd-
szerda) este 18 órakor szentmise keretében 
Szabó József Béla egri esperes-plébános tart 
Adventi Lelkigyakorlatos Beszédeket a mező-
kövesdi Jézus Szíve templomban.

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: december 27.

Harangszó
szenT lászló egyHázközség
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: „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 pénte-
ken 18–20 óráig próbát tart a Szent László Plébá-
nián. Minden hónap utolsó vasárnapján liturgikus 
szolgálatot teljesít a Szent László templomban, a 9 
órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
November 30-tól december 23-ig 
a Rorate miatt a reggeli szentmisék 6 óra 
és 6 óra 45-kor kezdődnek.
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

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

Programajánló
December 5., 12. és 19. szombat 
9–12 óráig Adventi Kuckó 
a Városi Könyvtár Gyermekrészlegében

December 6. vasárnap

10 órától II. Matyó Mikulás Futás a Kavicsos-tónál

December 6. vasárnap

16 órától Adventi gyertyagyújtás 
a Szent László templom előtt

December 7. hétfő

Kertbarát Klub a Közösségi Házban

December 9. szerda

13–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

December 10. csütörtök

10 órától Múzeumi Matiné – Generációk együtt-
egymásért a Matyó Múzeumban

December 12. szombat 
10 órától Vándormanók – a Galagonya Bábszínház 
előadása a Közösségi Házban

December 12. szombat

18 órától Okulárét színpadra! 
a MASZK előadásában a Közösségi Házban

December 13. vasárnap

16 órától Adventi gyertyagyújtás: 
Experidance – Angyalok karának adventi 
kóruskoncertje a Szent László templomban

December 14. hétfő

11 órától A Kiss Kata Zenekar gyermekeknek szóló 
ingyenes koncertje a Közösségi Házban

December 18. péntek

13–18 óráig Véradás a Közösségi Házban

December 18. péntek
15 órától Babakiállítás megnyitója 
a Közösségi Házban

December 19. szombat 
16 órától Fúvós-Mazsorett Ünnepi Gála 
a Közösségi Házban

December 6. vasárnap

10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – SSASSE 
sakkverseny a Széchenyi István Szakképző Iskolában

December 9. szerda

18 órától Mezőkövesdi KC – B. Braun Gyöngyös NB 
I-es férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

December 16. szerda

18 órától Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE Magyar Kupa 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Meghívó
December 18. (péntek) 17 óra

Hagyományos Karácsonyi Házimuzsika a zeneiskola 
hangversenytermében.

December 21. (hétfő) 18 óra
„Szép rózsabimbó nyílt ki” a Mozer Testvérek 

II. Karácsonyi Koncertje a Városi Galéria 
Házasságkötő termében. A belépés ingyenes.

Jámbor Márk és Fügedi Richárd 
önkormányzati képviselők  
2015. december 10-én 18 órától tartanak fogadóórát.

Helyszín: Mezőkövesd, Bevásárlóudvar 2c/4, Jobbik Iroda

email: jambor.mark@jobbik.hu | telefon: 70/372-4843

email: fugedi.richard@jobbik.hu | telefon:70/699-2225

Képviselői fogadóóra
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közhírré tétetik

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
a karácsonyi ünnepek alatt Mezőkövesd 
városban társaságunk az alábbiak szerint 
végzi a lakossági hulladékgyűjtést:

2015. december 21-én (hétfőn) 
esedékes hulladékgyűjtést járatnapnak 
megfelelően 2015. december 21-én 
(hétfő) végzi. 

2015. december 22-én (kedd) 
esedékes hulladékgyűjtést járatnapnak 
megfelelően 2015. december 22-én 
(kedd) végzi.

2015. december 23-án  (szerda) 
esedékes hulladékgyűjtést 2015. 
december 22-én (kedd)  végzi.  

2015. december 24-én (csütörtök) 
esedékes hulladékgyűjtést 2015. 
december 23-án (szerda) végzi.

2015. december 25-én (péntek) esedé-
kes hulladékgyűjtést 2015. december 
24-én (csütörtök) végzi.

2015. december 28-án (hétfő) 
esedékes hulladékgyűjtést járatnapnak 
megfelelően 2015. december 28-án 
(hétfő) végzi. 

2015. december 29-én (kedd) 
esedékes hulladékgyűjtést 
járatnapnak megfelelően 2015. 
december 29-én (kedd) végzi.

2015. december 30-án (szerda) 
esedékes hulladékgyűjtést 2015. 
december 29-én (kedd)  végzi.  

2015. december 31-én (csütör-
tök) esedékes hulladékgyűjtést 
2015. december 30-án (szerda) 
végzi.

2016. január 1-jén (péntek)  
esedékes hulladékgyűjtést 2015. 
december 31-én  (csütörtök) végzi.

Kérjük, hogy  a szemétgyűjtő edé-
nyeket reggel 7.00 órára ezeken a 
napokon kihelyezni szíveskedjenek! 

Felhívjuk a lakosság és a beszállítók 
figyelmét, hogy a  mezőkövesdi 
hulladékátrakó-lerakó telep 2015. 
december 25-én és december 26-
án, valamint 2016. január 1-jén  
zárva tart, a hulladék átvétele 
szünetel. 

Mezőkövesdi VG Zrt.

Tájékoztató az ünnepi 
hulladékszállítás rendjéről!

Hi
rd

et
és
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közhírré tétetik

A Mezőkövesdi Közösségi Ház,   
A Matyóföldi Alkotók és 

Művészetpártolók Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt 

és Kedves Családját

DOROGI  FERENCNÉ  
KRISTON  MARGIT  

Babagyűjtő és -készítő alkotásait 
bemutató  

„Nemzetek babái és a 
matyó lakodalom”  

című kiállításának megnyitójára

Időpont: 2015. december 18-án  
(péntek) 15 óra

Helyszín: Közösségi Ház 
emeleti kiállítóterme 

Mezőkövesd, Szent László tér 24.

A kiállítás megtekinthető: 
2016. január 21-ig  

hétköznapokon: 8–17 óráig.

A vendégeket köszönti:  
Dr.  Fekete  Zoltán,  

Mezőkövesd Város Polgármestere

A kiállítást megnyitja:  
Korpás Károly, 

 a Mezőkövesdi Fotóklub vezetője

Közreműködnek:
Szabó-Bodnár Ágota, 

a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.  
ügyvezető igazgatója

Kiss Mátyás, a MAME elnöke

Hajnerné Tóth Ágnes, 
a Járási Hivatal munkatársa

 Városi Zeneiskola, Mezőkövesd  

Meghívó

Ünnepséget szervezett idősek napja tiszteletére a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 
november 23-án. A rendezvényen Bukta László, a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének 
elnöke mondott beszédet. Elsőként köszönetet mondott az időseknek a példamutatásukért, az 
emberi értékek közvetítéséért, a törődésükért és gondoskodásukért, mellyel segítették gyerme-
keik és unokáik felnőtté válását. A köszöntőt követően kulturális műsorral, egyebek mellett verses, 
prózai, hangszeres és néptáncelőadással, valamint mesejátékkal folytatódott a rendezvény.

Köszönet az időseknek

December 14. hétfő

17 órától: Dínó tesó 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai animációs kalandfilm, 100 perc, 2015
A Pixar legújabb animációs alkotása, a Dinó tesó arra a kérdésre keresi a választ, hogy 
mi történt volna, ha a dinoszauruszok pusztulását okozó aszteroida elkerüli a Földet és a 
gigantikus állatok a mai napig életben maradtak volna. A nagy kaland középpontjában 
egy Arlo nevű apatoszaurusz áll, aki különös emberi barátra tesz szert. Miközben egy 
titokzatos és zord vidéken vándorolnak, Arlo megismeri a félelmeivel való szembenézés 
erejét és megtudhatja, hogy mire képes valójában. (port.hu)

19 órától: Kémek hídja 
színes, magyarul beszélő, amerikai dráma, 142 perc, 2015
1960. A hidegháború legfagyosabb évében a Szovjetunióban elfogják egy lelőtt U-2-es 
kémrepülőgép pilótáját. Gary Powers talán örökre fogoly marad. Kétévnyi hiábavaló 
próbálkozás után a CIA kiszemel egy ügyvédet (Tom Hanks), hogy szabadítsa ki a pilótát a 
vasfüggöny mögül. James Donovannek Berlinbe kell utaznia, hogy tárgyalásokat kezdjen 
az ellenséggel. De a CIA egészen másfajta feladatok elvégzésére is felkészíti őt. (port.hu)

December 23. szerda

16 és 20 órától: Star Wars: Az ébredő erő 3D
színes, magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 136 perc, 2015

Moziajánló

B. K.
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sportkalauz

nem sikerült 
a meglepetés Tatabányán
grundfos Tatabánya kC 
– mezőkövesdi kC 
27-24 (15-12)
Tatabánya, 750 néző. 
V: Bócz, Wiedemann
A Tatabánya legjobb do-
bói: Bodó 7, Pásztor Á. 5, 
Vujovics 4.
MKC: Liszkai – Benis 5 (2), 
Grünfelder 1, Hajdu G. 5, 
Füstös, Antal 1, Szepesi 3. 
Csere: Holló B. (k), Radnics 
7, Horváth L., Csirics 1, 
Trivkovics, Kiss R., Kovács P. 1. 
Edző: Skaliczki László
Az eredmény alakulása: 8. 
perc: 5–1. 15. p.: 10–5. 23. 
p.: 11–8. 27. p.: 14–10. 34. p.: 
17–12. 42. p.: 20–15. 48. p.: 
20–19. 53. p.: 23–20
Kiállítások: 8, ill. 6 perc
Hétméteresek: –, illetve 3/2

Szoros találkozót játszott 
az MKC Tatabányán. Bár 
a hazaiak az első félidőben 
ötgólos előnyt szereztek, a 
játékrész második felében 
felzárkózott az MKC. A 
második harminc perc elején 
ismét nőtt a különbség, de az 
ötvenedik percre egyre olvadt 
a hazaiak előnye. A mieink 
akár egyenlíthettek is volna, 
de hiba csúszott a játékba, így 
végül tisztes vereséget szen-
vedett a csapat a bronzérem 
egyik esélyese ellen. Skaliczki 
László szerint a csapat fel tu-
dott nőni a feladathoz, elége-

dett volt a mutatott játékkal, 
amellyel meg tudták szorítani 
a jóval erősebb ellenfelet.

KÉt Kapus táVozott Az 
utóbbi hetekben két kapus is 
távozott az MKC-tól. Mate 
Volarevics családi okokra 
hivatkozva hagyta el Mező-
kövesdet, s tért haza Horvát-
országba a Tatabánya elleni 
mérkőzés előtt. Liszkai Szil-
veszter egy váratlan felkérés-
re mondott igent, s bontott 
szerződést a klubbal. A volt 
válogatott hálóőr november 
24-én csatlakozott a fran-
cia elsőosztályban szereplő 
Tremblay-en-France csapatá-
hoz, amelyben másnap végig 
védett a Chartres elleni 31-
25-ös győzelem alkalmával.

ÚJ IdŐpoNtBaN a CEglÉd 
EllEN A Magyar Kupa ne-
gyedik fordulójában decem-
ber 15. helyett egy nappal 
később, december 16-án 18 
órától játszik a Mezőkövesdi 
KC a Cegléd ellen. A bérle-
tek érvényesek, a belépőjegy 
1100 forintba kerül. A mér-
kőzés előtt az NB I-es ifjúsági 
bajnokságban előrehozott 
mérkőzést játszik az MKC és 
a Balmazújváros korosztályos 
csapata. A Gyöngyös elleni 
hazai bajnokit (december 9. 
18 óra) az M4 sportcsatorna 
élőben közvetíti.

megyei bajnok 
a gimnázium csapata
KÉzIlaBda A Szent László 
Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskola 
csapata nyerte a 6. korcso-
portos megyei kézilabda 
diákolimpiát. Az egyik 
megyei elődöntőt Sáros-
patakon rendezték, ahol 
a Széchenyi István Ka-
tolikus Szakképző Iskola 
csapata negyedik lett, a 
gimnazisták viszont elsők, 
s bejutottak a megyei 
döntőbe, amelyet hazai 
pályán rendeztek. Azt a 
tornát szintén megnyerték, 
így bejutottak az országos 
elődöntőbe.

eredmények:
Megyei elődöntő:
Szent László – Széchenyi 
25-14
Gólszerzők: Kovács B. 
6, Kiss R. 5, Hangyel 5, 
Dohány, ill. Fábián 7, Szabó 
D. 4, Gonda 1, Nagy L. 1, 
Stefanecz 1

Árpád Vezér Gimnázium – 
Szent László 17-36
Gólok: Pásztor 7, Bartók B. 
6, Kiss R. 6, Sallai 5, Üveges 
4, Dohány 4, Hangyel 2
Herman Ottó Gimnázium – 
Szent László 13-42
Gólok: Kovács B. 12, Do-
hány 10, Hangyel 7, Balázs 
4, Üveges 3, Bartók B. 2, 
Kiss R. 2, Sallai 2
Árpád Vezér Gimnázium – 
Széchenyi 22-17
Gólszerzők: Stefancez 5, 
Fábián 4, Szabó D. 4, Gonda 
2, Radványi 2
Herman – Széchenyi 23-23
Gólok: Fábián 13, Stefanecz 
4, Szabó D. 3, Tóth G. 2, 
Nagy L. 1
Megyei döntő: 
Széchenyi István Katolikus 
Közgazdasági Szakközép-
iskola, Ózd – Szent László 
Gimnázium 16-35
Szalézi Szent Ferenc Gimná-
zium, Kazincbarcika – Szent 
László Gimnázium 21-31

Nem érte még utol 
Hosszú Katinkát
ÚSZÁS Két negyedik helyet szerzett 
Szilvási Gréta a XII. Országos Rövidpá-
lyás Nyílt Bajnokságon. Az esemény-
nek Százhalombatta adott otthont 
november 11-14. között. A Kiskun-
halasi ÚGYE színeiben versenyző 
kövesdi lány 200 méter vegyesen és 
400 méter vegyesen jutott a döntőbe, 
mindkét számban negyedik helyen 
végzett 2:15,4 perces, illetve 1:42,39 
perces időeredménnyel, javítva az 

előfutamokban úszott idején. A rövi-
debb távon Hosszú Katinka, Jakabos 
Zsuzsanna és Verrasztó Evelyn előzte 
meg, a hosszabbon Hosszú, Jakabos, 
illetve György Réka után ért célba. 
Szilvási indult 100 méter vegyesen, 
200 méteres és 800 méteres gyors-
úszásban is, de nem jutott a fináléba. 
Az első számban 16., a másodikban 
28., a harmadikban 10. helyen 
végzett összesítésben. 

Bronzérmet nyert az EB-n Paczók Patrik
ÖKÖLVíVÁS Paczók Patrik bronzérmet 
nyert a november eleji, anapai (Oroszor-
szág) serdülő Európa-bajnokságon. A 12 
indulót felvonultató 40 kilós súlycsoport-
ban a kövesdi fiatal előbb a montenegrói 
Petar Vujovicsot búcsúztatta 3-0-lal, 
majd a moldáv Vitali Prisakarut győzte 
le ugyanilyen arányban. A döntőbe jutás 
nem sikerült, az ír Stephen Cairns ellen 
pattogósan és vidáman vívott, de keveset 

ütött, mire váltott, ellenfele előnyre 
tett szert és magabiztosan bokszolt, s 
egyhangú pontozással nyert. Paczók az 
Egri Városi Sportiskola színeiben sportol. 
A hazai junior országos bajnokságon az 
Eger színeiben versenyző kövesdiek közül 
Lakatos Márk bronzérmet szerzett (44-46 
kilogramm). A serdülők között Paczók 
Patrik aranyérmet nyert (40 kilogramm) 
a hazai bajnokságban.

t. B.

T. B.

Kiss Roland

T. B.

t. B.
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a siófoktól vereséget szenvedett, viszont duna-
újvárosban pontot szerzett a Mezőkövesd zsóry 

FC NB II-es felnőtt csapata. labdarúgóink 
az 5. helyről várhatják a tavaszi folytatást.

mezőkövesd zsóry fC 
– BfC siófok 0-3 (0-1)
Utolsó hazai bajnoki fellé-
pésükre készültek Bajzáték 
ebben az esztendőben, a 
Merkantil Bank Liga 14. for-
dulójában a 12. helyezett Bala-
ton-parti alakulat látogatott 
városunkba november 21-én.

KoraI találat A mérkőzés 
nagyon rosszul kezdődött, alig 
fél perc elteltével Ivancsics 
beadása után Tamás bólintott a 
bal alsó sarokba. Labdarúgóink 
a 8. percben nagyon közel álltak 
az egyenlítéshez, de Molnár 
közeli próbálkozásait Filipánics 
hárította. Az első 10 perc után 
kevesebb ígéretes lehetőséget 
tudtak kidolgozni a felek.

Szünet után azonnal 
megduplázhatta volna előnyét 
a Siófok, de Ivancsics fejese a 
kapufáról kifelé pattant. Ezután 
csapatunk játszott aktívabban, 
viszont a 73. percben újra beta-
lált a Siófok, Ivancsics szöglete 
után Farkas fejelt közelről a 
hálóba. A végeredményt Nagy 
Dániel állította be, aki rövid 
labdavezetés után a hálóba 
helyezett a 90. percben. 

Dunaújváros pase 
– mezőkövesd zsóry fC 
1-1 (0-0)
Az őszi szezonzárón a tavaly 
még élvonalban szereplő 
Duna-parti alakulat vendége-
ként léptek pályára Bajzáték 
november 30-án. 

A csapatok már az össze-
csapás elején nagy iramban 
futballoztak, ennek ellenére az 
első komolyabb lehetőségre 
egészen a játékrész feléig kel-
lett várni, ekkor Heffler sarok-
rúgása után Dvorschák fejelt a 
keresztléc fölé. A folytatásban 
mindkét csapat megszerezhet-
te volna a vezetést, de egyik 
alakulat sem tudott betalálni.

gÓlVáltás Együttesünk a má-
sodik félidő elején több ígéretes 
helyzetet is kialakított. A 48. 
percben Tajthy átadása után Ta-
kács tüzelt 10 méterről a kapu 
mellé, egy perccel később pedig 
Bajzát előkészítését követően 
Tajthy lőtt a kapus kezébe. Egy 
óra elteltével egy remekül belőtt 
szöglet után a hazai védők a 
gólvonalról vágták ki a labdát. A 
72. percben góllá érett a fölény, 
amikor is Molnár remek csele-

ket követően 17 méterről a bal felső sarokba bombázott. Az izgal-
mas és változatos hajrában siker koronázta a hazaiak erőfeszítéseit, 
a 83. percben Magasföldi helyezett a kapuba 16 méterről. A meccs 
utolsó helyzete csapatunk előtt adódott, de a gól után Dvorschák 
léc alá tartó lövését nagy bravúrral kiütötte Dániel. 
– Másfél év alatt ez volt a tizedik olyan meccsünk, amikor 
zsebünkben volt a három pont, de nem tudtunk nyerni. Hiba 
volt részünkről, hogy 1-0 után labdajáratás helyett elkezdtünk 
„falusi” focit játszani – értékelt Tóth László szakmai igazgató, 
csapatunk megbízott vezetőedzője.

pontot tettek 
a végére

Hi
rd

et
és

Tabella – Merkantil Bank Liga őszi szezon

Bódi Krisztián

(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)
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Mezőkövesd Város Önkormányzata 
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját

a Városi adventi 
gyertyagyújtásokra

HOZZ
 EG

y G
yER

TyÁ
T É

S Ö
LEL

JÜK ÁT KÖZÖSEN A KAVICSOS-TAVAT!

Advent második vasárnapja – a remény lángja
December 6. 16 óra 
Ünnepi műsor és gyertyagyújtás 
a Szent László templom előtti téren

Advent harmadik vasárnapja – az öröm lángja
December 13. 16 óra 
Experidance – Angyalok kara előadás és gyertyagyújtás 
a Szent László templomban

Advent negyedik vasárnapja – a szeretet lángja
December 20. 16 óra 
Ünnepi műsor és gyertyagyújtás 
a Jézus Szíve templom előtti téren,
 valamint a Kavicsos-tó átölelése

„gyÚjTsuk meg 
egyÜTT 

az aDVenTi 
gyerTyákaT!”

Advent utolsó vasárnapján 
a szeretet, az összetartozás 

és a karácsony jegyében kezünket 
összefonva egy nagy öleléssel fogjuk 

közre a Kavicsos-tavat!
Az ünnepi műsorokban közreműködnek 

városunk óvodái, alap- és középfokú iskolái 
és civil szervezetei.

Forralt borral és meleg teával 
kínáljuk a velünk ünneplőket!

Mindenkit szeretettel vár 
az adventi gyertyagyújtásokra

Mezőkövesd Város 
Önkormányzata nevében:

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Vámos Zoltán
alpolgármester

Mezőkövesd Város Önkormányzata 
és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. szervezésében:

AdvEnTI 
KóRUSKOncERT

bemutatja

az experidance 
production 

ének-zenei tagozata
a moltopera 

közreműködésével

MEZőKövESd
2015. dEcEMbER 13.

szent lászló templom
3400 mezőkövesd, 

szent lászló tér 28.

KEZdéSI IdőPOnT: 16 óRA

Az előadás látogatása ingyenes. 
Helyfoglalás érkezési sorrendben.www.experidance.hu/koprodukciok/angyalokkara


