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Az ünneplés egyidős az emberiséggel. 
Az ember lényéből fakadó tulajdonság, 
hogy életének fontosabb pillanatait, ese-

ményeit szereti megosztani családjával, barátaival. 
Az emberiség legelemibb közössége, egyben 
Nemzetünk alapegysége a család. Maga Jézus 
Krisztus is egy családban látta meg a napvilágot. 
Nem véletlen, hogy a karácsony az az időszaka 
az esztendőnek, amikor a családok, családtagok 
felkeresik és köszöntik egymást. Boldog, lélekben 
gazdag embernek mondhatja magát, akinek 
megadatik, hogy a Szenteste meghitt óráiban 
a feldíszített fenyőfa mellett szerettei körében 
ünnepelhet. Még akkor is, ha ezek azok a percek, 
amikor leginkább érezzük azok hiányát, akik már 
nem lehetnek közöttünk. 

Sajnos vannak, akiknek ez a karácsony is 
csak egy nap a sok közül. Lehet azért, mert a 
készülődéssel járó féktelen rohanás, a reklámok 
sugallta vásárlási láz hevében nem maradt ere-
jük megtapasztalni az ünnep igazi örömét, vagy 

éppen azért, mert úgy érzik, a hétköznapok 
magánya az évnek e pár napján még súlyosabb 
teherként nehezedik a vállukra. 

Nekik azt kívánom, találjanak rá az ünnep 
valódi fényére és ne engedjék ezeket az időket 
köznapivá válni! Az ő segítésük, támogatásuk 
embertársi, felebaráti kötelezettség is szá-
munkra. Ma, amikor egyre elterjedtebbé vált 
szokás, hogy különböző virtuális felületeken 
közvetítsük jókívánságainkat, ne feledkezzünk 
meg az élő szó fontosságáról! Ne restelljünk 
tehát megállni, kérdezni, és ha kell, hallgatni. 
Néha a legnagyobb dolgok azok, amelyek 
semmibe sem kerülnek! 

Kívánom mindenkinek, hogy karácsony 
estéjén találja meg a legszebb boldogságot és 
legyen ereje, bátorsága másnak is adni belőle! 

Áldott, békés karácsonyt kívánok mindenkinek!

Tállai András 
államtitkár, országgyűlési képviselő

Tisztelt Mezőkövesdiek!

Sík Sándor

Karácsonyi álom
(részlet)

Álom, álom… Kegyes kicsi Jézus,  
Panaszkodjunk-e teneked?  
Okos kicsi Jézus, igazlátó Jézus,  
Hiszen te jól tudsz mindeneket!  
S te, fényes szép angyalsereg,  
A békességet is ismered!  
A békesség – te jól tudod, – meleg cipő:  
És édesanyja a bánsági búza. 
A békesség a nagy hegyek nyugalma:  
És homlokukat a Tátra koszorúzza. 

A békesség egy csendes kicsi napsugár talán,  
Amely a mély komoly vizek tükrén remeg:  
De máshol még nem látják szegény magyar szemek,  
Csak Pozsony ős Dunáján és Szent Anna taván,  
A békesség a kassai harangszó,  
S a székely falukon a pásztorok miséje  
Kétszerte szent!... 
 
Dicsőség a magasban... Kicsi Jézus,  
Tedd, hogy legyen békesség idelent! 
Dicsőség, dicsőség a magasságoknak,  
Békesség a földön, békesség, békesség  
Szegény magyaroknak. 

Ismét eltelt egy év és újra a karácsonyi csoda születését 
várjuk. Várjuk, mert szükségünk van a csodára. Mi, 
akik a földön élünk, próbálunk megállni két lábbal, 

görcsös igyekezettel vagy gondatlan felelőtlenséggel 
taszigáljuk mindennapjainkat a jövő felé. Még azt is eltűrjük 
lomhaságunkban, hogy Európában megfosszanak évezredes 
jelképeinktől, hogy megtiltsák karácsonyi énekeink éneklé-
sét, mert az sértheti az új honfoglalókat. Európa elvesztette 
eszét és nem is keresi azt. Azonban mi itt a Kárpát-meden-
cében és mindenhol, ahol keresztény ember él, tudjuk, hogy 
veszendőségünkben megtartó reménybe kapaszkodhatunk, 
hála az ég és föld, az emberi szív és a csillagok Urának. Így 
nemcsak a földre és a gondokra, hanem az örökösen biztató 
betlehemi csillagra is tekinthetünk. Emberi gyarlóságunkkal 
egyetemben a csillag fénye mellett igyekszünk üdvösségün-

ket munkálni, a karácsonykor megszületett tökéletes ember 
követendő életpéldája és tanítása nyomán. A karácsony 
lényege nem abban áll, hogy Jézus ezen a napon született 
meg, hanem abban, hogy egyáltalán megszületett, az em-
beriség igaz tanítómesterének. Ő a szeretetet hozta közénk 
és mindenhol ott van, ahol a tiszta szív, a feltétlen jószándék 
és a másokért élés akarata munkálkodik.

Hiszem azt, hogy Mezőkövesden itt van köztünk a ka-
rácsonyi gyermek. Azt kívánom, mindannyian tapasztaljuk 
meg az Ő jelenlétét.

Kívánok minden mezőkövesdinek 
Istentől megáldott, békés, 

kegyelmekben gazdag Szent Karácsonyt!
Dr. Fekete Zoltán

polgármester

Karácsonyi köszöntő

A karácsony az év egyik legszebb időszaka. Ilyenkor a lelkünk megtelik valami emberfeletti melegséggel, otthonunk, környezetünk, 
a város utcái, terei is ünnepi fénybe öltöznek. A lázas készülődés mintha minden mozzanata egy cél felé mutatna, amely betlehemi 

csillagként tündökölve mutat irányt számunkra. E cél pedig nem más, mint a szeretet, az egymás iránti törődés gyakorlásának, kimu-
tatásának képessége. Készülődik a nagymama, aki finom süteményeket süt gyermekei, unokái érkezésére. Készülődik a szülő, aki 

gyermekének szeretne örömet szerezni azzal, hogy valami régóta érlelődő álom ölt majd testet a fa alatt. És készülődnek a gyerekek 
is, akik kicsiként még az ünnep titokzatos, meghitt fényeinek, illatainak kavalkádját csodálva élik át a karácsony örömét. 
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Tisztelt Mezőkövesdiek!

Kedves Mezőkövesdiek!

S később is, amikor kérdezik, hol van a te országod? Azt felelte, ott van, ahol 
az emberi szívekben a szeretet megteremtődik.

Vagy, amikor érdeklődnek tőle, hogy mostanában állítja-e helyre Isten országát, 
erővel és hatalommal. Az én országom nem evilágból való, hangzik a válasza.

Elfogatásának éjszakáján megakadályozza Péter apostolt, hogy kardot ránt-
son védelmében.

Eltűri, a gonosz vádat, hogy ő lázadást szít. Majd azt is, hogy gonosztevők 
közé számítsák és halálra ítéljék.

Lám, a végtelen Isten, milyen gyengének, tehetetlennek mutatta magát. 
Ezért aztán sokan vannak, akik szívesebben vennénk azt, ha amúgy jól oda-
csapna, hatalmával élne, és rögtön megbüntetné a bűnösöket.

De ő erre képtelen. Ha így tett volna, akkor már egyikünk sem élne. Ő nem 
ezért jött. Hanem úgy, mint egy gyermek, akiknek sírását meg kell hallanom, 
akinek fel kell fognom lelke rezdülését. Egyszóval viszont kell ölelnem őt.

Ha erre képtelen vagyok, vagy mindezt a mesék világába utalom, ha ez nem 
képes megihletni a lelkem, akkor menthetetlen vagyok. Akkor nem értem a vi-
lágot. Az Isten akaratát végképp nem. Elmerülhetek ugyan a napi értelmetlen 
politikai vitákban, feloldódhatok a tennivalók sűrűjében, de akkor biztos, hogy 
egyre kevesebb lesz bennem a lélek, a lelkület.

S a betlehemi jászol, amely elsősorban a mi szívünk, ott fog üresen állni. Mert 
nem fogadom el, hogy a végtelen Isten, a mi és legfőképpen az én üdvösségemért 
lett ily kicsinnyé. De csak azért, hogy gyermeksége, gyengesége, azaz embersége 
által, felemeljen minket az isteni dicsőségbe.

Karácsonyi 
köszöntő

Fontoljuk meg, így karácsony közeledtével, hogy a mi Iste-
nünk nem hatalommal és erővel, netán fegyverrel a kezé-
ben érkezett! hanem kiszolgáltatott gyermekként, felénk 
nyújtott kézzel. azért, hogy felöleljük őt.

Dr. Medvegy jános
plébános
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Dr. Fekete Zoltán elsőként a levélben 
érkezett kérdésekre válaszolt. Kissné Du-
dás Mária, aki levelét az őslakos matyók 
szóvivőjeként írta alá, több témakört 
érintett. Egyebek mellett azt kérdezte, 
hogy miért nem tartották meg tavaly 
a közmeghallgatást, illetve a Kormány 
adósságátvállalása után terheli-e jelzá-
log az önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanokat. A városvezető válaszában 
elmondta, hogy a közmeghallgatás a 
testület egyéves munkájáról szól, és mivel 
2014. októberben alakult az új testület, így 
nem tudtak évet értékelni, a választások 
előtti kampányidőszakban pedig etikai 
okokból nem szerették volna megrendez-
ni. Az adósságátvállalásnak köszönhetően 
egyetlen ingatlant sem terhel jelzálog. 

A levélíró a Pandora Apartmanok 
létesítését, és ehhez kapcsolódóan az 
építési telek eladását is felvetette, melyre 
a városvezető elmondta, hogy a szállás-
hely nem önkormányzati beruházásként 
létesült és a telekért még 2007-ben 
jelentős összeget, pontosan 61 150 000 
Ft-ot fizetett a tulajdonos. Dr. Fekete 
Zoltán örömét fejezte ki a magánberu-
házással kapcsolatban, hiszen hozzájárul 
városunk fejlődéséhez és a szálláshelyek 
színvonalának emelkedéséhez.

A levélíró rákérdezett, igaz-e, hogy 
vannak olyan privát vállalkozások, ame-
lyek közpénzből foglalkoztatott szemé-
lyeket dolgoztatnak, erre a városvezető 
azt mondta, hogy nem igaz, és aki ilyet 
állít, az hazudik. 

A levélben szó esett arról, hogy a Kö-
zösségi Ház udvarán található oszlopsze-
rű kémény tetején növekszik az antennák 
száma. A kérdés egyebek mellett arra 
irányult, hogy ebből származik-e bevétele 
az önkormányzatnak. Dr. Fekete Zoltán 
elmondta, Kinczel Brigittának, a Me-
zőkövesdi Közkincs-Tár Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a 
helyet két cég bérli, amiért éves szinten 
összesen másfél millió Ft-ot fizetnek az 
intézménynek. A levélíró azt állította, 
hogy a városvezetés ismét ingyen adott 
át egy ingatlant a Szent László templom 
közelében a református egyház részére, 
továbbá megkérdezte, hogy a református 
egyház jelenlegi területét visszakapja-e 
a katolikus egyház. Dr. Fekete Zoltán 
elmondta, az önkormányzat ajándékozási 

céllal legutóbb 1996-ban a Jézus Szíve 
templom építésére adott át egy 6000 
négyzetméteres területet a katolikus 
egyház részére és most a református 
egyház is kapott területet szintén temp-
lomépítés céljából, egyébként senkinek 
sem adtak ingyen ingatlant. A reformá-
tus egyház a jelenlegi templom területét 
1917-ben megvásárolta, amit adás-vételi 
szerződés bizonyít.

aszFaltozás Pécsiné Urbanovics Márta 
arról érdeklődött, hogy nemzeti ünnepe-
ken a zászlókat és a díszkivilágítást miért 
csak a Bogácsi út és az Egri út között 
helyezik ki, emellett a locsolóautók és 
a hókotrók is ezen a területen látják el 
a szükséges feladatokat. A városvezető 
válaszában elmondta, hogy helyi rendelet 
szabályozza, hová kerülnek ki zászlók. 
Az érintett terület kezelése és rendben 
tartása tartozik a városhoz, a főút további 
része a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
kezelésébe tartozik, ezért a hóeltakarítást 
a Magyar Közút Zrt.-nek kell elvégezni.
Ezzel szemben az út locsolását, az út-, 
valamint a járda takarítását a VG Zrt. 
végzi, ezért dr. Fekete Zoltán megígérte, 
hogy ezt jelezni fogják a VG Zrt. felé, 
csak úgy, mint a levélíró által szintén em-
lített zöldhulladék eltakarítását a Városi 
Temető környékén.

A Pécsiné Urbanovics Márta a Tűz-
oltópályán kialakított Sportcentrumhoz 
vezető Temető út állapotára is felhívta a 
figyelmet, amiről dr. Fekete Zoltán azt 
mondta, hogy a közmű vezetékcseréjét 
követően fogják majd leaszfaltozni. 

Vaszilkó Rudolf a Ribizli és Barack út ke-
reszteződésében lévő kis híd szélesítését 
kérte azért, hogy mezőgazdasági gépjár-
művével biztonságosan tudjon közleked-
ni rajta. Dr. Fekete Zoltán fenntartással 
fogadta a kérést, mely szerint nem túl 
szerencsés lakóövezetben ilyen nagy 
járművel közlekedni. Téglás Lászlóné, 
a Mátyás király úton a közvilágítás kor-
szerűsítésével kapcsolatban írt levelet, 
melyben a Szent Imre Tagiskola utáni 
részen a lámpatestek rossz beállítására 
hívta fel a figyelmet. Dr. Fekete Zoltán 
polgármester elmondta, hogy a beállítá-
sok ellenőrzését és javítását folyamatosan 
végzik a kivitelező cég szakemberei. 

CsapadÉKVÍz A Kölcsey Ferenc út 1-40. 
szám között lakók azért írtak levelet, hogy 
újabb lámpatesteket kérnek, mert sötét 
az utca, dr. Fekete Zoltán elmondta, hogy 
a munkát már el is végezték. Emellett 
felhívták a figyelmet a csapadékvíz elveze-
tésének problémájára, mely szerint nagy 
esőzések esetén a járdán nem lehet közle-
kedni. Ezzel kapcsolatban a polgármester 
elmondta, várhatóan 2016-ban elkezdődik 
a város csapadékvízelvezető-rendszerének 
kiépítése, melyre a tervek szerint jövőre 
400 millió Ft-ot fognak fordítani.

hagYoMáNYŐrzÉs Ezután a jelenlévők 
tették fel kérdéseiket és mondták el ész-
revételeiket, javaslataikat. Bollók Józsefné 
megjegyezte, a polgármesteri beszá-
molóból kiderül, hogy városunk szépen 
fejlődik és a fejlesztések az itt élők érdekeit 
szolgálják. Ezt követően a matyó kultúrá-
nak és a népi hagyományok megőrzésének 
fontosságát hangsúlyozta. Hozzátette, hogy 
a városvezetés sokat tesz ezért, de van még 
tennivaló ezen a területen. Egyebek mellett 
a népviselet és a hímzés korhű megjele-
nítését és a Matyó Háziipariszövetkezet 
újjászervezését javasolta.

Dr. Fekete Zoltán elmondta, hogy a 
Matyó Népművészeti Egyesület mellett 
az oktatási intézményekben is nagy 
hangsúlyt fektetnek a matyó hagyomá-
nyok őrzésére. Hozzátette, lehetősége-
ihez mérten az önkormányzat minden 
segítséget megad azoknak, akik hozzájá-
rulnak a hagyományok ápolásához.

Papp István, a Liszt Ferenc út rossz 
csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatban 
szólalt fel. A városvezető ezúttal is el-
mondta, a tervek elkészültek a felújítás-
ra és a tervek szerint jövőre megkezdő-
dik majd a kivitelezés.

KÖzFoglalKoztatás Lengyel Lászlóné a 
közfoglalkoztatással kapcsolatos tapasz-
talatait és javaslatait osztotta meg a jelen-
lévőkkel. Emellett a repülőtér hasznosítá-
sáról, a volt Hungária Kávéház épületéről 
és az Idősek Napi ajándékozásáról is véle-
ményt formált. Beszélt az egymás közötti 
kommunikáció fontosságáról, megosz-
totta a települési képviselőkről szerzett 
pozitív tapasztalatait és szorgalmazta az 
önkormányzat, a képviselők és a lakosok 
közötti szorosabb együttműködést. 

közmeghallgatás (2. rész)
Közmeghallgatást rendezett Mezőkövesd Város Önkormányzatának képviselő-testülete november 
19-én. Második napirendi pontban a lakossági hozzászólások és javaslatok hangoztak el.
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Dr. Fekete Zoltán türelmet kért a 
közmunkaprogramban dolgozókhoz, 
elmondta, hogy lassabban dolgoz-
nak, ezzel együtt olyan értékteremtő 
munkát végeznek, amit saját erőből 
nem biztos, hogy meg tudnának oldani. 
Hangsúlyozta, hogy a Magyar Kormány 
felismerte a program fontosságát, hi-
szen az emberek így dolgoznak és nem 
segélyből élnek. A városvezető kiemel-
te, az Idősek Napi ajándékozás elsősor-
ban azt a célt szolgálja, hogy városunk 
szépkorú lakosai érezzék a törődést, 
odafigyelést és nagyrabecsülést. 

A repülőtér hasznosításáról elmondta, 
mindent megtesznek a fejlesztés érde-
kében, ezzel kapcsolatban jelenleg is 
zajlanak tárgyalások. Az egykori Hungária 
Kávéház épületének hasznosításáról el-
mondta, hogy az önkormányzat a bérlővel 
jogi vitában állt, és addig, amíg a bíróság 
nem hozta meg az ítéletet az ügyben, nem 
lehetett rekonstrukciós munkálatokat 
végezni. Hozzátette, hogy önerőből, a 
közmunkaprogram segítségével várhatóan 
még a tél folyamán elkezdik a felújítást.

Kiemelte, a képviselők szorosan 
tartják a kapcsolatot a lakossággal és a 
továbbiakban is kéri a lakosokat, hogy 
problémáikkal bátran keressék a képvise-
lőjüket, hisz az önkormányzat azért dol-
gozik, hogy a lakossággal együtt haladjon 
és fejlődjön a város. Megemlítette, hogy 
vannak pozitív jelek, ugyanis rendeznek 
utcabálokat, összejöveteleket, közösen 
végeznek el feladatokat, ami azt mutatja, 
hogy van előrelépés ezen a területen.

szÉChENYI Út Hindulák Lajos a Szé-
chenyi út és a Mátyás király úti keresz-
teződés forgalmi rendjének megoldá-
sára kérte az önkormányzatot, a Városi 
Rendelőintézet fejlesztéséből hiányolta a 
Tüdőgondozó felújítását. A Hadnagy úti 
Sportcentrum környezetének rende-
zéséről, a Fő utca rossz állapotáról, a 
Vasútállomásról, valamint a Bezerédi út 
csapadékvíz-elvezetésének problémájáról 

és az artézi kutakról is elmondta vélemé-
nyét, továbbá kérte a Buszállomáshoz egy 
hulladékedény kihelyezését.

A városvezető válaszában elmondta, a 
Széchenyi út kereszteződésében a jelző-
lámpás rendszer kiépítése 2 évvel ezelőtti 
árakon számítva 40 millió Ft-ba kerülne, 
ugyanakkor az önkormányzat csak a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen 
valósíthatja meg, mivel a terület a cég 
kezelésébe tartozik. Dr. Fekete Zoltán 
elmondta, hogy abban az esetben, ha lesz 
erre vonatkozó pályázati kiírás, szeretnék 
elkészíteni a megvalósíthatósági terveket.

A Tüdőgondozó felújításáról elmond-
ta, a pályázat ezt nem tette lehetővé, sőt 
még a tetőszerkezet építése sem szerepelt 
benne, így az önkormányzatnak 89 millió 
Ft plusz forrást kellett biztosítania önerő-
ből a megvalósítására. Hangsúlyozta, hogy 
a vasútállomás területén a jobb vágány és 
a peron felújítását is elvégzik 2016-ban, 
továbbá kiemelte, a Hadnagy úti Sport-
centrum fejlesztése még nem fejeződött 
be, jövőre folytatni fogják az építését. A 
főutca felújításával kapcsolatban megem-
lítette, hogy a rekonstrukció 300 millió 
Ft-ba kerülne, ezen felül a közművek 
felújítását is meg kell oldani, ami tovább 
növeli a költségeket. Hozzátette, az úthi-
bákat jövőre mindenképp kijavítják.

artÉzI KÚt Pető László egyebek mellett 
az Ady Endre úton található artézi kút-
ról beszélt, elmondta, hogy szívügyének 
tekinti a felújítását és a tér rendezését. Ezzel 
kapcsolatban felajánlotta saját és az ott élők 
segítségét, a csapadékvízelvezető-rendszer-
ről és a közfoglalkoztatásról szintén szót 
ejtett. Dr. Fekete Zoltán elmondta, hogy az 
önkormányzat az artézi kút, valamint az 
egész tér felújítását elvégzi jövőre, továbbá 
a csapadékvíz-elvezetés problémáját is 
orvosolni fogják. Végezetül mindenkinek 
megköszönte a hozzászólást és arra biztata 
a város lakóit, hogy a továbbiakban is jelez-
zék és segítsék az önkormányzat munkáját.

Bódi Krisztián

Mezőkövesd és a járás 24 településének 
közbiztonsági helyzetéről tartottak fórumot a 
közelmúltban, ahol a Mezőkövesdi Rendőrka-
pitányság munkatársai, az érintett települések 
polgármesterei, az intézmények vezetői vettek 
részt és dr. Szerencsi Árpád rendőr alezredes, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság vezetője beszá-
molt az eredményekről.
– Mezőkövesden jónak mondható a közbizton-
ság. Különös tekintettel arra, hogy olyan súlyú 
bűncselekményekkel, amelyek az emberek 
mindennapjait felkavarnák, szerencsére nem 
találkozunk. Nem volt például közterületi rablás, 
idősek sérelmére elkövetett támadás, gépkocsi-
feltörés. Ilyen esetek sem Mezőkövesden, sem a 
Rendőrkapitányságunk illetékessége alá tartozó 
településeken nem fordultak elő. Vannak azonban 
kisebb súlyú bűncselekményeink, például 
garázdaság, kisebb értékű lopások és betörések. 
Ebben az évben jelentős mértékben csökkent a 
kapitányság egész területén a bűncselekmények 
száma, ezen belül is látványos a visszaesés a 
vagyon elleni bűnesetek, a betöréses lopások 
számát illetően – mondta el Szerencsi Árpád. 

A rendőrkapitány hozzátette, hogy a 
kapitányság történetében elsőként fordult 
elő a 2015. év első harmadában, hogy hat 
héten keresztül semmilyen helyszíni szemlét 
nem kellett végezniük, hiszen nem történtek 
bűncselekmények. 
– A kötelezően megtartott fórumon visszatérő 
problémaként merült fel a fiatalok kábítószer-
fogyasztásának kérdése. Ezen a téren vannak 
hiányosságok a jogalkotásban, hiszen azt 
tapasztaljuk, hogy a fiatalok nem kábítószert 
fogyasztanak, hanem a herba üzletekben 
hivatalosan is vásárolható bódítószereket hasz-
nálják. Ezen a téren is történt előrelépés, mert 
Mezőkövesden az egyetlen ilyen üzletet sikerült 
bezárnunk. Tudni kell, hogy ezeknek a boltoknak 
egyetlen szabályt kell betartaniuk, az pedig az, 
hogy csak felnőtteket szolgálhatnak ki. Ebben az 
esetben ezt nem tartották be, fiatalkorúaknak is 
árusítottak, amit sikerült bebizonyítanunk, ezért 
az önkormányzattal közösen sikerült ezt a boltot 
bezárni – tette hozzá a rendőrkapitány. 

Szerencsi Árpád elmondta, hogy az önkor-
mányzatokkal napi szinten kapcsolatban állnak, 
napi szintű együttműködés van a hivatalos szerv 
és az intézmények között annak érdekében, 
hogy a településen élőknek javuljon a szubjektív 
biztonságérzete. 

2015-ben kevesebb bűncselekmény 
történt városunkban 
a korábbi évekhez képest.

Köz-biztonság-
szemle

A közmunka-
programban 

dolgozók
értékteremtő 

tevékenységet 
végeznek, mind 
a település köz-

területeinek 
rendben tartásában, 

mind kulturális és 
mezőgazdasági 

területen

M. Zs.



6    mezőkövesdi újság 2015/25

Több helyen olvasni róla negatív 
beállítású cikkeket, azonban 
ellenfelei aknázó munkája 

eredménytelennek bizonyult, hiszen 
pályafutása töretlenül ível felfelé. A 
Nemzetgazdasági Minisztérium mi-
niszterhelyettesi, valamint parlamenti 
államtitkári pozíciója mellett immár 
adóügyekért felelős államtitkár, kor-
mánybiztosként szervezi át a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalt (NAV). A komoly 
pozíciók és felelősség miatt a reflekto-
rok még inkább ráirányulnak. Sokan 
tisztelik, értékelik munkáját, mások 
pedig támadják, kritizálják. Keresik 
rajta a fogást, várják, hogy hibázzon. 
Ő töretlenül állja a sarat, végzi a dolgát, 
ellenfelei, irigyei pedig lássuk be, nem 
a tényleges munkájával foglalkoznak. 
Hogy miért nem? Mert akkor arról 
kellene írniuk, hogy Tállai András 
igenis rendkívüli dolgokat visz véghez.

Ha megkérdezzük tőle, mire a legbüsz-
kébb, azt válaszolja, hogy a családjára. 
Mint minden apa, gyermekkoruk óta 
aggódott fiai jövőjéért: megtalálják-e 
hivatásukat, egy olyan munkát, mely-
ben örömüket lelik, sikerül-e társat 
találniuk, akivel teljes és boldog életet 
élhetnek. Nagyobbik gyermeke az általa 
is szeretett sport, a labdarúgás berkein 
belül találta meg hivatását mint sport-
menedzser, kisebbik fia pedig vállalko-
zó. Mint mondja, fiatalságuk ellenére 
komolyan veszik a munkájukat, és ez 
büszkeséggel tölti el. 

Persze, ha a büszkeség felmerül, furcsa 
lenne saját munkáját kihagyni, így más-
képpen teszem fel a kérdést: – Eredmé-
nyei közül, politikusként végzett munkájá-
ból mire a legbüszkébb? 
Rövid gondolkodás után a következő 
választ kapom: – Nehezen tudnék egyet 
kiemelni. Amikor kitűzök egy célt ma-
gam elé, az motivál, hogy megvalósítsam. 
Addig dolgozom egy adott feladaton, 
amíg meg nem oldom. Az eredménynek 
mindig nagyon örülök, aztán tervezem a 
következőt. A feladatok éltetnek. Amel-
lett, hogy szeretem a kihívásokat, vannak 
a szívemhez közelebb álló területek. Ilyen 
a gazdaság, az adóügyek, vagy a sport, 
ami egyben a hobbim is. Régen aktívan 
fociztam, ma inkább csak rajongója és 
támogatója vagyok a sportnak.

– Élete mostani szakaszában a legna-
gyobb kihívás a NAV átalakítása. A szer-
vezeti változásokhoz és az adóigazgatási 
rendszer megújításához kapcsolódó egyes 
intézkedésekről szóló kormányhatározat a 
keddi (december 8.) Magyar Közlönyben 
jelent meg. Miben lesz jobb az emberek-
nek az új rendszer?

– Az átszervezés első üteme január elsején 
indul, az adóhatóság új szervezeti struktúrá-
jára Varga Mihály nemzetgazdasági minisz-
ternek március 31-ig kell javaslatot tennie. 
A célunk, hogy a NAV hatékonyabban és 
átláthatóbban működjön, csökkenjenek 
az adminisztrációs terhek, és egy valóban 
ügyfélbarát módon működő adóigazgatási 
rendszer jöjjön létre. Tehát a válaszom az, 
hogy az átalakítás szinte teljes mértékben 
az adózók érdekeit szolgálja: egyszerűbben, 
gyorsabban intézhessék ügyeiket, méghozzá 
a mai kor igényeinek megfelelően. Arról, 
hogy melyek az átalakítás legfontosabb 
elemei, a legutóbbi Mezőkövesdi Újságban 
már olvashattak, azonban kiemelném, hogy 
a célunk a párhuzamosságok megszünteté-
sével egy valóban jobb rendszer létrehozása. 
Segítséget szeretnénk nyújtani az embe-
reknek abban, hogy a szabályokat betartva 
teljesítsék adózói kötelezettségüket, emellett 
az adóhatóság a jövőben még hatékonyab-
ban fogja üldözi azokat, akik a jogszabályok 
megszegésével, másképp értelmezésével 
próbálják elkerülni az adófizetést.

Egy évtizedek óta működő rendszer teljes átalakítása, 
egy minisztérium parlamenti ügyeinek képviselete, miniszterének 

helyettesítése, egy kibővült országgyűlési körzet érdekeinek képvisele-
te, egy sportegyesület irányítása… felsorolva is rengeteg feladat.

Az 56 éves politikus egyszerű családból 
származik, szülei főiskolára járatták, üzem-
gazdászi diplomát szerzett, majd dolgozni 
kezdett, céget alapított. Egyre feljebb és feljebb 
jutott, saját erejéből. Szakmai tudás, kitartás 
és céltudatosság vitte egyre közelebb céljaihoz. 
Szakértelmét, maximalizmusát kritikusai sem 
vitatják, eredményei szemmel láthatóak. Két 
cikluson keresztül Mezőkövesdet segítette 
mint polgármester, emellett országgyűlési 
képviselőként a térség településeinek érdekeit 
sem feledve. Korábban két évig a Pénzügy-
minisztérium politikai államtitkáraként, az 
előző ciklusban pedig a Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkáraként dolgozott.

politikai pálya-
futása 18 éve kezdődött, 
azóta számos beruházás, 

fejlesztés fűződik a nevéhez, 
korábban Mezőkövesdet, aztán a 

13-as, majd a kibővült, 
ötvennégy települést magába 
foglaló 7-es választókörzetet 

illetően, jó ideje pedig 
az országos politika 
meghatározó alakja. 

2014. február 1. és 2015. december 1. 
között a 7. számú választókerület 54 

települése összesen mintegy 7,8 mil-
liárd forint értékű pályázati támoga-
tásban részesült. Az előző ciklusban a 

térségbe közszolgáltatás- és infrast-
ruktúra-fejlesztésre: 23,4 milliárd, 

orvosi rendelők és egészségcentru-
mok korszerűsítésére több mint 2,5 

milliárd, oktatási-nevelési fejlesztésre 
4,2 milliárd, közbiztonsági fejlesztésre 
181,6 millió forint támogatás érkezett.

Büszkeségről és bal-ítéletről
– beszélgetés 

Tállai andrással

Szívén viseli Mezőkövesd és környéke 
ügyeit, a gépmúzeum elkötelezett 

támogatója (képünkön Hajdu Ráfis 
János múzeumalapítóval)



mezőkövesdi újság 2015/25   7

Azt gondolnánk, hogy effajta horderejű feladatok mellett kép-
telenség mással is foglalkozni. Ha erről Tállai Andrást kérdez-
zük, akkor ő ezt feleli: – A lehetetlen csak egy szó. Én ebben 
hiszek, és eszerint élek. A hét második felét általában Borsod 
megyében töltöm, Mezőkövesden és a térségben, ahol rendez-
vényeken, találkozókon veszek részt, hétköznapokon pedig a 
minisztériumban, illetve a Parlamentben dolgozom. Ez nem azt 
jelenti, hogy más napokon nem foglalkozom a körzetem ügyei-
vel, hanem azt, hogy ilyenkor személyesen is jelen vagyok.

A Védjük meg az országot! 
elnevezésű petícióhoz válasz-
tókörzetünkben is gyűjtik az 

aláírásokat. Egyes borsodi 
településeken már a lakosok 

több mint 50%-a csatlakozott a 
kezdeményezéshez. A kötelező 

beépítési kvótáról szóló uniós 
döntés elleni akcióval a Fidesz az 
év hátralévő részében igyekszik 

minél több embert elérni, a 
tiltakozás eredményét pedig 

eljuttatja Brüsszelbe.

– Vannak, akik szerint 
felesleges stadiont építeni, 
nemcsak Mezőkövesden, 
hanem bárhol az országban. 
Mi erről a véleménye? 
– Egy-egy településen sok 
ember él, sokan sokféleképpen 
gondolkodnak. De vannak 
dolgok, melyekben a többség 
egyetért. Ilyen a közbiztonság, 
az oktatás, az egészségügy 
támogatása, az infrastruktúra 
fejlesztése. Természetes, hogy a 
politikusoktól azt várják, hogy 
megoldják az ezeken a területe-
ken felmerülő problémákat. Ez 
a dolgunk, én is ezért dolgo-
zom. Azt azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy nem megy 
minden egyszerre. Lépésről lé-
pésre tudunk haladni, figyelve 
a lehetőségeket, a pályázato-
kat. Mezőkövesden az elmúlt 
évtizedekben számos fejlesztés 
valósult meg, és jelenleg is több 
beruházás zajlik. Nagy öröm, 
hogy a közelmúltban átadtuk 
a megújult rendelőintézetet, 
korszerűsödtek a közintéz-
mények, modernizáltuk az 
oktatási intézményeinket, új 
utak épültek, fejlődik a Zsóry. 
A környezet, az infrastruktúra 
mellett azonban nem szabad 
elfeledkezni a kultúráról, az 
egészségről, a sportról sem. 

Azt kérdezte, mire vagyok 
büszke. Büszke vagyok például 
arra, hogy városunk Európa-
szerte ismert gépmúzeumában 
történetének legnagyobb beru-
házása valósul meg a Nemzet-
gazdasági Minisztérium tá-
mogatásával. Egy másik fontos 
beruházás a Városi Tanuszoda 
létrehozása, melynek előnyeit 
a mezőkövesdi és környékbeli 
családok is élvezhetik majd. A 
szülőknek nagy könnyebbség 
lesz, hogy nem Egerbe, vagy 
Miskolcra kell utaztatniuk a 
gyerekeket, hanem itt, helyben 
lesz uszoda. 

Akinek családja van, gyer-
meket nevel, az tudja, meny-
nyire fontos az egészséges 
életmód, hogy a mozgás már 
egészen kis kortól gyerme-
keink életének része legyen. 
Nemcsak a test edzettsége, 
hanem a személyiség ki-
alakulása szempontjából is: 
akaraterőt, tartást, magabiz-
tosságot ad, a csapatsportok 
pedig megtanítanak együtt-
gondolkodni, alkalmazkodni, 
kompromisszumokat kötni. 

A mezőkövesdi stadion vá-
rosunk egyik impozáns épülete 
lesz, és biztos vagyok benne, 
hogy mindannyian büszkék 
leszünk rá.

A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében a mezőkövesdi Városi Stadion összesen 400 millió 
Ft támogatáshoz jutott, melynek köszönhetően elkészül a létesítmény Széchenyi út felőli lelátója. 
Az 5000 fő befogadására alkalmas, UEFA-előírásoknak megfelelő, korszerű stadion építése jelenleg 
is zajlik. Az Utánpótlás Edzőközpontban (a volt tűzoltópálya helyén) a kiszolgálóépület felújítá-
sán túl a füves pálya rekonstrukciója mellett például új pályák építése is szerepel a tervek közt. A 
Zsóry Campingben egy modern, több sportágat kiszolgáló edzőközpont létesül.

A gimnázium területén épülő, 2 medencés fedett tanuszoda a Magyar Kormány 400 millió 
Ft-os támogatásából épül meg, melyben jövő évtől több mint 5000 óvodás és iskolás gyermek 
számára nyílik lehetőség az úszás alapjainak elsajátítására. 

A Nemzetgazdasági 
Minisztérium 20 millió 

forinttal támogatta 
a gépmúzeumot,

így egy 300 m2-es épülettel 
bővült az intézmény

Sokféleképpen megítélhetjük ismerőseinket. Más szempontok sze-
rint értékeljük családtagjainkat, barátainkat, munkatársainkat, vagy 
akár szomszédunkat. Kérdés, hogyan mondjunk véleményt egy 
politikusról?A válasz egyértelmű. Az általa végzett munka alapján.

sz. B. á.
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városháza

a Zsóry üdülő-
terület fejlesztése 

Már márciusban benyújthatja 
a zsóry üdülőterület fejlesztéséről 
szóló pályázatát az önkormányzat. 

a tervek szerint 1 milliárd forint érté-
kű átalakítás valósulhat majd meg a 

gyógyhellyé minősített területen.

Hazánkban összesen 18 gyógyhely van. 2013-ban 
a mezőkövesdi Zsóry üdülőterületet is gyógyhellyé 
nyilvánították. Egy novemberben kiírt GINOP-os 
pályázat kizárólag az ilyen minősítéssel rendelkező 
területek fejlesztésére nyújt vissza nem térítendő 
támogatást. A pályázaton minimum 300 millió 
forint, maximum pedig 1 milliárd forint igényelhető. 
Városunk képviselő-testülete korábbi ülésén döntött 
arról, hogy él ezzel a lehetőséggel.

– Egymilliárd forintos pályázati célt tűztünk ki magunk elé. A fejlesztés a fürdő 
bejáratával szembeni területet érinti majd. Új közösségi tér jönne létre a parkoló 
átépítésével, mely egyebek mellett különböző látványelemeket, árusítóhelyeket, 
kávézót tartalmazna. A célunk, hogy vonzóvá tegyük a turisták számára az üdü-
lőterület környezetét, megőrizve a helyi hagyományokat és a gyógyhely jellegét 
is – emelte ki dr. Fekete Zoltán polgármester. 

Jelenleg a pályázati anyag összeállításán dolgoznak, ezután választják majd ki 
a pályázati szereplőket, például a projekt tervezőjét. Az elkészített dokumentációt 
jövő év márciusában nyújtja majd be az önkormányzat.

Ünnepi díszkivilágítás
Idén is ünnepi díszbe öltözött 
városunk. Advent első 
vasárnapjától a régiek mellett 
új fényelemek világítanak 
a kandelábereken és egy 
különleges karácsonyfa ékesíti 
Mezőkövesdet.

Az elmúlt évek hagyományaihoz 
hűen idén is díszkivilágítást kapott a 
Mátyás király út, a Szent László tér, a 
Mindszenty és a Kavicsos-tó út.
– Újdonság, hogy más helyszínen, 
az 1848-49-es Hősök Emlékmű előtti 
téren állítottuk fel a város karácsony-
fáját. Ez egy LED-es világítással ellátott 
műfenyő, amely könnyen szétsze-
relhető és raktározható, mely hosszú 
évekig hozzájárul majd a város ünnepi 

hangulatához. A belvárosban új dí-
szekkel bővült a város díszkivilágítása, 
hiszen a régiek közül több elem már 
meghibásodott, amelyeket pótolni 
kellett. Önkormányzatunk kedvezmé-
nyes áron, még a nyár során szerezte 
be ezeket a díszeket – mondta el dr. 
Fekete Zoltán polgármester. 

Az ünnepi fények vízkereszt 
napjáig, azaz január 6-ig lesznek 
láthatóak.

Karácsonyi segítség 
Az önkormányzat karácsonykor is támogatja az időseket 
és a rászorulókat.
Mezőkövesd Város Önkormányzata 
ebben az évben is biztosít ingyenes 
fűtőanyagot a nehéz helyzetben élő 
családoknak. 
– Idén 3000 mázsa lignitet vásároltunk a 
Mátrai Erőmű Zrt.-től. Ezt a tüzelőanyagot 
a rászoruló családok között osztjuk szét. 
Igénylőnként 10-10 mázsával járulunk 
hozzá a háztartások fűtésének biztosí-
tásához, amelyet házhoz is szállítunk – 
mondta el dr. Fekete Zoltán polgármester.

Emellett a település idősebb polgárairól 
sem feledkeznek el.
– Az ünnephez kapcsolódva önkor-
mányzatunk idén minden 65 év feletti 
mezőkövesdi polgár számára egy 1000 
forintos utalványt ajándékoz. Ez ugyan 
egy jelképes ajándék, de szerettük volna, 
hogy érezzék, gondolunk, odafigyelünk 
rájuk – tette hozzá a polgármester. 

Az ajándékutalványokat még az ünne-
pek előtt eljuttatják az érintettekhez.

Mezőkövesd Város Önkormányzata ebben az évben is élt a közmunkaprogram lehető-
ségével, amely keretében létrehoztak egy betonüzemet, melyben a járdafelújításhoz és 
a csapadékvíz-elvezető árkok burkolásához szükséges elemeket gyártanak. Az elmúlt 
hetekben új gépeket állítottak üzembe.
 – Az elmúlt időszakban beszereztünk egy betonelemgyártó gépsort, amellyel  árokburkoló 
lapokat gyártanak, állítanak elő, amelyeket a csapadékelvezetők burkolásánál használunk fel. 
Emellett megvásároltunk egy több mint 3 millió forint értékű traktort, amely a mezőgazdasági 
munkákat segíti, gyorsítja. Az elmúlt hetekben érkezett meg egy ágaprító, amely a Mezőkö-
vesd és környékén összegyűjtött zöldhulladék, nyesedék ledarálására használható. Jövőre egy 
brikettgyártó gépet is beszerzünk, amellyel a ledarált nyesedékből briketteket gyártunk. Az így 
előállított fűtőanyagot pedig a rászorulók között osztjuk ki a következő években – mondta el 
dr. Fekete Zoltán polgármester. 

A megvásárolt eszközök – a betonelemgyártó gép, a traktor és az ágaprító – összér-
téke mintegy 9 millió forint, amelyet a közmunkaprogram keretében teljes mértékben a 
Kormány finanszíroz.

Új gépekkel, eszközökkel bővült a közmunkaprogram keretében meg-
valósított betonüzem, a fejlesztés jövőre is folytatódik.

Tovább bővül a betonüzem

Molnár zsanett

M. Zs.

M. Zs. M. Zs.
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városháza

Ünnepi díszkivilágítás

Nemrég búcsúztattalak nyugdíjba vonu-
lásod alkalmából. Négy hónappal ezelőtt 
átadhattam részedre a Mezőkövesd Dísz-
polgára kitüntetést, két héttel ezelőtt abban 
egyeztünk meg, hogy majd az ünnepek 
körül leülünk egy hosszút beszélgetni. De 
bekövetkezett, amitől titokban féltünk. 42 
év mezőkövesdi szolgálat és néhány nyug-
díjban töltött hónap után elmentél. Nagyon 
nehéz bármit is mondani, mert megrohan-
nak az emlékek, hisz 25 éve mondhatom, 
hogy barátom vagy és negyed évszázad alatt 
annyi minden történt velünk. Tagja lettél 
az 1990-ben szabadon választott képviselő-
testületnek, ahol 8 éven keresztül, a legne-
hezebb időszakban tetted a dolgod, mindig 
lelkesedve és sohasem pihenve. Az embe-
rek iránti szereteted, Mezőkövesd iránti 
lelkesedésed és Istenbe vetett mély hited 
példaképe lehet mindenkinek. Te voltál Me-
zőkövesd „Papp dokija”, sok ezer gyermek és 
szülő első orvosa. 

Nagyon fogsz hiányozni. A ma-
gyar őstörténettel kapcsolatos 
érdeklődésed és tudásod, az ezzel 
kapcsolatos órákba nyúló hosszú 
beszélgetések pótolhatatlanok 
lesznek számomra, mint ahogy 
pótolhatatlanok lesznek azok az 
észrevételeid és véleményeid is, 
amiket soha sem rejtettél véka 
alá. Mindig vállaltad azt, amit 
kimondtál. Azt mondtad, ha majd 
nyugdíjas leszel, mindent elolva-
sol, amire nem volt időd. Nem 
tudtuk, hogy más van megírva. 
Fájó szívvel kell búcsúznom Tőled, 
egy igaz közéleti embertől, egy 
igaz baráttól, egy igaz embertől. 
Tudom jól, nem elmentél, csak 
előre mentél. Pihenj békében és 
legyen Neked könnyű a föld!

Barátod:
dr. Fekete zoltán

dr. papp JáNos Hajdúnánáson 
született 1942-ben. A középiskolát a 
pannonhalmi Bencés Gimnáziumban 
végezte. 1967-ben szerezte meg az or-
vosi diplomát Debrecenben. 1967–73-
ig Ózdon dolgozott feleségével, dr. 
Benkóczy Nórával. 1973 augusztu-
sától 42 éven át gyermekorvosként 
dolgozott Mezőkövesden. Szívesen 
vállalt egészségnevelési előadásokat 
az intézményeknél. A város életében 
jelentős közéleti tevékenységet is 
ellátott. 1991-től két ciklusban volt 
önkormányzati képviselő, az egészség-
ügyi és szociális bizottság elnöke, az 
elmúlt években pedig az egészségügyi 
bizottság tagja. Hivatásának és közéleti 
tevékenységének mindig igyekezett 
maximálisan eleget tenni. 2015-ben 
vonult nyugdíjba. 

In memoriam 
Dr. papp jános (1942–2015)

2015. július 1-jével léptek életbe a szoci-
ális törvény és a gyermekjóléti törvény 
módosításai, amely érinti a Mezőköves-
di Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálatot is. 
– Ezek a módosítások egyrészt meg-
változtatják a család és gyermekjóléti 
szolgáltatás rendszerét. Eddig külön 
szolgáltatásként működött a családsegí-
tő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat, 
de január 1-jétől minden településnek 
működtetni kell a család- és gyermekjó-
léti alapszolgáltatást. A másik jelentős 
változás, hogy minden járásszékhelyen 
létre kell hozni a Család és Gyermek-
jóléti Központot, így Mezőkövesden is, 
amely a gyermekjólét területén a gyer-
mekvédelmi feladatokat látja majd el 
– mondta el Szarka Melinda, a Mezőkö-
vesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgálat vezetője. 

Január 1-jétől a Család- és Gyermekjólé-
ti Központ az intézmény új osztályaként 
működik majd, ahol a szakfeladatot hét 
munkatárs látja el. 

Szarka Melinda elmondta, hogy a 
változások következtében a gyermekjó-
léti és családsegítői feladatok a szolgálat 
és a központ között szétoszlanak. A 
szolgálat látja majd el az alapfeladatokat, 
például a prevenciós tevékenységeket, a 
hivatali ügyekben történő segítségadást, 
adatszolgáltatást, míg a hatósági munkát 
– családba fogadás, védelembe vétel –  a 
Gyámhivatallal közösen a központ végzi 
majd járási szinten. 

házI sEgÍtsÉgNYÚJtás BŐVülÉsE 
Január 1-jétől bővül a Kistérségi Szoci-
ális és Gyermekjóléti Szolgálat feladat-
körébe tartozó házi segítségnyújtás 
ellátottainak köre is. 

– Augusztus végén kaptuk a hírt, hogy a 
Baptista Szeretetszolgálat ezentúl nem 
látja el a házi segítségnyújtás feladatait a 
térségben. Ez egy szociális alapszolgálta-
tás, minden településnek kötelezően mű-
ködtetnie kell, ezért a Kistérségi Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálatnak kell ellátni 
a szeretetszolgálat korábbi klienseit is. Ez 
azt jelenti, hogy 50 fővel bővült azoknak 
a száma, akiknek intézményünk bizto-
sítja a házi segítségnyújtást. Ehhez hat új 
szakdolgozót kell alkalmaznunk – tette 
hozzá az intézményvezető. 

A feladat átvállalásáról októberben 
született meg a döntés, ezt követően 
elindították a működési engedélyek 
beszerzését, amely jelenleg is folyamat-
ban van. Az intézmény gondoskodott 
a humánerőforrás biztosításáról, így 
egyetlen arra rászoruló sem marad 
ellátás nélkül. 

Feladatbővülés a szolgálatnál
Család- és gyermekjóléti Központot hoznak létre, illetve bővül a házi segítségnyújtási szolgáltatás 
a Mezőkövesdi Kistérségi szociális és gyermekjóléti szolgálatnál 2016. január 1-jétől. 

M. zsanett
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filter

karácsonyi gondolatok 
versekben

A karácsonyi készülődés 
közben az emberek auto-
matikusan visszagondolnak 

az elmúlt évek karácsonyaira. Így 
voltam ezzel én is. Nálunk a kará-
csony a mai napig a régi hagyomány 
szerint zajlik. A karácsonyi „menü” 
is mindig ugyanaz. A ruszin szárma-
zású nagyszüleim szokása szerint. 
A leves káposztalében főtt szárított 
gomba lecskével, – a kis unokám, 
amikor először elhozta a barátját, 
akinek szokatlan volt a savanyú 
leves, azt mondta neki, hogy előbb-
utóbb megszokod, mert minden 
éven ezt kapod – és mákos bobajka.

Egy 60 évvel ezelőtti este jutott 
eszembe. Amikor a karácsonyi asz-
tal elkészült, alá került a szalma, a 
lánc, a fejsze, és a család az asztalnál 
helyet foglalt. Nagymamám mindig 
egy verssel köszöntötte a jelenlevő-

ket. Az Ő távozása után ezt a tisztet 
édesapám vette át, melyet a mai 
napig minden évben elmondott.

Hogy a szüleinknek és nagyszü-
leinknek a karácsonyi készülődést 
meg tudjuk köszönni, és a Kis Jézust 
méltóan tudjuk fogadni, lelkiatyánk 
Kisfalusi János tisztelendő úr egy verset 
tanított nekünk, melyet mindenki a fa 
alatt a karácsonyi asztalnál mondott 
el. Ez a vers minden éven eszembe jut, 
sajnos a szerzőre nem emlékszem, de 
úgy gondoltam, most a Filterben ezt 
teszem közzé, hátha másra is olyan 
hatással lesz, mint rám gyerekként 
hatott, hogy még ma is emlékszem rá. 
Vacsora után rokonokhoz mentünk 
kántálni, és ott is elmondtuk az itt 
olvasható, Karácsony című verset. 

Ezzel kívánok minden olvasónak Is-
tentől megáldott, kegyelmekben gazdag 
karácsonyi ünnepeket! Cs. Cs. I.

KARÁCSONY
Messze, messze földön valamikor régen
Hideg istállóban rongyos faluvégen
Kicsiny kuckójában kerek nagy világnak
Kisfia született egy édesanyának.

Szalmás kemény jászol volt az első ágya
Nem volt ingecskéje, tollpihés dunyhája
Semmije semmije nem volt szegénykének
Nem volt a világban nálánál szegényebb

S mégis azon éjjel megnyittattak ez egek
Zengve földre szálltak zengve angyali seregek
Messze napkeleten fényes csillag támadt
Királyok hódoltak Mária fiának

Messze volt, régen volt, s mégis minden évben
ezen a szent estén ünnep van az égben,
Ünnep van a földnek minden szegletében
Ünnep minden gyermek boldog kis szívében

Kisházban, nagyházban csak róla beszélnek
Érte van az ünnep érte szól az ének.
Békét tőle kérnek, csodát tőle várnak
Dicsőség! Dicsőség Isten szent fiának.

Fehér, fehér, égi-fehér
vastag lepel-hótakaró,
Fehér, fehér, lelkemig ér...
Régmúltamból puskol a hó:
Csisszen-csusszan, repül szánkó,
rohan, robog a fakutya
nyolcasokat ír a jégre
siklik-botlik a korcsolya.
Tükrös-tükör minden sinkó
száguld, gurul a sok gyerek
mint elszabadult kiscsikó
– illa-berek, nádak, erek...
Liheg-piheg a szabadság
határtalan, mámorító:
Miénk ez az egész világ
télbe-fagyott Kavicsos-tó
Pihe-puha nagy hópelyhek
érintetlen paplanára
keresztet írunk elfekvőn
pillogva a boldogságra...
.-.

Őszi sétámon, levélszőnyegen, 
A számonkérő idő szembejött velem. 
Csendben megálltunk, sokáig nézett, 
És kérdezte,- hol maradt sok ígéret? 
 
S hol a sok eget ostromló álom? 
Az évek rostáján nem találom. 
Én hallgattam, az idő ment tovább, 
De feldúlta nyugalmam otthonát. 
 
Szerettem volna sétálni vele, 
Választ találni, mit megértene. 
Ha hullni kezd a sárga, s rőt levél, 
Az idő megkeres, mert választ remél. 
 
Itt járkál megint az őszi kertben, 
Hallom lépteit az álmodó csendben. 
Gyorsabban kezd dobogni fáradt szívem, 
Várja válaszom, – mely reménytelen. 
 
Mert az idő, fogja a sors kezét, 
Mely álmok arany-fonalát tépi szét. 
A közelítő Adventre vár velem, 
Hogy álmok fonalát újra szőhessem.

Mezőkövesd, 2015. november 26.

Rövidesen
megint jön,
megint lejön
a Földre
a drága Jézus

a betlehemi jászol
megint benépesedik,
benépesül

te mi leszel,
te mi lehetsz, Kálmán,
az ott állók 
közül?

hát angyal 
semmiképpen 
sem

talán egy pásztor,
aki lassan megérti
a születő csodát,
hogy mi készül?

vagy az sem?

egy bárány
aki tanácstalanul áll 
és szuszogásával-leheletével
a Kisdedet
öntudatlanul
melegíti?
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olvasóink írták

Nemzetközi sikerek a képzőművészeti tanszakon
Az őszi félévben többször utaztunk a képzőművész tanszakról díjátadó ünnepségre. Ennek előzménye, hogy igazán színvona-
las, versenyképes pályamunkákat küldtünk gyermekeinktől nemzetközi és országos versenyekre.

Tanítványaink lehetőséget kapnak 
szakunkon arra, hogy tehetségüket 
felismerjék, és segítséget ahhoz, hogy 
alkotó munkát végezzenek. Sok nevelési 
lehetőség van abban, ha valamilyen 
témakörben pályáznak, érdeklődve 
megbeszéljük ezeket, sokszínűen 
tágra nyílik előttük a világ. Különböző 
technikai eszközökkel dolgozzák fel, az 
egészen egyéni megoldásokig képesek 
elmenni a legkreatívabb gyerekeink.

A Japán Nemzetközi Pályázat díjátadó 
ünnepségére utaztunk, amely Budakalá-
szon a Kós Károly Művelődési Központban 
volt megtartva. Itt három bronzérem 
született oklevéllel: Gáspár Dóra, aki 
Murányiné Klucsik Judit tanítványa, Kovács 
Míra Boglárka és Paczók Noémi, akik 
Tóthné Gáspár Mária tanítványai. Az aján-
dékokat a Tiara Kft. adta a gyerekeknek.

Másik nagy sikerünk a Külgazdasági 
és Külügyminisztériumban volt, ahol Tálas 
Mária Anita, aki Tóthné Gáspár Mária tanár-
nő tanítványa, Első Díjas lett. A témaköre: 
Élelmezésbiztonság. Itt a Visegrádi Négyek 
országai gyermekeitől volt kiállítás, azok a 
gyerekek vettek részt, és díjazták őket. Iga-
zán szép, tartalmas nap volt, programokkal 
tele, és nagyon sok ajándékot hozott haza 

tanítványunk. Gratuláltak neki: dr. Mikola 
István államtitkár, Sipos Imre helyettes 
államtitkár, Szalay József, a Magyar Rajzta-
nárok Országos Egyesületének elnöke. 

Megérkezett a Hong Kong Nem-
zetközi Festőversenyről Petrán Benedek 
Lajosnak a Bronz Oklevele. Ez fantasztikus 
eredmény, mert 10 nemzetközi viszony-
latban elismert, több ország képviselőiből 
álló zsűritag írta alá. A mostani téma: 
„Boldogság” volt. Petrán Benedek Lajosnak 
már előzőleg is érkezett innét oklevele, 
és a fejlődését mutatja, hogy most előre 
lépett bronz fokozatba. Amikor néhány éve 
Magyarország rendezte meg a Művészettel 
Nevelés Világkongresszusát, amelyen 62 

ország művésztanárai vettek részt, és én is 
kiállítottam gyermekeink munkáit, voltak 
a mostani zsűritagok közül, akik szintén itt 
adtak elő a kongresszuson.

A legkisebbek közül is értek el szép 
eredményeket kisdiákjaink. Így Sasvári 
Gréta, aki 3. díjat kapott a rajzával, 
melynek címe: „Ezt tettem nyáron az 
egészségemért”. Ő is megkapta ajándé-
kait, mivel nagyon ügyes volt.

Az őszi pályázatok között voltak még 
szintén nemzetközi pályázatok, így az 
ENSZ, FAO pályázata, vagy például az év 
madara: A búbosbanka és fiókái, országos 
rajzpályázat, és a Takarékszövetkezetek 
kiírása: Ez a vágyam, erre gyűjtök címmel.

Advent 2. vasárnapjára elkészült 6 íves 
nagyságban az óriásfestményünk, 
mely a városi műsorhoz igazán szépen 
illeszkedett. Az illusztrációt Ady Endre: 
Karácsonyi Rege című verse ihlette.

Kiállítást rendezünk Tardon a Faluház-
ban, melyet a Szent Karácsony eljövetele 
témakörből merítünk, és színes munkáinkat, 
üvegfestményeinket visszük el ide. 

Megtartjuk az iskolában kirako-
dóvásárunkat is kis alkotásainkból, 
amelynek reméljük, örülnek majd 
nagyon diáktársaink.

Kívánunk mindenkinek szép, bol-
dog karácsonyt, tartalmas téli szünidőt!

Tóthné Gáspár Mária

2015. Pályaválasztási Nyílt Napok 
a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolában
Idén november 11-12-én került sor a nyílt napokra iskolánk-
ban. Mindkét napon 8 és 14 óra között vártuk az érdeklődő 
diákokat, szülőket, osztályfőnököket a földszinti aulában. 
Egyre nagyobb az érdeklődés katolikus iskolánk iránt, így 
több mint 230 látogatót fogadtunk a két nap folyamán.

A tanulóink gyakorlati munkáiból és kísérleti 
eszközökből berendezett kiállítás, és a vállalatok 
bemutatóinak megtekintése után Csirmaz István, 
iskolánk igazgatója előadta a képzési és a lelki nevelési 
többlet-lehetőségeinket. Honlapunk segítségével 
felvázolta azt a sokrétű szakmai és közösségi munkát, 
ami iskolánkban évről évre folyik.

Ezt követően a tanműhelyeket, az iskola épületét, 
és tanórai foglalkozásokat tekinthettek meg az 
érdeklődők. Munkanapokon 15 óráig bármikor szívé-
lyesen várjuk az iskolánkba látogatókat.

Jövőre is indul a 8. osztályt végzetteknek: (az új 
törvények szerint) szakközépiskolai elnevezés helyett, 

szakgimnáziumi képzés: informatika, gépészet, keres-
kedelem-marketing osztályokban. 

Új lehetőségként kínáljuk a turisztikai képzést, 
amit a környék idegenforgalmát bonyolító szállodái és 
vállalkozásai várnak.

Az érettségi megszerzése után nálunk is csak 1 év 
a – nem kötelező – technikus képzés.
(Az új törvények szerint) szakiskolai elnevezés helyett 
szakközépiskolai (3 éves) osztályaink: mezőgazdasági 
gépész; eladó; villanyszerelő; asztalos; gépi forgácsoló; 
szerszámkészítő; kőműves és hidegburkoló, női szabó; 
ipari gépész (amely a géplakatossal azonos). Most el-
sőként kínáljuk a kárpitos szakmát. (A 3 év szakiskolai 
képzés után csak 2 év a – nem kötelező – érettségi 
megszerzésének lehetősége!) Iskolánkban hat szakma 
(dőlt betűsek) hiányszakmának számít. Ezeket 9. évtől 
10-30 ezer Ft havi ösztöndíjjal támogatja a Kor-
mányzat. A 10. évtől ehhez jön a minden szakmában 

érvényes, még havi 20 ezer Ft gyakorlati tanulószerző-
déses ösztöndíj.

Iskolánkhoz kötődő, áldásos, ésszerű, sikeres 
pályaválasztást kívánunk!

Kiemelkedő 
eredményeket értek 
el a képzőművészetis 
gyerekek, többek 
között Tálas Mária Anita 
(balra) és Petrán 
Benedek Lajos (jobbra)

Csirmaz István

Kiállítást rendeztek be a diákok gyakorlati 
munkáiból és a kísérleti eszközökből
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Mozaik

Érték és mérték
szalagavató ünnepséget ren-
dezett a szent lászló gimná-

zium és Közgazdasági szakkö-
zépiskola december 4-én.

A hagyományokhoz híven a végzős tanulók 
műsorával kezdődött az ünnepi rendezvény 
a Közösségi Házban. A diákok a bemu-
tatkozó énekek és videók mellett, például 
keringővel, vidám táncos és humoros 
műsorszámokkal kedveskedtek a vendégek-
nek. A teljesség igénye nélkül felcsendültek 
ismert magyar és külföldi slágerek, elhang-
zott versbe öntve egy vidám visszaemléke-
zés a diákévekre, valamint az iskola néhány 
pedagógusa is láthatta magát diákszemmel. 
A látványos táncos koreográfiák között 
egyebek mellett egy filmzene-fantáziát és 
UV fénnyel megvilágított produkciókat is 
megtekinthettek a jelenlévők.

száMadás ElŐtt A diákok műsora után 
Juhász Jánosné igazgató köszöntötte a 
végzősöket. Elsőként a szalagavató ha-

gyományairól, a selmecbányai diákokról 
beszélt, akik az 1800-as években hívták 
életre az ünnepi eseményt és a középisko-
lások azóta is töretlenül követik ennek a 
hagyományát. Az intézményvezető hang-
súlyozta, a szalagavató érték és mérték. 
Érték, mert itt van egy újabb generáció, 
amely a felnőttkor küszöbére ért és hama-
rosan továbbviszi az iskolában megszer-
zett tudást. Ugyanakkor mérték is, hiszen 
felelősséggel tartoznak a tetteikért és 

döntéseikért. Elmondta, hamarosan eljön 
a számadás időszaka, ugyanis néhány 
hónap múlva megkezdődik az érettségi. 
A felkészüléshez, valamint az érettségihez 
sok sikert kívánt a tanulóknak.

Az ünnepség zárásaként a végzősök 
osztályfőnökei feltűzték a szalagokat a 
diákok ruhájára. A szalagavató ünnep-
ség teljes felvételét megtekinthetik majd 
a Mezőkövesdi Televízió Kulturális 
közvetítésében.

Jótékonysági bál 
a Széchenyiben

Az oktatási intézmény hagyományosan 
kétévente szervezi meg jótékonysági 
estjét, melynek bevételét a szorgalmas, jó 
tanuló diákok és az iskola rendezvényeinek 
támogatására fordítják. A bál elején Csirmaz 
István igazgató és dr. Medvegy János 
plébános köszöntötte a megjelenteket.

Az esemény védnöke dr. Fekete 
Zoltán polgármester, fővédnöke pedig 
Tállai András, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium miniszterhelyettese, 
parlamenti és adóügyekért felelős ál-
lamtitkár, országgyűlési képviselő volt. 

Tállai András beszédében egyebek 
mellett kiemelte a szakképzési rend-
szer változásait, valamint a Széchenyi 
István Katolikus Szakképző Iskola 
térségünk szakképzésében elfoglalt 
jelentős szerepét.

A köszöntő gondolatokat az 
intézmény diákjainak énekes, verses, 
prózai, táncos műsora, a Százrózsás 
Néptáncegyüttes produkciója, valamint 
Csézy fellépése követte, majd az este 
vacsorával és tánccal folytatódott, a zenét 
a Randevú zenekar szolgáltatta.

November 28-án tartotta meg jótékonysági bálját a Mezőkö-
vesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola. Az esemé-
nyen több mint 200-an vettek részt.

Foltos ünnep, foltos barátság
Az adventi időszakhoz, illetve karácsonyhoz kapcsolódóan idén is megszervezte régiós 
összejövetelét a Matyóföldi Foltvarró Klub a Közösségi Házban november 28-án.

Az immár másfél évtizedes hagyományra visszatekintő eseményre a 
kövesdiek mellett az ország több pontjáról szép számban érkeztek foltvarrók.

A jó hangulatú összejövetelen számos kézműves technikával készült kará-
csonyi díszt állítottak ki, és alkottak a résztvevők a helyszínen. A teljesség igénye 
nélkül ablak- és ajtódíszek mellett fára akasztható díszeket, gyertyatartókat, 
adventi koszorúkat, párnákat és takarókat is megtekinthettek az érdeklődők. Az 
ünnepi esemény résztvevői természetesen saját technikáikat, tapasztalataikat és 
ötleteiket is megosztották egymással.
– A karácsonyi rendezvényünk a foltvarrásnál sokkal többről szól. Az elmúlt 
évek, évtizedek során a klubok tagjai között szoros barátságok alakultak ki, így a 
rendezvény kiváló lehetőséget kínál a találkozásra, a kapcsolatok erősítésére, illetve 
ápolására – mondta Bertháné Csirmaz Éva, a Matyóföldi Foltvarró Klub vezetője.

Az esemény zárásaként tombolasorsolást tartottak, melynek keretében a 
kézművesek saját készítésű alkotásai találtak gazdára.

A klub tagjai januártól szívesen látják azokat, akik szeretnének megismer-
kedni a különleges kézműves technikával. A szervezet hétfőnként 13.30-tól 17 
óráig tartja klubfoglalkozását a Közösségi Házban.

B. Krisztián

M. Zs.

B. K.
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Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
december 13–19-ig és január 1.

GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)
december 20–24-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

december 25. és december 27–30-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

december 26.
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
december 31.

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

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

január 2.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

január 9.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

január 16.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban november 24. és decem-
ber 7. között 2 házasságkötést és 11 
halálesetet anyakönyveztek. Ezek közül 
az alábbiak és hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez.

házasságkötés
Kovács István – Nyikes Zsuzsa

haláleset
Nagygyörgy Mihályné 91,

Jacsó Mátyásné 89,
Raskó Ignatovné 90 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

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

egri görög kaTolikus 
sZerVeZőlelkÉsZsÉg
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: 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 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
December 24-én (csütörtök) 24 órától Éjféli mise.
December 27-én (vasárnap) 17 órától 
szentmise a Jubiláló házaspárokért.
Szent László Kórus: Szombatonként és/vagy 
vasárnap kóruspróba
Minden hónap második vasárnapján és ünnepek 
alkalmával: liturgikus szolgálat
Információ és elérhetőség: www.facebook.
com/kamarakorus.szentlaszlo
További információ a kórus tevékenységéről:
A Szent László Plébánia honlapja:
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu

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

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

December 20. vasárnap

16 órától Adventi gyertyagyújtás: a Jézus Szíve 
templom előtti téren

December 24. csütörtök

23 órától Karácsonyi Orgonamuzsika a Szent László 
templomban

December 26. szombat 
8 óra 45-től Party Pizza Kis Matyó open rapid 
sakkverseny az Abkarovits Jenő tér 1. alatt

December 26. szombat 
15 óra 30-tól Szent László Kórus karácsonyi hang-
versenye a Szent László templomban

December 28. hétfő

18 órától Molière: A fösvény – A Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület előadása a Közösségi Házban

December 30. szerda

18 órától Szilveszteri Kabaré a MASZK Társulat 
előadásában a Közösségi Házban

Január 15. péntek

11 – 18 óráig Véradás a Közösségi Házban

Január 22-23. péntek–szombat

MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE a Városi Sportcsarnokban

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.

Orgonakoncert
December 24-én (csütörtök) 23 órakor 
hagyományos Karácsonyi Orgonamuzsika 

a Szent László Templomban. 

A Szent László Kórus 20 éves jubileumi 
évének zárórendezvénye 

December 26-án (szombat) 15.30 órakor 
az énekkar karácsonyi hangversenye a Szent László 
templomban, melyen fellép a Szent László Babakórus.M

egh
ívó

Január 27. szerda Közösségi Ház

17 órától: Alvin és a mókusok – A mókás menet
színes, magyarul beszélő, amerikai családi vígjáték, 86 perc, 2015

A mókusok szeretnének nyugodtan élni. Számukra a nyugalom 
sok éneklést, sok evést és rengeteg rendetlenséget jelent, ám 
nevelőapjuk, Dave felforgatja a békés hétköznapokat. Meg akarja 
kérni a barátnője kezét, és hogy ne álljanak az új családja útjába, 
meg akar szabadulni a mókusoktól. Vagy hát lehet, hogy mindez 
nem is igaz. A fékezhetetlen Alvin, Simon és Theodore néhány őrült 
félreértésnek köszönhetően mégis azt hiszi, hogy ez a helyzet és 
bármire hajlandó, hogy megakadályozza a kézfogót. (port.hu)

19 órától: Pofázunk és végünk Miamiban
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték, 101 perc, 2016

Moziajánló
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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 fi-
gyelmét, hogy a  mezőkövesdi hulladék-
átrakó-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

A Mezőkövesdi VG Zrt. által üzemeltett Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
munkatársat keres FŐMÉRNÖKI munkakörbe

A jelentkezővel szemben elvárás: 
– gépészmérnöki diploma
– 3 év szakmai gyakorlat
A főmérnök feladata:
– a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő gépészeti és műszaki rendszer karbantartásával 
kapcsolatos munkák irányítása.

Jelentkezési határidő: 2015. december 10-től folyamatosan

A munkakör betöltése: 2016. január 1-jétől

Bérezés: megegyezés szerint

További információ www.mezokovesdi-vgzrt.hu weboldalon található. Önéletrajzot 
és motivációs levelet a mezvgrt@t-online.hu e-mail címre vagy személyesen a 
Mezőkövesd, Dózsa György út 2. sz. címre a vezérigazgató részére kérjük megküldeni.

Mezőkövesdi VG Zrt.

Álláshirdetés

Tájékoztatjuk az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatásban érintett fogyasztókat, hogy 2015. 
december 1-jétől jogszabályi előírás alapján a Mezőkövesdi VG Zrt. az ivóvíz és szenny-
vízszolgáltatással kapcsolatos feladatokban nem vesz részt. 2015. december 1-jétől 
a szolgáltatást teljeskörűen az ÉRV Zrt. látja el Mezőkövesden. Az ÉRV Zrt. a feladat 
végzéséhez a dolgozókat és a járművek egy részét átvette a Mezőkövesdi VG Zrt.-től. A 
szolgáltatással kapcsolatos ügyekben az alábbi  telefonszámokon tehetnek bejelentést:

Ügyfélszolgálat: 49/500-036
Vízszolgáltatás – hibabejelentés: 30/475-8788
Szennyvízszolgáltatás – hibabejelentés: 30/475-8787
Mérőóraállás-bejelentés: 49/505-518

Tájékoztatás a víz- és szennyvízszolgáltatással 
kapcsolatban

Mezőkövesdi VG Zrt.

A Renk Épvill Kft. munkavégzésének időtúllépése miatt az Émász Hálózati 
Kft. szakemberei nem tudtak időben, az áramszüneti leértesítésben meg-
hirdetett, 7.30 –12.30 közötti időn belül visszakapcsolni 2015. 11. 24-én 
Mezőkövesd alábbi utcáiban:

Mátyás király u. felső szakasza•	
Rozmaring utca•	
Tavasz köz•	
Temető utca•	
Jázmin utca•	

Az okozott kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük.

Renk Épvill Kft.

KÖZLEMÉNY

Köszönetnyilvánítás
A Szent István Katolikus Általános Iskola vezetése és tantestülete köszönetet mond 
mindazoknak, akik a 2015. november 14-én megrendezett jótékonysági bálunk 
alkalmával adományaikkal hozzájárultak intézményünk működésének költségeihez. 
Az összegyűlt 491.935.- Ft-ot a Szent István Oktatási Alapítványban helyeztünk el, s 
oktatástechnikai eszközök (interaktív tábla, projektor) vásárlására fordítjuk. 

Támogatóink: Tállai András – miniszterhelyettes, Dr. Fekete Zoltán – polgármes-
ter, Csiger Lajos – megyei közgyűlés tagja, Csirmaz Zsolt – önkormányzati képviselő, 
szőrmekészítő, Agrár Coop Kft., Bertha és fia autójavító, Bútoráruház Mezőkövesd, 
Copix Kft., Császár Motor, Díva Szépségszalon, Dr. Hajdu András, Dr. Tóth József, 
Európa Bútoráruház, Főnix Med Kft., Gasztro Miskolc Kft., Gelkalux Kft.,Grand Tours, 
Jézus Szíve Plébánia, Kiss Anikó – személyi edző, Kiss és Társa Kft., Kovács Kft., 
Levendula Kozmetika, Margaréta Kisáruház, Márton Zsolt – vállalkozó, Mezei Szőlő-
birtok és Pincészet Kft. Tibolddaróc, Mezőné Guba Márta – ötvös, Mol Med Bt., Nagy 
Bertalan – vállalkozó, Nyírzem Zrt. Mezőkövesd, OTP Bank Nyrt., Papa Bouty, Pizza 
Néró, Rozetta Kft., Sajt Kalmár Kft., Sárkányhajó Bázis, Sáth és Társa Kft., Szent László 
Gimnázium és Szakközépiskola – Mezőkövesd, Szülői munkaközösségek, Transzker 
Kft., Vámos Gusztáv – vállalkozó, Zsiron papírbolt, Zsóry Gyógy- és Strandfürdő

KÖSZÖNJÜK!

Bűncselekmény érte?
Áldozattá vált?
Van segítség!

Hívja a 0-24 óráig 
ingyenesen hívható 

telefonszámot!
06-80-225-225

Igazságügyi Hivatal

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

a Mezőkövesdi Színészeti 
Egyesület

szeretettel vár mindenkit, 
hagyományos év végi premier 

előadására

Moliere – A fösvény
című 2 felvonásos vígjátékának 

megtekintésére

Az előadás ideje: 
2015. december 28. (hétfő) 18 óra.
Helye: Közösségi Ház színházterme

Szereplők: Kiss István Zoltán, Tóth István, Gorzó 
Ágnes, Kozma Róbert, Bozsik Boglárka, Németh 
Zoltán, Pótáné Bartók Annamária, , Kékedi Dániel, 
Balogh Éva, Dienes Flóra, Csőrés Dorina, Jacsó László 

Hangtechnikus: Hegedűs Attila

Rendezte: Balogh Éva

Jegyek: 800 Ft/felnőtt és 500 Ft/diák, nyugdíjas 
áron elővételben is kaphatók a Közösségi Házban 
december 14-től.

Támogatóink: Mezőkövesd Város Önkormány-
zata, Közösségi Ház, Széchenyi István Katolikus 
Szakképző Iskola 

Meghívó



Vereségek az utolsó két bajnokin
Mezőkövesdi kC – B.Braun gyöngyös 
18-21 (7-11)

MKC: Holló B. - Benis 5, Kozina, Radnics 
4, Antal 3, Hajdu G. 1, Szepesi 3 (1). Cs.: 
Balogh (k), Kovács P., Füstös, Grünfelder, 
Molnár, Trivkovics, Csirics, Bozoljac 2. 
Vezetőedző: Skaliczki László

A Gyöngyös legjobb dobói: Nagy B. 9 (5), 
Bali 6
Hetesek: 3/1,ill. 6/6
Kiállítás: 8, ill. 14 perc
Kizárás: Becsirovics (könyöklés)

A védekezésről és a kapusteljesítmény-
ről szólt a rangadó, amely előtt az egyik 
szurkoló, Guba Tamás megkérte párja 
kezét a televízió nyilvánossága előtt. Az 
első 30 percben szinte végig a vendégek 
vezettek, majd a második félidőben 
4-5 góllal is megléptek. Becsirovics 
piros lapját és egy több kiállítást hozó 
időszakban az MKC fölzárkózott két 
találatra, de ezután több ziccer is 
kimaradt, s a hevesiek bebiztosították 
győzelmüket.

pler Budapest – Mezőkövesdi kC 
28–27 (16–13)

A PLER legjobb dobói: Leimeter 7 (3), 
Nagy Sz. 5, Laurencz 4
MKC: Balogh T. – Benis, Kozina, 
Radnics 6, Bozoljac 1, Antal, Szepesi 12 
(7). Csere: Holló B. (kapus), Kovács P., 
Füstös 1, Kiss R., Grünfelder 1, Hajdu G. 
5, Molnár, Trivkovics, Csirics 1. 
Vezetőedző: Skaliczki László

Hetesek: 4/3, ill. 7/7
Kiállítás: 12, ill. 10 perc
Kizárás: Grünfelder (ütés)

Gyengén kezdett csapatunk, viszont a játék-
rész közepén öt gólról sikerült fölzárkózni 
egyre, majd a hajrá ismét a hazaiaké volt. A 
második játékrészben hullámzott a különb-
ség kettő és hat gól között, s záporoztak a 
kiállítások is, Grünfelder pirosat, Skaliczki 
László pedig két percet kapott. A hajrában 
Balogh elkapta a fonalat a kapuban, a táma-
dások befejezései pedig jobban sikerültek, 
az egyenlítés viszont nem jött össze, Hajdu 
utolsó, faultos lövése a kapufán csattant.

KÉt ÉrKEzŐ Kapust és átlövőt igazolt az 
MKC. A 30 esztendős Dusan Bozoljac 
balátlövő, Krusevacban született, s 
szerepelt egyebek között a szabad-
kai Rabotnicskiben, Boszniában több 
csapatban, legutóbb pedig a török 
Antalyasporban játszott. Balogh Tibor 
kapus, 22 éves, Csurgóról érkezett Mező-
kövesdre az idény végéig.

SportgálaV. Mezőkövesd Zsóry

december 19.
szombat20

15
.

A csoport: DvsC, salgótarján, Mezőkövesd zsóry
B csoport: honvéd, Dvtk, eger

Városi Sportcsarnok
(mezőkövesd, Kavicsos út 3.)

A belépés
INGYENES!

Tombolaszelvény 
200 Ft-os áron 

vásárolható

12:00 Mezőkövesd Zsóry – Salgótarján
12:30 DVTK – Eger

13:00 Mezőkövesd Zsóry – DVSC
13:30 Honvéd – DVTK

14:00 Mezőkövesd Zsóry felnőtt – Mezőkövesdi KC
14:30 DVSC – Salgótarján

15:00 Honvéd – Eger
15:30 Mezőkövesd Zsóry női – Mezőkövesd Zsóry edzők

16:00 Mérkőzés az 5. helyért
16:30 Bronzmérkőzés
17:00 Tombola

17:30 Döntő
18:00 Eredményhirdetés

A programváltoztatás jogát
fenntartjuk!

Támogató:

a hazai és az idegenbeli rang-
adót is kis különbséggel veszí-

tette el a Mezőkövesdi KC.

A Matyó Futó Klub második alkalommal szervezte meg a decemberi futást.A program közös 
zenés bemelegítéssel kezdődött Balázs Daniella vezetésével, majd a gyerekek 800 méteres fu-
tása következett, ezt a fiatalok a Kavicsos-tó körül teljesítették. A 2,6 km-es kis kört választók 
a belvároson keresztül, a Mátyás király utat - Eötvös utat - József Attila utat érintve futottak, 
míg a 7,6 km-es “nagy körösök” a Zsóri üdülőterületen keresztül teljesítették a távot. Azok 
sem maradtak mozgás nélkül, akik esetleg nem szeretnek futni, hiszen a távokat kerékpárral, 
rollerrel, görkorival, kerekesszékkel, vagy babakocsival is megtehették. A szervezők a célba ér-
kezőket meleg teával, zsíros kenyérrel, valamint naranccsal várták. Ezt követően a résztvevők 
között értékes ajándékokat sorsoltak ki a támogatóknak köszönhetően.

JÓTÉKONYSÁG Az indulóknak nem kellett nevezési díjat fizetniük a Mikulás futásra, viszont 
mindenkit arra kértek, hogy egy tábla csokival vagy egyéb édességgel nevezzen a távokra. 
A felajánlásokat összegyűjtötték és a Mezőkövesdi Karitász Csoport tagjainak segítségével 
juttatják majd el a város rászorulóinak, illetve nagycsaládosainak.

Ismét megrendezték a Mikulásfutást városunkban. Az indulók három 
táv közül választhattak a december 6-ai jótékonysági sportprogra-
mon, amit a Kavicsos-tó és Szabadidőparkban rendeztek meg.

Majdnem százan futottak
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A Mezőkövesdi 
Újság minden 

olvasójának áldott, 
békés karácsonyt 

és sikerekben, 
egészségben 

gazdag, boldog új 
esztendőt kívánnak 

a Mezőkövesdi 
Média Nonprofit 
Kft. munkatársai

Advent első vasárnapján, november 29-én 
a Szent László templom előtt rendeztek 
ünnepi műsort. Ekkor dr. Medvegy János 
plébános megáldotta a Matyó Kertbarát 
Klub Egyesület által készített adventi 
koszorút, majd a Mező Ferenc Tagiskola 
harmadikos tanulóinak és a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület tagjainak műsorát 
nézhették meg a résztvevők. Zárásként dr. 
Medvegy János plébános meggyújtotta az 
első, hitet jelképező gyertyát.
A második, december 6-án rendezett 
ünnepségen a Szent László Kamarakórus 
és a Bárdos Lajos Tagiskola diákjainak 
és tanárainak műsora mellett, a Szent 
László Gimnázium és Közgazdasági Szak-
középiskola, továbbá a Széchenyi István 
Katolikus Szakképző Iskola diákjainak 
műsorát hallgathatták meg a jelenlévők.

Végezetül Hadobás Dávid, a 
Széchenyi iskola tanulója gyújtotta meg a 
második, reményt jelképező gyertyát.

Az ünnepségen kiállították a Mezőkövesdi Általános 
Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola képzőművész 
szakán tanuló gyerekek karácsonyi festményét. 
December 13-án az Experidance Angyalok kara adott 
koncertet a Szent László templomban. Az énekkar fél 
órás, telt ház előtt bemutatott műsorában közked-
velt karácsonyi dallamok csendültek fel. Zárásként 
az Angyalok karának egyik tagja gyújtotta meg a 
szeretetet jelképező gyertyát. 

A Mezőkövesdi Karitász Csoport tagjai min-
den alkalommal várták, várják az adományokat 
az „Egymillió csillag a szegényekért” jótékonysági 
akció keretében. A résztvevők az ünnepség után 
forró teát és forralt bort fogyaszthattak.

Az utolsó gyertyagyújtást december 20-án, 16 
órától rendezik meg a Jézus Szíve templomnál.

Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata az elmúlt évek 
hagyományaihoz hűen idén is 
megszervezte a közös, városi 
adventi gyertyagyújtásokat. 

2016

Mezőkövesd
Falinaptár 
Falinaptárt jelentetett meg 
városunk önkormányzata, amit 
városunk jellegzetes fotói díszíte-
nek. A kiadvány grafikai terveit a 
Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 
készítette. A naptár 1500 Ft-ért 
megvásárolható a cég Szent László 
tér 17. szám alatti irodájában.

Hi
rd

et
és

Adventi gyertyagyújtások


