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Pető Margit

Örökségem
A matyó kultúra 2012-ben került fel az 
UNESCO reprezentatív szellemi kulturális 
örökség listájára, ennek kapcsán hívták életre 
négy évvel ezelőtt a Matyó Rózsa Ünnepét. 
Mezőkövesd Város Önkormányzata és a 
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit 
Kft. által szervezett rendezvény első napján a 
Mezőkövesden működő táncos és énekes-ze-
nés együttesek, csoportok léptek fel.

Január 22-én este a Pro Urbe-díjas Mezőkövesd 
Város Fúvószenekara és Mazsorettcsoportja, 
valamint a SkyDance SE Akrobatikus Rock and 
Roll mezőkövesdi csoportjai szórakoztatták a 
közönséget, valamint a szintén Pro Urbe-díjas 
Szent László Kórus lépett fel, akik Karai József 
Matyó szvitjét és Balázs Árpád Matyóföldi 
summásdalok című művét adták elő. 

A program során több ízben gyönyörködhet-
tünk a 2013-ban újraindult Matyóház alkotói 
által készített matyó ruhákban, melyeket 
divatbemutató keretében tártak a nézők elé. A 
modellek a Mezőkövesdi Színészeti Egyesület 
tagjai, a Járási Hivatal munkatársa, valamint 
a ruhákat készítő dolgozók voltak. A koreog-
ráfia Koczka Krisztina, a Fotogén Modellstú-
dió vezetőjének munkája. A ruhákat Vámos 
Margó népi iparművész, a „Népművészet Ifjú 
Mestere” tervezte.

Idén elsőként nem egy-, ha-
nem két napon át ünnepel-
hettük matyó kultúránk az 
UNESCO Az emberiség szel-
lemi kulturális örökségének 
reprezentatív listájára tör-
ténő felkerülését. A január 
22-én és 23-án megrende-
zett Matyó Rózsa Ünnepén 
nemcsak a matyó néptán-
cosok, hagyományőrzők, 
hanem a település kultu-
rális életében kiemelkedő 
szerepet játszó szereplők is 
bemutatkozhattak. 

Matyóságunk ÜNNEPE

A péntek estét a Magyarország 
ismert hagyományőrző népi 
metál formációja, a Palmetta 
zenekar koncertje zárta. Reper-
toárjukban számos tájegység 
népdalait szólaltatták meg az 
együttesre jellemző hol kemé-
nyebb, hol lágyabb akusztikus 
hangszerelésben. 

Matyó divatbemutató

Szent László Kórus

Twister Mazsorett Csoport

Mezőkövesd Város 
Fúvószenekara

SkyDance SE Akrobatikus Rock 
and Roll mezőkövesdi csoportja

Palmetta zenekar

Molnár Zsanett

A szombati gála egyik különlegessége 
az öt mezőkövesdi néptánccsoport nőtagjait szerepeltető karikázó volt
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VÁROSHÁZA

– Milyen évet zárt Mező-
kövesd? Hogyan értékeli az 
elmúlt esztendőt? 
– 2015 sikeres év volt Mezőkö-
vesden. Jelentős fejlesztéseket 
tudtunk befejezni, illetve meg-
valósítottunk olyan beruhá-
zásokat is, amelyekre pár éve 
még csak gondolni mertünk. 
Átadtuk például a 700 millió 
forintból megújult rendelőin-
tézetet. Emellett a közvilágítás 
korszerűsítése is elkészült az 
év végére. 2015 a felkészülés és 
az erőgyűjtés éve volt. Számos 
nem látványos, de szükséges 
munkát elvégeztünk tavaly, 
melyekkel megalapoztuk a 
2016–2019-es éveket. Most 
már ennek az előkészítő mun-
kának az eredményét várjuk.

– Ezekben a sikerekben 
hogyan mutatkozik meg az 
önkormányzati képviselők 
munkája? 
– Az elmúlt évekhez hason-
lóan tavaly is jelentős munkát 
végeztek az önkormányzati 
képviselők. A 8 egyéni körzet 
képviselőinek javaslatára az ön-
kormányzat saját forrásból több 
mint 180 millió forintot költött 
például járdafelújításra és 
-építésre, árokásásra, közvilágí-
tási munkákra. Ez a 180 millió 
forint is mutatja a városatyák 
aktív és lelkiismeretes mun-
káját, valamint azt, hogy napi 
szinten arra törekszünk, hogy 
megoldjuk a problémákat. 

Büszke vagyok arra is, 
hogy az ellenzéki képviselők is 
elismerik az eredményeket – 
bár az üléseken nem fogadták 
el a város költségvetését, illetve 
annak módosításait –, hiszen 
van olyan képviselő, aki saját 

sikereként hirdeti az elért 
eredményeket. Számomra 
azonban egy számít, hogy ezek 
a fejlesztések Mezőkövesdet 
gazdagítják, az itt élők javát 
szolgálják, és erről egyre több 
visszajelzést kapunk. 

A képviselők munkáját 
statisztikai adatokban is szok-
ták mérni. Az önkormányzati 
képviselőink testületi, bizott-
sági üléseken való részvétele 
megyei és országos szinten is 
kimagasló. A legtöbbet hiány-
zó képviselő is csak 5 ülésen 
nem vett részt a 17-ből.

– A közmunkaprogramban 
hányan és milyen területe-
ken dolgoznak?
– Az a munka, melyet a köz-
munkaprogramban résztvevők 
végeznek, nélkülözhetetlen a 
városban. Létszámuk változó, 
150-230 fő között mozog. Dol-
goznak például a csapadék-
víz-elvezetés terén, járdalapos 
járdákat újítanak fel, illetve 
újakat is építenek. A program 
keretében működő betonüzem-
ben készült betonelemeket 
felhasználva vízelvezető árkokat 
is építenek. Jelenleg a repülőtér 
területén, illetve az oda vezető 
és ott található utak takarítá-
sában vesznek részt. Van egy 
csapatunk, melynek tagjai a 
kivágott fákat, nyesedékeket 
aprítékolják. Idén vásárolunk 
egy brikettgyártó gépet, így 
az aprítékból tüzelőanyagot 
tudunk majd előállítani. Emel-
lett a közmunkásoknak nagy 
szerepük van abban is, hogy 

nemcsak a belváros, hanem 
a település külterülete is egyre 

tisztább, hiszen az elmúlt évben 
folyamatosan számolták fel 
az illegális hulladéklerakókat. 
2015-ben 400 tonna hulladékot 
gyűjtöttek össze.

A matyó programban 
dolgozók mindenki számára 
látványos munkát végez-
nek. Ők készítik az eddig 
hiányként jelentkező matyó 
mintás ajándéktárgyakat, 
valamint fellépőruhát varrtak  
Mezőkövesd Város Fúvós-
zenekarának, a Szent László 
Kórusnak és az Eszterlánc 
Néptáncegyüttesnek, illetve a 
Szent László templom új zász-
lóját is ők hímezték.

Nagy szükség van a 
közmunkaprogramra, hiszen 
e lehetőség nélkül nem lenne 
forrásunk a munkák megvalósí-
tására, se emberünk a közterü-
letek tisztán tartására, az egyéb, 
fent részletezett feladatok ellá-
tására. Kiemelném azt is, hogy 
a résztvevők is egyre inkább 
magukénak érzik a munkát, 
sokszor a szerződésük lejárta 
előtt kérik annak meghosz-
szabbítását. Bízom benne, hogy 
hosszú távon élhetünk még a 
program által nyújtott lehető-
ségekkel.

– Említette, hogy 2015 a 
felkészülés éve volt. Idén mi-
lyen fejlesztések várhatóak? 
– Hosszú évekkel ezelőtt, 
2002-ben paradigmaváltás volt 
Mezőkövesden. Nemcsak a 
napi feladatok megoldásával 
foglalkozunk, hanem a jövőbe 
nézünk, tervezünk és álmo-
dunk. 2015-ben is ez történt. 
Az elképzeléseink, álmaink pe-

dig már lassan tárgyiasulnak. 
Az új, rövidesen megnyíló pá-
lyázati lehetőségekre gőzerővel 
készítettük elő és jelenleg is 
készítjük elő a pályázatokat.
Bár nem pályázati forrásból, 
de idén megvalósul a városi 
tanuszoda építése. Erre a 
Kormánytól 400 millió forint 
támogatást kaptunk. Ahhoz, 
hogy ezt a forrást az ország 
költségvetéséből megítéljék 
számunkra, ahhoz szükség volt 
arra, hogy már rendelkezzünk 
a létesítmény terveivel, illetve 
olyan támogató országgyűlési 
képviselőre, mint Tállai András, 
aki munkánkat minden téren 
segíti. Mertünk álmodni, most 
pedig ez megvalósulhat. 

Emellett márciusban adjuk 
be a Zsóry üdülőterület mint 
gyógyhely komplex turisztikai 
fejlesztéséréről szóló pályá-
zatunkat, amely keretében a 
fürdő főbejáratával szembeni 
teljes terület átalakul, és egy 
európai uniós színvonalú 
szabadidőpark létesül. Ez egy 
1 milliárd forintos pályázat, 
amelynek a tervezése már zaj-
lik, a napokban több látvány-
tervet is láthattunk. 

Szintén tervezési szakaszban 
jár az a fejlesztési elképzelés is, 
miszerint a repülőtéren egy 20 
hektáros ipari területet alakítunk 
ki teljes közművesítéssel, infrast-
ruktúrával. Ez is egy majdnem 1 
milliárd forintos beruházás lesz.

Jelenleg készítjük elő a 
Hadas városrész rekonst-
rukcióját, egy közösségi 
tér kialakítását, a Matyó 
Múzeum bővítését és a régi 
kistemplom épületének fel-
újítását tartalmazó pályázati 
dokumentációkat is.

Tervezői szakaszban van a 
nyugati városrész csapadékvíz-
elvezető rendszerének kiépítése 
is, amely előreláthatóan egy 400 
millió forintos munkát jelenthet 
majd. Amint ezeket a pályázati 
lehetőségeket kiírják, mi már 
kész anyaggal, tervekkel fogunk 
rendelkezni, és rögtön, az 
elsők között be is nyújthatjuk a 
pályázatainkat.Szintén tervezői 
fázisban van a József Attila úti 
orvosi rendelő teljes körű felújí-
tása, építése, illetve a rendelőin-
tézet udvarán található orvosi 
rendelő korszerűsítése is. Kisebb 
volumenű fejlesztéseket is 

szeretnénk megvalósítani 2016-
ban. Ilyen például, hogy minden 
óvodában sószobát, orvosi 
szobát, tornaszobát alakítanánk 
ki, illetve modern játékokkal, 
eszközökkel szerelnénk fel eze-
ket az intézményeket. Tervben 
van a Bárdos Lajos Tagiskola 
korszerűsítése, energetikai 
modernizálása, valamint a ze-
neiskola átköltöztetése a Bárdos 
Lajos Tagiskola épületébe. Ezek 
mellett folytatjuk 2016-ban is a 
járdarekonstrukciós feladatokat, 
illetve minden olyan munkát, 
amely Mezőkövesd komfortfo-
kozatát növeli. 

– Idén tovább bővül a 
rendezvénypaletta is, 
amelyben kiemelkedő sze-
repet kap a Matyó Feszti-
válhét. Milyen programok 
várhatóak?
– 2015-ben első alkalommal 
rendeztük meg az egyhetes 
Matyó Világtalálkozót. Tar-
talmas fesztivál volt, de mégis 
sok program, elképzelés ki-
maradt. Úgy gondoltuk, hogy 
az akkor elmaradt dolgokból, 
illetve az azóta beérkező 
igényekből építkezve idén is 
szervezünk egy egyhetes ren-
dezvényt Matyó Fesztiválhét 

néven. Már zajlik a szervezés, 
a programok összeállítása. 
Már több lekötött koncer-
tünk, programunk van. Fellép 
majd például a Bikini, az 
Ismerős Arcok, de számos 
meglepetéssel, programmal 
készülünk, amelyek között a 
legkisebbektől a legidősebbe-
kig mindenki megtalálja majd 
a kedvére valót. 

Az a célunk, hogy a város 
egész nyárra szórakozási, 
kikapcsolódási lehetőséget 
tudjon kínálni az itt élők, 
illetve az ide érkező turisták 
számára. 

Mezőkövesdi diákokat, testnevelőt és 
oktatási intézményt is díjaztak a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport 
és Szabadidő Egyesület ünnepségén 
november 27-én, a miskolci megyeháza 
dísztermében.
Az általános iskolások között a Mező Ferenc Tagiskola két 
diákja, Nagy Júlia és Csörgő Kristóf „Jó tanuló, jó sportoló 
díj” kitüntetésben részesült. Júlia az atlétika, míg Kristóf a 
kézilabda és duatlon versenyeken nyújtott jó teljesítmé-
nyéért kapott elismerést.

Az ünnepségen Borsod-Abaúj-Zemplén Diáksport-
jáért emlékplakettet vehetett át Zubai Szabolcsné, a 
Mező Ferenc Tagiskola földrajz és testnevelés szakos pe-
dagógusa. A Mezőkövesdi Általános és Művészeti Iskola 
az előkelő 3. helyen végzett a nagy létszámú általános 
iskolák – 800 fő feletti – kategóriájában.

Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar közigazgatás. 
2016. január 1-jével megjelent az első elektronikus, 
többfunkciós személyazonosító igazolvány, amelyet 
az elektronikus személyazonosításon túl elektronikus 
aláírásra is használhatunk, továbbá a TAJ-kártya és 
adóazonosító igazolvány funkcióit is ellátja majd. Az új 
személyazonosító igazolványba épített magas bizton-
ságú tárolóelemnek (chipnek) köszönhetően 2016-tól 
egy biztonságosabb és korszerűbb okmánnyal 
intézhetjük ügyeinket. A mezőkövesdi járásban Szabó 
Istvánné mezőkövesdi lakos (képünkön balra) vehette 
át először a többfunkciós személyazonosító okmányt. 

A személyazonosító okmányok történetében 
forradalmi újításnak számított, amikor 2000. január 
1-jén bevezették az érvényben lévő követelmények-
nek megfelelő, kártya formátumú személyazonosító 
igazolványt. A technológia gyors ütemű fejlődése 
azonban szükségessé tette a jelenlegi modell felül-
vizsgálatát. Az új okmány biztonságos módon egyesít 
különböző, a vizuális és elektronikus személyazonosí-
táshoz kapcsolódó elemeket. Az új személyazonosító 
igazolvány a XXI. század technikai elvárásainak és az 
európai uniós követelményeknek is teljes mérték-
ben megfelel, bevezetése jelentős lépést jelent a 
hatékony, felhasználóbarát és modern elektronikus 
közigazgatás továbbfejlesztése érdekében. A 
2016. január 1-jétől kibocsátásra kerülő korszerű 
elektronikus személyazonosító igazolvány számos 

olyan funkcióval rendelkezik majd, amelyeknek 
köszönhetően az állampolgárok kényelmesebben, 
egyszerűbben, gyorsabban intézhetik közigazga-
tási ügyeiket is. Az új igazolvány amellett, hogy 
vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazonosító 
igazolvány adattartalmát, olyan beépített, magas 
biztonságú chippel is rendelkezik, amely tárolja a 
személyazonosító adatokat, az állampolgárok dön-
tésétől függően az ujjnyomatukat, az elektronikus 
aláírás létrehozásához szükséges adataikat, illetve 
a társadalombiztosítási és adóazonosító jelüket is. 
Az új típusú okmány magas biztonsági fokát az egyes 
funkciókat megtestesítő adatcsoportok egymástól 
elkülönült tárolása garantálja. Egyszerre csak egy 
funkciót lehet majd használni, megakadályozva ezzel, 
hogy több adatunk is hozzáférhető legyen az arra nem 
jogosultak számára. A kártyán elektronikusan tárolt 
adatokhoz való teljes hozzáférésre nincs lehetőség.

 Az ujjnyomattárolással az új okmány magas biz-
tonságú, hiteles személyazonosításra is alkalmas lesz 
– az okmány és a személy egyértelmű egymáshoz 
rendelésével. Az új személyazonosító igazolvány 
használatára történő átállás fokozatosan történik 
majd. 2016. január 1-jét követően, ha az állampolgár 
személyazonosító igazolványt igényel, számára már 
az új okmányt állítja ki a Hivatal. 
Bővebb információ: http://www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi/

Megyei 
elismerések

Átadták az első e-személyi-igazolványt

fejlesztések 
     kapujában

A tavalyi év eredményeiről, 
valamint az ez évi tervekről, 
elképzelésekről beszélgettünk 
dr. Fekete Zoltán polgármesterrel. 

„2015 
a felkészülés 

és az erőgyűjtés 
éve volt.” 

A

RENDKÍVÜLI ÜLÉS „Hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv” fogja ellátni a kéményseprő-ipari szolgáltatást 
2016. július 1-jétől, amely az említett időponttól 
közfeladat lesz. Városunk képviselő-testülete a január 
14-én megtartott rendkívüli ülésén döntött erről. A 
szolgáltatást 2016. június 30-ig a Mezőkövesdi Város-
gazdálkodási Zrt. látja el az önkormányzattal kötött 
hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

a Mezőkövesdi Járási Hivatalban

Sz.B.Á.

B. K.

B. K. an
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ANNO EGÉSZSÉG

Újévi szokások 

– Melyek voltak a legjellemzőbb újévi 
babonák városunkban?
– A hagyományok, szokások és a hiedel-
mek a mai napig élnek a mezőkövesdiek 
körében, illetve gyakorolják is azokat. 
Ilyenkor például a családtagok meglá-
togatják egymást, átadják egymásnak a 
jókívánságaikat. Régen a gazdasszony nem 
lencsét tett az asztalra, mint most, hanem 
édes kukoricát főzött vagy tejbekását 
kínált. Ezzel a bőséget szimbolizálta: olyan 
gazdagság, bőség legyen, mint ahogy a 
kukorica vagy a rizs megdagad a vízben.

– Számos jóslatot, illetve tilalmat is csa-
tolnak az új esztendőhöz. Melyek ezek?
– Nagyon fontos tilalmak, illetve jóslások 
kapcsolódtak az év első napjához. Úgy 
gondolták a mezőkövesdiek, ahogy eltöltik 
az év első napját, az nagy mértékben 
befolyásolja az esztendő többi napját is. 
Ilyenkor például kerülték az asszonyok a 
nagymosást, a nagytakarítást, hiszen nem 
akarták az év többi napját is nagy munká-
val tölteni. Kölcsönkérni sem volt szabad 
ezen a napon, mert az egész éves adóssá-
got jelentett a családnak.

Fontos volt, hogy elsőként ki lépi 
át a ház küszöbét. Ezt minden esetben 
férfinak kellett megtenni, hiszen azt 
tartották, az év első férfivendége szeren-
csét hoz a családnak. Ellenkező esetben, 
ha nő lépett be először a házba, nagy 
szerencsétlenségre, bajra számíthattak.

– Általában a hónapokhoz, így a januárhoz 
is kapcsolódik időjárásjóslat.
– Minden gazda igyekezett az első napi időjá-
rásból következtetéseket levonni, hogy milyen 
termés várható az új esztendőben. Meg volt 
minden időjárási jelenségnek a magyaráza-
ta: az északi szél fújásának, illetve annak, ha 
olvadni kezdett újévkor, és annak is, hogyan, 
milyen színnel kelt fel a nap. Elődeink úgy 
tartották, ha újév reggelén hideg északi szélre 
ébredünk, hosszú, kemény télre számítha-
tunk, ha csillagos az ég, akkor rövid lesz a tél, 
ha piros a hajnal, szeles lesz az év. Az olvadás 
pedig a bő borhozamra utalt.

A Mező-Kövesd és Vidéke 
című lap 1898. januári 
számában arról olvas-

hatunk, hogy az új év napjához 
kapcsolódva a magyar köznép 
körében kialakult az a szokás, 
hogy a gazda az év első napján 
éjfélkor egy fél véka búzát szórt 
ki a hó tetejére az éhező vere-
bek etetésére, amely a babona 
szerint bő termést hozott a gaz-
dának, hiszen az éhező madarak 
iránt tanúsított jótéteményt Is-
ten bőségesen megjutalmazza. 

Az év első hónapjában is 
több jeles nap van. Bán József 
gyűjtéséből megtudhatjuk pél-
dául azt is, hogy a január régi ma-

gyar neve Boldogasszony hava, 
hiszen őseink az év első hónapját 
Szűz Máriának szentelték. 

Ha az időjárás tekintetében 
vizsgáljuk meg a januárt, akkor a 
havi középhőmérséklet alacsony, 
de őseink szerint ilyenkor a meleg 
idő sem volt jó: „A januári meleg 
Isten csapása”. De emellett a köd 
sem volt kívánatos, mert „a ködös 
január nedves tavasszal jár” – tar-
totta a mondás. 

Január 2-a Jézus neve-
napja, aminek a tisztelete 
Szent Pál intelmében gyökere-
zik: „Jézus nevére minden térd 
meghajoljon, a mennyeieké, a 
földieké és a földalattiaké.” 

A néphagyomány szerint, ha 
ezen a napon hideg van, éjfél-
kor megszólalnak az állatok, 
hallani és érteni is lehet őket, 
véleményt mondanak a gazdá-
ról. Illetve az e napi időjárásból 
jósolták meg a későbbi időjá-
rást is, például amilyen január 
2-án a hőmérséklet, a csapa-
dék, olyan idő várható szep-
temberben. Derült idő esetén 
jó gyümölcstermést jósoltak. 

Az új esztendő következő 
jeles napja, ünnepe január 6-án a 
Vízkereszt és az azt követő farsang 
időszaka. Az ehhez kapcsolódó 
szokásokról lapunk következő szá-
mában olvashatnak bővebben. 

EGYÉB ÚJÉVI
HAGYOMÁNYOK, 

JÓSLATOK

Eszközbeszerzés 
a gyorsabb, hatékonyabb ellátásért 
Új és korszerű eszkö-
zökkel, gépekkel gya-
rapodott Mezőkövesd 
Város Önkormányzata. 
A mintegy 150 milliós 
forintos eszközbe-
szerzést az intézmény 
tavalyi európai uniós 
pályázata révén valósí-
tották meg. 

Az elmúlt esztendőben 
700 millió forintot nyert 
városunk önkormányzata 
európai uniós pályázaton a 
rendelőintézet felújítására. 
Az elkészült beruházást ta-
valy ősszel át is adták. Ezen 
projekt része a 150 millió 
forintos eszközbeszerzés is.

Az intézmény a rendel-
kezésre álló forrásból egy új 
és modern laborautomatát 
vásárolt, amely ezentúl a 
laborban a vérvétel értékelé-
sét segíti, gyorsítja. Emellett 
ultrahang-készülékekkel is 
gyarapodott a rendelőintézet, 
amely segítségével egyebek 
mellett hasi, pajzsmirigy, nyaki 
ér és végtagér ultrahangos 
vizsgálatot is tudnak készíteni. 
Emellett ezt a berendezést az 
ortopéd szakorvos is használja 
a csecsemők csontfejlődési 
vizsgálatához. 

Mindezen túl a röntgen-
ellátás egy direkt digitalizáló 
berendezéssel gazdagodott, 
valamint vásároltak a műtő 
helyiségbe szükséges gépe-
ket, ágyat, eszközöket, illetve 
az infúziós kezelésekhez 
nélkülözhetetlen infúziós 
székeket is. A rendelőinté-
zetben működő fizikoterápi-
ás ellátás egy fizikoterápiás 
géppel bővült, így ezentúl 
négy helyett hat órában tud-
ják fogadni a betegeket. 

Az eszközbeszerzés másik 
lényeges eleme az informati-
kai rendszer kiépítése. 

– Ennek keretében egy nagy kapacitású 
szervert építenek be, ezzel megújul és 
meggyorsul a betegfelvétel és az egyéb 
hozzá kapcsolódó folyamatok is. Az új 
informatikai rendszernek köszönhetően 
lehetőség nyílik arra is, hogy a háziorvos-
ok csatlakozva a rendelőintézet hálóza-
tához, a beteg beutalójának megírásakor 
már időpontot is tudnak foglalni az adott 
szakrendelésre, így a páciensnek nem 
kell majd sorba állnia a kartonozó előtt. 
Ez is meggyorsítja az ellátást. Emellett 
a rendszer előnye, hogy az orvosok már 
elektronikusan, a vizsgálat után látják 
annak eredményét, például a vérvétel 
utáni értékeket, a szakorvos által felállított 
diagnózist. Emellett az is nyomon követ-
hető lesz a rendszer révén, hogy például a 
beteg mikor volt utoljára vérvételen, szű-
résen stb. Ez az informatikai rendszer arra 
is képes, hogy országos szinten nyomon 
követhető legyen, hogy az adott beteg ko-
rábban, az ország bármely szakellátójában 
mikor és milyen kezelést, vizsgálatot vett 
igénybe. Ez nagy mértékben leegyszerűsí-
ti, meggyorsítja a betegellátást – mondta 
el dr. Tóth József, a Városi Rendelőintézet 
orvos-igazgatója. 

Még mindig kevesen adnak vért, bár 2013-2014-
hez képest tavaly kis mértékű növekedés figyel-
hető meg az önkéntes véradók számában. 

A Magyar Vöröskereszt minden évben meghatározza az adott 
település nagyságához mérten azt az éves véradó-létszámot, 
amellyel biztosított lenne a hazai vérkészlet-utánpótlás. Ez az 
irányszám Mezőkövesden 2000 fő.
–  Ehhez képest az elmúlt évben 1371 ember vett részt az 
általunk szervezett akciókon. Megyei szinten is hasonlóak az 
arányok, a tervezett 31 ezer emberből 21 ezren adtak vért 2015-
ben. Nagyon alacsony ez a szám. Azt még hozzátenném, hogy 
Mezőkövesden az előző évekhez képest kis mértékben, de nőtt a 
véradók száma, de azért jelentősen elmaradt az előirányzattól – 
mondta el Máténé Tóth Anita, a Magyar Vöröskereszt Dél-Borsodi 
Területi Szervezetének mezőkövesdi területi munkatársa.

A legnagyobb humanitárius szervezet mezőkövesdi képviselője 
elmondta, hogy a létszám csökkenésében az is közrejátszik, hogy az 
önkéntes véradók főként irányított véradásokon vesznek részt, azaz 
olyankor segítenek, amikor egy adott műtéthez keresnek meghatá-
rozott vércsoportú donorokat. Ezek az irányított véradások azonban 
elkerülhetőek lehetnének, ha lenne elég rendszeres véradó, hiszen 
akkor az ellátásokhoz szükséges vérkészlet biztosított lenne. 

2016-ban is az eddig szokásos módon és rendszerességgel 
szervezi meg a Vöröskereszt a véradásokat Mezőkövesden, illetve 
a város térségében található 22 településen is. Mezőkövesden ha-
vonta, míg a térség többi településén évente 2-3 alkalommal várják 
szervezett formában a véradókat. Erről több fórumon tájékoztatják 
a segíteni akarókat, levelet küldenek, szórólapot, plakátot helyez-
nek ki, valamint a Mezőkövesdi Újságból és Mezőkövesd aktuális 
havi plakátjairól is értesülhetnek a soron következő akciókról. 
– 2016 a Magyar Vöröskereszt életében jelentős év, hiszen idén 
ünnepli fennállásának 135. évfordulóját. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Vöröskereszt programsorozatot hirdetett, amelynek 
nyitányaként február 6-ára jótékonysági bált szerveznek a miskolci 
ITC székházban, melyre itt Mezőkövesden is lehet jegyet igényelni a 
Vöröskereszt irodájában – tette hozzá Máténé Tóth Anita.

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK Az elmúlt időszakban szervezeti átalakítás 
történt a Vöröskeresztnél, melynek következtében területekre 
osztották Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. Megalakult az Észak-
Borsodi és a Dél-Borsodi Régió. 

Mezőkövesd Mezőcsáttal, Tiszaújvárossal és Szerencs térségé-
vel együtt a Dél-Borsodi Régióhoz tartozik ezentúl, amelynek az új 
vezetője – Tiszaújváros székhellyel – Laták Kamilla lett. A változás-
tól függetlenül a civil szervezet mezőkövesdi irodája továbbra is a 
szokott módon várja az ügyfeleket. 

Nem elegen,

bár többen
Számos népszokás, babona kötődik 
az új év első napjához, mert 
ennek a napnak a lefolyásából 
következtettek az egész évre. A korabeli me-
zőkövesdi és környékbeli szokásokról, hie-
delmekről Elek Antóniával, a Matyó Múzeum 
gyűjteménykezelőjével beszélgettünk. 

Molnár Zsanett

Fotó: internet

Molnár Zs.

Egyebek között újabb 
ultrahangkészülékkel 
bővült a rendelőintézet 
eszközállománya

Molnár Zs.
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Határtalanul 
– Kárpátaljai akcióprogram
A Mezőkövesdi Szent 
László Gimnázium és 
Közgazdasági Szakkö-
zépiskola nevelőtes-
tülete sikeresen pá-
lyázott a Határtalanul 
program keretében. 
Kárpátaljai magyar tannyelvű 
középiskola megsegítése volt a 
pályázat célja, cserében pedig 
egy tartalmas kiránduláson  
vehettünk részt. Minimum 
200.000 forint pénzbeli támo-
gatást kellett összegyűjteni a 
kiválasztott iskola számára. 
A pályázat során a Péterfalvi 
Református Líceummal 
ismerkedhettünk meg, amely a 
nagyszőlősi járásban található. A 
kirándulást az őszi szünet idején 
valósítottuk meg, hogy iskolánk 
tanítási rendjét ne zavarjuk. 

Október 25-én indultunk 
és három napot tartózkodtunk 
Kárpátalján. Az első nap prog-
ramjában Munkács és Ungvár, a 
másodikon Szolyva, a Vereckei-
hágó és Beregváron a Shőnborn 
Kastély szerepelt. A harmadik 
napon reggel Beregszászra a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolára mentünk, 
ahol az intézmény történetével, 
működésével, illetve a várossal 
ismerkedtünk. Ezután utunk a 
Tiszahátra vezetett, ahol az ott 
élő emberek életével, kultúrá-
jával ismerkedtünk. A Tisza 
mentén több településen meg-
fordultunk, mire Péterfalvára, 
utunk célállomására érkeztünk. 
A Református Líceumban nagy 
szeretettel fogadtak bennünket. 

Nagyon köszönték, hogy őket 
választottuk. Az intézmény 
az ukrán államtól semmilyen 
támogatást nem kap. Működé-
sét a magyar állam segíti, illetve 
adományokból tartják fönn 
magukat. Az igazgatónő és az 
esperes úr bemutatta az iskolát 
és a kollégiumot. A diákok több 
mint 90%-a kollégista.

Tantestületünk tagjainak 
adományaiból 260.000 forintot 
sikerült összegyűjteni, illetve 
tartós élelmiszereket, iskola-
szereket, tankönyveket, köny-
veket, fénymásolópapírt vit-
tünk a pénzadományon kívül. 
Közös ebéden vettünk részt az 
ottani kollégákkal, ahol további 
részleteket ismerhettünk meg 
az iskola életéből. Megtapasz-
taltuk, hogy nagy szükség van 
az anyaországi támogatások-
ra. Mielőtt haza indultunk, 
Tiszaújlakon megkoszorúztuk 
a Turul emlékművet.

A szálláshelyünk 
Mezőkaszonyban volt, ahol 
egy panzióban és családoknál 
voltunk elhelyezve. Itt igazi 
magyaros vendégszeretetben 
volt részünk. Sok élménnyel, 
tapasztalattal gazdagodva in-
dultunk haza. Szívünkbe zártuk 
a Kárpátalján élő magyarokat, 
akiknek nagyon küzdelmes az 
életük, mindennapjaik. 

Bízunk benne, hogy nem 
egyszeri találkozásban volt 
részünk, hanem lesz ennek 
folytatása...

A Mezőkövesdi Szent László 
Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola nevelőtestülete

A volt Martos Ferenc, 
ma Bárdos Lajos 
általános iskolában 
1965-ben végzett 8.b 
osztály október 17-én 
tartotta 50 éves osz-
tálytalálkozóját. 
Szép őszi szombat délután 
iskolánk zsibongójában 
volt a gyülekező. Gáspár 
Erzsébet igazgatóhelyettes 
a tablónkat is előkerestette, 
majd az osztálytermünk-
be mentünk. Ott aztán 
mindenki beszámolt az 
elmúlt évek történéseiről, 

majd elhunyt tanárainkra és 
osztálytársainkra emlékezve 
gyertyát gyújtottunk.

Osztályfőnökünk Mátrainé 
Márta néni, idős korára való 
tekintettel nem tudott részt 
venni a találkozón.

A beszélgetés után a 
Millenium étterem várt 
bennünket finom vacso-
rával, ahol természetesen 
tovább folyt a jó hangulatú, 
vidám beszélgetés. Jó lenne, 
ha 5 év múlva ugyanígy ta-
lálkozhatnánk mindannyian 
egészségben!

Pap Istvánné és Barta Józsefné szervezők

A Magyar Kultúra Napjára emlékezve talán nem érdektelen az a levél, hogyan hívta meg 
egykor a Kassai Hóstya iskolamestere Fáy István uramat, Abaúj-vármegye főassessorát. 
Az előkerült, már erősen molyette levél teljes terjedelemben a következőképpen hangzik:

„Tekintetes s Jó Uram!
Hogy Isten Keglmedet, és minden hozzá tartozoit Lelkj és Testi kivált áldása-

ival boeségessenn szeresse kivánom.
Isten utánn koronás királyunk oe felsége keglmességéboel kj mutatva Helyenn 

valamennyire épuelt scholánkbélj Classisokonn lévoe Gyermekink s Iffjacskáink nyári 
koezoenséges  Examenynyeket  nézvénn ebb foeképpenn, azok eloemenetellyeket, 
termiválvánu p. Dje 21. psentis Mensis, kérem alázatossann és szeretettel kglmedet, 
ha szuekségessebb és szorgalmatossabb  némelly kuelsoe munkája halladékjával míg 
lehet, az említett regg reggelj hetedik órájánn jelen lennj, és maga jelenlitivel akkori 
solemnitásokat  koevetkezendoe edgy nehány orakonn meg ékesítenj ne terheltessék. 

Tselekedvénn kglmed ezzel Isten eloett kedves dolgot, és oentvénn  a 
Tanulokbann  szivesebb igyekezetet ez ideig  hasznossan comtimált Tudomá-
nyok gyakorlására. Hozza Isten kglmedet hozzánk kivánt ábrázattal, és életet 
dicsoessége eloe vitelire. Haza és Hazánk javára tarcsa meg kivánom. 
                           A Kassaj Hostátonn Dje 12. Inlij Anno 1700.
                                                          Maradvánn
                                        A kglmed szolgálattyára készenn
                                A Kassai H.C. D. Schola Tanító Mestere
                                                        Tsétsi János
                                A levél külzete a következő:
                                 Tekintetes s nemzetes Fáy István Uramnak n. Abaújvár fő 
Assessorának bizodalmas nagy s jó uramnak oe keglmének.”

Találta: Szlovák Sándor                  

 VIZSGAI MEGHÍVÓ 1700-BÓL
(Így írtak, fogalmaztak 300 évvel korábban)
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A Karitász tevékenységének 
egyik mottója is ez, hiszen segí-
teni csak így lehet: teljes szívből, 
hálát nem várva érte, nélkülözve 
a kicsinyességet, sértődést és 
imádkozni azokért, akiket Isten 
szeretetünkre bízott.

A nyári pihenő után munkához fogtunk. 
Elérkezett az iskolakezdés. Ez igen nagy 
feladatot ró a családokra. Több gyerme-
ket nevelvén több a kiadás is. Tizenhat 
nehéz sorban élő családnak sikerült 
megkönnyíteni az iskolakezdést: 5.000 
forintos vásárlási utalványt tudtunk 
átadni nekik. Köszönettel vették – igaz, 
ez nem fedezte a kiadásokat, de nagy 
öröm volt számukra, hogy gondoltunk 
rájuk! Gondolván arra is, hogy az ősz 
már hidegebb napokkal párosul, ruha-
osztással kedveskedtünk a családoknak. 
Így jól jött a meleg holmi, zárt cipő. Ezt 
is köszönettel vették, és a gyerekek is 
örömmel válogatták ki a szükséges hol-
mikat. Az iskolakezdésre 200 családnak 
tudtunk élelmiszercsomagot adni, ezzel 
is enyhítettük a kiadásokat.

A magyar testvéreink lakta Kárpát-
alján az emberek most még nagyobb 
szegénységben élnek, mint eddig. 
Minden adományt szívesen fogadnak. 
Sándor atya segítségével 30 zsák ruhát 
juttattunk el Kárpátaljára. Ha ezzel az 
adománnyal, csak egy kicsi örömet, 
mosolyt tudtunk csalni az arcokra, már 
megérte. Kétszer segít, aki gyorsan segít.

Az Egri Karitász Központ két rászo-
ruló családnak juttatott új, széntüzelésű 
kályhát. A hideg idő beálltával jó szolgá-
latot tesznek a nehéz sorsú nagycsalá-
dosoknak. Ezúttal is köszönjük, hogy a 
mezőkövesdi karitász csoport pártfogolt-
jai is részesülhettek a fűtőeszközökből.

Szent Erzsébetre emlékezve novem-
ber 22-én vasárnap a reggeli és délelőtti 
szentmisék után 500 db „Erzsébet 
kenyeret” osztottunk szét a templomból 
kijövő híveknek. Szent Erzsébet legen-
dája szerint már kis gyermekként is nagy 
érzékenységet mutatott a szegények 
iránt. Gyakran vitt számukra élelmet, 
ajándékokat, környezetének tilalma el-

lenére. Egy téli napon, mikor kötényébe 
rejtve alamizsnát vitt, szembe találko-
zott apjával, akinek kérdésére, mit rejt 
ruhájában, azt felelte: rózsákat. S mikor 
a hitetlenkedő előtt feltárta kötényét, az 
valóban friss rózsákat láthatott benne. A 
szegények patrónusa volt, megosztotta 
szinte mindenét velük. Rövid életet élt, 
de annál több volt a tartalom. Példát 
adott nekünk, hogy ne felejtkezzünk 
el a szegényekről, rászorulókról. Ebből 
merítsünk erőt, kövessük példáját, hogy 
minél több embernek tudjunk segítsé-
get nyújtani! Nem véletlen, hogy Szent 
Erzsébet a Karitász védőszentje.

December 5-én a Kavicsos-tó körül 
megrendezendő Mikulásfutás résztvevői 
a Karitász rászorultjainak ajánlották fel 
az adományokat. Köszönet a szerve-
zőknek: Jacso Annamáriának és Győri 
Mikinek, valamint a szponzoroknak. 
Nélkülük nem jöhetett volna létre ez a 
nagyszerű program!

Minden karácsonykor maga a sze-
retet jön el közénk. Erre készülve tartós 
élelmiszert gyűjtöttünk a templomban 
és a Coop áruházakban. Ezt kiegészítve 
300 csomagot készítettünk és adtunk 
át a nehéz sorban lévőknek, nagycsa-
ládosoknak. Ezzel is hozzájárultunk a 
karácsony ünnepéhez: legyen mit tenni 
az asztalra. Egy kis szeretetet csempész-
tünk bele az ünnepbe. Mert jót tenni jó! 
Mi már megtapasztaltuk, kívánjuk, hogy 
más is megtapasztalhassa ezt az érzést. 
Ezt nem lehet felcserélni semmivel. 
Ezzel is, reméljük, elvittük, s elvisszük 
Krisztus szeretetét. Mert ha szeretet 
nincs bennünk, csak pengő ércek va-
gyunk. Mit sem használ a másiknak.

Köszönet a NYÍRZEM Zrt. keres-
kedelmi igazgatójának, Ivánkai Csaba 

úrnak, hogy lehetővé tette a tartós 
élelmiszergyűjtést. Isten áldja munkáját! 
Minden adakozónak is köszönjük, Isten 
áldja meg Őket!

Köszönet városunk önkormányzatá-
nak, hogy idén is lehetővé tették a kará-
csonyi előtti ételosztást. A babgulyásból 
400 adagot juttathattunk a rászorulóknak, 
melyhez a kenyeret a Rozetta Coop Kft. 
ajánlotta fel. Köszönjük támogatásukat!

Nem tudjuk orvosolni a szegénység 
kérdését „Szegények mindig lesznek 
veletek” mondja Jézus. Ennek oka, hogy 
az emberiség inkább hajlik az önzés és a 
szeretetlenség felé.

A kenyér mellé és a többi mellé, amit 
a rászorulóknak adunk, valami többet kell 
adni, ami nem kézzel fogható. Azt az ele-
delt, amiről Jézus a kenyérszaporítás után 
mondta:  „Ne olyan eledelért fáradozza-
tok, amely megromlik, hanem olyanért, 
amely megmarad az örök életre! ...Én 
vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, 
többé nem éhezik, és aki bennem hisz, 
soha nem szomjazik.” /Jn. 6,23-25/ Az élet 
kenyerét kell adnunk a tartós élelmiszer-
ben, a ruhában. Ez talán a legnehezebb 
feladat. Ha igyekszünk úgy odafordulni 
az emberekhez, mint ahogy Jézus is tette, 
biztosan lesznek sikereink ezen a téren is.

Soha nem arra fognak emlékezni 
a szegények, hogy mit adtunk nekik, 
hanem arra, hogy azt hogyan tettük. 
„Most azért megmarad a hit, a remény, 
a szeretet, ez a három: de ezek között 
legnagyobb a szeretet.” /1 Kor. 13.13/

Törekedjünk Mindnyájan a szere-
tetre! Adja a Jó Isten, hogy idén is sok 
embernek segíthessük! Mindannyiuknak 
békés, boldog új esztendőt kívánok!

Árvainé Barczi Ágnes
karitász csop. vez.

Igazán segíteni 
csak szeretetből, szeretettel lehet!

Kárpátaljára látogattak a kövesdi pedagógusok

50 éves 
osztálytalálkozó

Tartós élelmiszert, 
ruhát és meleg ételt is 

osztottak a Mezőkövesdi 
Karitász Csoport tagjai 

a rászorulóknak
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INTERJÚ

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
január 24–30-ig

VITALITÁS Gyógyszertár
(a TESCO épületében)

január 31–február 6-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

február 7–13-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

január 30.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

február 6.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

február 13.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban 2016. január 5. és 18. kö-
zött 1 házasságkötést és 12 halálesetet 
anyakönyveztek. Ezek közül az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez.

Házasságkötés
Farkas Péter – Karcagi Réka

Haláleset
Dobó Sándorné 85 éves,
Nyeste Istvánné 78 éves

mezőkövesdi lakos.

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

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 17 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
A következő alkalom: február28.

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
Február 20-án (szombaton) 11 órától 
jegyeskurzus indul.
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

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

Programajánló
Január 30. szombat

19 órától Kertbarát Klub Farsangi Batyusbál 
a Közösségi Házban

Február 10. szerda

14 óra 30-tól Jégkirálynő – zenés mesejáték 
a Nektár Színház előadásában a Közösségi Házban

Február 12. péntek 
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig Véradás a Közösségi Házban

Február 13. szombat

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

Február 17. szerda

17 órától Két karodban – verses összeállítás a Jónás 
Zoltán összeállításában a Városi Könyvtárban

Február 18. csütörtök

18 órától Egy csók és más semmi – zenés vígjáték 
2 részben a Fogi Bulvárszínház előadásában 
a Közösségi Házban

Február 20. szombat

21 órától Kárpátia koncert a Városi Sportcsarnokban

Január 30. szombat

8 óra 45 perctől 32. Matyó pékség (Kis Matyó) Rapid 
Open sakkverseny az Abkarovits Jenő tér 1. alatt

Február 10. szerda 
18 órától Mezőkövesdi KC – Csurgói KK NBI-es fér-
fi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Február 13. szombat 
14 órától Mezőkövesd Zsóry FC – Putnok FC 
felkészülési labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

Február 13. szombat 
18 órától Mezőkövesdi KC – Eger SBS NBI-es férfi 
kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Stopper

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

Meghívó

A Matyó Múzeum  és a
Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2016. február 5-én (pénteken) 14 órára
„75 éves a Zsóry” 

Tárgyi emlékek és dokumentumok 
a fürdő történetéből

című kiállításának megnyitójára.

A kiállítás Szlovák Sándor gyűjteményének 
anyagából készült.

A kiállítást megnyitja: 
Dr. Fekete Zoltán, 

Mezőkövesd polgármestere

A kiállítás 2016. április 15-ig 
látogatható. 

Matyó Múzeum 
Mezőkövesd, Szent László tér 8.

A kiállítás megvalósulását támogatta:

A szakember játékosként 
is kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el, ragyogó 

edzői pályafutását szintén nagy 
sikerek, bajnoki- és Magyar 
Kupa aranyérmek, illetve 
dobogós helyezések „kövezik”. 
Emellett 2013 decemberétől 
majdnem egy évig a magyar 
válogatott szövetségi kapitá-
nyaként dolgozott. Pintér Attila 
irányításával január 4-én kezd-
te meg labdarúgócsapatunk a 
felkészülést. Tapasztalt, rutinos 
és sikeres, aki a pályán és edzé-
seken is megköveteli labdarú-
góitól a kemény munkát, profi 
hozzáállást és fegyelmet.

– Miben rejlik az Ön módsze-
rének sikere? Mennyire sike-
rült a kövesdi játékosoknak, 
illetve a klubnak felvennie az 
Ön által diktált tempót?
– Úgy gondolom, még nem töl-
töttem itt elég időt ahhoz, hogy 
mindent sikerüljön megvalósí-
tanom abból, amit elterveztem, 
de Tállai András elnök úrral 
folyamatosan beszélünk és 
egyeztetünk az elképzelése-
imről. Véleményem szerint az 
eddigi sikereket az alázatnak, 
illetve annak köszönhettem, 
hogy játékosként és edzőként is 
mindig a maximumra töre-
kedtem, nem ismertem semmi 
mást, csak a győzelmet.

– Milyen jellegű munkát 
végeztek el az elmúlt mint-
egy három hétben?
– Ebben az időszakban első-
sorban a fizikai felkészítés, 
valamint a pályán egymás 
mellett játszó focisták játéká-
nak összecsiszolása szerepelt a 
feladatok között. Vannak kisebb 
nehézségeink, de úgy gondo-
lom, hogy mindent összevetve 
jól haladunk, a srácok szépen 
fokozatosan elsajátítják a poszt-
juknak megfelelő feladatokat.

– Hogyan vélekedik a 
játékoskeret erősségéről és az 
új játékosok képességeiről?
– Az a célunk, hogy még 
hozzunk olyan játékosokat, 
akik segíteni tudják a csapa-
tot a feljutás elérésében. Azt 
viszont tudni kell, hogy a téli 

időszakban nehéz meghatá-
rozó játékosokat igazolni. Az 
újak közül Tóth Bence és Mihai 
Nicorec egyaránt nagyon jól 
képzett támadó középpályá-
sok, az edzések alapján úgy 
látom, hogy hasznos tagjai 
lehetnek a csapatnak. Horváth 
Tamást nem kell különösebben 
bemutatni, hiszen játszott itt 
Kövesden, innen hívtam be a 
válogatottba is, ahol nagyon jó 
tapasztalatokat szereztem róla. 

– Milyen szemléletű és 
stílusú csapatot láthatnak a 
szurkolók tavasszal?
– Bárhol dolgoztam, mindig az 
volt a szemléletünk, hogy ered-
ménytől függetlenül mindent 
meg kell tenni a győzelemért. 
Ha ez tesszük, vereség esetén is 
emelt fővel jöhetünk le a pályá-
ról, mert a szurkolótáborunk is 
látni fogja, hogy teljes erőbedo-
bással törekedtünk a sikerre.

– Milyen feladatok várnak még 
a csapatra a bajnoki rajtig?
– Ki kell alakítanunk a 
kezdőcsapatot és a játékrend-
szerek hatékony elsajátításán 
is dolgozni fogunk, remélem, 
hogy elég lesz erre a tavaszi 
rajtig rendelkezésre álló idő. 
Emellett nagyon bízom benne, 
hogy sikerül még játékosokat 
igazolnunk azokra a posztokra, 
ahol szükség van az erősítésre.

– Mennyire tartja fontos-
nak a szurkolók és vezetők 
támogatását?
– Csapat nincs szurkolók nél-
kül, illetve szurkolók sincsenek 

csapat nélkül és ez az egész 
nincsen vezetők nélkül. Nagy 
eredményeket és nagy célokat 
csak közösen érhetünk el. Azt 
látva, hogy mennyien járnak az 
edzésekre és edzőmeccsekre, 
megállapítható, hogy az itt élők 
nagyon szeretik a labdarúgást, 
az ő támogatásukra pedig 
nagyon nagy szükségünk van. 
Természetesen nekünk min-
dent el kell követnünk azért, 
hogy a szurkolóinkat kiszolgál-
juk, akiket szeretnék megkérni 
arra, hogy akkor is buzdítsanak 
és segítsenek minket, ha esetleg 
hullámvölgybe kerülünk.

Egy kőkemény edző, 
határozott személyiség. 

De milyen is Pintér Attila 
a magánéletében? A szur-
kolókat, mezőkövesdieket 

nemcsak az eredmények 
érdeklik, a helyieknek az is 
fontos és érdekes, hogy ki 
az az ember, aki változást 

hoz az életükbe. Ki az, 
akitől várják és remélik az 

NBI-be való feljutást...

– Mit jelent az Ön számára a 
maximalizmus? Mennyire van 
ez jelen a magánéletében?
– Ha belekezdek valamibe, azt 
a lehető legjobban akarom elvé-
gezni, például nagyon szeretek 
horgászni és ha a vízparton 
vagyok, akkor szeretnék minél 
több halat fogni. Azt gondo-
lom, hogy csak a maximaliz-
mus vihet előre, mert ha valaki 
nem teljes odaadással végzi azt, 

amibe belekezd, akkor sohasem 
lesz eredményes. Ezt mindig el-
vártam magamtól, kollégáimtól 
és elvártam a játékosaimtól is, 
talán ennek köszönhető, hogy 
ilyen fiatalon 14 érmet tudok 
felmutatni. Hozzáteszem, hogy 
ezt a segítőim és a játékosaim 
nélkül soha nem érhettem 
volna el. Természetesen voltak 
olyanok korábban a csapataim-
ban, akik lemorzsolódtak, de 
azok, akik maradtak, bebi-
zonyították, hogy maximális 
odafigyeléssel és fegyelemmel 
lehet eredményt elérni.

– Mennyi időt tud szakítani 
kikapcsolódásra?
– Nagyon keveset, főleg akkor, 
ha van csapatom, hiszen folya-
matosan követni kell a világ fut-
ballját. Ha valamiről lemaradok, 
akkor a csapatom is lemarad. 
Fontos a folyamatos fejlődés az 
előrelépés érdekében.

– A családja életében van-e 
szerepe a labdarúgásnak, 
beszélnek-e otthon a foci-
ról, illetve a munkájáról?
– A nejem nagyon szereti a 
labdarúgást és hála égnek a 
fiam is, így nálunk minden-
napos téma a foci, akár a saját 
munkámról és csapatomról, 
akár egyéb focival kapcsola-
tos témáról van szó. Mindezt 
az édesapámnak köszönhe-
tem, ugyanis ő szerettette 
meg velem ezt a sportágat.

– Mit jelent az Ön számára 
a labdarúgás?
– Mindent.

Pintér Attila szemé-
lyében januártól 

neves szakember, 
korábbi szövetségi 

kapitány irányítja a 
Mezőkövesd Zsóry 

FC felnőtt csapatát, 
akivel magánéletéről 

is beszélgettünk.

A profizmusról, 
és aki 
mögötte 
van

Bódi K.
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KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 4/2015. (II.26.) sz. szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 
rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat átvállalja azoknak a mezőköves-
di állandó lakosú személyek 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének egy-
hetes gyakorisággal történő elszállításának szemétszállítási díját, ahol kizárólag
a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő
b) az Szt. 50. § (1) bekezdés ga-gb) pontjai szerint 
közgyógyellátásban részesülő, vagy 
c) az a)-b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek, vagy
d) az a)-c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, és kizárólag 
ezen személyek családjában élők, valamint gyámság-, gondnokság alatt álló 
személyek laknak; és az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a (2) 
bekezdésben foglaltakat. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény csak azokat a személyeket illeti meg, 
a) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában a kérelem be-
nyújtását megelőző hónap jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, (114.000.-ft)
b) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában kizárólag 70 évet 
betöltött személyek élnek, és a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme 
alapján számított egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjmi-
nimum 500 %-át, (2016.évben 142.750.-ft)
c) aki egyedül él és a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme alapján 
számított egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének az 550%-át. (2016.évben 156.750.-ft)

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges:
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 2016. évben megküldött elszámoló lap fénymásolatát,

és 
a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 1 havi nyugdíjszelvény fénymá-
solatát, aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, annak a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző hónap bankszámlakivonatának eredeti, 
vagy másolati példánya, ennek hiányában a számlavezető bank igazolása a 
jövedelemről
(pl. aki 2016. január hónapban nyújtja be a kérelmét és postai szelvényen 
kapja a nyugdíját, annak a kérelem melléklete a 2015. évi december havi 
nyugdíjszelvény és a nyugdíjfolyósító 2016. januárjában küldött összesítője.)
A kérelmek beadási határideje:  február 15.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ TÁMOGATÁS A 2016. ÉVRE
TÁJÉKOZTATÁS

A támogatás igénylésének és a 
felhasználásának szabályai:
1. A jogosultság szabályai:
A támogatásra azok a Mezőkövesd város 
közigazgatási területén lakóhellyel rendel-
kező, korhatár előtti ellátásban, átmeneti 
bányászjáradékban, öregségi nyugdíjban, 
rokkantsági ellátásban és időskorúak 
járadékában részesülő személyek jogosultak, 
ahol a családban az egy főre eső jövedelem 
nem haladja meg a kérelem benyújtását 
megelőző hónapban a  mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum ötszörösét, 2016. évben az 
érvényes jövedelemhatár: 156.750.-Ft/fő.

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

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

A kérelem benyújtásakor mellékelni 
szükséges az igénylő és családjának a 
kérelem benyújtását közvetlenül meg-
előző egy havi jövedelmének (típusának 
megfelelő) igazolását.

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
2016. évben megküldött elszámoló lap 

fénymásolatát,
és 

a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 
1 havi nyugdíjszelvény fénymásolatát, aki a 
nyugellátását folyószámlára utalással kapja, 
annak elegendő a kérelem benyújtását 

közvetlenül megelőző hónap bankszámlaki-
vonatának eredeti, vagy másolati példánya, 
ennek hiányában a számlavezető bank 
igazolása a jövedelemről.

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

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

A szigorú számadásos utalvány más 
személyre nem ruházható át! A 2016. 
december 31-ig fel nem használt 
utalvány készpénzre nem váltható át! A 
tárgyévben megállapított támogatás fel 
nem használt része a tárgyévet követő 
év január 31.  napjáig külön érvényesítés 
nélkül felhasználható.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

A támogatás igénylésének és a 
felhasználásának szabályai:
1. A jogosultság szabályai:
A támogatásra azok a Mezőkövesd város 
közigazgatási területén lakóhellyel rendel-
kező személyek jogosultak, ahol a családban 
az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 
a kérelem benyújtását megelőző hónapban 
a  mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
ötszörösét, 2016. évben az érvényes jövede-
lemhatár: 156.750.-Ft/fő.

A támogatás igényelhető a Mező-
kövesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági és Szociális Iroda ügyfélszolgá-
latán. Az igény az erre szolgáló nyom-
tatványon személyesen, vagy családtag 
közreműködésével terjeszthető elő.

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

A kérelem benyújtásakor mellékelni szük-
séges az igénylő és családjának a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző egy 
havi jövedelmének (típusának megfelelő) 
igazolását, valamint a személyazonosító 
igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány fénymásolatát

A jogosultságot megállapító határo-
zattal egyidejűleg kérelmezőnként, 1 db 10 
alkalomra szóló kedvezményes belépésre 
jogosító,  szigorú számadású utalvány kerül 
átadásra a kérelmező részére.

2. Az utalvány felhasználásának 
szabályai:
A kedvezményes, nyugdíjas Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő belépő vásár-
lásakor az ellátást igénybe vevőnek 
személyenként és alkalmanként 
260.-Ft-ot kell fizetni, melyhez az 
önkormányzat 540.-Ft támogatást 
nyújt. A Zsóry fürdőbe belépés előtt 
személyenként át kell adni az utal-
vány tőszelvényét (ez tartalmazza a 
jogosult nevét, a határozatszámot, va-
lamint a személyi igazolvány számát), 
1 db perforált szelvényt és fel kell 
mutatni a személyi igazolványt, va-
lamint a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt!

Az 540.-Ft önkormányzati támo-
gatás a fürdő üzemeltetője részére 
kerül átutalásra, a felhasználást 
követően.

A szigorú számadásos utalvány 
más személyre nem ruházható át! 
A 2016. december 31-ig fel nem 
használt utalvány készpénzre nem 
váltható át! A tárgyévben megálla-
pított támogatás fel nem használt 
része a tárgyévet követő év január 
31. napjáig külön érvényesítés 
nélkül felhasználható.

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
a Mezőkövesden lakóhellyel rendelkező személyek kedvezményes Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépésének támogatásáról

TÁJÉKOZTATÓ
a nyugdíjas személyek kedvezményes Zsóry Gyógy- és Strandfürdő belépésének támogatásáról

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

48-as hősök útja április 26.
Ádám u.  május 27.
Ady Endre u. (páratlan) március 22.
Ady Endre u. (páros) március 23.
Ágnes u.  március 4.
Akácfa u.  április 29.
Albert köz  május 27.
Alkotmány u. (páratlan) március 5.
Alkotmány u. (páros) március 18.
Állomás u.  június 6.
Alma u. (páratlan) május 11.
Alma u. (páros) május 13.
Anikó u.  március 4.
Anna köz  április 26.
Antal u.  június 15.
Arany János u. március 22.
Babits Mihály u. április 1.
Bagoly u.  június 14.
Bajcsy-Zs. Endre u. február 26.
Balassi Bálint út február 9.
Balogh Ádám u. április 25.
Barack u.  május 24.
Barack u.  május 26.
Bartók Béla u. február 4.
Báthory u.  április 25.
Béla u.  május 6.
Bem apó u.  május 12.
Bercsényi u. április 1.
Berkenye köz március 5.
Berzsenyi Dániel u. február 8.
Bezerédi u.  április 1.
Bocskai u.  április 1.
Bogácsi u.  június 14.
Bogáncs köz március 5.
Budai Nagy Antal u. február 11.
Búzavirág u. február 5.
Bükkfa köz  április 27.
Cseresznye u. (páratlan) május 4.
Cseresznye u. (páratlan) május 5.
Cseresznye u. (páratlan) május 9.
Cseresznye u. (páros) május 9.
Cseresznye u. (páros) május 10.
Cserfa u.  április 25.
Csokonai u.  február 9.
Dala János u. május 30.
Damjanich u. május 31.
Dávid u.  május 13.
Deák Ferenc u. február 23.
Dinnye u.  május 26.
Diófa u.  március 24.
Dohány u.  június 7.
Dorottya u.  február 23.
Dózsa György u. (páratlan) január 25.
Dózsa György u. (páros) január 26.
Dr. Lukács Gáspár u. május 30.
Dr. Papp Zoltán u. február 22.
Edit u.  május 4.
Egressy Béni u. február 5.
Egri út  február 3.
Elvira u.  május 9.
Emese u.  február 10.
Emma u.  február 10.
Eötvös u.  március 31.
Eper u.  május 27.
Erkel Ferenc u. február 5.
Erzsébet királyné u. február 9.
Erzsébet királyné u. február 10.

Erzsébet királyné u. február 11.
Esze Tamás u. április 1.
Eszter u.  február 10.
Éva u.  május 4.
Farkas Márton u. május 3.
Fecske u.  június 13.
Ferenc u.  június 9.
Fűzfa u.  március 5.
Fűzfa tér  március 5.
Gaál István u. május 27.
Gábor Áron u. február 2.
Galagonya u. február 9.
Galamb u.  június 13.
Gárdonyi u.  január 26.
Gém u.  június 7.
Gergely u.  május 13.
Gesztenye u. február 9.
Gizella út  március 4.
Gólya u.  június 22.
Gróf Bethlen István u. április 27.
Gróf Bethlen István u. április 28.
Gróf Zichy János u. június 7.
Gyertyán köz április 28.
György u.  május 13.
Gyula u.  május 30.
Hársfa u.  március 24.
Hattyú u.  június 14.
Honvéd u.  április 25.
Hoór köz  május 12.
Hóvirág u.  február 1.
Hóvirág u.  február 3.
Hősök tere  március 24.
Hunyadi u.  május 4.
Ibolya u.  február 22.
Ifjúság útja  június 6.
Ildikó u.  március 4.
Ilona u.  április 26.
Illyés Gyula u. február 9.
Imre u.  május 25.
Irén u.  május 9.
István u.  június 14.
János u.  június 7.
János u.  június 8.
Jázmin u. (páratlan) január 29.
Jázmin u. (páros) február 1.
Jegenyesor (páratlan) március 5.
Jegenyesor (páros) március 21.
Jezsuiták tere június 28.
Jókai Mór u. február 2.
Jolán u.  május 6.
József u.  június 9.
József Attila u. április 27.
Judit u.  április 26.
Juharfa u.  március 4.
Juhász Gyula u. február 9.
Júlia u.  május 9.
Károly u.  május 30
Katalin u.  február 12.
Katalin u.  február 22.
Kelemen u.  június 15.
Kereszt köz  május 30.
Kisjankó Bori u. március 24.
Kiss István u. június 7.
Klapka György u. május 30.
Klára u.  május 4
Klementína u. június 16.
Kodály Zoltán u. február 4.

Kossuth Lajos u. május 3.
Kosztolányi u. február 3.
Kovács köz  április 27.
Kökény köz  március 24.
Kölcsey u.  február 1.
Körisfa u.  március 23.
Körte u.  május 26.
Köszméte u. május 27.
Krúdy Gyula u. április 1.
Kürt u.  május 12.
Lajos köz  május 13.
László Károly u. április 26.
Legelő u.  május 23.
Lehel u.  május 12.
Lenke u.  május 9.
Liliom u.  február 26.
Liszt Ferenc u. február 4.
Lövői u.  május 5.
Madách u.  május 30.
Magdolna u. (páratlan) február 29.
Magdolna u. (páros) március 3.
Mák u.  március 2.
Mandula u.  február 10.
Margit u.  május 4.
Mária u. (páratlan) február 25.
Mária u. (páros) február 26.
Márta u.  április 26.
Martinovics u. május 30.
Mártírok u.  április 28.
Martos Ferenc u. március 23.
Mátyás u. (páratlan) február 29.
Mátyás u. (páros) március 2.
Mátyás király u. (páratlan)  június 21.
Mátyás király u. (páros) június 28.
Meggy u.  május 30.
Mészáros Lázár út június 7.
Mihály u.  június 8.
Mikszáth Kálmán u. május 26.
Mindszenty József u. június 6.
Mogyoró köz április 26.
Móra Ferenc u. június 7.
Móricz Zsigmond u. február 8.
Morvay János u. április 25.
Muskátli u.  március 4.
Nagy Pál u.  február 24.
Naspolya u. május 26.
Nefelejcs u.  február 29.
Nyárfa u.  április 25.
Olga u.  március 4.
Orgona köz  március 22.
Őszirózsa u. január 28.
Pacsirta u.  június 8.
Pál u.  május 6.
Patak u.  április 26.
Patkó köz  április 26.
Petőfi Sándor u. január 25.
Pipacs u.  február 29.
Platán köz  április 27.
Radnóti u.  február 10.
Rákóczi u.  március 31.
Rezeda u.  március 18.
Rezeda u.  március 22.
Ribizli u.  május 24.
Rigó u.  június 22.
Rozmaring u. január 27.
Rozmaring u. január 28.
Salamon u.  május 25.

Sándor u.  június 9.
Sára u.  május 10.
Sárkány u.  február 23.
Sárkány u.  február 24.
Sarló köz  június 7.
Sas u.  június 21.
Sirály u.  június 14.
Sólyom u.  június 13.
Szamóca u.  május 27.
Széchenyi u. május 4.
Szegfű u.  március 4.
Szemere Bertalan u. május 3.
Szemere Bertalan u. május 4.
Szent László tér május 25.
Szilfa köz  április 26.
Szomolyai u. (páratlan) április 27.
Szomolyai u. (páros) április 28
Szőlő u.  május 23.
Takács István u. május 12.
Táncsics Mihály u. május 2.
Tardi u.  június 16.
Tavasz köz  február 4.
Temető u.  június 16.
Teréz u.  május 3.
Thaly Kálmán u. április 25.
Tiszavirág u. február 4.
Tóth Árpád u. április 1.
Tölgyfa köz  április 26.
Tulipán u.  február 29.

Mezőkövesdi VG Zrt. kéményseprő csoport 2016. évi sormunkaterve (Mezőkövesd – lakossági ingatlanok)
Váci Mihály u. február 4.
Vak Bottyán u. április 25.
Varga Pál u. május 25.
Varjú u.  június 23.
Vashíd u.  május 10.
Vasút u.  május 30.
Veréb u.  június 23.
Veréb u.  június 27.
Veronika u.  február 2.
Vilma u. (páratlan) február 22.
Vilma u. (páros) február 23.
Viola u.  március 4.
Vörösmarty u. január 26.
Zsófia u.  május 10.

A valós munkavégzés időpontja 
a nem várt feladatok előfordulása 

esetén változhat!
A kéményseprő a megadott időpont 

előtt is megjelenhet; ha nem tud 
bejutni az ingatlanba, akkor a fent 

megadott napon ismét megkísérli a 
munkavégzést.

Időpont egyeztetésre folyama-
tosan lehetőség van 

ügyfélfogadási időben 
(H, Sze: 800 – 1500; Cs: 800 – 1930) 
a 49/505-144 telefonszámon.

Mezőkövesdi VG Zrt.

Mozi
17 órától: Nagyon vadon – 
bolondos vadászidény
színes, magyarul beszélő, amerikai 
családi animációs film, 85 perc 

19 órától: Nagyfater 
elszabadul 
színes, magyarul beszélő, amerikai 
komédia, 102 perc

Február 10. szerda, Közösségi Ház

KERTBARÁT KLUBNAP, február 8. 17 óra
Előadó: Dr. Gyulai Iván ökológus a Miskolci Ökológiai Intézet a 
Fenntartható Fejlődésért Alapítvány igazgatója. Téma: mély-
mulcsos kertművelés a konyhakertekben, gyümölcsösökben
Helyszín: Közösségi Ház

Dr. Gyulai Iván 1993-ban indította el Gömörszőlősön a fenntartha-
tó fejlődést, a fenntartható falut, ahol a gyümölcsök permetezés 
nélkül is gyönyörűek, a megtermelt gyümölcsöket házilag aszalják, 
ahol a komposztálás fortélyait mesterfogásait jól ismerik és alkal-
mazzák, ahol a veteményes kert talaját nem úgy művelik, mint mi.

Mi is a mélymulcsos művelés?
Melegen tartja a talajt, ezért hamarabb lehet kezdeni a vetést, 
megőrzi a talaj nedvességét, nincs szükség gépi beavatkozásra 
a talaj fellazításához, segít megőrizni a talaj minőségét.

Jöjjön el és hallgassa meg az előadást! Szeretettel várjuk!

Matyó Kertbarát Egyesület
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SPORTKALAUZ

Négy edzőmérkőzést játszott 
le eddig a Mezőkövesdi KC első 
osztályú felnőtt csapata. 

Négy felkészülési mérkőzésen, s egy 
négynapos tiszaújvárosi edzőtáboron 
van túl a Mezőkövesdi KC. A Skaliczki-
gárda Japán ellen ugyan kikapott, de 
ezután  háromszor is győzött, Gyön-
gyösön és Balmazújvárosban egy-egy 
góllal, az Ózd ellen pedig tíz góllal. Míg 
a Gyöngyös ellen hiányolta, Skaliczki 
László vezetőedző az Ózd elleni mecs-
csen már látott fejlődést támadójáték-
ban a korábbiakhoz képest.
– Voltak pozitív momentumok, a 
beálló tudatos keresése, s igyekeztünk a 
széleket megtalálni. Az emberfölényes 
helyzetek értékesítésében láttam szép 
megoldásokat, s az is öröm, hogy az 
orosz Alexej Grigorjev személyében van 
balkezesünk, így nem vagyunk félolda-
lasak. Sokat forszírozzuk a rendezetlen 
védelem elleni játékot, a visszafutás 
alapkövetelmény. Szépen építkezünk, 
azon vagyunk, hogy a mozaikot össze-
rakjuk, s aki kijön, azt mondja, érdemes 
megnézni a képet – mondta Skaliczki, 
majd azt is elárulta, mi hiányzik még a 
tökéletes képhez.

– Védekezésben volt hiányérzetem a beálló 
körül még nem voltunk olyan jók. Amikor 
akciózni kell, akciózzunk, amikor tovább 
kell tenni a labdát, tegyük tovább. Ebben van 
még javítani valónk, mert lassúak, befogha-
tóak a labdáink – mondta Skaliczki László.

Az első tétmérkőzés február 3-án 
18 órakor vár az MKC-ra, az Orosháza 
ellen idegenben kell kivívniuk a Magyar 
Kupa négyes döntőjébe jutást.

Mezőkövesdi KC – Japán 23-28 (10-15)
A legtöbb gól: Szepesi 4, Antal, Benis, Bozoljac 3-3
B. Braun Gyöngyös – Mezőkövesdi KC 18-19 (11-10)
A legtöbb gól: Grigorjev 4, Füstös, Radnics 3-3
Mezőkövesdi KC – ÓAM Ózdi KC 35-25 (18-13)
A legtöbb gól: Grigorjev 7, Radnics 6, Antal, Kiss R. 5-5
Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK – Mezőkövesdi KC 
24-25 (12-15) A legtöbb gól: Grigorjev 6, Szepesi 5, 
Radnics, Antal 4-4

Futószalagon játszották 
az edzőmeccseket

Az MKC tavaszi bajnoki menetrendje (alapszakasz):
február 10. (szerda) 18 óra: Mezőkövesdi KC – Csurgói KK
február 13. (szombat) 18 óra: Mezőkövesdi KC – Eger SBS 
február 20. (szombat) 17 óra: SPORT36-Komló – Mezőkövesdi KC 
február 27. (szombat) 18 óra: Mezőkövesdi KC – Váci KSE 
március 4. (péntek) 18 óra: Kőnig-Trade Balmazújvárosi KK – Mezőkövesdi KC 
március 9. (szerda) 18 óra: Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 
március 12. (szombat) 18 óra: Orosházi FKSE-Linamar – Mezőkövesdi KC 

Nagyrédén, az Északi Régió Bokszversenyén és az 
országos Karácsony-kupán zárták az évet a mező-
kövesdi ökölvívók.

Kezdő ökölvívók számára rendeztek versenyt, amelyen a Me-
zőkövesd Zsóry ökölvívó szakosztályának öt sportolója lépett 
kötelek közé. Tóth Sándor és Berki Armand győzött, Burai Dávid 
döntetlent ért el, míg Burai Zsolt pontozásos vereséget szenve-
dett, Burai Ádámot pedig sérülés miatt leléptették. Tóth József 
edző a látottak alapján bizakodó, a gyerekek ügyesek, kreatívak 
és „van bennük fantázia”.
– Felemásak a tavalyi eredményeink. Az első félév nagyszerűen ala-
kult, de a folytatás különböző okok miatt elmaradt a várakozásoktól. 
Annyi örömünk azonban lehet, hogy rajta tudtunk maradni a Ma-
gyar Ökölvívó Szövetség ranglistáján – mondta a tapasztalt szakem-
ber a 2015-ös évről. Tóth József saját, valamint a kövesdi szakosztály 
tagjainak nevében is gratulált a jelenleg Egerben sportoló Paczók- 
testvérek kimagasló eredményeihez. Erik a felnőtt országos bajnok-
ságon bronzérmes lett, míg Patrik a serdülő korosztályban országos 
bajnoki címet, az Oroszországban rendezett korosztályos Európa 
Bajnokságon pedig bronzérmet szerzett. 

Ütős bemutatkozás Paczók Erik 
harmadik lett a felnőttek között
Bronzérmet szerzett a Hévízen rendezett 92. Férfi Felnőtt 
Országos Bajnokságon Paczók Erik. Az Egri Városi Sport-
iskola színeiben versenyző Paczók első mérkőzését 3-0 
arányban megnyerte Szabó Krisztián (KSI) ellen, a másodi-
kon viszont az első menetben vereséget szenvedett a későbbi 
bajnok, EB bronzérmes, miskolci Csóka Nándortól.
Paczók Erik hosszú kihagyás után két hónappal ezelőtt 
tért vissza, s bár még ifjúsági korcsoportba tartozik, elin-
dították a felnőtt bajnokságon.
– Nem gondoltam volna, hogy a dobogó harmadik fokára 
állhatok egy ilyen versenyen, de örülök neki. Az első napom 
jól sikerült, 3-0-a győztem le ellenfelemet, aki már régebb óta 
a felnőttek között szerepel. Bár jól éreztem magam a szorító-
ban, az elődöntő már húzós volt, nem ment úgy a boksz, aho-
gyan kellett volna, az is lehet, hogy túlizgultam. Tartottam a 
bajnokságtól, mert egy évet hagytam ki, de a két hónap alatt is 
sokat fejlődtem. Remélem, hogy máskor fényesebb éremmel 
térhetek haza – mondta Paczók Erik, aki nemrég súlycsopor-
tot váltott. Később talán profi, majd edző is lenne. Jelenleg a 
Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola tanulója.

Ismét bronzérmesek

a gimnázium 
kézisei

Háromszor győzött, egyszer 
döntetlent játszott, s egy vere-
séget szenvedett a kézilabda 
diákolimpia nyolcas döntőjében 
a mezőkövesdi gimnázium 
gárdája. A Mezőkövesdi KC 
utánpótlás játékosaira épülő csa-
pat a csoportmérkőzések során 
kétszer győzött, egyszer pedig 
döntetlent játszott. Az elődön-
tőre viszont egy utolsó perces 
piros lap miatt elveszítette Ko-
vács Bencét. A balatonbogláriak 
ellen meg is érezte átlövője 
hiányát a csapat, így a bronz-

mérkőzésen kellett helytállniuk, 
amely sikerült is, nagy szívvel, 
hétgólos hátrányból fordítottak 
az utolsó percben. A diákolim-
piát a veszprémi Medgyaszay 
István Szakképző Iskola nyerte. 
A torna gólkirálya Kiss Roland 
lett 33 találattal. A gimisek négy 
év alatt harmadszor szereztek 
bronzérmet a diákolimpián.
– Nagy hitük volt a fiúknak, 
nagyon nagyot küzdöttek. Ez a 
bronzérem inkább ezüstként, ha 
nem aranyként csillog szá-
munkra a szombati történések 

miatt. A mostani tornán nagyon 
erős volt a mezőny, de a döntőt 
is elérhettük volna – értékelt 
Molnár Ferenc.
– A fiúk odatették magukat, 
s ha erő már nem is volt, a 
szívük vitte őket. A város, az 
iskola és a klub hírnevét is 
öregbítette a csapat, nagyon 
jó volt a hozzáállásuk. Molnár 
Ferenc, a csapat edzője nagy 
szerepet játszott abban, hogy 
ezen a tornán eljutottunk a 
bronzéremig – mondta el 
Panyi Lóránd.

A csapat tagjai: Bartók Levente, 
Hostisóczki Tamás, Dohány Rajmund, 
Hangyel Norbert, Kiss Roland, Kovács Ben-
ce, Rozmán Benjámin, Sallai Máté, Pásztor 
Ákos, Üveges Krisztián, Tóth Zsolt, Balázs 
Márk Gyula, Bartók Botond. Testnevelő: 
Panyi Lóránd, edző: Molnár Ferenc.

Eredmények:
Szent László Gimnázium - Gábor Dénes 
Középiskola, Szeged 25-25 (9-10)
Szent László Gimnázium - Veres Péter 
Gimnázium, Balmazújváros 26-18
Szent László Gimnázium - Vetési Albert 
Gimnázium, Veszprém 23-21 (12-11)
Az elődöntőben:
Szent László Gimnázium - Balatonboglár, 
Mathiász János Szakképző Iskola 
16-22 (8-10)
Bronzmérkőzés:
Szent László Gimnázium - Veszprém, 
Vetési Albert Gimnázium 24-23 (10-15)

T. B.

Újra a jeges vízbe merült Bajzát László, aki 27 métert úszott a jég alatt védőfelszerelés 
nélkül. A Kövesdi Vasember január 24-én, immár 10. alkalommal tartott extrém sport-
bemutatót a Kavicsos-tóban. Laci fél fokos, másfél méteres vízben hajtotta végre a nem 
mindennapi „mutatványt”, amelyet több mint ezren néztek végig a partról. Az úszást a 
miskolci Neptun Speciális Mentőbúvár Csoport biztosította.

Jég alatt 
A KÖVESDI VASEMBER

bokri T. B.

T. B.

Jól teljesít az 
MKC új átlö-
vője, az orosz 
Grigorjev

Tovább 
erősítettek
Újabb három játékost igazolt 
a Mezőkövesd Zsóry FC NB II-es 
felnőtt együttese.  

Tóth Bence, Horváth Tamás és Mihai Nicorec után 
tovább erősítette keretét Pintér Attila csapata. 
A 26 esztendős Fröhlich Roland korábban több 
élvonalbeli csapatot, az MTK-t és a Pécset is 
erősítette, míg legutóbb a szintén NB I-es Pakson 
futballozott. A csatár hatszor kapott lehetőséget a 
tolnai gárdában ősszel, csapatunkhoz két és fél évre 
kötelezte el magát.

Két játékos, az egyaránt 1994-es születésű 
Sós Bence és Szilvási Péter Debrecenből tette át 
székhelyét városunkba a szezon végéig. Sós Bence 
középpályásként bevethető és több alkalommal is 
lehetőséget kapott a Debrecen NB I-es csapatá-
ban. Szilvási Péter védő, a hajdúságiak NB III-as 
együttesében 12-szer játszott, de korábban a német 
Fürth csapatában is szerepelt.

Bronzérmet szerzett 

az 5-6. korcsoportos fiú 

kézilabda diákolimpia 

döntőjében a Szent László 

Gimnázium és 

Közgazdasági 

Szakközépiskola csapata.

bokri bokri
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Tállai András, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium 
miniszterhelyettese, parla-
menti és adóügyekért fele-
lős államtitkár, országgyű-
lési képviselő, a rendezvény 
házigazdája beszédében a 
hagyomány- és értékőrzés-
re hívta fel a figyelmet. 
– Nagyon fontos, hogy 
megbecsüljük kincseiket. 
Vannak olyan települések, 
ahol az emberek fel sem 
ismerik saját értékeiket, 
nemhogy azt évtizedeken 
át megőrizzék, tovább-
vigyék, illetve átadják a 
következő nemzedéknek. 
A három matyó település, 
Mezőkövesd, Szentistván 
és Tard, nem ilyen. Itt olyan 
emberek élnek, akik tisztelik 
kultúrájukat, történelmüket, 
és méltó módon gondozzák 
és ápolják azt – emelte ki 
beszédében Tállai András.

Az est díszvendége dr. 
Csonka-Takács Eszter, a 
Szellemi Kulturális Örök-
ség Igazgatóság igazgatója 
volt, aki a matyó kultúrát, 
valamint Mezőkövesd, illet-
ve a három matyó település 
örökségük fennmaradásá-
ért végzett lelkiismeretes 
munkáját méltatta. 
– A matyó kultúra, a matyó 
örökség 2010-ben a Szellemi 
Kulturális Örökség Jegyzé-
kére történő, majd 2012-ben 
az UNESCO Az emberiség 
szellemi kulturális öröksé-
gének reprezentatív listájára 
való felkerülése mérföldkő 
volt az itt élő emberek és az 
egész ország számára. For-
dulópont volt azért, mert a 
matyó örökség láthatóvá vált 
az egész világ számára, illetve 
azért is, mert új lehetősége-
ket ad arra, hogy a matyó ha-
gyományt ismerő, megélő és 
szerető közösség identitásá-
ban fennmaradjon – mondta 
el az est díszvendége.

GÁLAMŰSOR A köszöntő gondolatok 
után a mezőkövesdi, tardi és szentistváni 
néptáncosok, valamint a MASZK Egye-
sület tagjai egy látványos, különleges 
dramaturgiájú műsort mutattak be. A 
„Nem úgy van most, mint volt régen” 
címet viselő összeállítás rendezője és 
koreográfusa Juhász László volt.
– A műsor koncepciójának elkészíté-
sekor arra törekedtem, hogy a tánc, a 
mozgás nyelvén bemutassuk, meny-
nyit és hogyan változtak a szokások, 
az értékrendek az elmúlt 60-70 évben. 
Párhuzamba állítottuk a régmúltat a 
mai világgal. Az este másik különleges-
sége, az a lánykarikázó koreográfia volt, 
amelyben az öt mezőkövesdi csoport 
nőtagjai, több mint negyvenen táncoltak 
– mondta el Juhász László. 

A matyó művészek a tánc, ének 
és mozgás eszközeivel mutatták be, 
mennyit és hogyan változott a világ. 
A jelenetek rávilágítottak a régi és új 
szokások közötti különbségekre, illetve 
elgondolkodtattak.

A nagy sikert arató gálaműsor-
ban öt mezőkövesdi néptánccsoport 
– a Matyó Néptáncegyüttes, a Matyó 
Népi Együttes, az Eszterlánc Gyer-
mek Néptáncegyüttes, a Százrózsás 
Néptáncegyüttes, a Rozmaring Nép-
tánccsoport –, a tardi Cseppecskék 
és Gyöngykaláris Néptáncegyüttes, a 
szentistváni Karító Néptáncegyüttes 
lépett színpadra. Ők táncukkal a régmúlt 
szokásait elevenítették fel. A mai kor 
egy-egy kifigurázott jelenetét pedig a 
Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör 
Egyesület tagjai tolmácsolták. 

A gálaműsorban a táncosok mellett a 
mezőkövesdi, szentistváni és tardi páva-
körök is színpadra léptek, akik népdalo-
kat énekeltek. 

A műsorban szereplő együttesek ve-
zetői, koreográfusai: ifj. Zsuráfszki Zol-
tán, Szabó Judit, Radicsné Hős Dorina, 
Zelei Ferenc, Molnár János, Bakondi 
István, Varró Petra, Kovács László, 
Ágfalvi György, Lévay Andrea, Juhász 
László, Szikszai Imre, Bartha Istvánné, 
Varga Józsefné voltak.

Az este során a Bürkös Zenekar 
kísérte a néptáncosokat, a színpadi hát-
teret, díszletet pedig Kiss Mátyás népi 
iparművész készítette. 

,,Nem úgy van most, 
mint volt régen

A régmúltat és a mai világot párhuzamba állító műsort láthattunk 
a Matyó Rózsa Ünnepének gálaestjén.

Molnár Zsanett

Tállai András Dr. Csonka-Takács Eszter

Százrózsás Néptáncegyüttes 
(Mezőkövesd)

Matyó Néptáncegyüttes (Mezőkövesd)

Karító Néptáncegyüttes
(Szentistván)

Mezőkövesdi Amatőr 
Színjátszó Kör Egyesület  

Tardi Pávakör 
Eszterlánc Gyermek 
Néptáncegyüttes (Mezőkövesd)

Cseppecskék és 
Gyöngykaláris 
Néptáncegyüttes (Tard)


