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Advent a készülődés időszaka. Négy 
hét, amikor a minket körülvevő világ, 
a feldíszített utcák, a kandelábereken 
csüngő fényfüzérek, az egyre hidegebb 
reggelek is segítenek a karácsonyra való 
ráhangolódásban, felkészülésben, ab-
ban, hogy megélhessük a hit, a remény, 
a szeretet és az öröm ünnepét.

Nem tudom, Önök hogyan vélekednek 
az ilyenkor hallható és látható reklámok 
dömpingjéről, de én évről évre azt érzem, 
az ünnep valódi jelentését megtalálni és 
megélni egyre nehezebb feladat. A média 
egy olyan „boldog” világot próbál elénk 
tárni, amelynek kulcsa abban áll, hogy 
ráébredjünk, mi az, amink nincs. E hamis, 
boldog világ szerint, ha azt megvásároljuk, 
már készen is van az ünnep.

Az év végéhez közeledve én mégis azt 
hiszem, a hiányosságok mellett eszünk-
be kell jusson az is, mennyi dolognak 
örülhetünk életünkben. Higgyük el, a 
legnagyobb ajándék nap, mint nap ott 
van gyermekeink sikerében, unokáink 
mosolyában, szüleink és nagyszüleink 
féltő gondoskodásában!

Az egyik idősek napján megszólított egy néni, aki örömmel újságolta, 
milyen büszkén szokta mutogatni elszármazott gyermekeinek és 
unokáinak a megszépült épületeket és a parkot. „Tudja, alig várom, 
hogy karácsonykor mind körülöttem legyenek és a szépen feldíszített 
főutcán együtt menjünk az éjféli misére!”

Természetesen magam is tisztában vagyok azzal, hogy még az ilyen 
örömök sem tudják önmagukban pótolni az élet egyéb szükségleteit, 
hiányosságait, elfeledtetni a mélyebb sebeket. Segíthetnek azonban 
abban, hogy rádöbbenjünk arra, életünkben a sok gond és teher mellett a 
szép és a jó is jelen van.

Ha képesek vagyunk a földi, értékesnek vélt, de mégis múló dolgok 
hajszolásán fölülemelkedni és szeretetet ajándékozni egymásnak, akkor 
már jelképesen is meggyújtottunk egy gyertyát saját fenyőfánkon.

Az adventi készülődés egyik legnagyobb feladata évről évre az, hogy 
megértsük és meglássuk, mire is van igazán szüksége szeretteinknek.

Karácsony ünnepe csakis a szeretet által tud új erőt hozni az év fáradalmai 
során meggyengült emberi kapcsolatokba. Az ünnep közeledtével min-
denkinek kívánom, hogy találja meg a boldogságot saját életében, nyissa 
ki szívét embertársai felé, hogy az ajándékozás öröme ne múló, hanem 
kialudhatatlan gyertyaláng legyen a szívekben!

E gondolatok jegyében kívánok Önöknek 
áldott, békés karácsonyt!

Tállai András
országgyűlési képviselő

Karácsonyi köszöntő

Szinte észre sem vettük és eltelt egy év. Újra a karácsonyi csodát várjuk, mert szükségünk van a csodára. 
Sajnos ma már nem az igazi emberi értékekre figyel a világ, nem a szeretetet, a becsületet, a tisztességet, 
hanem teljesen mást tartunk értéknek. Ma, akinek sok pénze, nagy autója, sok háza van, arra felnézünk, 

mert ő nagy ember, és mi is olyanok szeretnénk lenni. Irigykedünk egymásra, s ezáltal a feszültségek is egyre 
nőnek közöttünk. Eljutottunk oda, hogy már semmi nem elég. „A szerezd meg, csak neked és mert megérdemled” 
harsány hazugsága észrevétlenül rombolja szét a lelkünket. A mai világnak a reményvesztett emberek kellenek 
és olyanok, akik elvesztik hitüket. Minél távolabb kerülünk a hittől és ezáltal Istentől, annál boldogtalanabbak 
és elkeseredettebbek leszünk. Sokan nem is tudják, mi hiányzik az életükből. Pedig egyszerű a válasz: a szeretet. 
A szeretet, mely karácsonykor jött el közénk. Még ha nem is mondja ki mindenki, de ezért különleges ünnep a 
karácsony. Ezért készülünk rá az adventi időszakban, ezért jótékonykodunk és ezért próbáljuk megtisztítani a 
lelkünket. Méltók akarunk lenni a közénk jött szeretethez. Isten a Megváltó elküldésével értelmet adott az ember 
életének. Mindnyájunknak az a küldetésünk, hogy a reményt tápláljuk embertársainkban. Erre van a legnagyobb 
igény. Nagy a zűrzavar körülöttünk, de a karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít a sötétben. Várjuk 
a megérkezését, a karácsony csendességét. A karácsony titka, hogy megmutassa a szeretet útját, hogy megváltsa 
életünket. A szeretet nagylelkű és bátor, ezért nem is kell azon gondolkodni, kinek illik vagy kell kezdeményezni. 
Soha ne feledjük, a szeretetet életünkben kell kimutatnunk egymás iránt. Minél több szeretetet adunk, annál 
többet kapunk. A szeretetet nem az árcédulán található szám nagysága fejezi ki. A szeretet ott kezdődik, mikor 
meghallom az embertársam suttogását, mikor észreveszem, hogy vannak nálam elesettebbek, amikor elhiszem, 
hogy az én bajom semmi a másokéhoz képest, és amikor le tudok borulni a jászolban fekvő pici gyermek előtt.

Őszinte szívvel kívánom minden Mezőkövesdinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye 
széppé az ünnepeket! Találják meg örömüket szeretteikben és embertársaikban, hogy a karácsony 
elmúltával az új esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük!

Istentől áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt 
és egészségben teljes, boldog 

és gond nélküli  új esztendőt kívánok minden Mezőkövesdinek!
Dr. Fekete Zoltán

polgármester

PÁLFALVI NÁNDOR: Karácsony

Karácsony ünnepén
az a kívánságom

Legyen boldog mindenki
ezen a világon

Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke

mint amilyen bent lakik
az emberek szívébe.

Kedves Mezőkövesdiek!
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A KARÁCSONY 
KINCS

Bizonyára nem sokan vannak a kedves olvasók között 
azok, akik nem ismerik a közkedvelt színész-páros, 
Terence Hill és Bud Spencer egyik kiváló vígjátékát, 

melynek címe: „Kincs, ami nincs”. Az eredeti olasz, illetve 
angol cím magyarul így szól: „Aki barátot talál, kincset talál”. 
A magyarok híresek azonban arról, hogy filmcímek, vagy ép-
pen film szöveg fordításában, szinkronizálásában néha még 
jobbak, mint az eredetiek. A magyar cím, „Kincs, ami nincs” 
ugyanis, már tovább lép annál, amit az eredeti cím mond, s 
rímesen előre „elkotyogja” azt, amiről, végül is, a film szól. A 
két „jóbarát”, akiket kénytelen-kelletlen, de összefűz a furfang 
és a szükség, számos kaland után eljutnak a kincses sziget-
re. Ott megtalálják a sokmillió dollárt, ám, minthogy azt az 
információt kapják, hogy az mind hamisítvány, könnyedén 
lemondanak róla. Átadják a pénzt a haditengerészetnek, s 
miután azok megszámolják a 300 millió dollárt, akkor tudják 
meg, hogy a pénz mégsem hamisítvány volt, hanem igazi. 

Valahogy így vagyunk mi néha a Karácsonnyal is. A Ka-
rácsonnyal, amikor azt ünnepeljük, hogy Isten a legdrágább 
kincsét, a Fiát adta oda nekünk és értünk. A Karácsonnyal, 
amely ünneppel Isten igaz szeretetre tanítja az embert, ha 
elcsendesedünk és szemléljük a Gyermek jászolát. A Kará-
csonnyal, amely az egyik legbensőségesebb családi ünnepünk 
lehet, ha valóban úgy tekintünk egymásra, úgy becsüljük 
egymást, mint drága kincsünket. 

A Karácsony kincs. Olyan, mint egy drágakő, mint egy 
hatalmas csiszolt gyémánt, amely nem ezé, vagy azé, hanem 
mindenkié. Mindenki számára akar ragyogni a maga egyetlen-
ségében és egyediségében. A lényege, a központja Jézus Krisztus 
születésének megünneplése, aki megszentelte az ember életét 
és családját. A Karácsony ünnepének örömét és fényét Isten 
adja, aki a betlehemi csillagot is fölragyogtatta. Ez a kincs nem 
szedhető szét darabokra, nem törhető szilánkokra, mert az 
már nem az lenne. A fényét, ragyogását azonban mindannyian 
szemlélhetjük, mégpedig úgy, mint ha a miénk lenne az egész. 
Az egyetlen kis Jézus ugyanis mindannyiunkhoz jött, hogy 
tanuljunk tőle, hogy elfogadjuk tőle megváltásunkat. 

Becsüljük meg a Karácsony kincsét a maga egységében. Ne 
engedjünk mindenféle dezinformációknak, amelyek éppen a 
lényegétől akarják megfosztani a Karácsonyt. A lényeg nélkül 
üres a karácsonyunk, s csak annyit ér, mint a hamis pénz 
papírja, amit elfújhat a szél. – A film címét úgy is írhatnánk: 
„Kincs, ami van”. A filmbeli pénz ugyanis tényleg valódi, való-
ban hiteles. – Kívánom, hogy ezen a Karácsonyon, és életünk 
minden karácsonyán találjunk rá a kincsre, amivel Isten akar 
megajándékozni bennünket, hogy gazdagok lehessünk hitben 
és kegyelemben. Hiszen ennek segítségével igazolódik szá-
munkra a karácsony éjszakájának üzenete: „Íme, ma megjelent 
számunkra a mi Urunk jósága és emberszeretete!” (Tit 3,4)

Dr. Berkes László 
plébános
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Dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter tájékoztatójában kiemelte, 
hogy városunk vendégtelepü-
lésként vett részt a miskolci 
Termelői Napon, ahol a mező-
kövesdi értékeket mutatták be, 
valamint október végén Észak-
Magyarországra, ezen belül 
Mezőkövesdre látogatott a 
National Geographic Traveler 
Poland stábja. A városban 
zajló beruházásokról elmond-
ta, hogy a tanuszoda építése 
befejeződött, jelenleg a pró-
baüzem zajlik. Itt a terveken 
felül a gimnázium parkolóját 
is felújították és új kerékpártá-
rolót is kialakítottak a diákok 
számára. A Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdő fejlesztése szintén 
a végéhez közeledik, az uszoda 
medencéjét felújították, befe-
jeződött az élménymedencék 
burkolása is és a héten feltöltik 
vízzel. A Startmunkaprogram 
keretében a mezőgazdasági 
munkában dolgozók jelenleg a 
parkfenntartásban és -takarí-
tásban vesznek részt, emellett 
a Bárdos Lajos Tagiskola ud-
varán kialakított betonüzem-
ben gyártják a betonelemeket.

A tájékoztatót követően 
a testület elsőként a Mező-
kövesd város közigazgatási 
területén belül autóbusszal 
végzett menetrend szerinti he-
lyi személyszállítás ellátására 
kötött közszolgáltatási szerző-
dés módosításáról tárgyalt és 
döntött. A helyi személyszállí-
tási közszolgáltatást önkéntes 
feladatként vállalta Mezőkö-
vesd Város Önkormányzata, 
amit a Mezőkövesdi VG 
Zrt.-vel kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján a cég 2019. 

december 31-éig alvállalkozó 
bevonásával látja el. A módo-
sításra azért volt szükség mert 
a hatályos közszolgáltatási 
szerződés nem tartalmazta, 
hogy a közszolgáltató ponto-
san milyen mértékben vonhat 
be alvállalkozót a feladatellá-
tásba, ezt a városatyák 100%-
os mértékben határozták meg.

ELFOGADTÁK A MEGÁLLA-
PODÁST Második napirendi 
pontban a Tisza-Tavi Regio-
nális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapo-
dásának elfogadása szerepelt. 
Az előterjesztés szerint a 
2011-ben megalkotott, Ma-
gyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény több 
ponton újraszabályozta az 
önkormányzatok társulásaival 
szemben támasztott jogszabá-
lyi követelményeket, így példá-
ul jogi személynek minősítette 
azokat. Az önkormányzati 
társulásoknak legkésőbb 2013. 
június 30. napjáig kellett mó-
dosítaniuk a vonatkozó sza-
bályokat, aminek a tiszafüredi 
társulás nem tett eleget.

A törvénysértő állapot 
megszüntetése érdekében, dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata nevében törvé-
nyességi felügyeleti eljárást 
kezdeményezett az illetékes 
Kormányhivatalnál 2016. 
júniusban. Az október 13-án, 
Tiszafüreden tartott Társulási 
Tanács ülésén a megállapodást 
több ponton módosították. Az 
egyik legfontosabb változás, 
hogy dr. Fekete Zoltán javasla-
tára eltörölték az évi 10 millió 

Ft-os kompenzációs díjat, amit 
a társuláshoz tartozó települé-
sek fizettek Tiszafüred Város 
Önkormányzatának. Miután 
Tiszafüred képviselő-testülete 
jóváhagyta a módosításokat, 
sor került a Társulási Megál-
lapodás elfogadására. Ennek 
értelmében a szervezet jogi 
személyiséggé alakult és lehe-
tősége nyílik a pályázatokon 
való részvételre.

MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE A 
grémium a Matyó Rózsa Ün-
nepéről is tárgyalt, amit január 
21-én fognak megrendezni. A 
testület a Mezőkövesdi KÖZ-
KINCSTÁR Nonprofit Kft.-t 
bízta meg az ünnepi esemény 
szervezésével és lebonyolításá-
val, melyre az önkormányzat 
2017. évi költségvetési kere-
tének terhére 2.090.000 Ft-os 
támogatást szavazott meg.
Berecz Lászlóné, a Matyó Nép-
művészeti Egyesület elnöke na-
pirenden kívüli felszólalásában 
egyebek mellett felajánlotta 
szakmai és személyes segít-
ségét a jövő évi rendezvény 
megszervezéséhez.

TURISZTIKAI KIADVÁNY A 
képviselők döntöttek a Mező-
kövesd 2017. évi kiadványába 
szereplő kiemelt események-
ről. A kiadványba a turisztikai 
szempontból jelentős rendez-
vények, így a Matyó Rózsa 
Ünnepe, a Matyó Húsvét, a 
Múzeumok Éjszakája, a Jézus 
Szíve Ünnep, a Város Napja, a 
Zsóry Fesztivál, a Matyóföldi 
Folklórfesztivál, a XIX. Orszá-
gos Mezőgazdasági Gépész-
találkozó, a Tour de Mező-

kövesd, valamint az adventi 
gyertyagyújtások kerültek be. 
Ezen felül dr. Fekete Zoltán 
polgármester javaslatára   – 
abban az esetben, ha a nyom-
dába küldésig hivatalossá válik 
– feltüntetik a Város Napja 
mellett az augusztus 20-ai 
ünnep vendég fellépőjét is.

A képviselők 100 millió Ft 
rövidlejáratú önkormányzati 
folyószámlahitel felvételéről is 
határoztak, az esetleges likvi-
ditási nehézségek elkerülése 
érdekében. Ugyanezen okból 
40 millió Ft értékben a Mező-
kövesdi VG Zrt. folyószámla-
hitel felvételéről is döntöttek.

EGYSZERI JUTTATÁS A testület 
döntött az önkormányzati 
intézményekben adható egy-
szeri juttatás mértékéről, amit 
egységesen, az önkormányzati 
intézményekben foglalkoz-
tatott közalkalmazottak és 
köztisztviselők részére 33.300 
Ft értékű TOP Prémium aján-
dék utalványokban határoztak 
meg. Az önkormányzat a 
fizetendő járulékokkal együtt 
összesen 16 millió 977 ezer 
Ft-ot fordít az utalványok 
beszerzésére.

A testület tagjai jóvá-
hagyták a Mezőkövesdi Óvo-
da és Bölcsőde 2017–2021 
közötti időszakra vonatkozó 
szakmai programját. Az 
intézmény legfontosabb 
szakmai alapdokumentumát 
ötévente vizsgálják felül.

Ezt követően három 
önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan hasznosításáról 
döntöttek a képviselők.

Bódi Krisztián

Ülésezett a testület
Több mint kétmillió forint támogatást szava-
zott meg az ötödik Matyó Rózsa Ünnepére 
városunk képviselő-testülete a november 30-
ai ülésen. A városatyák ezen felül elfogadták 
a Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodásának módo-
sítását, valamint jóváhagyták a Mezőkövesdi 
Óvoda és Bölcsőde szakmai programját is. Fényképezés Mezőkövesden

(Fotó: National Geographic Traveler Poland, 2016)
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A gimnázium és a kollégium udvarán 
épített egylégterű földszintes csarnok 
akadálymentesített, benne egy 11x25 és 
egy 5,6x11 méteres medencét alakítottak 
ki. Az uszodatérben egy 61 m2-es emeleti 
galéria is létesült, amely az úszókat kísé-
rők tartózkodását biztosítja. Az üzemel-
tetéshez szükséges víz- és épületgépészeti 
berendezéseket egy több mint 240 m2-es 
pincében helyezték el. A kiszolgáló 
helyiségeket a Bayer Róbert Kollégium 
épületében alakítottak ki, a meleg víz 
nagy részét a korábban kiépített napkol-
lektoros rendszer biztosítja. Ezen felül 
az ingatlanon új parkolóhelyek épültek, 
valamint a régit is felújították. A több 
mint 500 millió Ft értékű fejlesztéshez a 
Kormány 400 millió Ft-tal járult hozzá, a 
fennmaradó összeget városunk önkor-
mányzata biztosította.

NYITVATARTÁS Szeptember 1-jétől június 
30-áig a lakosok hétköznaponként reggel 
6-tól 7-ig, valamint 16 és 20 óra között 
látogathatják az uszodát, míg a diákok 7 
óra 30 és 15 óra 30 között használhatják. 
Szombaton 7-től 15 óráig lesz nyitva, 
viszont vasárnap zárva tart. Július 1-től 
augusztus 20-áig a vasárnapi és hétfői 
szünnapok kivételével mindennap 7-től 15 
óráig várják majd az úszókat 
 
BELÉPŐK, BÉRLETEK A tanításon túli idő-
szakban a felnőtt belépők 800, a nyugdíjas 
és diákjegyek 600, míg reggel 6-7 között 300 
Ft-ba kerülnek. A 30 napos reggeli úszó-
bérletet 7000, a 10 alkalmas felnőtt bérletet 
6000, továbbá a 10 alkalmas diák és nyugdí-
jas bérletet 4000 Ft-ért lehet majd megvál-
tani. Emellett úszásoktatásra, úszósapka és 
hajszárítóbérlésre is lesz lehetőség.

Nagyon közel áll a nyitáshoz a Városi Tanuszoda, ahol 
jelenleg egy kéthetes próbaüzem zajlik. A tervek szerint 

január első hetétől üzemelhet majd a létesítmény.

Hamarosan nyit a tanuszoda

Mezőkövesd Város Önkormányzata saját forrásból 
egy vadonatúj, több mint 6 millió forint értékű 
Renault Trafic típusú kisteherautót vásárolt. A gép-
jármű az önkormányzat tulajdona marad, de saját 
nonprofit cégének használatába kerül. A beszerzésre 
azért volt szükség, mert a korábbi 16 éves gépjármű 
műszaki állapota leromlott és üzemeltetése nagyon 
költségessé vált.

Az autó a kifogástalan műszaki állapoton 
túl egyebek mellett manuális klímával, elektro-
mos ablakemelővel, fedélzeti számítógéppel és 
vonóhoroggal van felszerelve. Az átadó keretében 
Kinczel Brigitta, a Kft. ügyvezetője dr. Fekete Zoltán 
polgármestertől vette át az autó kulcsát.
– A Közkincstár Kft.-nek nagyon sok feladata 
van, aminek igyekeznek mindig megfelelni, de az 

eredményes munkához a feltételeket biztosítani 
kell. Úgy gondolom, hogy ezzel a járművel a 
szervezet valamennyi szállítási feladatát el tudja 
majd látni a jövőben – mondta dr. Fekete Zoltán, 
aki hozzátette, hogy a városnak jövőre sokkal 
több kiállításon lesz megjelenése, külföldön 
is, ezért mindenképp szükségük volt szállító 
járműre. Örömét fejezte ki azért is, hogy az 
önkormányzat saját forrást tudott biztosítani az 
új gépjármű beszerzésére.
– Számomra és munkatársaim számára is hatalmas 
örömet jelent, hogy egy régi, rossz állapotú jármű 
után egy vadonatúj autóval tudunk megjelenni a 
városi rendezvényeken, valamint mindenhol, ahol 
képviseljük a céget és a várost – mondta Kinczel 
Brigitta, a Kft. ügyvezetője.

Újabb lehetőséggel bővül városunk sportélete, ugyanis 
szombattól egy speciális, műanyag borítású korcsolyapálya várja 
a téli sport kedvelőit. A mintegy 300 m2 alapterületű, palánkkal 
ellátott mobil létesítményt a Hadnagy úti Sportcentrum egyik 
teniszpályájára építették fel. A sportközpont jó infrastruktúrával 
rendelkezik, hiszen a melegedési lehetőségen és a vizesblokkok 
használatán túl a pálya világítással van ellátva, így sötétedés 
után is lehet korcsolyázni. A sportoláshoz a műanyag borítás 
miatt speciális korcsolyára van szükség, amit a helyszínen 
bérelhetnek a mozogni vágyók. A korcsolyapályát decemberben 
és januárban lehet igénybe venni. A sportolási lehetőséggel 
kapcsolatban bővebb információ a Hadnagy úti Sportcentrum 
telefonszámán, a 49/ 311-148-as számon kapható.

Új autót kaptak
Hivatalosan átadták 

a Mezőkövesdi 
KÖZKINCS-TÁR 
Nonprofit Kft. 

új kisteherautóját 
november 25-én.

Január 31-ig várják a látogatókat a Hadnagy úti 
Sportcentrumban kialakított pályán, ahol mindennap 

reggel 8 órától 21 óráig lehet korcsolyázni.

Korcsolyapálya

Pályahasználat:
Diák/nyugdíjas: 400,- Ft | Felnőtt: 600,- Ft 
Csoportos belépő (10 fő felett): 150,- Ft | Korcsolya: 400,- Ft
Korcsolyaélezés: 500.- Ft

Bódi K.

Januártól használható 
a kétmedencés uszoda

Dr. Fekete Zoltán és Kinczel Brigitta

B. K.

B. K.
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A Közösségi Házban novem-
ber 25-én a tanulók szórakoz-
tató műsorával kezdődött. A 
fiatalok előadásában énekes, 
zenés, táncos és humoros 
jeleneteket egyaránt láthattak a 
meghívott vendégek. 

IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Csir-
maz István igazgató beszé-
dében elsőként megköszönte 
a diákok műsorát, akik az 
ünnepségen is megmutatták, 
hogy milyen sokat fejlődtek 
az oktatási intézményben 

eltöltött évek alatt. Köszönetet 
mondott többek között a fenn-
tartónak, az Egri Főegyház-
megye vezetőinek, valamint az 
iskola minden dolgozójának 
azért, amiért mindent megtet-
tek és tesznek, hogy a tanulók 
eladható tudást szerezzenek. 
Ezt követően dr. Medvegy Já-
nos apát, plébános köszöntötte 
a diákokat és megáldotta a 
végzősök szalagját. Az ünnep-
ség fénypontjaként az osztály-
főnökök feltűzték a szalagokat 
a diákok ruhájára.

Búcsú a baráttól, a jó szomszédtól, 
a helytörténeti kutatótól és a kiváló 
zenepedagógustól. Ő az, aki mindegyik 
mivoltában a tökéletesre törekedett. 
Szigorával is nevelt, bizonyítja ezt az is, 
hogy sok zenei tehetség került ki keze 
alól, akik a nagyvilágban megállva he-
lyüket öregbítették városunk hírnevét. 
Az általános iskola tanulóiból és peda-
gógusaiból szervezett kiváló kórusokkal 
bejárták nem csak Magyarországot, 
de Európát is, sok örömet szereztek 
egy-egy ünnep alkalmával. Mindig egy 
célért dolgozott, hogy szeretett városa, 

Mezőkövesd (1992-ben Pro Urbe díjat 
kapott) és faluja, Tard hagyományait 
összegyűjtse, ápolja és továbbadja 
tanítványainak, munkatársainak és a 
nagyközönségnek. Minden előadásá-
ban erre törekedett, örömet szerezve 
helytörténettel foglalkozó barátainak, a 
Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók 
Egyesületében több éven át végzett 
munkájával. Emlékezzünk azokra az 
előadásaira, amikor a közönséget is 
bevonva, a jelenlevőket közös éneklésre 
buzdította, és életben tartotta a matyó 
népdalokat. Miután elköltözött Budapest-

re, hogy szeretett lányához és családjához 
közel legyen, a munkáját tovább folytatva 
a szentendrei általános iskola diákjait 
tanította a matyó hagyományok, játékok, 
énekek előadására, mellyel több pályáza-
ton is jó eredményeket értek el. 

Köszönetünket kell kifejezni azért 
a sok helyismereti könyvért, melyekkel 
gazdagította Mezőkövesd helytör-
téneti irodalmát, betetézve azzal a 
CD-felvétellel, amely mintegy 50 év 
gyűjtőmunkájának köszönhetően, 
eredeti matyó népdalokat tartalmaz.
Még most is a fülembe cseng két héttel 

ezelőtti beszélgetésünk mondata: „Erőm 
egyre fogy, még sok tervem van, drága 
feleségem segít, mellettem áll és biztat, 
de addig nem mehetek el, míg az 50 év 
alatt összegyűjtött majdnem 900 szót 
tartalmazó Matyó szótárat ki nem adom.”

„Ember tervez, Isten végez” – sajnos 
ezt már nem tudta befejezni. 

Jóska, munkád, lelkesedésed véget 
ért, itt hagytad, amit szerettél, de amit az 
emberekért tettél és a fiatalokba ültettél, és 
amelyik mag jó „talajba” hullott, az örökre 
megmarad. Találj békét odafenn, nyugodj 
békében!

81 éves korában meghalt Kiss József, a Bárdos Lajos iskola több évtizeden át tanító ének-zene tanára. 
Félbemaradt a nagy munka, a Matyó szótár kiadása.

Nyolc végzős osztály adott műsort a Széchenyi Ist-
ván Katolikus Középiskola szalagavató ünnepségén.

Szalagavató: 
a végzősök estéje

A szalagavató ünnepség 
a végzős, érettségi előtt 
álló diákok számára egy 
fontos állomás, amelyet 
hagyományosan a tanév 
első félévében szervez meg 
a Miskolci Szakképzési 
Centrum Mezőkövesdi 
Szent László Gimnáziuma 
és Közgazdasági Szakgim-
náziuma. 

December 2-án, a Kö-
zösségi Házban elsőként 
a végzős diákok produk-
cióit tekinthették meg a 
szülők. Az este során több 
keringőt előadtak, verset 

szavaltak, volt vidám, az 
iskolai életet felelevenítő 
jelenet és retrotánc is. 

A tanulók műsora után 
Juhász Jánosné, az intéz-
mény vezetője beszédében 
kiemelte, hogy az érettségire 
történő felkészülés a tanév 
második felét teljesen áthatja, 
a fiatalok a vizsgákra, a 
továbbtanulásra és a jövőjük-
re koncentrálnak, épp ezért 
a gimnáziumban eltöltött 
idő talán utolsó, felhőtlen, 
vidáman zajló eseménye a 
szalagavató. Az ünnepség 
szalagtűzéssel zárult. 

Feltűzték a szalagot
Szalagavató ünnepséget tartott a mezőkövesdi 
gimnázium december 2-án. 

In memoriam Kiss József 
(1935–2016)

Csirmazné Cservenyák Ilona

M. Zs.B. K.

A szalagtűzés ünnepélyes pillanatai Az elmaradhatatlan keringő
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Történelmi léptékű változásokat tartalmaz a november utolsó 
hetén benyújtott adócsomag, melyet egy 6 évre kötött meg-
állapodás előzött meg – hangsúlyozta a politikus. Ismertette, 
hogy a kormány, a munkavállalók és a munkáltatók írásba 
foglalták, hogy több éven keresztül emelni fogják a béreket, a 
másik oldalon pedig a kormány köztehercsökkentést, adó-
csökkentést tervez.

Január elsejétől 15%-kal nő a minimálbér, a szakmunkás-
bér 25%-kal, egy év múlva pedig további 8 és 12%-kal. 
2017-ben a minimálbér 127.500 Ft, míg a szakmunkás 
minimálbér 161.000 Ft lesz, a tervek szerint. 

A benyújtott adócsomag tartalmazza, hogy a társasági adó mérté-
ke egységesen 9% lesz, mely az Európai Unióban a legalacsonyabb. 
A munkaadók által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 
27-ről 22 %-ra csökken, a további években pedig a béremelés mér-
tékének megfelelően, így összesen 4 év alatt 15,5%-os csökkenést 
terveznek. A várakozások szerint 145 milliárd forinttal marad több 
a vállalkozásoknál.

Az egyéni vállalkozók közterhének csökkentése 180 ezer 
embert érint. A kisvállalkozói kedvezmény duplájára nő, egy 
korábbi törvénymódosítás eredményeként pedig a kata (kis-
adózó vállalkozások tételes adója – 50 ezer Ft-os egyösszegű 
adózás) szerint adózók köre is megkétszereződött.

Az adócsomag a nagyvállalkozásoknak és a jelentős árbevé-
tellel rendelkező cégeknek, valamint a közép- és a legkisebb 
vállalkozások számára is kedvezményt jelentene. Olyan 
nagyságrendű változásokat tartalmaz, mely minden vállalko-
zást érint, a magyar vállalkozóknak több marad a kasszájában, 
ezt a pénzt pedig béremelésre, fejlesztésre tudják fordítani – 
mondta Tállai András.

A versenyképesség növeléséről szóló adócsomag 
részleteiről a parlamenti szavazás előtt két 
nappal, december 10-én tartott sajtótájékoztatót 
Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára, 
térségünk országgyűlési képviselője Mezőkövesden.

Újvárosi Lászlóné nyugdíjba vonulása kapcsán a képviselő-testület szeptemberi 
ülésén írt ki pályázatot az óvoda vezetői pozíciójának betöltésére.

Vadásziné Boros Katalin, a Dohány úti Tagóvoda tagintézmény-vezetőjének 
kinevezéséről városunk képviselő-testülete november 30-ai zárt ülésén döntött. 
Előzetesen a szülői munkaközösség, a közalkalmazotti tanács, a nevelő-testület 
és az alkalmazotti tanács is egyhangúlag támogatta a pályázót.

Vadásziné Boros Katalin intézményvezetői megbízatása 2017. január 1-jétől 
öt évig, 2021. augusztus 15-ig szól. (Az intézményvezetővel készült interjúnkat 
következő számunkban olvashatják.)

Több bér, 
kevesebb adó

A Matyóföldi Alkotók és Művészet-
pártolók Egyesülete által szervezett 
eseményen Kiss Mátyás, a szervezet 
elnöke köszöntötte a megjelenteket 
és osztotta meg a Hun-völgyben 
tett utazásai során szerzett szemé-
lyes élményeit. 

Majd pedig dr. Salamin András 
ismertette ötéves kutatómunkájának 
eredményét. 

Az előadó felmenői a svájci Hun-
völgyből származnak, akik 1835-ben 
költöztek családjukkal Magyaror-
szágra. Dr. Salamin András a 20. szá-
zad végén, a 21. század elején kezdte 
el kutatni családjának történetét. A 
kutatás során 2005-ben és 2007-ben 
a svájci völgybe is elutazott. Előadá-
sában részletesen bemutatta azokat 
a főbb bizonyítékokat, a völgyben 
élők hun származását alátámasztó 
tényeket, amelyeket 10 pontba 
gyűjtött össze az előadó. 

Kiemelte, hogy maguk a völgy-
lakók is a hunok vagy a magyarok 
utódainak tartják magukat. Az 
előadásból azt is megtudhattuk, hogy 

például a völgyben hun, magyar, 
székely rovásírást, a keleti származást 
igazoló tulipán-, virág-, nap- és 
hold díszítéseket találtak a háza-
kon. Emellett megfigyelhető az ősi 
nyelvre utaló régi helység-, hely- és 
családnevek, valamint a nyugaton 
ismeretlen halotti tor szokása is jelen 
van a völgyben. Egyebek mellett ezek 
is bizonyítják a völgyben élők és a 
magyarok rokonságát. 

Új vezető az óvoda élén
Vadásziné 
Boros Katalin 
lett a Mezőkö-
vesdi Óvoda 
és Bölcsőde új 
intézményve-
zetője.

A svájci Hun-völgy különleges történetéről tartott előadást 
dr. Salamin András november 24-én a Városi Galériában. 

Történelmi barangolás 
a Hun-völgyben

Dr. Salamin András

Sz. B. Á.

M. Zs.

M. Zs.
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Elsőként dr. Fekete Zoltán 
polgármester az önkormány-
zathoz írásban eljuttatott 
kérdéseket ismertette és vá-
laszolta meg. Összesen négy 
levél érkezett. 

ÍRÁSBELI KÉRDÉSEK Az első, 
anonimitást kérő levélíró két 
kérdéssel fordult az önkor-
mányzathoz: javasolta az 
Iskolatörténeti Gyűjtemény 
elnevezését Répászky Zol-
tánról, valamint a gimná-
zium előtti parkban talál-
ható japán akácfasor városi 
védettségét kérte. 

Dr. Fekete Zoltán vá-
laszában elmondta, hogy 
az iskolatörténeti anyag 
Répászky Zoltán tulajdona, 
melyet hosszú ideig (idén 
július 1-jéig) az önkormány-
zat használatába adott. A 
továbbiakban magángyűj-
teményként kívánja be-
mutatni egy László Károly 
úti ingatlanban, melynek 
felújítása jelenleg zajlik. A 
levélíró második felvetésére 
a városvezető elmondta, 
hogy az önkormányzat két 
rendelete is szabályozza a 
települési értékek megóvá-
sát. Az egyik a helyi értékek 
védelméről, a másik pedig 
a városkép alakításáról és 
védelméről szóló rendelet, 
amelyek jelenleg település-
részre, épületre, épületrész-
re korlátozódnak. A pol-
gármester elmondta, hogy 
szakemberek bevonásával, 
valamint az erre vonatkozó 
törvényi előírások áttekin-
tésével meg fogják vizsgálni 
a fasor védelembe vételének 
lehetőségét. 

A második levélben a Veréb 
utcai lakók azzal a kéréssel for-
dultak az önkormányzathoz, 
hogy vizsgálják meg annak a 
lehetőségét, hogy létesíthető-e 
gyalogátkelő hely a Mátyás 
király úton a Veréb utca és a 
Mindszenty József utca közötti 
szakaszon, lehetőleg a Kánya-
patak közelében. 

Dr. Fekete Zoltán vála-
szában elmondta, hogy a 
gyalogos átkelőhely létesítése 
hatósági engedélyköteles. 
Az erre vonatkozó rendelet 
előírja egyebek között, hogy a 
gyalogos átkelőhelyet mind-
két oldalon kiemelt közvilágí-
tással kell ellátni, valamint az 
átkelőhely mindkét oldalán 
járdát kell biztosítani. Ezek 
megléte nélkül több millió fo-
rintba kerülhet egy gyalogos 
átkelőhely létesítése, emellett 
ez az útszakasz nem az ön-
kormányzat fenntartásában 
van. A városvezető elmondta, 
hogy hatóságok bevonásával 
megvizsgálják a kérdést és az 
előírások tükrében döntenek 
majd az ügyről. Hozzáfűzte, a 
Hadnagy út mentén található 
önkormányzati telkeken ha-
marosan építkezések kezdőd-
nek, és az ehhez kapcsolódó 
járdaépítések is közelebb 
hozhatják a megoldást.

Hócza Istvánné levelében 
a Cseresznye úton a patakon 
átívelő híd rozsdás, megkopott 
korlátjának lefestését kérte. 

Dr. Fekete Zoltán el-
mondta, hogy folyamato-
san végzik a Kánya- és a 
Hór-patak mentén található 
hidak korlátainak felújítását, 
karbantartását, és amint az 
időjárás engedi, a szóban for-
gó korlátot is rendbe rakják. 

A negyedik levelet Kissné 
Dudás Mária az őslakos 
matyók szóvivőjeként írta, 
amelyben több kérdést 
vetett fel. Elsőként aziránt 
érdeklődött, hogy az elmúlt 
időszakban az önkormány-
zatnak voltak-e peres ügyei, 

és ezek hogyan végződtek. 
A polgármester válaszában 
elmondta, a peres ügyekről 
a képviselő-testületi ülése-
ken is adnak tájékoztatást, a 
legutóbbi például a repülő-
térrel kapcsolatban zajlott, a 
három tulajdonos, Miskolc-
Mezőkeresztes-Mezőkövesd 
önkormányzatai jogerősen 
pert nyertek, valamint az 
Alkotmány út 2. szám alatti 
ingatlannal kapcsolatban 
elindított polgári pert is 
megnyerte az önkormányzat. 
A levélíró a jelenleg zajló 
perek felől is érdeklődött, a 
városvezető erre elmondta, 
hogy a folyamatban lévő pe-
rekről majd az ítélethirdetést 
követően ad tájékoztatást. A 
Zsóry-fürdő beruházásával 
kapcsolatban ismertette, 
hogy polgári pereik is van-
nak, illetve büntetőfeljelen-
tést is tett az önkormányzat. 

Kissné Dudás Mária az 
elmúlt évek ingatlanügye-
iről is tételes tájékoztatást 
kért, melyre válaszul a 
városvezető elmondta, az 
elmúlt egy évben összesen 
59 ingatlanügyet tárgyaltak, 
minden esetben nyílt ülé-
sen, az ülések jegyzőkönyvei 
pedig a város honlapján 
bárki számára elérhetőek, a 
közmeghallgatáson ezeket 
részletesen ismertetni hosz-
szadalmas lenne. 

A levélíró arról is kérdez-
te a testületet, hogy sikerült-e 
a helytörténeti oktatást 
bevezetni az iskolákban. Dr. 
Fekete Zoltán elmondta, 
hogy bár sajnálatosnak tartja, 
hogy nem készült helytör-
téneti tankönyv, azonban az 
iskolai tananyagot folyamato-
san kiegészítik helytörténeti  
információkkal, ismeretekkel 
a pedagógusok, emellett 
rendszeresen témaheteket 
tartanak, melyek során nép-
hagyományokkal, népmű-
vészettel és helytörténettel 
foglalkoznak.

Utolsó kérdésében arra várt 
választ Kissné Dudás Mária, 
hogy van-e valóságalapja 
annak, hogy Mezőkövesd 
területi és lakosságszámá-
nak növekedése érdekében 
településünkhöz csatolnák 
külvárosként Szomolyát és 
Egerlövőt. Dr. Fekete Zoltán 
kifejtette, évek óta visszatérő 
pletyka, hogy városunk lé-
lekszámát különféle abszurd 
módon növelni szeretnék, ez 
a felvetés ezúttal is valótlan, 
nem volt és nincs is ilyen irá-
nyú tervük. Hozzátette, hogy 
a jövőben ilyen témájú kérdé-
sekre nem fog válaszolni. 

SZÓBELI VÉLEMÉNYEK, JA-
VASLATOK Dienes László fel-
szólalásában az artézi kutak 
felújításának folytatását, illet-
ve új kutak fúrását javasolta, 
kérte a piac továbbfejleszté-
sét, valamint annak környé-
kén új parkolók létesítését, 
emellett az ivóvízvezetékek 
cseréjének fontosságát emelte 
ki. Problémaként jelezte az 
önkormányzat és a lakosság 
közötti kapcsolattartást, a 
közmeghallgatás résztve-
vőinek számát, valamint a 
Zsóry-beruházás kivitelezője 
kiválasztásának felelősségét, 
a projekt csúszása miatti 
következményeket.

A polgármester válaszá-
ban elmondta, ütemezetten 
évente egy kút korszerűsí-
tését vállalta korábban az 
önkormányzat, és a munkát 
a jövőben is folytatni fogják. 
Az új artézi kutak fúrása 
több szempontból sem lehet-
séges: szigorú engedélyekhez 
kötött, magas költséggel 
járna és még a szakemberek 
sem garantálják, hogy a fúrt 
kútból víz fog feltörni. Az 
ivóvízvezetékek cseréjével 
kapcsolatban kiemelte, hogy 
folyamatosan, az ÉRV Zrt. 
mint szolgáltató javaslatára 
történnek vízvezetékcserék a 
városban, mint például leg-

Közmeghallgatás II. rész
A november 17-ei 
közmeghallgatás 
második napirendi 
pontjaként a lakos-
sági vélemények, 
hozzászólások, kér-
dések hangoztak el. 
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utóbb a Honvéd utcában ki-
cserélték az elavult csöveket. 
Ismertette, hogy van olyan 
pályázata az önkormányzat-
nak, melyben a piac fejlesz-
tése is szerepel, emellett 
keresik a további lehetősé-
geket a parkolók bővítése 
ügyében. Elmondta továbbá, 
hogy a Zsóry-beruházás 
kivitelezőjét közbeszerzési 
eljárás során, a törvényi 
előírások szigorú betartása 
mellett választották ki – 
hozzátette, a közbeszerzési 
törvény módosítása jelenleg 
is folyamatban van, hogy 
az ajánlati ár mellett más 
szempontokat is figyelembe 
lehessen venni a hasonló 
esetek kiszűrése érdekében. 

Hangsúlyozta, a projekt kap-
csán az önkormányzatnak 
nem kellett semmiféle pénzt 
visszafizetni, mint mondta, a 
pályázat utófinanszírozású, 
csak a már elvégzett munkát 
fizették ki. Az átadás csú-
szása miatt büntetőeljárást 
és több polgári peres eljárást 
indítottak. 

Hindulák Lajos a felújított 
artézi kutak kialakítását kri-
tizálta, emellett érdeklődött 
a vasútállomás felújításáról, 
valamint a vasúti vonalak 
elkezdett korszerűsítésének 
folytatásáról. A buszállomás-
nál lévő élelmiszerbolt mel-
lett szeméttároló kihelyezését 
kérte, valamint a Zsóryba 
vezető kerékpárút mellett 

fák létesítését, míg a Mátyás 
király utcán gömbakácok 
ültetését javasolta. 

Dr. Fekete Zoltán válaszul 
elmondta, hogy az említett 
bolt környéke nem az ön-
kormányzathoz tartozik, de 
igyekeznek majd az érintett 
terület takarítására külön 
odafigyelni. A kerékpárút-
menti faültetés kapcsán hoz-
zátette, hogy elsőként magát 
a kerékpárutat kell felújítani, 
amely munka jelenleg is zaj-
lik, azonban a mellette lévő 
területek nem az önkormány-
zathoz tartoznak, és más 
tulajdonában lévő területre 
nem tudnak ültetni. A Má-
tyás király úti gömbakácok 
ültetése pedig a különböző, a 

föld alatt húzódó kábelek mi-
att nem lehetséges. Elmondta 
továbbá, hogy egy benyújtott, 
a mezőkövesdi közösségi 
közlekedésének fejlesztését 
célzó pályázatukban szerepel 
a buszállomás új helyszínen, 
a vasútállomáson történő 
felépítése. Ez egy komp-
lex építmény lenne, amely 
így tartalmazza a jelenlegi 
vasútállomás épületének 
átalakítását is. 

A közmeghallgatás végén 
dr. Fekete Zoltán megkö-
szönte mindenkinek, aki az 
önkormányzat munkájában 
részt vett és támogatásával, 
segítségével hozzájárult 
eredményeikhez, beleértve a 
lakosságot is. 

Díjazták 
a legszebb 
portákat 

Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata hat évvel ezelőtt, 
2011-ben indította újra „Tiszta 
udvar, rendes ház” elnevezésű 
városszépítő programját, az-
óta számos ingatlan érdemelte 
ki ezt az elismerést. 

Az idei versenyen össze-
sen 77-en vettek részt. az I. 
körzetben 9, a II. körzetben 
10, a III-as körzetben 6, a IV. 
körzetben 16, az V. körzetben 
10, a VI. körzetben 6, a VII. 
körzetben 12, míg a VIII. kör-
zetben 8 portát neveztek be. 

A bíráló bizottság 
pontozásos rendszerben, 4 
szempont szerint értékelte a 
portákat. A zsűri tagjai külön 
pontozták a ház ápoltságát, a 
telek virágosítását, az udvar, 
valamint a közterületi rész 
rendezettségét. A prog-

ramban körzetenként a két 
legszebb portát díjazták.

A megméretés 16 nyer-
tese a november 29-én 
megrendezett ünnepségen 
vehette át jutalmát.

Az esemény elején dr. Feke-
te Zoltán polgármester beszé-
dében megköszönte a pályázók 
munkáját, valamint kiemelte, 
hogy büszke arra, hogy a 
mezőkövesdiek nagy figyelmet 
fordítanak az ingatlanjaik, azok 
udvara és környezete rendben 
tartására. 

Az esemény zárásaként a 
városszépítő verseny nyertesei 
dr. Fekete Zoltán polgármes-
tertől átvették a „Tiszta udvar, 
rendes ház” feliratú táblát és 
a Városgazdálkodási Zrt. által 
felajánlott 5000 forint értékű 
utalványt. 

I. körzetben:  
Noszlopy Péter 
Dr. Kertész Mátyás

II. körzetben:  
Kiss János 
Takács István 

III. körzetben: 
Hajdú Gábor
Csörgő Róbert

IV. körzetben: 
Lázár Józsefné
Lázár Gáspár

V. körzetben: 
Vámos László Gáspár
Dusza Bertalan 

VI. körzetben: 
Bartók István 
Panyi János 

VII. körzetben: 
Nyeste Jánosné 
Vincze Péter

VIII. körzetben: 
Tóth János
Radványi László

A „Tiszta udvar, rendes ház” 
nyertesei: 

Átadták a „Tiszta udvar, rendes ház” város-
szépítő program díjait november 29-én. 

Molnár Zsanett

M. Zs.

A díjazott porták tulajdonosai
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Csellóval a tehetségekért 

A „Csellóval a tehetségekért” 
című egész napos rendezvényt 
a mezőkövesdi intézmény a 
Konszonancia Regionális Ze-
nei Tehetségsegítő Tanáccsal 
közösen szervezte meg.

Az esemény elején Bartók 
Béla hangja szólt hozzánk hang-
felvételről („A Kilenc csodaszar-
vas”). Mozerné Horga Stefánia 
intézményvezető köszöntője 
után, dr. Szilágyiné Pálkövi Má-
ria, a Konszonancia Regionális 
Zenei Tehetségsegítő Tanács 
elnöke, közoktatási szakértő 
tartott előadást. Prezentációjá-
ban arról beszélt, miért jó zenei 
intézményeknek tehetségponttá 
válni. Vázolta a tehetségpontok 
feladatait, a tehetséggondo-
zás folyamatát, kritériumait. 
Kiemelte, hogy az egyik előnye 
lehet a tehetségpontként való 
működésnek az, hogy több 
pályázati lehetőséggel is élhet az 
intézmény a Nemzeti Tehet-
ségprogramnak köszönhetően. 

Hozzátette: a zeneiskola leg-
fontosabb feladata a gyermekek 
zenei tehetségének felismerése, 
fejlesztése, amely bizonyítottan 
kihat más területeken elért 
eredményeikre, kreativitást, 
szorgalmat, kitartást tanít a 
növendékeknek, személyiségük 
fejlődik általa. Tehetségpont-
ként lehetőség van arra, hogy 
magyarországi, illetve európai 
hálózathoz csatlakozva, más 
intézményekkel együttműködve 
új módszerekkel, gyakorlatokkal 
ismerkedjenek meg, amelyeket 
hasznosítani tudnak a növendé-
keik tanítása, fejlesztése során. 

A program folytatásaként 
a jelenlévő vendégek, taná-
rok, szakemberek jó gya-
korlatokat ismerhettek meg, 
műhelymunkába nyerhettek 
bepillantást, megismerhettek 
különböző jó, akár követendő 
és elsajátítható gyakorlatokat.

A Konszonancia RZTT 
– tag Fiatal Tehetségekért 

Alapítvány Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont óvodásoknak és 
szüleiknek készült jó gyakor-
lata után helyi jógyakorlatok 
bemutatására került sor. 

A csellóműhelybe – Csécsi 
Hajnalka és vendégtanárok, 
Péntekné Bíró Edit és Pető 
Áron segítségével pillanthat-
tunk a kulisszák mögé. 

A képzőművész szakon 
tanuló növendékek Tóthné Gás-
pár Mária és Murányiné Klucsik 
Judit tanárnők vezetésével 
dolgoztak, – majd a „zene inspi-
rálta” festményeiket rögtönzött 
kiállításon mutatták be. 

A délutáni program nyitá-
nyaként a Miskolci Szakkép-

zési Centrum Mezőkövesdi 
Szent László Gimnáziuma 
és Közgazdasági Szakgim-
náziumában – mint Akkre-
ditált Kiváló Tehetségpont, 
Európai Tehetségpont – 
működő tehetséggondozást, 
tehetségfejlesztést szolgáló 
foglalkozásokkal, jó gya-
korlatokkal ismertetett meg 
Juhász Jánosné igazgató és 
Rigó Attiláné „Tehetség és 
Fejlesztése” szakvizsgázott 
pedagógusok. 

A rendezvény zárásaként 
a III. Mátraderecskei Cselló-
zenekari Tábor résztvevőinek 
közös produkcióját, koncert-
jét hallgathattuk meg. 

Megtartotta első tehetségnapját a Mező-
kövesdi Alapfokú Művészeti Iskola mint 

Regisztrált Tehetségpont november 26-án. 

Szervezetünk folyamatosan szervez 
véradást Mezőkövesden, a város 
felnőtt lakosságát megcélozva évi 
12 alkalommal a Közösségi Házban, 
a diákok részére évente kétszer a két 
helyi középiskolában, alkalomszerűen 
civilszervezeteknél, egyesületeknél. 
A havi rendszerességgel a Közösségi 
Házban rendezett véradóeseményekre 
alkalmanként 70 főt várunk. 

Sajnos a vérpótlásra várók száma nem 
csökken, a súlyos betegek, a balesetet 
szenvedettek számára nélkülözhetetlen a 
segítség! Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, a 
lakosság segítségére van szükségünk. Arra 
kérjük Önöket, hogy beteg embertársaink 
megsegítésének érdekében jöjjenek el, és 
próbálkozzanak a véradással!  Ahhoz, hogy 
valaki vért adhasson, szükségesek a leendő 
donor iratai (személyi igazolvány, TAJ- és 

lakcímkártya), valamint olyan általáno-
san jónak mondható egészségi állapot, 
melyet a helyszínen kivizsgálást végző 
orvos a véradáshoz alkalmasnak talál. A 
véradásokról a www.veradas.hu honlapról, 
a Mezőkövesdi Újságból és plakátokról 
értesülhetnek. Sokan nem tudják, de a 
férfiak 365 napon belül ötször, a nők négy-
szer is adhatnak vért. Fontos tudni, hogy 
bárki próbálkozhat a véradással, aki még 
nem töltötte be 60. életévét. Szervezetünk 
folyamatosan arra törekszik a biztonságos 
vérellátás érdekében, hogy minél több régi 
és új véradó legyen, minél több embert 
tudjunk nemes ügyünk mellé állítani!

Milyen jótékony egészségügyi 
hatással van a donorra a véradás? 

A vérvételt megelőző kontroll 
olyan alapos, hogy megfelel egy 
féléves orvosi vizsgálatnak. Bizonyí-
tott, hogy a véradás 88%-kal csökkenti 

a szívinfarktus és a stroke kockázatát. 
Csökkenti a daganatos megbetegedé-
sek kialakulásának kockázatát.

Legközelebbi véradások helye: 
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Középiskola
Ideje: 2016. december 14. (szerda) 
9–12 óráig
Véradás helye: M. Sz. C. Mezőkövesdi 
Szent László Gimnáziuma és Közgazda-
sági Szakgimnáziuma
Ideje: 2016. december 15. (csütörtök) 
9–12 óráig
Véradás helye: Mezőkövesd, Közösségi 
Ház 
Ideje: 2016. december 28. (szerda) 
10.30–17.30-ig

Köszönettel: Laták Kamilla
Területi vezető

Magyar Vöröskereszt Dél- Borsod 
Területi Szervezete

Drasztikusan csökkent a véradások látogatottsága Mezőkövesden

M. Zs.
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JÉZUS SZÍVE EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/500-501
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 18 óra 30: 
Kóruspróba a Férfikar számára

EGRI GÖRÖG KATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
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 18.

RÁKÓCZI ÚTI SERVITA KÁPOLNA
Elérhetőség: 06-70/387-2999
Minden hónap második keddjén 14 órától 
szentmisét, illetve minden második szombaton, 
szintén 14 órai kezdettel imaórát tartanak, amely-
re szeretettel hívják és várják a kedves híveket.

Harangszó
SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/313-225, 
Facebook: Mezőkövesdi Szent László Plébánia
www.szentlaszlo-mezokovesd.hu
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 
Az adventi időszakban a szentmisék kezdési 
időpontja: 6 óra és 6 óra 45.
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 10 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
Minden pénteken 18 órától ifjúsági hittan

A Szent László Egyházközség kéri, hogy a 
hozzátartozók szíveskedjenek az 1991 előtt 
lejárt sírhelyeket mielőbb megváltani!

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

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Elérhetőség: 49/339-018
Vasárnaponként 11 órától: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
17 órakor istentisztelet a reumakórházban
Minden szerdán 18 órakor Bibliaóra a parókián
További információk: www.mezokovesd.ref.hu
December 22-én (csütörtökön) 18 órától: 
gyermekek karácsonyi műsora a Közösségi Házban
December 24-én (szombaton) 15 órától: 
Istentisztelet
December 25-én (vasárnap) 11 órától: 
Istentisztelet és úrvacsora
December 26-án (hétfőn) 11 órától: Istentisztelet
December 31-én (szombaton) 17 órától: 
Óévbúcsúztató istentisztelet

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 

Nyitvatartási időn túl ügyeleti készenléti rend:
ÜGYELET (kiszolgálás ablakon keresztül) hétköznap 
és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 18–22 
óráig, ünnepnapokon: 8–22 óráig 

KÉSZENLÉT (kiszolgálás telefonbehívásra) csak 
sürgős esetben: 22–8 óráig (hétköznap 7.30 óráig) 

december 11–17-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

december 18–23-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

december 24.
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

december 25.
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

december 26–30-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

december 31.
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

január 1.
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

január 2–7-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

január 8–15-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

A gyógyszertárak nyitvatartása:

Hétköznap

Forrás 730 – 1900

Glória 800 – 1200, 1400 – 1800

Szent László 800 – 1630  (péntek: 800 – 1400)

Üdvözítő 800 – 1630

PatikaPlus 800 – 2000

Szombat

Forrás 800–1200

Glória zárva

Szent László
Ügyeletes héten: 800–1300

Üdvözítő

PatikaPlus 800 – 2000

Vasárnap
PatikaPlus 800 – 1800

Forrás, Glória, Szent 
László, Üdvözítő zárva

Ünnepnap Minden gyógyszertár ZÁRVA, 
csak ügyeleti készenléti szolgálat!

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban november 22. és decem-
ber 5. között 1 házasságkötést és 13 ha-
lálesetet anyakönyveztek. Az alábbiak, 
illetve hozzátartozóik járultak hozzá a 
nevek közléséhez:

Házasságkötés:
Czibolya László – Szabó Erzsébet

Haláleset:
Mezei Józsefné 77 éves,

Csirmaz Józsefné 78 éves,
Benei László Andrásné 83 éves,

Zelei Gáspárné 86 éves
mezőkövesdi lakos

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

december 17.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

január 7.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1.

január 14.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

A karácsonyi ünnepek alatt társaságunk 
az alábbiak szerint végzi a lakossági hulla-
dékgyűjtést:
Mezőkövesd városban
2016. december 26-án (hétfő) esedékes 
lakossági hulladékgyűjtést 2016. decem-
ber 27-én (kedd) végezzük az ezen a napon 
esedékes járatokkal párhuzamosan.
A mezőkövesdi hulladékátrakó-lerakó telep 
2016. december 26-án zárva tart, a hulla-
dék átvétele szünetel. Mezőkövesdi VG Zrt.

Ünnepi hulladékszállítás
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December 28. szerda, 
Közösségi Ház

16 óra: 
Énekelj! – 3D
magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film, 107 perc, 2016 

18 óra: Miért pont Ő? 
magyarul beszélő, amerikai 
komédia, 2016 

19 óra 45-től: 
Zsivány Egyes 
– Egy Star Wars történet – 3D
magyarul beszélő, amerikai sci-fi, 
2016  

TájékozTaTó
Tisztelt Ebtartó!
Mezőkövesd területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B §-a alapján – a 2013-as évhez hasonlóan – sor kerül az 
ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal. 

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tar-
tója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, 
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon 
feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeíró adatlap átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal „A” 
és „B” épületének portáján, továbbá letölthető a www.mezokovesd.hu honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Közös Önkor-
mányzati Hivatal  részére az alábbi módokon:
– levélben postai úton,
– a portákon elhelyezett gyűjtőládákban,
– a közterület-felügyelőknél személyesen,
– elektronikusan a kozter@mezokovesd.hu e-mail címre.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2016. december 31.
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal

Moziajánló

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Program-
ajánló
december 16. péntek

17 óráTól Karácsonyi Házimuzsika 
a zeneiskolában

december 17. szombat

15 óráTól „Bundás bocsok 
karácsonya” a Tekergő Bábszínház 
ingyenes előadásában a Közösségi 
Ház emeleti kiállítótermében. 

december 18. vasárnap

16 óráTól Adventi gyertyagyújtás 
a Jézus Szíve templom előtt, 
Kavicsos-tó ölelés

december 20. kedd

17 óra 30-Tól „Szép rózsabimbó 
nyílt ki III.” A Mozer-testvérek 
ingyenes karácsonyi koncertje a 
Városi Galéria dísztermében. 

december 22. csütörtök

14 óráTól Idősek Karácsonya a 
Közösségi Ház színháztermében

december 24. szombat

23 óráTól Karácsonyi orgonamu-
zsika a Szent László templomban

december 26. hétfő

15 óra 30-Tól Szent László Feszti-
válkórus karácsonyi hangversenye 
a Szent László templomban

december 27. kedd

18 óráTól Tristan Bernard: 
„Tyúkketrec” a Mezőkövesdi 
Színészeti Egyesület előadásában 
a Közösségi Ház színháztermében. 
Jegyárak: 800 és 600 Ft.

december 28. szerda

10 óra 30-Tól 17 óra 30-ig Véradás 
a Közösségi Ház D épületében

december 30. péntek

18 óráTól MASZK Szilveszteri Ka-
baré a Mezőkövesdi Amatőr Szín-
játszó Kör Egyesület előadásában 
a Közösségi Ház színháztermében. 
Jegyárak: 800 és 600 Ft

december 31. szombat  
19 óra 30-Tól Szent István Kato-
likus Általános Iskola Szilveszteri 
batyus bálja az iskola ebédlőjében

Képviselői fogadóóra
Jámbor Márk 
önkormányzati képviselő 
2016. december 21-én 17 órától
tart fogadóórát.
Helyszín: Mezőkövesd, 
Bevásárlóudvar 2c/4
tel: 70/372-4843

ÚJÉVI OPERETT- és MUSICALGÁLA

A Szent László Kórus Egyesület
Mezőkövesdi Hang-Stúdió Társulata bemutatja:
„Cintányéros cudar világ!”
című énekes, táncos, szórakoztató műsorát.

Helyszín: Közösségi Ház Mezőkövesd
Időpont: 2017. január 7. (szombat) 17.30 óra

Belépőjegyek 1000 Ft, nyugdíjas/diák 700 Ft-os áron elő-
vételben a Közösségi Házban, valamint az előadás idején a 
helyszínen kaphatók. 

KÖSZÖNET
KÖSZÖNETTEL kívánunk minden 
jelenlegi és leendő támogatónk-
nak Békés Karácsonyt és Boldog Új 
Esztendőt. Köszönjük a 2016-ban 
felajánlott adó 1%-át, mely 
1.512.267 Ft volt. Ezen összeget az 
Add a Kezed Lakóotthon működte-
tésére fordítjuk.

A Gondoskodás Alapítvány 
kuratóriumának nevében 

Dr. Molnár Károly

Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Szent László és a Jézus Szíve egyházközségek, 
a Mezőkövesdi Nyugdíjasokért Alapítvány, valamint 

a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ nevében
tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt

2016. DECEMBER 22-én (csütörtök) 14 órakor kezdődő

IDŐSEK KARÁCSONYA
Ünnepi Gálaműsorunkra. 

Helye: Közösségi Ház színházterme

A műsor után hálaadó szentmisére kerül sor a Szent László templomban.

Meghívó

Dr. Berkes László
pápai prelátus-plébános

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Medvegy János
apát-plébános

A Mezőkövesdi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató 

és Gyermekjóléti Központ 

Idősek Klubja 
szeretettel várja leendő tagjait!

Amit nyújtunk: jó társaság,
 színes programok, hivatalos ügyek 

intézésének segítsége, 
egészségügyi ellátás szervezése 

A szolgáltatás ingyenes!

Cím: 3400 Mezőkövesd, 
Mátyás király u. 90. 

Nyitvatartás: 7–15 óráig 
(munkanapokon)



Mezőkövesdi Újság 2016/25  13

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

Ballonos vizek forgalmazása 
széles választékban, kis- és nagy 
tételben, vízadagoló géppel vagy 
pumpás megoldással, otthonra 
egészségmegőrzési, frissítő céllal, 
munkahelyekre védőitalként (egyedi 
árajánlat alapján), kedvező áron. 
Hideg, meleg vizes és szódás 
vízadagoló gépeink megvásárolhatók 
és bérelhetők is! Többféle típusú 
vízből választhat: nátriumszegény 
(szívbarát) ásványvíz, ionizált 
lúgos víz, természetes jódos és 
lúgos ásványvíz, makro- és mikro-
elemekben gazdag természetesen 
lúgos szénsavmentes ásványvíz. 

Fresh Aqua Kft.
www.freshaqua.hu | 30/285-2427

Fresh aqua
Frissüljön munka közben!

Hi
rd

et
és

Jó minőségű, 
szemes kávét 

őrlő automata 
kávéfőző 

forgalmazása 
kedvező áron!

Újabb nehéz ellenfélen, az élbolyba tartozó Hajdúbö-
szörményi SE-n van túl sakkcsapatunk. Az 5. fordulóban 
olyan együttessel kellett megküzdeni a bajnoki pontokért, 
amely már a magasabb osztályt is megjárta és ellenük az 
elmúlt években nem sok babér termett. Reálisan három 
pontra lehetett számítani.

Ezzel szemben – köszönhetően elsősorban Hajnal 
Gyula és Tóth László győzelmének, valamint Sallai János 
és Pap Kristóf döntetlenjének, akik 200 Élő-ponttal 
magasabb értékszámú vetélytárssal szemben érték el ezt 
az eredményt – 4,5 pontot sikerült „bekasszírozni”, így az 
eredmény 7,5-4,5 lett az ellenfél javára.

Sakkcsapatunk szoros alsóházi versenyben a 9. helyen 
áll, 12 együttes között.
 
Győzött: Hajnal Gyula, Tóth László és Csontos Dominik          
Döntetlen: Sallai János, Hegedűs Rafael és Pap Kristóf           
Játszottak még: Barabás Tibor, Zelei  Zoltán, Pap János, 
Hunkó György, Kántor József és Kántor Attila
          
A következő fordulóban, december 11-én az Edelényi VSE 
volt az ellenfél, idehaza. 

A vártnál 
jobb eredmény...

Dr. T. B.
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Advent beköszöntével megkezdődik a vásárlási láz, karácsonyig üzletről üzletre járva ajándékot 
vásárol idős és fiatal. A megnövekedett forgalom alkalmat teremt a jogsértések elkövetéséhez, 
főként a zseblopás, a gépjárműfeltörés és a rablás fordulhat elő.

Ilyen negatív eseménynek senki sem kíván a részesévé válni, kárt szenvedni. A figyelmes és 
körültekintő ember megpróbálja elkerülni, hogy értékeit ellopják, ennek elérésében segítünk 
Önnek tanácsainkkal. Figyelem a szenteste is lehet veszélyben! 

Zseblopás megelőzése érdekében erre figyeljen:
Kerülje a zsúfolt helyeket lehetőség szerint, ahol hangoskodás, vita folyik, mert ez a figye-
lemelterelés része is lehet!
– Fontos, hogy ne vigyen magával a szükségesnél több pénzt, értékeit több helyen, elsősorban 
belső zsebben helyezze el, ahová nem lehet észrevétlen benyúlni!
– Készpénz helyett bankkártyát használjon és PIN kódját sehol ne tüntesse fel, a fizetés során 
PIN kódját mások elől rejtve üsse be! Fizetéskor ne tegye a pultra pénzét, bankkártyáját, illetve 
ne hagyja a bevásárlókocsiban vásárlás közben! 
– ATM-nél történő tranzakció alkalmával fokozottan ügyeljen a közelben tartózkodó 
gyanús személyekre és olyan készüléket használjon, mely sértetlen, valamint nincs rajta 
szokatlan oda nem illő dolog! Javasolt bankkártyánál a napi limit beállítása, mert lopást 
követően a tettes nem okozhat nagyobb kárt. 

Gépjárműből történő lopás elkerülésére tanácsok:
– Kijelölt és lehetőség szerint kivilágított helyen parkoljon, a járművet zárja le, a biztonságtech-
nikai eszközöket használja!
– A járműben ne tároljon értékeket, főként az utastérben, ahol ez látható és az elkövetőt 
„vonzza”! Az indítókulcsra különösen érdemes odafigyelni, mert a parkolótól követve azt 
vásárlás közben ellophatják és akkor akadály nélkül elhajthatnak a tettesek!  
– Elinduláskor érdemes szemrevételezni a kocsit nincs-e rajta sérülés, feltörésre utaló nyom, 
amennyiben ilyet észlel, hívjon rendőrt és ne nyúljon semmihez!

Erőszakkal is elvehetik értékeit, rablás esetén a következőkre hívjuk fel figyelmét:
Kerülje el közterületen, az elhagyatott, rosszul kivilágított helyeket. Sötétedés után egyedül 
lehetőleg ne induljon el!
– A lakásába, lépcsőházába idegent ne engedjen be ok nélkül és ismeretlen személlyel 
ne szálljon be a liftbe! Hazafelé tartva az otthona bejáratához érve kulcsait előre vegye 
kezébe és ne ott állva keresse csomagjai között!
– Gyalogosan közlekedve, ha azt észleli, hogy követik, menjen be egy üzletbe, vagy 
szálljon fel tömegközlekedési járműre és a járművezető közelébe foglaljon helyet!
– Utcai támadás elszenvedőjeként, amennyiben nincs más reális lehetősége, adja át értékeit és ne áll-
jon ellent, mert akár komoly sérülésnek teheti ki magát, melynek következményei súlyosak lehetnek!
– Fontos lehet az elkövető kézre kerítésében, ha meg tudja figyelni támadóját és személy-
leírást tud adni. A személy kinézete, arca, testalkata, beszéde, menekülés iránya, eszköze 
mind-mind értékes információ.

A szenteste veszélyei:
– Otthona kulcsait ne rejtse el a bejárat közelében, a biztosnak vélt „dugi” helyek az elkö-
vetők előtt jól ismertek! A bejárati ajtóra szereltessen fel széles látókörű optikai kitekintőt, 
valamint biztonsági láncot! Ajtót, ablakot ne hagyja nyitva még rövid távollét alatt sem!  
– Szereltessen fel biztonsági zárakat is úgy, hogy a megfelelő mechanikai szilárdságú ajtó több 
ponton záródjon! Ezt érdemes kiegészíteni elektromos érzékelő-riasztó berendezéssel, mely éjjel 
-nappal távjelzést tud továbbítani valamely vagyonvédelmi cég diszpécser szolgálatához.
– Alakítson ki lakókörnyezetével kölcsönös együttműködésre alkalmas viszonyt és figyelje-
nek egymás lakhelyére! Az idegeneket és a gyanúsan viselkedőket figyelje meg, a járművek 
adatait jegyezze fel, majd azokat adja át a polgárőrnek, rendőrnek, szociális gondozónak!  
– Értékesebb vagyontárgyairól készítsen házi leltárt, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, azonosítási 
számát! Lehetőség szerint nagyobb készpénzt ne tartson otthon és kössön lakásbiztosítást!

Bármely jogsértés esetén azonnal hívja a 112-es ingyen hívható segélyhívó számot! A 
bejelentést követően maradjon a helyszín közelében, várja meg a rendőri intézkedést és 
adjon meg minden szükséges információt a hatóságnak!

Minden kedves érdeklődőnek békés és biztonságos ünnepeket, valamint 
Boldog Új Évet Kívánunk!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Az ünnepi forgatag veszélyei
Advent időszakában a megnövekedett forgalom magában rejti a jogsértések gyakoribb elő-
fordulását. Alapvető érdeke kereskedőnek és vásárlónak egyaránt, hogy az ünnepi vásárlás 
időszaka békésen, biztonságban teljen el. Mit lehet tenni a biztonságért a kereskedelem-
ben? Hogyan lehet megelőzni a bajt, vagy optimálisan kezelni a bekövetkezett támadást? 

FIGYELEM!  A www.bunmegelozes.eu honlapunkon további információhoz juthat, 
olvassa hírleveleinket, kiadványainkat, vagy keressen minket elérhetőségeinken!

Tekintsük át milyen okok és körülmények játszanak szerepet abban, hogy egyes kiskeres-
kedelmi egységek a bűnözők célpontjává válnak! A veszélyeztetettek közé sorolhatók a 
lakótelepi élelmiszer kisboltok, a butikok, a gyógyszertárak, vagy non-stop nyitva tartó 
üzletek illetve nemzeti dohányboltok, mert
– a forgalmas helyen található üzletek a jelentősebbnek vélt bevétel okán vonzzák a 
támadás lehetőségét,
– általában kevés számú alkalmazott kisebb akadályt jelent egy rablás során, mivel 
kontroll alatt tarthatók és nem jelentenek leküzdhetetlen akadályt,
– jellemzően ezek a „kisebb boltok” nem rendelkeznek modern, hatékony biztonság-
technikai eszközökkel, e szempontból nincs visszatartó erejük, 
– az időszakosan nyitva tartó egységeknél a kritikus időpont a zárórát megelőző órára tehe-
tő, mivel a bevétel ekkor maximális és az alkalmazottak teendői ilyenkor megnövekednek, 
– a non-stop nyitva tartású üzletek esetén a kora reggeli vagy késő esti időpont veszélye-
sebb a forgalom csökkenése okán, 
– ugyanakkor a dolgozók sok esetben nem tudják kezelni a biztonságtechnikai 
eszközöket és nem felkészültek arra, hogyan kell reagálni egy erőszakos támadásra, 
vagy milyen jelek utalhatnak egy készülő jogsértésre. 
 
A védekezés módja eszközei, ajánlások a kiskereskedelmi egységek részére:
– érdemes egy helyi riasztórendszer üzemeltetése, mely egy jelzőgombbal hang és fényjelzést ad, 
– ajánlott kiépíteni távfelügyeleti jelző riasztó rendszert, mely betörés során, vagy 
mobil jelzőgomb megnyomása után jelez a vagyonvédelmi szolgáltató cég diszpécser 
központjába, ahol azonnali reagálást generál,
– nemcsak a biztonságérzetet erősítheti, hanem a tettes távoltartásában is hathatós 
szerepe lehet egy kamerának, vagy kamerarendszernek, főként ha korszerű digitális 
képrögzítő és megfelelően telepített,
– a bűnelkövetők elsősorban a készpénzszerzést helyezik előtérbe, ezért az időzáras 
készpénztároló jó megoldás, melynek alkalmazását tüntessék fel látható módon,
– non-stop üzlethelyiség esetén éjszaka a zárt ajtón lévő kiadóablakon bonyolódó kiszolgá-
lás is célszerű megoldás lehet.
 
A védelmet segítő technikai eszközök hatékonyak és elősegíthetik a jogsértés utáni 
rendőrségi eljárás sikerét,  bizonyítási eszközt adhatnak. Figyelem, a bekövetkezett 
rabló támadás során különösen fontos tényező az alkalmazottak reagálása.

Mit tehet és mit érdemes tenni?
– Érdemes nyitott szemmel járni és észrevenni a gyanúsan, zavartan viselkedő személyt, mert 
lehet, hogy elvihető árut néz, vagy rejteget valamilyen támadó eszközt,
ne hagyják lehetőség szerint egyedül kollégájukat hosszú ideig és előzetesen alakítsanak ki 
egymás közt idegen számára nem értelmezhető jelzést, mely vész esetén tudnak alkalmazni,
– tartsák be a készpénzkezelésre vonatkozó szabályokat, lehetőleg zárt helyen ügyfelektől 
elkülönítve fogadják a pénzszállítást végző biztonsági őröket és ellenőrizzék jogosultságukat,
– az észlelt hiányosságokat jelezzék felettesüknek, illetve ha úgy érzik, kezdeményez-
zék a szabályok megváltoztatását,
– bekövetkezett támadás esetén ne essenek pánikba, tegyenek eleget a rabló utasításainak, 
mert ezzel csökkenthetik agresszióját, ami hozzájárulhat a tettlegesség elkerüléséhez,
– legyenek jó szemtanúk, figyeljék meg a tettest, hogy hasznosítható személyleírást 
tudjanak adni, testalkatáról, arcáról, eszközéről, menekülés irányáról,
– miután az elkövető távozott zárják be a bejárati ajtót, értesítsék a rendőrséget, a 
helyszínt ne változtassák meg, mert ezzel a nyomokat megsemmisíthetik,
– működjenek együtt a hatósággal, átadva minden információt! 

Eseménymentes ünnepi vásárlási időszakot és biztonságos 
Boldog Új Évet Kívánunk!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

Biztonság a mindennapokban



Mezőkövesd Zsóry FC 
– Ferencvárosi TC 2-0 (1-0)
Több mint 3500 néző előtt, fan-
tasztikus hangulatban vonultak 
pályára a csapatok december 
3-án, az OTP Bank Liga 18. já-
téknapján. Az összecsapás előtt 
a Pénzügyőr Zenekar műsora 
szórakoztatta a közönséget, 
majd Tállai András, a Mező-
kövesd Zsóry SE elnöke a 100. 
NBI-es fellépését ünneplő Vági 
Andrást és Marek Strestíket kö-
szöntötte. A találkozó a repü-
lőszerencsétlenségben elhunyt 
Chapecoense játékosainak és 
vezetőinek tiszteletére egyper-
ces gyászszünettel kezdődött.

GÓL A HAJRÁBAN A mérkőzés 
elején a Ferencváros dominált, 
az első ziccer mégis labdarúgó-
ink előtt adódott. A 29. percben 
Strestík gurított nagy helyzet-
ben a jobb alsó sarok mellé. A 
43. percben vezetést szerzett 
együttesünk, egy szép kontra 
végén Bacelic-Grgic indította 
Molnárt, aki Nalepát megelőz-
ve okosan a bal alsóba gurított.

Csapatunk fordulás után 
azonnal megduplázhatta volna 
előnyét, de Bacelic-Grgic lövé-

sénél jól helyezkedett Dibusz. 
A folytatásban az FTC játszott 
mezőnyfölényben, viszont a 
remekül kontrázó együttesünk 
rendre eljutott a zöld-fehérek 
kapujáig. A 80. percben eldőlt a 
mérkőzés, miután a Nagy Domi-
nik kezezéséért megítélt 11-est 
Bacelic-Grgic higgadtan a kapu 
közepébe helyezte. Csapatunk 
történelmi győzelmet aratott, 
ugyanis először múlta felül Ma-
gyarország egyik legnépszerűbb 
együttesét.

Budapest Honvéd 
– Mezőkövesd Zsóry FC 
1-0 (0-0)
Együttesünk az őszi záró-
fordulóban a 3. helyezett 
Budapest Honvédhoz látoga-
tott december 10-én. Az év 
utolsó bajnoki összecsapásán a 
hazaiak játszottak fölényben. A 
játékrész legnagyobb lehető-
sége Lanzafame előtt adódott, 
akinek a távoli lövését Tujvel 
ujjheggyel tolta a felső lécre.

Fordulás után is a fővá-
rosiak játszottak aktívabban, 
ennek ellenére egy óra elteltével 
Strestík lőtt kis híján gólt, ra-
vasz sarokrúgása után Gróf ök-

lözte ki a labdát a gólvonalról. 
Húsz perccel a lefújás előtt ve-
zetést szerzett a Honvéd, Botka 
beadását követően Eppel fejelt 
a kapuba. Csapatunk a ráadás-
ban közel járt az egyenlítéshez, 
de Strestík nagy helyzetben 
rosszul találta el a játékszert. A 
Mezőkövesd a vereség ellenére 
27 ponttal az előkelő 5. helyről 
várhatja a tavaszi szezont.
– Nagyon jó mérkőzés volt, 
ahol mindkét csapat taktiku-
san játszott. A Honvéd hosszú 
labdákkal próbálkozott, erre is 
fel voltunk készülve. Egyszer 
hibáztunk, amit a hazaiak 
könyörtelenül kihasználtak. 
Az elmúlt fél évhez gratulálok 
a klubnak és a játékosaimnak, 
senki nem számított arra, hogy 
egy kialakulóban lévő csapat 

ilyen jól tud majd szerepelni. 
Sok sikert, boldog karácsonyt 
és boldog új évet szeretnék kí-
vánni mindenkinek – mondta 
Pintér Attila vezetőedző.

TIZENHAT KÖZÖTT 3-1-re 
győzött az NB III-as REAC ven-
dégeként, így bejutott a legjobb 
16 közé a Magyar Kupában 
városunk felnőtt csapata. Labda-
rúgóink közül Kink, Nicorec és 
Bacelic-Grgic, míg a hazaiaknál 
Kiss volt eredményes a novem-
ber 29-én lejátszott mérkőzésen.

Együttesünk a következő 
körben az NB I-es Gyirmót FC 
Győrrel találkozik. A tervek 
szerint az első meccset február 
11-én Mezőkövesden, a vissza-
vágót március 1-jén Gyirmóton 
játsszák majd le.

GYÓGYULJ MEG, VIKTOR! A szünetben a Pénzügyőr Zenekar előadásában egy új mező-
kövesdi induló is felcsendült. A kezdőrúgást Szabó Viktor, a Mezőkövesd Zsóry SE súlyos 
betegségben szenvedő U15-ös korosztályú játékosa végezte el, akinek a gyógyulására 
adományt is gyűjtöttek a mérkőzés előtt. A mezőkövesdi klub vezetősége minden 
labdarúgást szerető embert arra kér, hogy lehetőségei szerint támogassa a csontrákban 
szenvedő fiút és családját. A támogatásokat a klub székházának emeleti titkárságán 
személyesen, vagy a Mezőkövesd Zsóry SE számlájára, a 11734107-20103356 számra is 
eljuttathatják. Kérik, hogy a Megjegyzés rovatba írják be a fiú nevét.

Janó Pál korábban játékosként és edzőként is megfordult 
Magyarországon, Ózdon, Nyíregyházán és Gyöngyösön 
is dolgozott, emellett edzősködött a szlovák élvonalban, 
Kassán és Nagytapolcsányban, míg ősszel az NB II-es 
Füzesabonyt irányította. A szakember megbízatása a 
2016-2017-es bajnokság végéig szól. Janó Pál Egerben 
debütál majd az MKC vezetőedzőjeként tétmérkőzésen. 
Csapatunk december 17-én, szombaton 18 órától játszik 
bajnokit Heves megye székhelyén.

MAGABIZTOS JÁTÉK A Liga Kupa harmadik fordulójában 
az NBI/B-s PLER-Budapest látogatott városunkba 
december 7-én. Csapatunk már a mérkőzés elején 
nagy fölényben kézilabdázott. A 7. percben 4-1, a 

szünetben pedig 18-12 állt az eredményjelzőn. A játék 
képe fordulás után sem változott, az MKC fölényes, 34-
21-es sikert aratott, így Molnár Ferenc győzelemmel 
búcsúzott a kispadtól. A szakember a továbbiakban is a 
klub alkalmazásában fog maradni.

Az MKC 3 mérkőzés után 6 ponttal vezeti a Liga Kupa B 
csoportját a 4 pontos Vác előtt. Csapatunk a sorozatban legkö-
zelebb a Ceglédet fogadja január 14-én, 18 órától.

K&H férfi kézilabda liga 13. forduló: 
Mezőkövesdi KC – CYEB Budakalász 
28-29 (14-12)
Legjobb góllövők: Szepesi 8 (5), Kovács B. 6,
illetve Koncz 8, Bohács 7.

Janó Pál irányítja december 8-ától a Mezőkövesdi KC felnőtt csapatát. A szlovák szakember Molnár 
Ferencet váltja a kispadon, aki magabiztos, 13 gólos győzelemmel búcsúzott a Pestszentlőrinc 
ellen játszott Liga Kupa mérkőzésen.

Új edző a kispadon

Az előkelő 5. helyről várhatja a tavaszi szezont a Me-
zőkövesd Zsóry FC felnőtt csapata. Labdarúgóink a 
bajnoki címvédő Ferencváros ellen győztek, majd a 
zárómérkőzésen kikaptak a Budapest Honvédtól.

Folytatás 
az ötödik helyről

Bacelic-Grgic gólja döntötte el a mérkőzést
(Fotó: Mezőkövesd Zsóry)

Bódi Krisztián

bokri
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Meggyújtották a harmadik gyertyát a város adventi koszorúján. 
A Szent László templom előtti téren három oktatási intézmény 
tanulói adtak műsort vasárnap délután, az Egri úti Tagóvoda 
csoportja fényes karikákkal mutatott be táncot, majd a Széchenyi 
István Katolikus Középiskola diákjai következtek, akik verssel, 
zenével, énekkel idézték meg a Szent család járást. A gimnázium 
énekkara két művet adott elő, Tóth Renáta Katalin pedig Márai 
Sándor egyik versét szavalta el. Az örömvasárnapi műsor hátterét 
Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak alkotása adta, 
a gyertyát pedig dr. Medvegy János apát gyújtotta meg. 

Az öröm gyertyája

Áldott, békés karácsonyt 
és egészségben, sikerekben 

gazdag boldog új évet 
kívánunk 

a Mezokövesdi Újság 
minden olvasójának!

A Mezokövesdi 
Média Nonprofit Kft. 

munkatársai

Az adventi időszakhoz 
kapcsolódóan idén is meg-
szervezte régiós találkozóját 
a Matyóföldi Foltvarró Klub 
november 26-án a Közösségi 
Házban. A mezőkövesdi 
foltvarrók mellett az ország 
számos településéről érkeztek 
vendégek, akik például ablak- 
és ajtódíszeket, különböző ad-
venti és karácsonyi tárgyakat, 
illetve terítőket készítettek. A 
gyerekeket kézműves-foglal-
kozással várták. 

T. B.

Foltos 
advent


