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Jól alakult a tavalyi esztendő, a vendégek és vendégéjszakák 
száma is nőtt 2015-höz képest, tudtuk meg Lázárné Csirmaz 
Henriett-től, a Mezőkövesdi Tourinform Iroda vezetőjétől. 
Tavaly a látogatók száma 50 000, míg a vendégéjszakáké 
több mint 150 000 volt, ami 4%-os emelkedést jelent az 
elmúlt évekhez képest. A külföldiek közül a lengyelek 56%, 
a csehek 66%, a szlovákok pedig 27%-kal több éjszakát töl-
töttek városunk kereskedelmi szálláshelyein a KSH adatai 
alapján, és ebben nincsenek benne a magánszállások.

– A tartózkodás hossza alapján évek óta azt tapasztaljuk, 
hogy átlagosan 3 éjszakát töltenek itt a vendégek, míg a ke-
reskedelmi szálláshelyek szobakihasználtsága az egész évet 
tekintve 37% és 40% közötti, szintén a KSH adatai alapján. Ez 
havonta változó képet mutat, attól függően, hogy milyen év-
szakot tekintünk, hiszen nyáron több vendég tartózkodik Me-
zőkövesden – mondta Lázárné Csirmaz Henriett.

ERŐS FŐSZEZON Megtudtuk, hogy az év két legerősebb hó-
napja ezúttal is a július és az augusztus volt összesen 60 
ezer vendégéjszakával, ez az évesnek mintegy 40%-át teszi 
ki. Emellett a március is kiemelkedően alakult, ami a négy-
napos nemzeti ünnepnek és a húsvétnak volt köszönhető.

Az irodavezető elmondta, a rendezvények közül a 
Matyó Húsvét tavaly is sok vendéget vonzott, míg a 
Matyó Fesztiválhét elsősorban az itt, és környékben 
élőket mozgatta meg, de a nagyobb események a tu-
risták számára is vonzóak voltak. A Zsóry fesztivált a 
rossz időjárás miatt el kellett halasztani, amit augusz-
tus közepén egy pénteki napon rendeztek meg. A Me-
zőgazdasági Gépésztalálkozó időjárás szempontjából 
szerencsésen alakult és most már elmondható, hogy a 
helyiek mellett az ország minden pontjáról felkeresik 
a vendégek.

Eredményes évet 
zárt turisztikai szem-
pontból városunk, a 
vendégek számának 
emelkedése mellett 
a rendezvények is si-
keresen zajlottak le.

Idegenforgalmi 
helyzetkép

Borszentelő Mezőkövesden
A Bükkalja Hegyközség választmánya által szervezett esemény 
ünnepi szentmisével kezdődött a Szent László templomban. Dr. 
Medvegy János plébános a mise után megáldotta a bükkaljai borvi-
déket, valamint a Mezőkövesden, Bogácson, Cserépfaluban, Bükk-
zsércen, Cserépváralján és a Tardon készített borokat. Az ünnep-
séget követően borkóstolót tartottak a hittanteremben, ahol több 
bükkaljai nedűt kóstolhattak meg az érdeklődők.

HAGYOMÁNYOK A néphagyomány szerint a bőséges termés érde-
kében a szőlészek védőszentjének Szent Vincének napján, azaz 
január 22-én sok bort kell inni. Úgy vélték, hogy szép, napos 
időjárás esetén jó, ellenkező esetben viszont rossz bor- és kuko-
ricatermés várható az évben. A szőlősgazdák a Vince-nap időjá-
rásából és a metszett, úgynevezett „vincevesszők” állapotából 
a szüret gazdagságára következtettek. Hittek abban is, hogyha 
Vince neve napján olvadás van, akkor jó lesz a szőlőtermés, de 
egyes helyeken úgy vélték, ha Szent Vince napján esik az eső, 
sok lesz a bor. A néphagyományt több versike és rigmus őrzi. Az 
egyik legismertebb szerint, „Ha fénylik Vince, megtelik a pince. 
Ha csepeg, csurog, kevés lesz a borod.”

Második 
alkalommal 

rendeztek 
borszentelő 
ünnepséget 
Mezőköves-
den Vince- 

nap alkalmá-
ból január 

22-én.

Bódi K.

Április 15–17. között Matyó Húsvét Mezőkövesden

Bódi Krisztián

B. K. Dr. Medvegy János celebrálta az ünnepi misét
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MATYÓ 
RÓZSÁK

„Köd előttem, köd mögöttem, 
Isten tudja, honnan jöttem. 
Szél hozott, szél visz el, 
minek kérdjem: mért visz el?” 

A magyar költészet 
egyik legnagyobb 

alakjának életével és 
munkásságával fog-

lalkoztak az Irodalmi 
Kávéház Klub tagjai 

február 1-jén.

Török Ferenc klubvezető elsőként a Kossuth-
díjas költő (1900–1957) kalandos életéről és 
különleges személyiségéről beszélt. Kiemelte, 

hogy a modern magyar líra egyik kiemelkedő alakja 
mindenkivel szemben bizalmatlan volt, az életet ke-
gyetlennek és rossznak tartotta. Mindez költészetére is 
erősen kihatott. 

A versírás mellett műfordítással foglalkozott, több 
nyelven, egyebek mellett latinul, görögül, oroszul, 
franciául és németül is beszélt. Munkásságát „Az Egy 
álmai”, a „Semmiért egészen”, valamint „A homlo-
kodtól fölfelé” című verseken keresztül mutatta be a 
klubvezető. A versek mellett nevéhez fűződik például 
Shakespeare Macbeth és a Vízkereszt, vagy amit akar-
tok című alkotásainak lefordítása is. 

A klub tagjai a következő, március 1-jei klubdélutánon 
Arany János költészetét veszik majd górcső alá.

60 éve 
hunyt el

Szabó 
Lőrinc

Bódi K.
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VÁROSHÁZA

Dr. Fekete Zoltán polgármes-
ter tájékoztatójában a város 
decemberi, januári eseményei 
mellett a beruházásokról 
és egy nyertes pályázatról 
számolt be a testületnek. 
Elmondta, hogy a tanuszo-
dában a terheletlen próba-
üzem lezárása után jelenleg 
a terhelés alatti próbaüzem 
zajlik, korlátozott létszámig 
már használhatják a diákok 
a létesítményt, de egy-két 
héten belül teljes kapacitással 
működik majd az uszoda. A 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő-
ben megvalósult fejlesztések 
használatba vételi engedélyei 
jogerőre emelkedtek, a pró-
baüzem is véget ért. Jelenleg 
a vízjogi engedély beszerzése 
van folyamatban.

TÁMOGATÁS ÉS PÁLYÁZAT 
A polgármester kiemelte, 
hogy a város 700 millió forint 
vissza nem térítendő támo-
gatást kapott a Kormánytól 
fejlesztési célokra. A támoga-
tási összeg felhasználásáról 
szóló fejlesztési program 
összeállítása zajlik, amelyet 
majd a képviselő-testület a 
későbbiekben tárgyal meg. 
Mindemellett arról is beszá-
molt, hogy az önkormányzat 
137.827.000 forintot nyert „A 
helyi termékek piacra jutását 
segítő fejlesztésre” címmel 
benyújtott pályázatán. A 
projekt keretében bővítik a 
kollégium épületében talál-

ható élelmezési központot, 
ahol a konyhát korszerűsítik, 
valamint egy helyi termékbol-
tot hoznak létre. 

HÓELTAKARÍTÁS Szóbeli tájé-
koztatójában kitért a rendkí-
vüli havazásra is.

– Január 13-15. között több 
mint 40 cm hó zúdult a 
városra. A feladat ellátására 
szerződött vállalkozó a szer-
ződésben foglalt 3 gép helyett 
9 járművel végezte a takarí-
tást, azonban a nagy havazásra 
tekintettel külső vállalkozá-
sokat is bevontak, így 12-13 
géppel takarították a havat 
a városban és a Zsóryban. 
Összesen 230 utcában 95 km 
hosszan végezték a munkát. 
Az utcák mellett a parkolók, 
terek, iskolák környékén, a 
kórház udvarán is elvégezték 
a szükséges hóeltakarítást. 
Január 15-én, vasárnap estére 
városunk minden utcájában 
biztosítani tudtuk az egy 
nyomvonalú járműközleke-
dést. Köszönetet kell mondani 
mindazoknak, akik az utakon, 
a közterületeken dolgoztak, a 
lakosságnak pedig a türelmü-
kért, együttműködésükért” – 
mondta el dr. Fekete Zoltán. 

A takarítást január 16-a 
után továbbfolytatták, az 
utak szélén felgyűlt havat is 
folyamatosan elszállították. A 
polgármester hozzáfűzte, hogy 
az ingatlanok előtti járdák, 
valamint a kapubejárók letaka-

rítása a tulajdonosok feladata, 
amelyet a lakosság többsége el 
is végzett, azonban voltak olya-
nok is, akik ennek a kötelezett-
ségüknek nem tettek eleget, 
akadályozva ezzel főként a 
gyalogos közlekedést. 

2017-ES BÜDZSÉ A polgár-
mesteri tájékoztató után az 
ülés első napirendi pontjaként 
az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének első olvasa-
tát tárgyalták meg. A költ-
ségvetésben mind a bevételi, 
mind pedig a kiadási főösszeg 
6,5 milliárd forint. A testület 
által elfogadott határozat 
értelmében a költségvetés 
második olvasatáig a forrás-
hiány csökkentése, illetve 
megszüntetése érdekében to-
vábbi tárgyalásokat folytatnak 
majd a költségvetési szervek 
vezetőivel, valamint a további 
bevételi források feltárása 
érdekében a szükséges intéz-
kedéseket is megteszik.

A testület megtárgyalta a 
Mezőkövesdi Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapo-
dást, amelyet az előző évben 

megkötött megállapodással 
megegyező feltételekkel és 
tartalommal el is fogadtak. 

VÁROSI ÜNNEPSÉG Napiren-
den szerepelt az 1848/49-es 
Forradalom és Szabadságharc 
évfordulója mezőkövesdi 
ünnepének program- és költ-
ségterve. A grémium 355.000 
forintot biztosít a városi 
megemlékezés lebonyolítására. 
Az ünnepi műsorban a tervek 
szerint a Pesti Zenés Színpad 
„A forradalom hangjai” című 
összeállítását mutatja be. 
Idén is meghirdetik a „Mit 
jelent számomra március 15-e? 
elnevezésű szónokversenyt, 
melynek győztese a városi ko-
szorúzás keretében mondhatja 
el szónoklatát. (Felhívás a 11. 
oldalon.) Az ünnepség szóno-
kának kiválasztására a testület 
a polgármestert bízta meg. 

PÁLYÁZAT CIVILEKNEK Az 
önkormányzat idén is pályáza-
tot hirdet a civil szervezetek, 
alapítványok, egyesületek és 
egyházak támogatására. A 
szervezetek működési költsé-
geik csökkentésére, valamint

Képviselő-testületi ülés 
Az önkormányzat 2017. évi költségve-
tésének első olvasatáról, közterületek 
elnevezéséről döntöttek egyebek 
mellett a városatyák a január 25-én 
megtartott ülésükön. Emellett a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdőben meg-
valósítandó csúszdapark kialakítására 
vonatkozó közbeszerzési eljárás elin-
dításáról is szavazott a testület.

Az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően 
bővítik az élelmezési központot 

és egy helyi termékboltot is létesítenek
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városi rendezvények szervezé-
sére kérhetnek támogatást az 
önkormányzattól. A működési 
célra igényelhető és kapható 
támogatás összege az adott 
szervezet teljes működési 
költségének maximum 70%-a 
lehet. A pályázati kiírás teljes 
szövege a www.mezokovesd.
hu oldalon, valamint lapunk 
12–13. oldalán olvasható. A 
pályázati adatlap a Polgármes-
teri Hivatal „A” épületében 

kérhető személyesen, vagy 
letölthető a város honlapjáról. 
Pályázni március 31-ig lehet.

A városatyák megállapítot-
ták a polgármester illetményét 
és az alpolgármester tiszte-
letdíját, valamint költségté-
rítésük összegét, a törvényi 
előírásoknak megfelelően. 

ÚJ UTCÁK Közterületek, azaz 
két utca elnevezéséről is dön-
töttek a városatyák. 

– A Kánya patak nyugati 
oldalán – a Hadnagy úti 
telkekként emlegetett terü-
leten – több építési telket 
alakítottak ki. A telkeket 
megközelítő utak elnevezé-
séről határozott a testület. 
Az egyik utca a Wass Albert, 
a másik pedig a Reményik 
Sándor utca nevet kapta. Így 
már 232 utca van Mezőkö-
vesden – mondta el dr. Feke-
te Zoltán. 

ORSZÁGOSAN IS EGYE-
DÜLÁLLÓ CSÚSZDAPARK 
A ZSÓRYBAN A napirendek 
között szerepelt a Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdőben 
vízi és száraz játszótér építé-
sére vonatkozó, a kivitelező 
kiválasztására közbeszerzési 
eljárás kiírása is. 

–  600 millió forint össz-
értékű beruházás valósul 
meg idén a Zsóry Gyógy- és 
Strandfürdőben, melynek 
keretében egy csúszdapark 
létesül a fürdő területén. A 
fejlesztés révén 5 különböző 
méretű csúszda, valamint 
medence épül meg. Lesz 
például egy 16 méter magas, 
egyedi tervezésű csúszda, 
amely országos szinten is 
különleges, egyedülálló att-
rakció lesz. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatása, a kivitele-
ző kiválasztása után a tervek 
szerint a fürdőzők már az idei 
főszezonban használhatják is 
a létesítményt – emelte ki dr. 
Fekete Zoltán. 

TEMPLOMÉPÍTÉS Az ülés 
végén önkormányzati ingatla-
nok hasznosításáról, köztük a 
Miskolci Egyházmegye kérel-
méről döntöttek a városatyák. 

– Pár héttel ezelőtt kere-
sett meg a görögkatolikus 
Miskolci Egyházmegye 
képviseletében Orosz Ata-
náz püspök úr azzal, hogy 
görögkatolikus templo-
mot szeretnének építeni 
Mezőkövesden. Örömmel 
fogadtuk a megkeresést, az 
általunk javasolt négy hely-
szín közül az Egyházmegye 
a Szőlő és Barack út között 
található, önkormányzati tu-
lajdonú üres telkek egyikét 
választották ki a templom 
lehetséges helyszínének. A 
testület meghozott döntése 
értelmében ezt a területet 
térítésmentesen átadjuk a 
Miskolci Egyházmegyének. 
A tervek szerint a templo-
mot még ebben az évben 
meg is építik, illetve át is 
adják – mondta el a polgár-
mester. 

WASS ALBERT 
Wass Albert 
erdélyi magyar 
író és költő. A 
Kolozs megyei 
Válaszúton 
született 1908. 

január 8-án, arisztokrata családban. 
Tanulmányai végeztével visszatért a család 
birtokára, s gazdálkodni kezdett, azonban 
minduntalan a szavak világa ragadta el, 
elkezdett verseket írni. Gondolatvilágá-
ban misztikus szintre emelte Erdélyt és 
az erdélyi szellemiséget. Számára Erdély 
nem csak egy földrajzi egység, úgy érezte, 
ebben a szóban benne van mindaz, ami 
igaz, jó és tisztességes. 

1943-ban a II. világháború kitörésekor a 
magyar csapatok oldalán a keleti fron-
ton harcolt, 1945-ben el kellett hagynia 
hazáját, Magyarországot. Elsőként 
Németországba került feleségével és négy 
gyermekével, majd 1951-ben hajóra szállt 
és elhagyta Európát. Írásai, katonai múltja 
miatt Erdélyben üldözötté vált, háborús 
bűnösnek titulálták. 

Páratlan tehetsége révén műveivel men-
tette a magyar szót és magyar lelkiséget. 

Műveit Magyarországon a rendszerváltás 
óta jelentetik meg, korábban itt szinte 
ismeretlen volt. 

Mintegy 50 regény, novella szerzője, 
emellett számos verset, mesét írt. 

Legismertebb művei közé sorolható a 
Kard és kasza, az Adjátok vissza a hegye-
imet és „A funtineli boszorkány” című 
regényei. 

1998-ban, 90 éves korában hunyt el, 
öngyilkos lett. 

REMÉNYIK SÁNDOR 
Reményik Sándor 
költő, a két világháború 
közötti erdélyi magyar 
líra kiemelkedő alakja. 
1890. augusztus 30-án 
Kolozsváron született. Az 

evangélikus elemi iskola után középiskolai tanul-
mányait a kolozsvári református főgimnáziumban 
végezte el, majd felsőfokú tanulmányait a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetem jogi fakultásán 
kezdte meg, ahol négy évig volt hallgató, de utolsó 
szigorlatát nem tette le. 

Költeményt először az Új Idők című újság kö-
zölt tőle 1916-ban. 1918-tól állandó munkatársa 
az Erdélyi Szemlének, és 1921-ben az ő szerkesz-
tésében indul meg az Erdélyi Szemléből átalakult 
Pásztortűz, amelyet a legnehezebb időben szer-
kesztett. Körülötte és a Pásztortűz körül alakult 
ki az erdélyi irodalom. Életét egymásra hatóan 
két tényező határozta meg: kereszténysége és 
magyarsága. 

Reményik a legutóbbi időkig viszonylag isme-
retlen volt Magyarországon, mert őt és költésze-
tét 1945 után, jórészt politikai megfontolásokból, 
évtizedekre száműzték a magyar irodalomból. 

Életében 12 verseskötete, halála után egy posztu-
musz kötete jelent meg. Verseit angol, cseh, francia, 
horvát, lengyel, német, olasz, román, svéd és szlovák 
nyelvre fordították le, összes versét 2005-ben adták 
ki két kötetben. 

Legismertebb versei közé tartozik egyebek 
mellett a Mi mindig búcsúzunk, Templom és 
iskola, Csendes csodák, Ne szóljatok, Tanács és a 
Törpefenyő.

Több neves díjjal és elismeréssel tüntették ki. 
Költészetét 1937-ben és 1941-ben Baumgarten-díjjal, 
1940-ben Corvin-lánccal ismerték el. 

1941. október 24-én hunyt el Kolozsváron. Molnár Zsanett

VÁROSHÁZA
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A Modine építkezése 
miatt zajlottak régé-

szeti feltárások a város 
mellett, egy falucska 

nyomai, illetve egy 
ötödik századbeli sír 

került elő.

Szarmata település 
a városhatárban

Egy harmadik századbeli szarmata település nyomaira 
bukkantak Mezőkövesd határában, a Modine új csarno-
kának építését megelőzően. A régészek és munkatársaik 
rossz körülmények között kutattak, hiszen a legnagyobb 
hidegben, januárban kellett dolgozniuk. Mivel a beruhá-
zás nem érinti a lelőhely teljes területét, így csak egy ré-
szét, a település szélén lévő, zömmel gabona tárolására 
szolgáló vermeket tárhatták fel. A most nem kutatott ré-
szek viszont több érdekességet is maguk alatt rejthetnek, 
talán egyszer azok is napvilágra kerülhetnek.

Szörényi Gábor Andrástól, a Herman Ottó Múzeum 
régész-igazgatóhelyettesétől megtudtuk, egy-egy ilyen 
régészeti feltárás többlépcsős folyamat. Tavaly október-
november folyamán készült egy előzetes régészeti doku-
mentáció, többször is bejárták a területet, felszíni leletek 
után kutatva. Ezt követte egy roncsolásmentes kutatási 
fázis, magnetométerrel mérték föl a területre jellemző 
anomáliákat. A harmadik fázis a próbaásatás volt, két 
méter széles kutatóárkokat ástak a foltjelenségeknél, így 
bukkantak házak, kemencék, valamint egy sír nyomaira.

– A megrendelő kérte, hogy év elején legyen a teljes 
feltárás. A humuszréteg eltávolítása nagyjából három-
ezer négyzetmétert érintett, s már jelentkeztek a foltok. 
A körülmények nem voltak ideálisak, már tavaly novem-
berben is hideg volt, a rendkívüli hidegben pedig teljesen 
átfagyott a talaj, 40 centiméter mélységig betonkemény 
volt a markolók számára is. Ugyan a régészeink sátrat is 
kaptak a beruházótól, így is mínuszokban dolgoztak – 
mondta el lapunknak Szörényi Gábor András.

Kifejtette, több mint ötven objektum került elő, 99 
százalékban egy szarmata település nyomai, egy száza-
lékban pedig egy érdekes sír, kétszáz évvel későbbről. 
Egy hun-kori, népvándorlás kori nép tagja volt, akit 
oda temettek. Az illetőt egy fülkés sírban helyezték el, 
a sírkamrában kerámiaedényre bukkantak. A sírban 
egy gazdagon ékszerezett hölgyet találtak több tárgy-
melléklettel, például tükörrel a kezében, aranygyön-
gyökkel, alamandin berakású arany fülbevalókkal.

– A lelőhely kiterjedése több mint egy hektár, de 
ebből csak háromezer négyzetmétert érint a csarnok-
építés. Viszonylag intenzív település, nem kizárt, hogy 

párja van a temetkezésnek. A település folytatása a fel 
nem tárt rész alatt található. Ha lesz igény, akár kíván-
csiságból, akár azért, mert beépítik, feltárjuk – fejtette 
ki az igazgató-helyettes.

Jártunk a helyszínen is, ahol Tóth Krisztián régész 
kalauzolt bennünket. Elárulta, január 9-én kezdték a 
humuszolást, ami lassan haladt, s 19-én fogtak hozzá a 
bontó munkához a leendő csarnok helyén.

– Egy római kori, harmadik századbeli szarmata te-
lepülés részletét tártuk föl. Eddig nagy tárológödröket 
találtunk, s úgy tűnik, megvan a település széle. Igen 
kicsi településről van 
szó, inkább egy tanya 
lehetett egy kis, száz 
méter átmérőjű dom-
bon. Házakat nem ta-
láltunk, azok a domb 
többi részén ott lehet-
nek a föld alatt, de ezt 
egyelőre nem fogjuk 
megtudni. A leletanyag 
harmadik századi. 
Jellegzetes szarmata 
szürke és vörös koron-
golt edények kerültek 
elő, ezek mindenhol találhatók, nem nagy mennyiség-
ben. Két gödörben két teljes kutyacsontvázra is buk-
kantunk, s egy aláhajtott lábú bronzfibulát is, szintén 
a 3. századból – sorolta az ötödik századbeli síron kí-
vül talált érdekességeket Tóth Krisztián.

Elárulta, tovább humuszolnak, de nem valószínű, hogy 
kerül elő régészeti objektum. Jelenleg nincs esély feltár-
ni a terület maradékát, hacsak nem építenek oda újabb 
épületet, de személy szerint szívesen feltárná a hun kori 
temetőt. Valószínűleg nem magányos sírról van szó.

Megjegyezte, az Alföld szinte minden pontján jel-
lemző a szarmata jelenlét, itt is minden kiemelkedésen 
megtalálják nyomaikat, a tanyaszerű településeket. Fel-
tártak már jóval nagyobb falut is, 2005-ben Hejőkürtön 
1500 objektum került elő. Mezőkövesden eddig ötven-
egy objektumot azonosítottak.

Kiállíthatják a leleteket
Szörényi Gábor András elárulta, a város 
vezetésével tárgyaltak már arról, hogy a 
talált tárgyak a városban legyenek kiállítva. 
Mezőkövesd szereti a régmúltját, a régészeti 
kutatásokat. Az a cél, hogy a feltárt lelet-
anyagot hosszú távon itt állítsák ki, erre van is 
szándék. Tóth Krisztián kifejtette, az előkerült 
tárgyak a múzeumba kerülnek, ahol kiolvadá-
suk után mossák, restaurálják őket, körülbelül 
nyárig tart a feldolgozás.

Tóth Balázs
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A tervek szerint az önkormányzat 12 hímző-
vel közösen alapítaná meg a szövetkezetet, 
amely 2018-ban kezdené meg működését. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester elmondta, hogy a 
napokban fogadták el a 2017. évi közfoglalkoztatási 
programot és a tervegyeztetésen a matyó értékterem-
tő programelem is szerepelt, amely támogatást ka-
pott. Kiemelt cél, hogy szövetkezet jöjjön létre.

– Az elmúlt évek bebizonyították, hogy életképes a 
matyó hagyományok továbbvitele ebben a formában. 
Nem az a célunk, hogy életre hívjuk a matyóház 650 főt 
foglakoztató háziipari szövetkezetét, viszont nagyon sze-
retnénk, ha minél több mezőkövesdi nő találná meg itt 
helyben a számításait – emelte ki dr. Fekete Zoltán, aki 
hozzáfűzte, hogy az elmúlt évek eredményei egyértelmű-
en pozitívak a programmal kapcsolatban, hiszen kézmű-
vességben jártas asszonyok vesznek részt a programban.

Mint mondta, már most is jelentős igény mutatko-
zik a matyó motívumokkal hímzett dísz- és ajándék-
tárgyak nagy mennyiségű vásárlására, melynek a szö-
vetkezet létrehozása után tudnak eleget tenni. 

A Hadas városrészt érintő európai uniós pályázat ré-
szeként egy helyi népművészeti bolt létesítése is szere-
pel, így a projekt pozitív elbírálása esetén ebben a bolt-
ban árusítják majd a szövetkezetben készülő termékeket.

KÉZIMUNKA A Matyó Értékteremtő Program 2013. 
március 1-jén indult a Start Közmunkaprogram kere-
tében 10 + 1 fő vezetésével.

A közfoglalkoztatási projektelem a népművészeti érté-
kek megőrzését célozta meg. A rendszerben szakképzett 
varrónők dolgoznak, akik a népművészeti hagyományo-
kon túl hűen megőrzik a matyó motívumvilágot is. A 
csoport vezetője Vámos Margó népi iparművész, a Nép-
művészet Ifjú Mestere, aki a folyamat koordinálásán túl 
a matyó motívumok megtervezését és rajzolását végzi. A 
program keretében a hímzett ruházaton és ajándéktárgya-
kon túl lakástextíliák készülnek. A ruházati cikkek között 
egyebek mellett ingeket, felsőket, nyakkendőket találunk 

minden korosztály számára. A teljesség igénye nélkül asz-
talterítők, ágytakarók, neszesszerek, mobiltelefontartók 
készítésével foglalkoznak.

– Úgy tűnik, hogy jól működik a program, hiszen amel-
lett, hogy folyamatosan dolgozunk, már erre az évre is 
be van adva a pályázatunk. A termékek nem kerülhetnek 
kereskedelmi forgalomba, ezeket az önkormányzat ré-
szére készítjük és a Mezőkövesdre érkező vendégeknek 
ajándékozták a város vezetői – mondta Vámos Margó, aki 
hozzáfűzte, részletes kimutatás ugyan nem készül, de az 
biztos, hogy milliós nagyság-
rendű értéket teremtettek 
az elmúlt évben.

Kiemelte, folyamatosan 
gondolkodnak azon, mi-
lyen módon lehetne újabb 
és újabb termékeket készí-
teni, hogy az ideérkezők 
is lássák, Mezőkövesden 
nem csak a hagyományos 
népi viseleteken, hanem a 
modern, napjaink divatos 
ruháin is megőrzik a matyó 
motívumvilágot.

HAGYOMÁNYŐRZÉS A mezőkövesdi Hajdú Csabáné a 
Matyó Háziipari Szövetkezetben dolgozott több mint 
20 évig, míg immár második éve a közmunkaprogram 
keretében végez értékteremtő tevékenységet.

– Az én feladatom a befejezés, azaz a termékek hor-
golását végzem, emellett a vasalásban és szabásban is 
segítek a többieknek. Mivel matyó lány vagyok, nagyon 
fontosnak tartom a hagyományőrzést. Szeretném, ha 
ezt továbbvinnénk és azt is lényegesnek tartom, hogy 
az iskolában a gyerekek is megtanulják a matyó mo-
tívumok rajzolását, illetve hímzését – mondta Hajdú 
Csabáné, aki hozzátette, otthon is rendszeresen végzi 
a tevékenységet, közben a gyermekei figyelik és segítik 
a munkáját.

hagyományőrzés
Több száz család 

megélhetését 
segítheti városunk 
önkormányzata: 

matyó népművészeti 
szövetkezet 
alakul idén 

Mezőkövesden.

AKTUÁLIS

KIÁLLÍTÁS A Matyó Rózsa Ünnepéhez 
kapcsolódóan kiállítást rendeztek a Városi 
Sportcsarnokban, ahol az értékteremtő 
programban készített tárgyakat lehetett 
megtekinteni.
– A termékek közül szeretném kiemelni a 
néphagyományainknak megfelelő viselet-
be öltöztetett matyó babákat, a blúzokat 
és ruhákat, valamint lakástextíliákat. Ezen 
belül párnákat, terítőket és futókat is 
kiállítottunk. A tárlat sokrétű és sokszínű 
volt – mondta el Vámos Margó.

Szövetkezeti 

Bódi Krisztián

A matyó motívumok nemcsak textileken, hanem üvegtárgyakon is mutatnak
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Kövesdiek a legnagyobbak között

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Megyei 
Igazgatósága és az Észak-
Magyarország napilap ismét 
elkészítette a megyei legna-
gyobb vállalkozásairól szóló 
kiadványt. Ebben három 
kategóriában, hozzáadott 
értékben, nettó árbevétel-
ben, illetve átlagos állományi 
létszámban állították sorba a 
megye gazdasági társaságait.

A három különböző listára 
egyébként 152 gazdasági 
szereplő került föl, közülük 59 
mindháromra, ebből pedig há-
rom mezőkövesdi, a Modine 
Hungária Kft., a Kovács Kft., 
illetve a Leax Hungary Kft. A 
listát egyébként a három fej-
lett kistérségben, a Miskolcon, 
Kazincbarcikán és Tiszaújvá-
rosban és környékükön műkö-
dő vállalatok uralják. A megye 
legnagyobb cégei a MOL 
Petrolkémia, a BorsodChem, 
a Jabil, illetve a Robert Bosch 
Energy and Body Systems.

A Top 100 tagjai megha-
tározó részt képviselnek a 
megye gazdaságában, hiszen 
az alapvető gazdasági mutatók 
többségében a hetven szá-
zalékos arányt is meghaladja 
a részesedésük. A 2015-ös 
esztendőben a megye száz leg-
nagyobb vállalkozása termelte 
a megyei nettó árbevétel 
több mint kétharmadát (71,4 
százalékát), a listán szereplők 
3,5 százalékkal 2481 milliárd 
forintra növelték bevételeiket 
egy év alatt. Jellemző, hogy 
ezek a cégek exportra termel-
nek, árbevételük fele kivitelből 
származott. A megyei export 
majdnem 92 százalékáért a 
legnagyobb cégek felelnek.

A foglalkoztatás szempont-
jából legjelentősebb vállal-
kozások 2015-ben bő 39 ezer 
embernek adtak munkát, 
ezzel a megyében a foglalkoz-
tatottak 41 százaléka náluk 
dolgozott. Az alacsonyabb 
arány köszönhető annak is, 
hogy ezeknél a cégeknél a 
korszerűbb technológia miatt 
hatékonyabb a munkavégzés. 
A Top 100-as vállalkozások-
nál a bérek átlagban nagyjá-
ból 70 százalékkal magasab-
bak a megyei fizetéseknél.

A megyei hozzáadott érték 
73 százalékáért a Top 100-as 
kör felelős, azaz a 728 milli-
árd forintból 533 milliárdot 
ezeknél a cégeknél állítanak 
elő. A legjelentősebb ága-
zatok ebből a szempontból 
a kohászat, a vegyipar, az 
energiaipar, a víztermelés, a 
hulladékgazdálkodás, illetve 
a gépipar, utóbbira például 
városunk cégei is jó példát 
jelentenek.

A Top 100-as vállalati kör 
tőkeerős, a megyei cégek saját 
tőkéjének valamivel több, 
mint fele náluk koncentrá-
lódik, a külföldi tőke három-
negyede hozzájuk tartozik. 
Elmondható, hogy a jövedel-
mezőségük is sokkal maga-
sabb, mint a megye többi 
vállalkozásáé, a nyereség 80 
százaléka náluk képződött.

A mezőkövesdi Top 100-as 
vállalatokról elmondható, 
hogy tőkeerősek, de csak 
kisebb részük külföldi 
tulajdonú (Modine, Leax), s 
zömében exportra termelnek 
(Modine, Leax, Kiss és Társa, 
Graf-Állványzat).

Hozzáadott értéket tekintve 
a Modine Hungária a tizedik, 
majdnem 10 és fél milliárd 

Hét mezőkövesdi cég került a megyei TOP 100-as listákra 
2015-ös eredményei alapján.

A TOP 100 mezőkövesdi szereplői hozzáadott érték alapján

Helyezés Cégnév Hozzáadott érték (millió Ft)
10. Modine Hungária Kft. 10457
18. Kovács Kft. 3888
39. Leax Hungary Zrt. n.a. (kb. 1700-1800)
48. Kiss és Társa Kft. 1287
56. Matyó Agrártermelő Zrt. 1144
97. Graf Állványzat Kft. 611

A TOP 100 mezőkövesdi szereplői nettó árbevétel alapján

Helyezés Cégnév Nettó árbevétel (millió Ft)
10. Modine Hungária Kft. 42912
35. Kovács Kft. 10638
54. Leax Hungary Zrt. 6221

A TOP 100 mezőkövesdi szereplői átlagos állományi létszám alapján

Helyezés Cégnév Átlagos állományi létszám (fő)

18. Modine Hungária Kft. 534
22. Kovács Kft. 411
33. Leax Hungary Zrt. n.a. (kb. 310)
47. Kiss és Társa Kft. 192
60. Matyó Agrártermelő Zrt. 152
70. X-Té Kft. 136
82. Graf Állványzat Kft. 113

forinttal, ezzel az autóipari 
cég áll a legelőkelőbb helyen a 
kövesdi szereplők közül. Eb-
ben a kategóriában hat kövesdi 
került az első százba (Modine, 
Kovács Kft., Leax, Kiss és 
Társa, Matyó Agrártermelő Zrt. 
és Graf Állványzat), de a kör-
nyékről a listán szerepel még 
a Szentistváni Mezőgazdasági 
Zrt. (55. hely, 1,167 milliárd 
forint), illetve a borsodivánkai 
Jura Plusz Kft. (87. hely, kb. 
670 millió forint).

A nettó árbevételi rangsor-
nak három kövesdi tagja van, 
a mezőkövesdi és gyöngyösi 
gyárral is rendelkező Modine 
itt is tizedik, őket követi a 35. 
helyen a szinte teljes mér-
tékben belföldi megrende-

lőket kiszolgáló Kovács Kft., 
valamint az 54. pozícióban 
a Leax. A környékről még a 
Szentistváni Mezőgazdasági 
Zrt. is a Top 100-ba került, 
hatmilliárdos bevételével 58.

A foglalkoztatottak számát 
tekintve van a legtöbb kövesdi 
szereplője a Top 100-nak, a 
már korábban említett vál-
lalkozásokon kívül még a 136 
embert foglalkoztató, számos 
tevékenységet (kereskedelem, 
szolgáltatás, műanyagipari 
gyártás) folytató X-Té Kft. is, 
amely a hetvenedik.

A Modine Hungária Kft. és 
a Kovács Kft. egyébként az 
ország ötszáz legnagyobb vál-
lalkozása között is szerepel.

GAZDASÁG

Tóth Balázs
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KULTÚRA

Új év, új önálló előadás
Tavasszal új darabbal lép színpadra a MASZK Egyesület. A társulat 
ez alkalommal Agatha Christie A vád tanúja című bűnügyi témájú 
művét mutatja majd be.

Az 1999-ben megalakult 
amatőr színjátszó kör elsőként 
1999. március 6-án mutat-
kozott be a közönség előtt a 
Petőfi látomásai című verses 
összeállítással. Azóta az immár 
18 éves társulat szerves részt-
vevője településünk kulturális 
életének, hiszen számos városi 
rendezvényen szerepelnek, 
több éve szerveznek mese- és 
prózamondó versenyt iskolá-
soknak, óvodásoknak, óévbú-
csúztató szilveszteri kabarét, 
illetve irodalmi, felolvasó 
esteket is tartanak. A 18 év alatt 
több mint 30 önálló előadást 
vittek színpadra nagy sikerrel.

– Az elmúlt évek során 
kiemelkedő sikere volt például 
a Bob herceg, a Csongor és 
Tünde című előadásainknak, 
amelyeket többször is elő-
adtunk, valamint minősítő 
fesztiválokon is bemutattunk. 
A legtöbb előadást megélt 
darabunk a 2014-ben debütált 
Indul a bakterház volt, ame-
lyet összesen 7 alkalommal 
mutattunk be, Mezőkövesden, 
illetve több településen, köztük 
Kézdivásárhelyen is – tekintett 
vissza az elmúlt évekre Takács 
Norbert elnök.

Láthattuk már az előadásuk-
ban a teljesség igénye nélkül 
a Szegény Dániel, a Vihar 
kapujában, A helység kala-
pácsa, a Medikus, A szabin 
nők elrablása és a Leszállás 
Párizsban című darabokat is. 
Átlagosan évente egy önálló 
előadással lépnek a közönség 
elé. Nemcsak Mezőkövesden, 
hanem a környező települé-
seken is bemutatkoztak már. 
A társulat mintegy 50 tagot 
számlál, akik közül kb. 30-an 
szerepelnek színpadon, de 
sok tag, például a világosító, 
a díszlettervező, a súgó a 
háttérből segíti munkájukat. 
Az egyesület 2016-ban is sűrű 
évet tudhat a háta mögött. 

– 2016-ban nem volt önálló 
előadásunk, azonban a már-
cius 15-ei, valamint az 1956-os 
városi megemlékezésen is mi 
mutattuk be az ünnepi műsort. 
Emellett idén is megtartottuk a 
mintegy háromórás szilveszteri 
kabarénkat december 30-án, 
valamint megszerveztük a 
mezőkövesdi óvodásoknak és 
iskolásoknak a Benedek Elek 
Mesemondó Versenyt – foglal-
ta össze az elmúlt évi tevé-
kenységüket a vezető.

2016. március 15-én Bog-
ácson, illetve júniusban az 
emődi trianoni megemlé-
kezésen is ők adtak műsort. 
Takács Norbert egyesületi el-
nök elmondta, hogy idén egy 
komolyabb, bűnügyi témájú 
darabbal készülnek:

– Az idei terveink között 
szerepel egy egész estés darab 
színpadra állítása. Ez alka-
lommal Agatha Christie A 
vád tanúja című művét adjuk 
majd elő, amely egy komo-
lyabb hangvételű, bűnügyi 
mű. Bár mindig népszerűbb a 
közönség körében a vígjáték, 
a komédia, mégis úgy döntöt-

tünk, hogy hosszú idő után 
újra kipróbáljuk magunkat eb-
ben a műfajban is. Várhatóan 
tavasszal kerül majd először 
színpadra itt, Mezőkövesden a 
Közösségi Házban. 

A tavaszi premier-előadás 
után a tervek szerint még 
egyszer előadják A vád tanúját, 
valamint kisebb felkéréseknek 
is eleget tesznek. Szívesen 
tesznek eleget iskolák felkéré-
seinek is, verses összeállítások 
bemutatásával, rendhagyó 
irodalomórák megtartásával. 
A 2017-es esztendőt pedig 
hagyományosan a szilveszteri 
kabaréjukkal zárják. 

„A települések életminőségének és kultu-
rális identitásának fejlesztéséért” Magyar 
Kultúra Lovagja kitüntetést kapott Hajdu 
Imre január 22-én. Majdnem negyvenéves 
hírlapírói pályafutása során számos napi- 
és hetilapnál dolgozott, egyebek mellett a 
Mezőkövesdi Újság főszerkesztőjeként is. 
Több ezer cikke mellett 45 könyvet adott 
ki. Az elismerést a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítvány (FKA) 21. alkalommal rendezett 
magyar kultúra napi gáláján, a budapesti 
Stefánia Palota Honvéd Kulturális Köz-
pontjában vehette át.Ku

ltu
rá

lis
 

el
ism

er
és

M. Zs.

B. K.

Eddig hétszer adták elő az Indul a bakterház című darabot, 
minden alkalommal óriási sikerrel

Nick Ferenc, az FKA kuratóriumának elnöke 
avatta fel Hajdu Imrét (Fotó: Rácz Miklós )
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Stopper

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: február 26.

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 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató 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 temp-
lomban, a 9 órás szentmisén.
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Minden pénteken 18 órától Ifjúsági hittan
Jegyeskurzus indul március 4-én, 11 órától.

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

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) 

február 5–11-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

február 12–18-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)

február 19–25-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 11.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth u. 1. 

február 18.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc u. 20.

február 25.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

Anyakönyvi Hírek 

Városunkban január 17. és 30. között 
21 halálesetet anyakönyveztek. 
Az alábbiak  hozzátartozói járultak hozzá 
a nevek közléséhez: 

Haláleset:
Barczi Istvánné 79 éves,
Molnár Istvánné 80 éves

mezőkövesdi lakos.

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!

február 10. péntek
18 órától Mezőkövesdi KC – Ceglédi KKSE 
NB I-es férfi kézilabda-mérkőzés 

a Városi Sportcsarnokban 

február 11. szombat
14 órától Mezőkövesd Zsóry FC 
– Gyirmót FC Győr Magyar Kupa 
labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

február 12. vasárnap
Mezőkövesd Zsóry SE – Bajnok Sakkiskola 
sakkmérkőzés a Széchenyi István Katolikus 
Középiskolában

február 18. szombat
15 óra 30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – DVTK NB 
I-es férfi labdarúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

február 25. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – Csurgói KK NB I-es 
férfi kézilabda-mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Köszönetünket fejezzük ki azon személyeknek, akik a 
Szent László Alapítvány részére 2015. évi SZJA 1 %-át 
ajánlották fel.

A befolyt összeget, 125.055.- Ft-ot az alapító 
okiratban rögzítettek szerint hitoktatás és egyházi 
csoportok működtetésére fordítjuk.

Várjuk továbbra is felajánlásukat!

Adószámunk : 19066163-1-05
Az alapítvány Kuratóriuma

Dr. Fekete Zoltán polgármester minden hónap első csütörtökén 
9–11 óráig, valamint 14–16 óráig fogadóórát tart a Közös Önkor-
mányzati Hivatal A-épületében (Mezőkövesd, Mátyás király u.112.).

Előzetes bejelentkezés szükséges a 49/511-500-as telefonszámon.

Polgármesteri 
fogadóóra
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Programajánló
február 9. csütörtök
18 órától Katyi – zenés vígjáték 
a Körúti Színház előadásában a 
Közösségi Házban

február 14. kedd
16 óra 30-tól „Mindennapi 
életünk a holisztikus szemlé-
letmód szerint” című ingyenes 
előadássorozat 3. előadása a 
Közösségi Házban. Téma: Önzés, 
ragaszkodás. 
18 órától Prof. (hc) Dr. phil. Dr. 
med. Sebestény Tamás: A komple-
menter és alternatív biomedicina 
legmodernebb terápiás lehető-
ségei című előadás a Közösségi 
Házban, I. rész. A belépés díjtalan.

február 15. szerda
14 óra 30-tól Árgyélus királyfi és 
Tündér Ilona című zenés népmese 
a Fogi Színház előadásában, a Kö-
zösségi Házban (gyermekszínházi 
bérlet, belépőjegy: 700 Ft.) 
16 órától Szomolyai rececsipke 
kiállítás-megnyitó a Közösségi 
Házban, mely március 28-ig 
ingyenesen tekinthető meg. 

február 15. szerda
17 órától Növendékhangverseny 
a Zeneiskolában

február 16. csütörtök
18 órától Prof. (hc) Dr. phil. Dr. 
med. Sebestény Tamás: A komple-
menter és alternatív biomedicina 
legmodernebb terápiás lehető-
ségei című előadás a Közösségi 
Házban, II. rész. A belépés díjtalan.

február 17. péntek
10 óra 30-tól 17 óra 30-ig Véradás 
a Közösségi Ház D épületében

február 18. szombat
18 órától Tristan Bernard: A 
tyúkketrec című 3 felvonásos 
vígjátéka a Közösségi Házban, 
a Mezőkövesdi Színészeti Egye-
sület előadásában. Belépőjegy: 
600 Ft/ 800 Ft.

február 20. hétfő
17 órától Kertbarát Klub a 
Közösségi Házban: Közös Batyu 
– egy helyi bevásárlóközösség 
létrehozása a Bese Egyesülettel 

február 23. csütörtök
16 órától Fotóklub a Közösségi Házban

Február 22.
szerda, Közösségi Ház

17 óra: 
Lego Batman - A film – 3D
magyarul beszélő, amerikai családi 
animációs film, 2017

19 óra: 
A sötét ötven árnyalata 
magyarul beszélő, amerikai 
romantikus dráma, 2017
Amikor a megsebzett Christian 
megpróbálja visszacsábítani az 
óvatos Anát az életébe, ő új meg-
állapodást akar, mielőtt adna még 
egy esélyt a férfinak. Miközben ők 
ketten megpróbálják újra felépíteni a 
bizalmat egymás iránt, baljós alakok 
bukkannak elő Christian múltjából, 
és elkezdik bekeríteni a párt, hogy 
szétzúzzák a közös jövővel kapcsola-
tos reményeiket...

Moziajánló

Fiz
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Biztonsági eszköz 
a lakosság részére
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
a továbbiakban is beszerzi és 
biztosítja a lakosság részére az 
alábbi biztonsági eszközöket:  

– ajtóék 1050 Ft-os 
beszerzési áron,

– személyi riasztó 300 Ft-os áron. 

Igény esetén hívja 
a 49/505440-es 
telefonszám 5842-es, ill. 5881-
es mellékét! 

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság

SZÓNOKVERSENY
Legyél Te az ünnepi szónok március 15-én!

címmel Mezőkövesd Város Önkormányzata felhívást tesz közzé 
„Mit jelent számomra ma március 15-e?”

 témakörben.

Az előadás időtartama: 10-15 perc
A verseny időpontja: 
2017. március 2. (csütörtök) 13:00 
A verseny helyszíne: 
Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus 
Középiskola Kápolnája

A verseny egyfordulós. 

A legsikeresebb pályázó 
a 2017. március 14-én tartandó koszorúzás 

ünnepi szónokaként előadhatja 
az általa megírt beszédet.

Bírálati szempontok:
– a történelmi események kronológiai (tan-
könyvszerű) ismertetése helyett azok jelentő-
ségének, összefüggéseinek megvilágítása,
– egyéni gondolatok, érzések hiteles 
megfogalmazása,
– a történelmi események és az egyéni gon-
dolatok közötti stílusbeli összhang megtartása,
– magabiztos, a hallgatósággal való 
kapcsolatot sugalló kiállás, érthető 
szövegkiejtés

Jelentkezés, 
bővebb információ:
– MSzC Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma és Közgaz-
dasági Szakgimnáziuma
Juhász Jánosné igazgató | Tel: 
49/500-033
– Mezőkövesdi Széchenyi 
István Katolikus Középiskola
Csirmaz István igazgató | Tel: 
49/505-280

Jelentkezési határidő: 
2017. február 28. (kedd)

Díjak: 
I. 30 ezer forint értékű 
könyvutalvány
II. 20 ezer forint értékű 
könyvutalvány
III. 10 ezer forint értékű 
könyvutalvány

Dr. Fekete Zoltán
Mezőkövesd Város Polgármestere

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK

(Forrás: port.hu)
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Pályázati 
felhívás

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
az Önkormányzat 2017. évi költségve-
tésében meghatározott keretösszeg 
terhére a társadalmi szervezetek, 
egyes meghatározott alapítványok, 
egyesületek, egyházak támogatására.

A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések 
együttműködésének elősegítése, a helyi 
civil szervezetek által az önkormányzat fel-
adatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, 
a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékeny-
ségek ellátásának támogatása a működési 
költségekhez, illetve programok megvalósí-
tásához történő hozzájárulás útján.

I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be a Bíróság vagy 
Törvényszék által jogerősen nyilvántar-
tásba vett, mezőkövesdi székhellyel /
telephellyel/ rendelkező 
a) társadalmi szervezet, 
b) alapítvány – kivéve

ba) a Mezőkövesd Város Önkormányzat 
intézményei által létrehozott alapítvány,
bb) a Mezőkövesd Város Önkormányzat 
többségi tulajdonában álló gazdasági 
társaságok által létrehozott alapítvány,
bc) a Mezőkövesd Város Önkormányzat 
intézményei támogatása érdekében lét-
rejött alapítvány, 

c) egyesület, 
d) egyház, 
amely megfelel a II. pontban foglalt fel-
tételeknek.

II. Pályázati feltételek:  
(1) A támogatásra az az I. pontban megha-
tározott szervezet pályázhat, amelynek célja:

a) a helyi kultúra megőrzése, helyi ha-
gyományok ápolása vagy,
b) a sport, az egészségmegőrzés területén 
biztosítsa a város közigazgatási területén 
lakó állampolgárok jogát a rendszeres test-
edzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez 
vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés terüle-
tén biztosítsa az iskolarendszeren kívüli, 
öntevékeny, önképző, szakképző tan-
folyamok, életminőséget és életesélyt 
javító tanulási, felnőttoktatási lehetősé-
gek segítését, az ünnepek kultúrájának 
gondozását, az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődő közösségek tevékeny-
ségének támogatását, különös tekintet-

tel a kiemelkedő értékeket produkáló 
művészeti és szellemi alkotóközösségek, 
műhelyek tevékenységére vagy,
d) a helyi idegenforgalom, a helyi 
gyógy-turizmus fejlesztése, vagy
e) a közösségfejlesztés, a rászorulók 
megsegítése, vagy
f) a közrend, a közbiztonság védelme.

(2) Nem jogosult pályázat benyújtására 
az a szervezet:

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előké-
szítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy 
közeli hozzátartozója,
d) olyan egyesület vagy alapítvány illetve 
ezek önálló jogi személyiséggel rendel-
kező olyan szervezeti egysége, amelyben 
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető 
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szer-
vének, szervezetének tagja, tisztségvise-
lője, az egyesület vagy alapítvány ügyin-
téző vagy képviseleti szervének tagja,
e) az az egyesület, alapítvány, illetve 
ezek önálló jogi személyiséggel ren-
delkező azon szervezeti egysége:
ea) amely a pályázat kiírását megelőző öt 
évben együttműködési megállapodást 
kötött vagy tartott fenn Magyarországon 
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
eb) amely a pályázat kiírását megelőző 
öt évben párttal közös jelöltet állított 
országgyűlési, európai parlamenti 
vagy helyi önkormányzati választáson,
f) akinek a részvételből való kizártságának 
tényét a közpénzekből nyújtott támo-
gatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény 13. § alapján a törvényben 
meghatározott honlapon közzétették.
Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek 
a benyújtója a pályázaton – a pályázati 
eljárás bármely szakaszában fennálló 
körülményre tekintettel – nem része-
sülhet támogatásban.

(3) Támogatásban az a szervezet része-
sülhet, aki: 

a) igazolja, hogy az elmúlt évben tevéke-
nyen részt vett városi kezdeményezésű, 
szervezésű rendezvény lebonyolításában, 
vagy tevékenységét döntően saját tagja-
in kívül álló, Mezőkövesden élő szemé-
lyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) 
pontban megjelölt rendezvényt, il-
letve célt, amelynek megvalósítására 
adott évben vállalkozik.

(4) Nem részesülhet támogatásban az a 
szervezet, aki:

a) a pályázati kiírásban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek 
nem megfelelő pályázatot nyújtott be 
és a hiánypótlást az erre való felhívásra 
sem teljesítette,
b) aki a támogatott tevékenységhez 
esetlegesen szükséges jogerős hatósá-
gi engedélyekkel nem rendelkezik,
c) a támogató által meghatározott 
mértékű saját forrással nem rendelke-
zik, továbbá azt nem igazolja,
d) a támogatási döntés tartalmát ér-
demben befolyásoló valótlan, hamis 
vagy megtévesztő adatot szolgáltatott 
vagy ilyen nyilatkozatot tett,
e) jogerős végzéssel elrendelt felszá-
molási, csőd-, végelszámolási vagy 
egyéb – a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott – eljá-
rás alatt áll,
f) jogszabályban, illetve a pályáza-
ti kiírásban a támogatási szerződés 
megkötésének feltételeként megha-
tározott nyilatkozatokat nem teszi 
meg, dokumentumokat nem nyújtja 
be, vagy a megtett nyilatkozatát visz-
szavonja, vagy
g) nem felel meg az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) 
bekezdése szerinti követelményeknek,
h) aki az előző öt évben a támogató 
által biztosított költségvetési támoga-
tás felhasználásával jogszabályokban 
vagy támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségét megszegve még nem 
számolt el.

(5) A pályázat kiírását megelőző évben 
alakult szervezet esetén a (3) bekez-
désben foglaltak hiányában a szervezet 
nyilatkozhat arról, hogy milyen városi 
rendezvény megvalósításához kíván se-
gítséget nyújtani.

(6) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott 
összeg felosztásánál figyelembe veszi a 
(3) bekezdésben foglalt feltétel megva-
lósulásának gyakoriságát és a szervezet 
aktív tagjainak létszámát.

(7) A működési célra igényelhető és 
kapható támogatás összege az adott 
szervezet teljes működési költségének 
maximum 70%-a lehet.
III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
IV. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor 
nyilatkoznia kell az önerő meglétéről. 
Az önerő nem csak készpénz, hanem 
természetbeni felajánlás is lehet. A ter-
mészetbeni felajánlásnak forintban kife-
jezhetőnek kell lennie. 

V. A benyújtás módja és határideje, 
a döntés ideje:
(1) A pályázatot 1 eredeti példányban kell 
benyújtani, a szervezet képviseletére jogo-
sult személy aláírásával. A pályázat benyúj-
tásáért pályázati díjat nem számolunk fel.
Pályázati hiánypótlásra egy alkalommal 
nyílik lehetőség, a hiánypótlási felhívás kéz-
hezvételétől számított 8 munkanapon belül.

(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó azonosító adatait, így kü-
lönösen nevét, székhelyét,
b) a pályázó adószámát,
c) a pályázó képviselőjének nevét,
d) a pályázó elérhetőségének megje-
lölését,
e) a költségvetési támogatásból meg-
valósítani tervezett tevékenységek, fel-
adatok (konkrétan mely önkormányzati 
feladatellátást segíti a pályázó szervezet 
tevékenysége, illetve a tervezett program, 
különösen a helyi közösségek érdekeinek, 
céljainak szolgálata tekintetében), beszer-
zések ismertetését, azok tervezett hatásait, 
összefüggéseit a pályázati kiírásban meg-
jelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez 
kapcsolódó részletes költségtervet,
f) a megvalósítás és a finanszírozás 
tervezett időbeni ütemezését (a meg-
valósítás kezdő és befejező időpont-
ját),
g) a rendelkezésre álló saját és egyéb 
forrás összegét, ezen belül
ga) az államháztartás központi alrend-
szeréből igényelt, kapott egyéb költ-
ségvetési támogatásból, valamint kül-
földi forrásokból származó összeget,
gb) az állam, az Országgyűlés, a Kor-
mány, a miniszter, illetve költségvetési 
szerv által alapított vagy tulajdonolt 
alapítványtól, közalapítványtól, köz-
testülettől, nonprofit vagy más gaz-
dasági társaságtól igényelt, kapott 
támogatás összeget,

h) a pályázó bankszámlaszámát.
(3) A támogatási igényhez csatolni kell:

a) igazolást vagy nyilatkozatot a saját 
forrás rendelkezésre állásáról (bank-
számlakivonattal),
b) a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatot
c) a civil szervezet alapdokumentu-
mainak a képviselő által hitelesített 
másolatát (az a civil szervezet, amely 
már nyújtott be ilyen dokumentumot 
Mezőkövesd Város Önkormányzatához 
és a benyújtástól az alapdokumentu-
mokban változás nem történt, men-
tesül ezeknek a dokumentumoknak a 
benyújtása alól)
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d) a tárgyévet megelőző évről készített 
beszámolót, közhasznú szervezet ese-
tén közhasznú jelentés letétbe helye-
zéséről kiadott bírósági igazolást,
e) a pályázó írásbeli nyilatkozatát arról, 
hogy a pályázó civil szervezet a támo-
gató ellenőrzéséhez hozzájárul, a tá-
mogatásból beszerzett 100 ezer forint 
egyedi értéket meghaladó eszközöket 
nyilvántartásba veszi,
f) a pályázó nyilatkozatát a 2007. évi 
CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdés sze-
rinti összeférhetetlenség, illetve érin-
tettség fennállásáról vagy hiányáról,
g) a pályázó közzétételi kérelmét a 
2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) be-
kezdés szerinti érintettségről.

A pályázat benyújtásának helye: 
Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hi-
vatal Szervezési Irodája (Polgármesteri 
Hivatal „A” épület I. em. 23. sz. iroda)  
Benyújtási határidő: 2017. március 31.
Elbírálás: 2017. április 29.
A pályázati adatlap a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodá-
jában (Polgármesteri Hivatal „A” épület 
I. em. 23. sz. iroda) térítésmentesen 
igényelhető, illetve letölthető a www.
mezokovesd.hu honlapról.

VI. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-
testület bírálja el. A pályázati döntés ellen 
jogorvoslatnak helye nincs, arról a Képvi-
selő-testület mérlegelési jogkörében dönt. 

VII. Támogatási szerződés megköté-
se, a pénzeszközök átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes pályá-
zók részére történő átadása megállapodás 
keretében történik. A támogatási összeg 
folyósítása a támogatott nevére szóló bank-
számlaszámra történik. A támogatási összeg 
több részletben folyósítható, a támogatott 
által beadott írásos kérelem alapján.

VIII. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi 
szervezet a támogató nyilatkozatban 
megfogalmazott tevékenység megva-
lósulását követően 30 napon belül, de 
legkésőbb a következő költségvetési év 
január 31-éig köteles elszámolni.

IX. Egyéb rendelkezések:
(1) A Képviselő-testület a civil önszer-
veződő közösségek, sportegyesületek, 
együttesek, klubok, alapítványok, egyházi 
közösségek stb. részére a költségvetésben 
meghatározott keretösszeg mértékéig 

pénzbeli támogatást nyújt. A támogatás 
folyósításának feltétele, hogy a szervezet 
az önkormányzat által meghatározott 
pályázati kiírásban rögzítetteket vagy a 
szervezettel megkötött támogatási szerző-
désben foglaltakat vállalja. 
(2) A támogatás folyósítására azt követően 
kerülhet sor, hogy a támogatott szervezettel 
az Önkormányzat nevében a polgármester 
„Megállapodás”-t köt a támogatási összeg 
rendeltetésszerű felhasználására, valamint 
annak elszámolására vonatkozóan.
(3) A Megállapodás megkötésének felté-
tele, hogy a támogatott szervezet, írásban 
nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem ter-
heli, illetve gazdálkodó és egyéb szerveze-
tek felé fennálló tartozása nincs, valamint, 
hogy megfelel a közpénzekből nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. 
(4) A támogatott jogosult részben, vagy 
egészben lemondani a támogatásról, 
amennyiben az általa vállat feladat ob-
jektív okból nem vagy csak részben va-
lósítható meg.
(5) Amennyiben a pénzeszközátvevő az 
átvett támogatást vagy annak egy részét 
jogtalanul vette igénybe, azt nem a pá-
lyázatban megjelölt programra, feladatra 
használta fel, vagy a támogatások igénylé-

séhez valótlan adatokat szolgáltatott, a tá-
mogatást az önkormányzat fizetési szám-
lájára köteles egy-összegben visszafizetni.
(6) A kapott támogatással a civil szer-
vezet a pályázatában megfogalmazott 
cél, illetve a támogató nyilatkozatban 
megfogalmazott tevékenység megva-
lósulását követően 30 napon belül, de 
legkésőbb a következő költségvetési év 
január 31-éig köteles elszámolni.
(7) A támogatott szervezetek elszámolá-
sát (amely szöveges beszámolóból, a fel-
használást igazoló számlamásolatokból 
és a támogatási szerződés mellékletét ké-
pező számadásból áll) a revizori feladatok 
ellátásával megbízott személy ellenőrzi.
(8) Újabb támogatási igény benyújtásának 
előfeltétele, hogy a támogatott szervezet 
hiánytalanul eleget tett számadási kötele-
zettségének és a beszámoló ellenőrzésével 
megbízott nem talált szabálytalanságot.
(9) A Képviselő-testület által nyújtott, 
nem normatív, céljellegű működési és 
fejlesztési támogatások kedvezménye-
zettjeinek nevét, a támogatás célját, 
összegét - a kettőszázezer forint alatti 
támogatások kivételével - az önkor-
mányzat honlapján kell közzétenni. 

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
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Mezőkövesdi KC – 
Grundfos Tatabánya KC 
29-33 (17-14)
A Balmazújváros és az Eger 
legyőzését követően a kupasoro-
zat 4. fordulójában ismét nehéz 
feladat várt csapatunkra, ugyanis 
a bajnokság 3. helyezettje látoga-
tott Mezőkövesdre február 2-án.

A meccs elején a vendégek 
vezettek, azonban együttesünk 
átvette a játék irányítását és 
Lókodi 11. percben szerzett talá-
lata után 6-4-es hazai előny állt 
az eredményjelzőn. Az MKC 
nagy akarással és kiegyensúlyo-
zottan játszott, ezért a látoga-
tók nem tudtak 2-3 gólnál köze-
lebb férkőzni, sőt, öt perccel a 
szünet előtt 15-11 volt az állás.

A játék képe egy ideig 
fordulás után sem változott, 
de 20-17 után két perc alatt 
ledolgozták hátrányukat a 
látogatók. Csapatunk teljesít-
ménye visszaesett, a vendégek 
ezt kihasználva negyedórával 
a lefújás előtt 27-21-re meg-
léptek és ezzel gyakorlatilag 
eldöntötték a továbbjutást. 

– Úgy gondolom, az eredmény 
miatt nem kell szégyenkeznünk, 
hiszen egy nagyon jó csapattal 
találkoztunk. Sajnos volt egy hét-
perces hullámvölgy a játékunk-
ban, amit a Tatabánya kíméletle-
nül kihasznált, ettől függetlenül 
gratulálok játékosaimnak a mai 
teljesítményhez – mondta a lefú-
jás után Janó Pál vezetőedző.

KETTŐS BÚCSÚ A Tatabánya 
győzelmével bejutott a legjobb 
nyolc közé. Csapatunk a 
Magyar Kupa mellett a Liga 
Kupától is búcsúzott, ugyanis 
az Orosháza, a Vác után a 
PLER gárdáját is legyőzte, így 
bebiztosította továbbjutását. 

A viharsarkiak mellett a Vác ju-
tott a legjobb négy közé, az MKC 
a csoport harmadik helyén zárt. 

Csaptunk még nem közölt 
eredményei a Liga Kupában:
Orosházi FKSE Linamar 
– Mezőkövesdi KC 35-28 (17-15)
Mezőkövesdi KC 
–Orosházi FKSE Linamar 28-28 (14-14)
Váci KSE 
– Mezőkövesdi KC 38-31 (21-13)

Kézilabdázóink február 4-én a 
MOL-Pick Szeged vendégeként 
léptek parkettre a K&H férfi 
kézilabda ligában. Együttesünk 
20-9-es félidei eredményt kö-
vetően 39-19-re kapott ki Juan 
Carlos Pastor gárdájától.

KORÁBBAN KEZDENEK A 
Cegléd elleni hazai bajnoki 
találkozó az eredeti kiírástól egy 
nappal korábban, február 10-én, 
pénteken 18 órakor kezdődik a 
Városi Sportcsarnokban.

UTÁNPÓTLÁS SIKER Aranyér-
met szerzett az MKC junior 
csapata a január végén Kisvár-
dán rendezett HUN-IOR Nem-
zetközi Utánpótlás Kézilabda 
Kupán. Kézilabdázóink a Hajdú-
nánást 23-16-ra, a Nagybányát 
18-17-re, míg a döntőben a 
Kisvárdát múlták felül 21-15-re.

A serdülők a Kassától 23-16-
ra, a Fehérgyarmattól pedig 23-
17-re kaptak ki, míg az 5. helyért 
rendezett találkozón 17-14-es 
vereséget szenvedtek a Nagybá-
nyától. Drizner Péter együtte-
seinek két tagját, Hostisóczki 
Tamást a torna kapusának, míg 
Horváth Lórándot a legjobb 
játékosnak választották a junio-
rok között.

Kiesés a kupából
Befejezte szereplését városunk NB I-es felnőtt 
csapata a Magyar Kupában, miután kézilab-
dázóink kikaptak a Tatabánya együttesétől. 
A Cegléd elleni hazai bajnoki mérkőzést egy 
nappal korábban rendezik meg.

Az elmúlt hetekben Sátoraljaújhelyen és Kékestetőn is rendeztek országos 
sí- és snowboard-versenyeket a Belügyminisztérium, illetve a Katasztrófa-
védelem munkatársai részére. Ezeken több mezőkövesdi is indult, közülük 
Csörgő Gábor érte el a legjobb eredményeket, hiszen Sátoraljaújhelyen, a 
Belügyminisztérium XXII. Országos Meghívásos Sí- és Snowboard Versenyén 
ötödik lett a snowboardosok között, míg a 2017. évi Téli Sportnapok 
és a Tűzoltó Síversenyen, amelyet a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság és az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület rendezett, 
bronzérmet szerzett a Kékestetőn.

– A sátoraljaújhelyi versenyen vegyesen indultak katasztrófavédők, 
rendőrök, büntetés-végrehajtási dolgozók. Sajnos ott nem volt annyira jó 
a pálya, jeges volt és a síelők után indultunk, itt ötödik lettem. A Kékeste-
tőn egész napos program volt, lehetett gyakorolni, a versenyt pedig este, 
kivilágított pályán rendezték. Két futam volt a nehéz szlalomversenyben, 
s a két csúszás közül a jobb időeredményt vették figyelembe, ez alapján 
alakult ki a sorrend – mesélt a viadalokról Csörgő Gábor, aki elárulta azt is, 
hogy többnyire a második futamban érték el a jobb időt.

Sátoraljaújhelyen a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók közül Pécsi 
János is indult, s kilencedik helyen zárt, míg a Kékesen rendezett verse-
nyen Cseh Gergő és Bodnár László is ott volt a mezőnyben. 

Harmadik és ötödik helyen 
az országos snowboard-versenyeken

A 7. fordulóban a Nyíregyházi Sakkiskola SE-hez utazott sakkcsapatunk 
az esedékes bajnoki megmérettetésre. Az első 6 táblán ukrán versenyzők-
kel – köztük két FIDE mesterrel - felturbózott ellenfél értékszám szerint 
minden táblán - az első ötön 150-180 értékszámmal - nagyobb játékerőt 
képviselt a mi játékosainknál. Ebből sajnos törvényszerűen következett, 
hogy egyik táblán sem sikerült megadásra ( pontosabban feladásra, a 
játszma feladására) kényszeríteni az aktuális vetélytársat. Ennek ellenére 
kijelenthető, hogy csapatunk a maximumot hozta ki ebből a mérkőzésből 
azzal, hogy 7 játszmát is döntetlenre hozott. Különösen értékes Zelei Zoltán  
FIDE mesterrel szemben elért remije. A végeredmény 8,5 – 3,5 az ellenfél 
javára. Együttesünk továbbra is őrzi három és fél pontos előnyét a tabellán 
az utolsó helyezettel szemben.
 
Döntetlen: Zelei Zoltán, Kelemen György, Nyíri Dániel, Hegedűs Rafael, Pap 
Kristóf, Kántor Attila és Csontos Dominik.
Játszottak még: Barabás Tibor, Sallai János, Hunkó György, Kántor József 
és Tóth László.

A következő fordulóban, február 12-én a debreceni Bajnok Sakkiskola lesz 
az ellenfél, idehaza.

Sakkiskola ellen nehéz...

SPORTKALAUZ

Csörgő Gábor, Cseh Gergő és Bodnár László

T. B.

Dr. T. B.bokri
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Együttesünk január 9-én kezdte 
a felkészülést, majd január 17-e 
és 28-a között a ciprusi Ayia 
Napa városában edzőtáborozott.

– Minden feltétel adott volt, 
az eltervezett feladatokat 100%-
osan el tudtuk végezni. Nagyon 
elégedett vagyok, a játékosok is 
partnerek voltak. Azt mondha-
tom, hogy minden szempont-
ból sikeres volt az edzőtábor 
– mondta összegzésként Sivic 
Tomislav vezetőedző.

Együttesünk három edzőmér-
kőzést is játszott, a román első 
osztályú Kolozsvártól 4-1-re, 
az ukrán élvonalban szereplő 
FC Zirka ellen 2-1-re kikapott, 
viszont a ciprusi első ligás FC 
Karmiotissát 3-0-ra legyőzte.

A KERET A szakember a játé-
koskerettel kapcsolatban az 
ismert változásokon túl Patrick 
Mevoungou és Frőhlich Roland 
mellett Mihailo Milutinovicsot 
említette meg lehetséges távo-
zóként. Érkező oldalon Lazar 
Veszelinovics, Balogh Béla és 
Farkas Dániel mellett a szlovák 
Peter Sulek szerepel. 

Együttesünk február 4-én a 
szlovák második ligás Loko-
motív Kassa elleni edzőmecs-
csen Strestík, Tóth és Kink 
találataival 3-0-ás győzelmet 
aratott.

A Mezőkövesd Zsóry február 
11-én, 14 órától a Gyirmót FC 
Győrt látja vendégül a Magyar 
Kupában.

Hétvégén megkezdődik a tavaszi szezon 
a Mezőkövesd Zsóry FC felnőtt csapata 
számára. Labdarúgóink szombaton Ma-
gyar Kupa mérkőzésen lépnek pályára.

OTP Bank Liga menetrendje (20–25. forduló):
február 18. (szombat) 15 óra 30: Mezőkövesd Zsóry FC – DVTK

február 25. (szombat) 15 óra 30: Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC

március 4. (szombat) 15 óra 30: Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas FC

március 11. (szombat) 15 óra 30: Mezőkövesd Zsóry FC – Gyirmót FC Győr

április 1. (szombat) 18 óra: Szombathelyi Swietelsky Haladás 
– Mezőkövesd Zsóry FC (M4)

április 8. (szombat) 18 óra: MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC

Érkezők 

A 32 esztendős Balogh Béla a védelemben jelenthet erősítést. A játékos 
pályafutása során játszott például az MTK, az angol Colchester United, 
valamint a spanyol Real Murcia együttesében is. 2010 és 2013 között 
Kecskeméten focizott, ahol már együtt dolgozott Siviccsel. A labdarú-
gó ősszel Gyirmóton szerepelt, a magyar válogatottban 9 alkalommal 
lépett pályára. A Mezőkövesdet 2018. június 30-áig erősíti.

Farkas Dániel szerbiai magyar védő. A 24 éves jobbhátvéd öt évig a 
Zenta, majd újabb öt évig a szerb első osztályú Szabadka együttesében 
futballozott. A két csapatban összesen mintegy 200 mérkőzésen lépett 
pályára. A Mezőkövesddel 2019. június 30-ig szóló szerződést írt alá. 

A 28 éves Peter Sulek védekező középpályás. A szlovák labdarúgó ko-
rábban megfordult egyebek mellett a MSK Zilina, a Banik Ostrava és a 
Dubnica gárdájában, míg legutóbb a cseh első osztályú Jihlavát erősí-
tette. A focista 2019. június 30-ig kötelezte el magát együttesünkhöz.
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Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási 
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL és D3 
digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfi zetői jogviszony 
határozott időn belüli felmondása esetén az előfi zetőt az ÁSZF szerinti kötbérfi zetési 
kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel, 
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra. 

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról 
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: (06 49) 887 031
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