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Meghívó
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 a

2017. december 15-én (péntek) 12 órakor kezdődő

IDŐSEK KARÁCSONYA
ünnepi gálaműsorunkra és az azt követő agapéra.
Helye: Városi Sportcsarnok

Dr. Berkes László
pápai prelátus-plébános

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

Dr. Medvegy János
apát-plébános

17 órától hálaadó szentmisére 
kerül sor 

a Szent László templomban.

Feltűzték 
a szalagot 

Az eseményt Péter Zoltán igazgató nyitotta meg, köszöntve a 
Közösségi Házban összegyűlt diákokat, tanárokat, szülőket és 
vendégeket. Beszédében elmondta, büszke a végzős diákokra, 
hogy eljutottak ifjú koruk legnehezebb szakaszába és megis-
merték önmagukat, vágyaikat, korlátaikat és tehetségüket. Meg-
tanulták, honnan jöttek és hová tartanak – ebben a folyamatban 
segítette őket családjuk, tanáraik és diáktársaik. Kiemelte, a 
most feltűzött szalag az összetartozás, a szeretet és tisztelet 
jelképe. A műsorra való felkészülés ahhoz nyújtott segítséget, 
hogy még jobban megismerjék egymást és önmagukat is. Jó 
tanácsot is adott a tanulóknak: ne legyenek kishitűek, merjenek 
nagyot álmodni és Isten segítségét kérve megvalósítani azokat, 
valamint használják mindazt a katolikus értéket, amit ettől az 
iskolától kaptak. Az igazgató beszéde után a diákok előadásában 
énekes, zenés, táncos és humoros jeleneteket láthattak a jelen-
lévők. A műsort követően dr. Medvegy János apát, plébános 
köszöntötte a diákokat és azt kívánta nekik, hogy Isten segítsé-
gével találják meg az életben a hivatásukat, majd megáldotta a 
végzősök szalagjait. Az ünnepség fénypontjaként az osztályfő-
nökök feltűzték a szalagokat a diákok ruhájára.

13 osztály 215 tanulója fejezi be tanulmá-
nyait a Széchenyi István Katolikus Középis-
kolában: ők voltak a főszereplői a novem-
ber 24-ei szalagavató ünnepségnek.

Dori Anett

Dr. Medvegy János megáldotta a végzősök szalagjait

Keringő és csárdás: a tánc a szalagavató-műsor elmaradhatatlan része
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KAMPÁNY A rendőrség számos baleset-megelőzési akciót folytat, 
november 20-tól például láthatósági kampányt szerveztek Mező-
kövesden az esti órákban: megállították a gépkocsivezetőket és 
kerékpárosokat, felhívták a figyelmet a gépkocsik világítására, illetve 
a vakautókra. A kerékpárosokat és gyalogosokat a láthatóságra 
figyelmeztették, emellett láthatósági mellényeket és fényvisszaverő 
eszközöket osztottak a közlekedőknek. – A kampány célja nem a 
büntetés, hanem az emberek tájékoztatása, hogy saját érdekükben 
használják a fényvisszaverő eszközöket a közlekedés során – össze-
gezte Varga János.

KERÉKPÁRRAL A gyalogosok elsőbbséggel rendelkeznek a gyalogátkelő 
helyeken, viszont tőlük is nagyobb odafigyelést kér a szakember: az 
úttestre lépésnél vegyék számításba a gépkocsivezetők reakcióidejét is. 
Továbbá felhívta a kerékpárosok figyelmét, hogy nekik nincs elsőbb-
ségük a gyalogátkelő-helyen való közlekedés során és hogy minden 
esetben a bicikliről leszállva, azt áttolva haladjanak. A korai sötétedés 
miatt a kerékpárosoknak és gyalogosoknak nagyon fontos, hogy látha-
tóak legyenek a járművezetők számára. – Elengedhetetlen olyan ruhá-
zat viselése, amin láthatósági elemek vannak, valamint nagyon fontos 
a kerékpárosoknál, hogy világítsák ki a kerékpárjukat a KRESZ-ben elő-
írtak szerint – elöl fehér, vagy sárga, hátul vörös fényű lámpával –, úgy, 
hogy a kerékpár 150 méterről már látható váljon. Továbbá láthatósági 
mellény viselése kötelező lakott területeken kívül és korlátozott látási 
viszonyok között – foglalta össze a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályának osztályvezetője. 

AUTÓVAL A rendőr alezredes figyelmeztet: fontos, hogy betartsuk 
azokat a közlekedési szabályokat, amelyek az adott időjárási körül-
ményeknek megfelelőek:

– Az őszi, téli időjárással megváltoznak a látási és útviszonyok, a 
nyomvályús útszakaszokon megáll a víz, ezáltal a gépkocsik tapadá-
sa is változik. A balesetek többsége amiatt következik be, hogy nem 
alkalmazkodnak ezekhez a megváltozott körülményekhez a gép-
kocsivezetők – mondta el Varga János. Hangsúlyozta, fontos, hogy 
a gépjárművet készítsük fel a télre, a szakemberek javasolják, hogy 
vigyük el egy felülvizsgálatra is.

Biztonságos közlekedés 
az utakon

A megváltozott látási és útviszo-
nyokra mind a járművezetőknek, 
mind a kerékpárosoknak, mind a 
gyalogosoknak fel kell készülni a 
tél kezdetén.

Dori A.
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VÁROSHÁZA MOZAIK

D. Anett

FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM
Összesen 220 fő helyi hátrányos helyzetű álláskereső, közfog-
lalkoztatott és inaktív részesülhet munkaerőpiaci szolgáltatá-
sokban, vehet részt képzésben és támogatott foglalkoztatásban 
munkaerőpiaci elhelyezkedésük érdekében – a Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulás sikeres pályázatának köszönhetően. 

A „Helyi foglalkoztatási paktum a Mezőkövesdi járásban” című, TOP-5.1.2-15-
BO1-2016-00001 azonosító számú projektje 336 millió forint támogatásban 
részesült, melynek eredményeként mintegy 72 fő foglalkoztatására kerülhet 
sor az elsődleges munkaerőpiacon a 2018 és 2020 közötti megvalósítási 
időszakban. A paktum Mezőkövesdi járás 23 tagtelepülésére terjed ki: 
Bükkábrány, Bogács, Borsodgeszt, Borsodivánka, Bükkzsérc, Cserépfalu, 
Cserépváralja, Csincse, Egerlövő, Kács, Mezőnagymihály, Mezőkeresztes, 
Mezőkövesd, Mezőnyárád, Négyes, Sály, Szentistván, Szomolya, Tard, Ti-
bolddaróc, Tiszabábolna, Tiszavalk, Vatta. A Társulás által kialakítandó helyi 
foglalkoztatási együttműködés október 9-én tartotta meg első partnerségi 
ülését, melyen részt vettek a helyi munkaerőpiac szereplői, vállalkozások és 
érdekképviseleti szervezeteik, a helyi közszféra és civil szféra, valamint a kon-
zorciumi partner B-A-Z. Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 
képviselői. Az ülésen a partnerek tájékoztatást kaptak a tervezett foglalkoz-
tatási együttműködés tartalmáról, céljairól és tevékenységeiről. 

IPARTERÜLET-FEJLESZTÉS
1,34 milliárd forintos fejlesztést valósít meg Mezőkövesd Város 
Önkormányzata a TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00008 számú, az „Ipari 
park fejlesztése és új iparterületek kialakítása Mezőkövesden” 
című projektjével.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert mintegy 
1,34 milliárd forintból Mezőkövesd Város Önkormányzata a projekt 
keretén belül kiépíti az iparterületek működéséhez szükséges alapinf-
rastruktúrát, továbbá felújítják, illetve megépítik a terület elérhetősé-
géhez szükséges önkormányzati utakat. A fejlesztés három területet 
érint: a volt repülőtér melletti 20 hektáros, valamint a laktanya mel-
letti 10 hektáros önkormányzati tulajdonú ingatlanokat, valamint a 
Mezőkövesdi Ipari Parkot. A repülőtér és laktanya melletti területeken 
a teljes közművesítés  (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz, elektromos, 
távközlés) mellett porta- és szolgáltatóház is épül, a előbbin pedig 
termelőcsarnokot is építenek. A beruházás eredményeként minden 
betelepülő vállalkozás számára portaszolgálat és irodai infrastruktúra 
áll majd rendelkezésre. 

FELHÍVÁS
Tájékoztató Mezőkövesd város elkészült Településképi 
Arculati Kézikönyv és Településképi rendeletéről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejleszté-
si stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Mezőkövesd Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabá-
lyairól szóló 129/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendeletben megha-
tározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Mezőkövesd Város 
Önkormányzata elkészítette településképi arculati kézikönyvét és a 
településképi rendeletét.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények 
településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömeg-
formálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának 
módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi 
építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és 
a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek 
és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve 
tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmaz. 

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv készült. A kézikönyv a településké-
pi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A 
kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jel-
lemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi 
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszke-
dő építészeti elemek alkalmazására. 

Az elkészült településképi arculati kézikönyvvel és településképi 
rendelettel kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és 
lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig, 
azaz 2017. 12. 14-ig adhatják meg Toma Tibor főépítésznek címezve 
(3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112.) postai levélben, vagy elekt-
ronikus levélben (foepitesz@mezokovesd.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrende-
zésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. december 6-án 16 óra-
kor kerül megtartásra a mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal B. épület 
tárgyalótermében (Mezőkövesd, Mátyás király út 112.).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott 
határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mailcí-
mének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba. Civil szervezet 
esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági be-
jegyzésről szóló jogerős végzést is csatolni kell. Dr. Fekete Zoltán

polgármester

Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a BMH Nonprofit Kft. mint közszol-
gáltató csak a BMH Nonprofit feliratú, zöld színű ZÖLDHULLADÉKGYŰJTŐ 
zsákokat tudja befogadni. A Mezőkövesdi VG Zrt. folyamatosan biztosítja 
a lakosság részére a zöldhulladékos zsákokat. A többlet igényű zsákokat 
társaságunk ügyfélszolgálatán lehet igényelni, átvenni.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Mezőkövesdi VG Zrt.

Felhívás
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MOZAIK

Átadták 
a Szent Erzsébet-díjat
Pongráczné Gáspár Judit ápolónő 
vehette át idén a kitüntetést 
dr. Fekete Zoltán polgármestertől.

ÜNNEPSÉG Az esemény elején 
Szarka Melinda, a Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetője tartott beszédet, 
melyben elmondta, 1997 óta 
november 12-e a Szociális Munka 
Napja, amely minden évben jó al-
kalom arra, hogy a közvélemény 
figyelme azokra irányuljon, akik 
rászoruló embertársaik segítését 
választották hivatásként. 

– Manapság, amikor egyre 
több az egyedülálló idős ember, 
az elvált szülő és a gyökértelenül 
lézengő fiatal, a szociális segítő 
munka jelentősége és tétje egyre 
nagyobb. A szociális szakem-
bereknek ebben a világban kell 
helyt állniuk és olyan kapcso-
latokat kell kialakítaniuk, ami a 
megértésen, a türelmen, az oda-
adáson és a szereteten alapszik – 
mondta el az intézményvezető. 

DÍJÁTADÓ Az ünnepségen beszé-
det mondott dr. Berkes László 
plébános, aki a mindössze 24 évet 
élt Árpád-házi Szent Erzsébet 
hitét és önzetlenségét méltatta. 
Ezt követően dr. Fekete Zoltán 
polgármester, dr. Berkes László 
plébános és Szarka Melinda 

intézményvezető adta át a Szent 
Erzsébet-díjat, emlékoklevelet és 
rózsacsokrot Pongráczné Gáspár 
Judit ápolónő, a Mezőkövesdi 
Kistérségi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ idősgon-
dozásban dolgozó munkatársá-
nak. A díjazott a 80-as években 
kezdett el dolgozni az akkor 
még szülőotthonként működő 
épületben, mint újszülött-ápoló-
nő, később idős-gondozói állást 
ajánlottak fel neki. Nagy meg-
tiszteltetés számára, hogy idén ő 
érdemelte ki ezt az elismerést. 

– Jó érzés volt átvenni a díjat, 
szeretném, ha a kollégáim, akik 
ugyanebben a munkakörben 
dolgoznak, egyszer szintén 
megtapasztalnák ezt az élményt. 
Remélem, ahogy az idő telik, 
egyszer ők is eljutnak ide, hogy 
megkapják ezt a kitüntetést  – 
mondta el a díjazott.

A Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal B épületének 
nagytanácskozó termében no-
vember 14-én megrendezett ün-
nepség színvonalát az Alapfokú 
Művészeti Iskola művésztanárai 
– Ács Gyula, Nyikes Nikoletta, 
Varró Petra és Csécsi Hajnalka – 
műsora emelte.

Pongráczné Gáspár Judit 

1998 óta dolgozik az Idősek Ottho-
nában, munkáját lelkiismeretesen, 
pontosan, precízen végzi. Ügyel, 
figyel minden fontos kérdésre, 
amely az idősek életével kapcsola-
tos. Szívesen segíti a többi dolgozó 
munkáját. Felsőfokú egészségügyi 
végzettséggel rendelkezik. Nagy-
fokú a szakma iránti szeretete. 
Elhivatottsága és az idős emberek 
szeretete, valamint segítőkészsége 
példaértékű.

Idősek köszöntése

A harmadik alkalommal megrendezett eseményen Bukta Lász-
ló, az egyesület elnöke köszöntötte a jelenlévőket az idősek 
világnapja alkalmából. Elmondta, a rendezvény célja, hogy a 
szürke hétköznapokat bearanyozza az idősek számára. 

– Igyekeztünk olyan műsort összeállítani, ami az idősek 
számára érdekes és szórakoztató. Sztárvendégként a kollégáim 
felkérték Szíj Melindát, a Megasztár 5. szériájának harmadik 
helyezettjét, aki nagy örömünkre elfogadta a meghívásunkat – 
mondta el Bukta László. A november 17-ei műsorban a sztárfel-
lépő mellett Nagy Józsefné, az egyesület tagja mondott verset, 
majd Mihály Melinda, a gimnázium tanulója adott elő egy 
zeneművet elektromos hegedűn. A Közösségi Ház színpadára 
léptek továbbá a mezőkeresztesi Szervita Nővérek Gyermek-
otthon lakói vallásos témájú táncos, énekes műsorral, az Add 
a Kezed Lakóotthon tagjai előadásában pedig esernyőtáncot, 
majd a mezőkövesdi Sirtaki Görög Tánccsoport produkcióját 
láthattuk. A műsor zárásaként Szíj Melinda énekével kápráztat-
ta el a közönséget.

GYERMEKDARAB Az Elvarázsolt Katinka című darabot nézte 
meg a Közösségi Házba érkező mintegy 500 alsó tagozatos 
gyerek a budapesti Tihanyi Vándorszínpad előadásában 
november 8-án. A címszerepben Nagy Orsolyát, főbb szere-
pekben pedig Bordás Misit és Subi Zoltánt láthattuk.

FELNŐTTELŐADÁS A Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
című zenés vígjátékot nézte meg a telt házas közönség 
november 16-án, amelyet a budapesti Újszínház hozott 
el városunkba. A Móricz Zsigmond egyik legjelentősebb 
regényéből készült színdarab főbb szerepeiben Jánosi 
Dávidot, Nemes Wandát, Esztergályos Cecíliát, Császár 
Angélát, Tordai Terit és Gregor Bernadettet láthattuk. 

FÓRUM Mezőkövesd Településrendezési Tervének és Helyi Épí-
tési Szabályzatának módosításáról tartottak lakossági fórumot 
november 15-én a Közös Önkormányzati Hivatalban. Városunk 
önkormányzata részben építtetői igények, részben pedig a 
város társadalmi-gazdasági életében, valamint a jogszabályi 
környezetben bekövetkezett változások miatt határozott az 
érvényben lévő településrendezési terv módosításról. 

Szíj Melinda 
Fonogram-díjra 
jelölt énekesnő 
volt a sztárven-
dég a Mozgássé-
rültek Mezőkö-
vesdi Egyesülete 
idősek napi ün-
nepségének.

D. Anett

D. A.
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SZÁMOK TÜKRÉBEN A város-
vezető először Mezőkövesd 
népességi adatairól számolt 
be. Településünkön jelenleg 
16.484 fő él, október 31-ig 
94 gyermek (lány 35, fiú 59) 
született, 248-an hunytak el, 
a közmeghallgatás napjáig 
pedig 109 pár fogadott örök 
hűséget egymásnak. A tájé-
koztatóból megtudtuk, hogy 
az építéshatóság idén 341 
engedélyt adott ki, továbbá 
15 új szálláshelyet jelentettek 
be, ezzel szemben 4 szűnt 
meg és 2-t módosítottak, míg 
zenés rendezvényekhez 4 
engedélyt adtak ki városunk-
ban. Mindemellett 57 új üzlet 
létesült, 25 esetben módosult 
a tevékenységi kör, míg 41 
üzlet megszűnt, valamint 18 
új ipartelepet is bejelentettek 
ebben az évben. Dr. Feke-
te Zoltán elmondta, hogy 
Mezőkövesden a regisztrált 
munkanélküliek száma idén 
832 fő, amely a lakosság 
7,34%-át jelenti. Ez a szám a 
járási és a megyei számok-
hoz képest jobb eredményt 
mutat, hisz a járásban 11,1%, 
a megyében 12,4%, országos 
viszonylatban pedig 5,7% 
a munkanélküliségi arány. 
Közfoglalkoztatásban 201-en 
dolgoznak városunkban, míg 
a járásban összesen 972-en. A 
polgármester a képviselő-tes-
tület munkájáról is beszá-
molt. Az előző közmeghall-
gatás óta 2017. október 31-ig 
14-szer üléseztek, melyből 
3 rendkívüli ülés volt. Ezen 
ülések alkalmával összesen 23 
rendeletet és 271 határozatot 

hoztak. 5 új rendelet megal-
kotása és 18 rendelet mó-
dosítása történt meg. 2016. 
december 1-jétől 29 interpel-
láció és 7 kérdés hangzott el 
az üléseken.

ELLENŐRZÉSEK Idén 49 eset-
ben indult eljárás a közös-
ségi együttélés szabályainak 
megszegése miatt, 1.600.000 
Ft összegű közigazgatási 
bírság kiszabására került 
sor. Tipikus szabályszegé-
sek: szipuzás, áthajló faágak, 
szemetes udvar, zöld terüle-
ten parkolás stb., 5 ügyben az 
eljárás megszüntetésre került 
bizonyítottság hiányában, 1 
esetben pedig elutasította 
a jegyző a kérelmet, mert 
nem volt megalapozott. A 
korábbi évekhez hasonlóan 
10 alkalommal fordultak bir-
tokvédelemért a jegyzőhöz, 
az eljáró hatóság 4 esetben 
elutasította, 3 esetben pedig 
helyt adott a kérelmeknek. 
A kötelező közszolgáltatás 
igénybevétele tárgyában 64 
jogi személynél tartottak 
átfogó ellenőrzést, 19 esetben 
kezdeményezték közigazgatá-
si bírság kiszabását.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK Idén a 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő-
be történő belépéshez össze-
sen 8.902.851 Ft támogatást 
osztottak ki, amelyből 3109 fő 
– Mezőkövesden lakóhellyel 
rendelkezők 1706-an, nyug-
díjasok 1403-an – részesült. 
75 esetben állapítottak meg 
települési támogatást, amely-
re október 31-ig összesen 

2.244. 000 Ft-ot fizettek ki. 
A támogatási összeg havonta 
3.000 Ft/fő, a támogatást 1 
éves időtartamra állapítják 
meg. A rendkívüli települé-
si támogatást 2017-ban 163 
esetben ítélték meg. Idén 5 fő 
részére 445 ezer Ft összeg-
ben biztosított köztemetést 
az önkormányzat. Október 
31-ig 1493 esetben vállalta át 
az önkormányzat idén a 62. 
életévüket betöltött szemé-
lyek szemétszállítási díját, 
amely összesen 23.639.700 Ft 
kiadást jelentett. Az önkor-
mányzat minden évben csat-
lakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíj pályázathoz. Idén 
153 fő részesült „A” típusú 
támogatásban, ennek éves 
összege 7.590.000 Ft. 2017. 
10. 31. napjáig 258 család, ösz-
szesen 530 gyermek részesült 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. Mind-
emellett a Mezőkövesden 
lakóhellyel rendelkező 1348 
hallgató részére, 13.480.000 
Ft összegben (10.000 Ft/fő) 
tanszertámogatást osztottak 
ki. Október 31-ig 23 kérel-
mező részesült lakáscélú 
támogatásban, melyből 20 
esetben a CSOK-ot kiegészítő 
lakáscélú támogatást igényel-
ték. A lakáscélú támogatás 
19 esetben lakásvásárlásra, 4 
esetben lakásépítésre került 
megállapításra, összesen 
15,4 millió Ft összegben. 
A városvezető ismertette 
továbbá a háziorvosoknak, az 
itt letelepedni vágyó, praxist 
vásárló orvosoknak nyújtott 
támogatási lehetőségeket. A 

mezőkövesdi lakóhellyel ren-
delkező: szigorló évét töltő 
általános orvostanhallgatók 
vagy frissen végzett rezidens 
orvos részére ösztöndíj-tá-
mogatás nyújtására (havi 
40.000 Ft), az itt praxist 
vásárló háziorvosnak a vásár-
láshoz, a praxis árának max. 
feléig kamatmentes kölcsön 
nyújtására, az itt praxist vá-
sárló háziorvosnak, valamint 
a letelepedni szándékozó és 
alapellátásban munkát vállaló 
háziorvosnak a praxis vásár-
lását követő első 10 évben 
max. havi 50.000 Ft támoga-
tás nyújtására van lehetőség, 
amely támogatásban jelenleg 
két háziorvos részesül.

SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK 
2017. szeptember 1-jétől a 
Kollégium fenntartása és 
működtetése a Mezőköves-
di Tankerülettől átkerült 
a Miskolci Szakképzési 
Centrumhoz, ezzel az iskola 
neve a Miskolci Szakképzési 
Centrum Mezőkövesdi Szent 
László Gimnáziuma, Köz-
gazdasági Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma névre válto-
zott. 2017. június 15-én 19 
önkormányzat részvételével 
megalakult a Mezőkövesdi 
Önkormányzati Hulladék-
gazdálkodási Társulás, mely 
október 1-jétől megbízta 
a BMH Nonprofit Kft.-t a 
közszolgáltatási feladatok 
ellátásával. Ez a gyakorlatban 
változást nem eredménye-
zett, a továbbiakban is a Me-
zőkövesdi VG. Zrt. szállítja el 
a hulladékot.

Közmeghallgatást 
tartottak

Az önkormányzat elmúlt egy-
éves munkájáról dr. Fekete Zol-
tán polgármester tájékoztatta 
a lakosságot november 23-án 

a Közösségi Házban.
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PÉNZÜGY A városvezető 
kiemelte, hogy az önkor-
mányzat 2017-ben is szigorú, 
takarékos gazdálkodással 
biztosította intézményeinek 
a működését, és minden pá-
lyázati lehetőséget kihasznált 
a járásszékhely-központként 
működő városunk fejleszté-
sére. Az önkormányzat ez év 
első 3 negyedévében összesen 
1.277.794.000 Ft működési 
célú központi támogatást 
kapott. A működési kiadás 
2.296.257 Ft, míg a fejlesztési, 
felhalmozási kiadás 1.177.622 
Ft volt az első három negyed-
évben (ez mintegy duplája a 
tavalyinak), vagyis városunk 
mintegy 1,2 milliárd Ft-ot 
tudott fejlesztésre fordítani 
2017. szeptember végéig. Az 
önkormányzat sikeres pályá-
zati eredményeként 2017-ben 
3.447.450.000 Ft fejlesztési 
célú központi támogatásban 
részesült a város. A pol-
gármester elmondta, 2017 
végére egyetlen adónemben 
sem történt adótétel-emelés. 
2017. I-III. negyedévében a 
helyi adóbevételek összege 
összesen 834.939.000 Ft 
volt. Ebből az építményadó 
155.432.000 Ft, az idegen-
forgalmi adó 32.050.000 
Ft, az iparűzési adó pedig 
647.457.000 Ft. A városvezető 
kiemelte: az önkormányzat-
nak továbbra sincs adósság-
szolgálati kötelezettsége, 
vagyis nincs hitel- és kötvény-
tartozása. 

VAGYONGAZDÁLKODÁS Dr. 
Fekete Zoltán tájékoztató-
jából megtudtuk, az önkor-
mányzatnak 2016-ban 46 
db önkormányzati bérlakás 
volt a tulajdonában, ez idén 
további 4 db ingatlannal 
bővült: a Hadas városrészben 
3 db lakóházat vásárolt meg, 
illetve a László Károly u. 3. 
szám alatti Kolping-ház is a 
város tulajdonába került. A 
Barack úton található 2 db 
ingatlan bérleti szerződését 
felmondták, az önkormány-

zat az elbontásuk mellett 
döntött. Az Illyés Gyula 
utcai társasház összes lakása 
egész évben bérbe volt adva, 
a piaci alapon bérbe adha-
tóak közül 1 db pályáztatása 
van folyamatban, a szociális 
bérlakások mindegyike lakott. 
A közérdekből bérbe adható 
lakások közül 4-et a tervek 
szerint felújítanak, ezen 
felül 2 önkormányzati lakás, 
valamint a Mátyás király út 
52. szám alatti tájház re-
konstrukciója is megtörtént. 
A képviselő-testület idén a 
Görögkatolikus Egyház részé-
re ingyenesen átadta a Szőlő 
és a Barack út között találha-
tó területet, melyen hamaro-
san görögkatolikus templom 
épül. Emellett az önkormány-
zat idén telekalakítást végzett 
a Júlia és a Sára utcákon.

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁ-
SOK A képviselő-testület már 
2015-ben döntött arról, hogy 
a fürdő fejlesztését tovább 
folytatja egy nagyszabású, 
országos szinten is egyedül-
álló csúszdapark megépíté-
sével. A Magyar Kormány a 
fejlesztésre 600 millió Ft-ot 
biztosított, a kivitelezés idén 
áprilisban kezdődött meg. A 
csúszdapark központi eleme 
egy 21,3 méter magas indító-
torony, melyről 3 különbö-
ző magasságban indul az 5 
csúszda, melyből egy négypá-
lyás versenycsúszda időmérő 
berendezéssel és ered-
ményjelzővel van ellátva. A 
városvezető elmondta, hogy 
a csúszdapark létesítéséhez, 
biztonságos működtetésé-
hez kapcsolódó kiegészítő 
munkák, új tűzoltó-útvonal 
biztosítása vált szükségessé, 
melynek költsége további 
147.137.698 Ft-ot jelentett. Ezt 
az összeget az útfelújításra és 
a fürdő szolgáltatás fejleszté-
sére biztosított 700.000.000 
Ft-os vissza nem térítendő 
kormányzati támogatásból 
fedezték. Ebből a keretből 
valósult meg 200.000.000 
Ft felhasználásával a Mező-

kövesd – Noszvaj összekötő 
2509-es jelű országos közút, a 
Szomolyai út 4 km-es szaka-
szának felújítása, illetve ebből 
a forrásból valósul meg a főut-
ca rekonstrukciója. A felújítás 
költsége 310.549.731 Ft. 

„A helyi termékek piacra 
jutását segítő fejlesztések a 
Dél-Borsodi térségben” című 
pályázat keretében újult meg 
a Damjanich u. 2. sz. alatt 
található központi konyha, 
egy helyi termékbolt kiala-
kítása is folyamatban van. A 
támogatás összege a konyha 
esetében 98.454.500 Ft, a 
bolt esetében 7.977.160 Ft. 
Teljes egészében megújult a 
főzőkonyha és kapcsolódó 
helyiségcsoportjai, a rekonst-
rukció bekerülési költsége 
129.242.127 Ft volt. A projekt 
másik részeként a Szent Lász-
ló tér 19. szám alatti ingatlan 
földszintjén egy önkormány-
zati tulajdonú üzlethelyiséget 
alakítottak át, amely a Mező-
kövesd és környékén termelt 

helyi termékek árusító helye-
ként fog funkcionálni, kiala-
kításának bekerülési költsége 
16.810.380 Ft volt. A városve-
zető elmondta, 2017. évben 
is sikerült saját forrásból 
bővíteni a város parkolóhe-
lyeinek számát. A Damjanich 
utcában a tanuszoda működé-
sének segítése érdekében 10 
férőhelyes, új parkoló épült, 
melynek költsége 6.984.915 Ft 
volt. A lakóterület parkolási 
gondjainak enyhítésére az 
Építők útján 12 db új várako-
zóhely létesült 3.985.038 Ft-
ból. A Bimbó u. 6. szám alatt 
található, önkormányzati 
tulajdonban lévő üdülőingat-
lan korszerűsítése, felújítása 
is megtörtént, a beruházás 
bekerülési költsége 37 millió 
Ft volt. A Mátyás király 
út 46. szám alatt található 
tájház is megújult 1.900.000 
Ft-ból. (A közmeghallgatás 
tudósításának 2. felét következő 
számunkban olvashatják.)

A szerdai napon az első óra után meglepetés ért bennünket. A tanító 
nénink bejelentette, hogy lemegyünk a tornaterembe. Belépve egy 
teljesen új környezet tárult elénk. Már reggel, mikor iskolába men-
tünk, akkor feltűnt, hogy mekkora nyüzsgés van az iskola körül. Sok 
kamion és autó parkolt az udvaron, de ekkor még nem foglalkoztam 
vele. Majd a tornaterembe lépve jöttem rá, hogy ezért volt a reggeli 
kavalkád. Az OTP Fáy András alapítvány azért jött el hozzánk, hogy a 
pénz kezelésről beszéljen nekünk, lásson el hasznos tanácsokkal.
A színpadon egy aranyos néni kvízjáték keretében segített nekünk 
megismerni, hogyan takarékoskodjunk a zsebpénzünkkel. Az önkén-
teseket nagy nehézség árán választották ki, hiszen rengeteg gyerek 
jelentkezett. A válaszokért ajándékokkal lettünk gazdagabbak. A 
kvíz után nagyon sok játékot kipróbálhattunk. Az ebédlőben volt 
ugrálóvár, számítógépes játékok, 3D játékok és kipróbálhattuk egy 
érdekes közlekedési eszközt, a Seegway-t. Ez egy szuper délelőtt volt.

A nap zárásaként egy sztárvendég lépett a színpadra, L.L. Junior 
új dalait énekelte el nekünk. Rengetegen kaptunk tőle autogra-
mot. Egy fiatal tehetség is bemutatkozott Mata Ricsi személyében, 
akivel ismert slágereket adott elő. Vele közösen énekeltünk és még 
együtt táncoltunk is. Ez a nap feledhetetlen lesz számomra.

Gál Boglárka
5.a osztályos tanuló

Játékos délelőtt az OTP Bank 
szervezésben a Katolikus Iskolában

Dori Anett
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A rendezvényen egyebek mellett 
a bál fővédnöke, Tállai András ál-
lamtitkár, térségünk országgyűlési 
képviselője mondott beszédet, aki 
az iskolában az elmúlt években 
történt változásokról beszélt, 
kitérve a fenntartóváltásra is.

– A szakképzés szervezője újra a 
Nemzetgazdasági Minisztérium lett, 
ennek célja, hogy a szakképzés ki-
szolgálja a munkaerőpiacot és olyan 
területekre képezzen szakembereket, 
ahol hiány mutatkozik a gazdaságban 
Magyarországon. A munkaerőhiány 
az iskolákra és erre az iskolára is nagy 
felelősséget ró, azt gondolom, hogy 
maximálisan ki kell szolgálniuk a gaz-
daság igényeit szakmák kiválasztásá-
val és a fiatalok képzésével – fejtette 
ki Tállai András.

Péter Zoltán igazgató köszönetet 
mondott az iskola nevelőtestületé-
nek és Szülői Munkaközösségének, 
valamint mindenkinek, aki részt 
vett a bál megszervezésében, majd 
kifejezte háláját a felajánlásokért és 
támogatásokért, amelyek a Széche-
nyi István Szakképzési Alapítványon 
keresztül jutnak el a tanulókhoz. 

– Az alapítvány olyan céllal jött 
létre, hogy a kiemelkedő eredménye-
ket elért tanulókat támogatni tudjuk. 
Ezzel is ösztönözni szeretnénk diák-
jainkat a magas szintű általános és 
szakmai műveltség megszerzésére, 
továbbtanulásra, sport- és művésze-

ti tehetségük kibontakoztatására, 
valamint tanulmányi ösztöndíjjal is 
tudjuk támogatni szorgalmas tanu-
lóinkat – mondta el Péter Zoltán, a 
Széchenyi István Katolikus Középis-
kola igazgatója. Hozzátette, az iskola 
eszközparkjának korszerűsítésére 
is jelentős összeget fordítanak. A 
jövőbeni tervek között szerepel 3D-s 
nyomtató, programozható robo-
tok és CNC marógép beszerzése a 
képzések színvonalának növelése 
érdekében.

Benyus Mihály, a bál védnöke, 
a LEAX Hungary Zrt. termelési 
igazgatója beszédében elmondta, 
az utóbbi évek munkaerő-helyze-
tét ismerve az iskolával közösen 
nagyobb hangsúlyt fektettek a 
felnőtt-átképzésekre. 

Az esten Mozerné Horga Stefánia 
magánének tanár és lánya, Mozer 
Boglárka, a Miskolci Egyetem 
Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
klasszikus-ének előadóművész 
hallgatójának duettjét hallhattuk, 
valamint a két énekes külön-külön 
is fellépett egy-egy népszerű dallal. 
Az iskola tanulói énekes-zenés-
mesés-verses produkciókat adtak 
elő, a programot a Százrózsás 
Néptáncegyüttes bemutatója színe-
sítette. A vacsora után a Randevú 
zenekar szolgáltatta a talpalávalót, 
az est tombolasorsolással fejező-
dött be.

A rendezvényen a tanulók színvonalas műsorban 
emlékeztek meg az ifjúság védőszentjéről, ezután 
Boldizsár Bertalan tagintézmény-vezető mondott kö-
szönetet a résztvevőknek és a programok lebonyolítá-
sában közreműködőknek, majd szólt a jelenlévőkhöz. 

– Ezzel a programsorozattal nem csak az a célunk, 
hogy a tanóra kereteiből kiszakadva versenyeket 
rendezzünk, hanem az is, hogy erősítsük tanulóink kö-
zösségük iránti felelősségét és mindazt, amit névadónk, 
Szent Imre herceg életében fontosnak tartott: a művelt-
ség iránti vágyat, a szeretet gyakorlását, a becsületessé-
get és az igaz hitet – mondta el a tagintézmény-vezető.

Az iskolában már hagyomány, hogy a minden év ok-
tóberében megtartott több napos rendezvény keretében 
számos versenyen, játékos vetélkedőn mérhetik össze 
tudásukat a diákok. Idén a 19 erőpróba valamelyikén 
gyakorlatilag az iskola valamennyi tanulója részt vett 
csapatban, vagy egyéni indulóként. Az idei tanévben újí-
tásként forgatókönyvíró versenyt is szerveztek, amelynek 
központi témája Szent Imre élete volt. A rendezvényen 
díjazták a különböző megméretéseken kiemelkedő helye-
zéseket elért diákokat. Illés Evelin, az iskola 6. B osztályos 
tanulója az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az Eu-
rópai Mobilitási Hét alkalmából kiírt Közös út, közös jövő 
kreatív pályázat fődíját vihette haza. – Nagyon örülök, 
hogy első lettem, a képem címe Tiszta környezet. Filctollal 
rajzoltam és egy délután alatt készült el. A lány hajából 
induló utakon bicikliznek, gördeszkáznak és rollereznek a 
gyerekek – mondta el képéről Illés Evelin.

Az ünnepség végén megkoszorúzták az iskola 
mellett lévő Szent Imre szobrot.

Az iskola névadója előtti tisztelgés 
jegyében telt el november 7-e a Szent 
Imre Tagiskolában. 

Szent Imre Nap

Harmadik alkalommal rendezték meg az estélyt 
a Széchenyi István Katolikus Középiskolában 
november 11-én, amelynek bevételéből az iskola 
alapítványát és a diákokat támogatják. 

Katolikus 
jótékonysági bál

Dori Anett

D. A.

A szakképzés jelentőségéről és az oktatás támogatásáról beszélt 
a bál fővédnöke, Tállai András Illés Evelin: Tiszta környezet című fődíjas alkotása
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KATEDRA

A diákokat és a szülőket Juhász 
Jánosné tagintézmény-vezető 
tájékoztatta a képzésekről 
kedden délelőtt. Hangsúlyozta, 
hogy a 8. osztályos diákokat a 
gimnáziumi és szakgimnáziu-
mi képzés érinti. A gimnáziumi 
képzéseket illetően az 5 éves 
nyelvi előkészítő osztályban, 
emelt óraszámban angol, illet-
ve spanyol nyelvet tanulhatnak 
a diákok, míg négy esztendős 
évfolyamokon a humán és 
általános irányultságú, illetve 
érdeklődésű tanulóknak tud 
képzést biztosítani az iskola. 
Emellett a hatosztályos gimná-
zium szintén a diákok rendel-
kezésére áll.

A szakgimnáziumot illető-
en 4 éves rendészeti, közgaz-
dasági és ügyviteli ágazatra 
jelentkezhetnek a diákok.

– Lehetőség van az érettsé-
gi utáni képzésekre is, ez már 
a mostani döntés alkalmával 
is fontos lehet, hiszen a szak-
gimnáziumban végző tanulók 
az ágazatuknak megfelelő 
képzésben 13. évfolyamon 
folytathatják tanulmányaikat 
–  emelte ki Juhász Jánosné 
tagintézmény-vezető.

Az újdonságot az jelentette 
2017-ben, hogy a szakgimná-
ziumi tanulók számára az 5. 
érettségi vizsgatárgy szakmai 
tárgy volt. Ezzel kapcsolatban 
fontos feladat lesz idén, hogy 
az érettségi vizsgára minél 
eredményesebben fel tudja-
nak készülni a tanulók.

PROGRAMOK Az intézmény a 
tanórákon kívüli időszakban 
is nagyon gazdag programot 
tud kínálni a tanulóknak.

– Vannak olyan szakköreink, 
melyek egy-egy tantárgyhoz, il-
letve területhez kapcsolódnak. 

Ezek segítséget nyújtanak a 
tantárgy mélyebb megismeré-
sére, ezáltal a továbbtanulást is 
megkönnyítik. Ide tartoznak a 
matematika, az idegennyelvek, 
illetve a természettudományi 
tárgyak – emelte ki a tagintéz-
mény-vezető.

Emellett humán és művé-
szeti szakkörök is működnek, 
illetve vannak tömegsportos 
lehetőségek, amelyek első-
sorban a kikapcsolódást, a 
feltöltődést segítik elő. 

Több olyan pályázati prog-
ram van az iskolában, melynek 
megvalósítása a tanév során 
történik. Ilyen például az 
Erasmus és a Határtalanul 
program. Ezen kívül rendsze-
resen részt vesznek az orszá-
gosan szervezett programok-
ban, mint például a digitális 
témahét, a pénzügyi tudatos-
ságra nevelés témahete, de a 
hagyományos iskolai rendez-
vények mellett a házi, megyei, 
vagy országos versenyeken is 
rendszeresen jelentkeznek.

Nyelvi előkészítő osztály-
ba jár és több szempontból 
is szereti az intézményt 
Kelemen Máté, az iskola 12. A 
osztályos tanulója.

– Én azért szeretem az isko-
lát, mert a tanárok rendkívül 
kedvesek és segítőkészek, sok 
tapasztalatuk van, ami segítsé-
get jelent nekünk a továbbtanu-
láshoz is. A diáktársak is nagyon 
kedvesek és befogadóak, nem 
volt gond a beilleszkedésemmel 
– mondta a végzős tanuló.

Az iskolaidőn túli elfoglalt-
ságairól beszélt Antal Dániel, 
az iskola 11. C osztályos diákja.

– Minden évben lehetőségem 
van részt venni különböző 
matematika és természettu-
dományi versenyeken, ezen 

kívül vannak helyi szavaló 
és szépkiejtési versenyek, de 
mostanában volt egy idegen 
nyelvi vetélkedő is, ahol a 
csapatunkkal eredményesen 
szerepeltünk – mondta Dániel, 
aki hozzátette, két évvel ezelőtt 
a Határtalanul program kere-
tében lehetősége nyílt elláto-
gatni Erdélybe, ahol a kultúra 
megismerése mellett nagyon 
sok barátot szerzett. 

A nyílt napi tájékoztató 
zárásaként Tóth László, a Me-
zőkövesd Zsóry SE utánpótlás 
igazgatója tartott rövid ismer-
tetőt a labdarúgó akadémiáról 
és a képzési lehetőségekről. 

A program során nyílt órákon 
a biológia, német, angol és a 
testnevelés oktatásba nyerhet-
tek betekintést az érdeklődők.

JELENTKEZÉS A különböző kép-
zésekben különböző feltételek-
nek kell megfelelni. Az általános 
iskolai 5. 6. 7. osztály év végi és 
8. félévi eredményeket minden 

képzésnél figyelembe veszik. 
Ezen kívül a nyelvi előkészítő 
osztályban például központi 
írásbeli vizsgára van szükség, 
míg a rendészeti osztályban fizi-
kai és egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatot kell végezni.

NYÍLT PROGRAMOK A 
november 7-ei és 8-ai nyílt 
napon kívül lesz még lehető-
ség az iskola megismerésére, 
december 5-én 10 és 16 órakor 
például pót nyílt napot tarta-
nak az oktatási intézményben, 
ahol szintén bemutatják az 
iskolai képzéseket. November 
23-án 14 órától a szakképzésbe 
nyerhettek betekintést az ér-
deklődők. Február 5-én pálya-
orientációs nap keretében az 
általános iskolások mellett az 
oktatási intézmény jelenlegi 
tanulóinak is kínálnak tovább-
tanulási lehetőségeket. Ezen 
felül telefonon, e-mailben is 
tájékozódhatnak az gimnázi-
um oktatási életéről.

Nyílt nap a gimnáziumban
A képzési lehetőségekről, iskolai progra-
mokról tájékozódhattak az érdeklődők 
a Szent László gimnáziumban rendezett 
nyílt napokon november 7-én és 8-án.

Szent László alakja az irodalomban címmel tartottak foglalkozást az 
Irodalmi Kávéház Klub tagjai a szervezet november 15-ei összejövete-
lén. Szent László király életét és munkásságát ismertette egyebek mel-
lett Török Ferenc klubvezető a rendezvényen. Beszélt a király meghozott 
törvényeiről, továbbá szó esett a személyéhez kapcsolódó legendákról 
is. Az összejövetelen Szent Lászlóval kapcsolatos irodalmi alkotásokat, 
verseket is elemeztek a résztvevők a Közösségi Házban.

Irodalmi összejövetel

Bódi K.

B. K.

Néptáncoktatás a gimnáziumban
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OLVASÓINK ÍRTÁK

2017. november 6. és 10. között 
került sor a Miskolci SZC Mezőkö-
vesdi Szent László Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
Erasmus+ Strategies21 pályázatának 
magyarországi projekttalálkozójára, 
mely során 6 országból (Portugália, 
Spanyolország, Olaszország, Fran-
ciaország, Bulgária, Törökország) 13 
tanárt és 16 diákot láttunk vendégül. 

A programok előkészítése 
során törekedtünk arra, hogy minél 
többet meg tudjunk mutatni nem 
csak a magyar kultúrából, de helyi 
szokásainkból, népművészetünkből. 
A vendégeknek lehetőségük volt 
részt venni egy-egy tanítási órán, 
ezáltal bepillantani nemcsak az órák 
hangulatába, de a magyar oktatási 
rendszerbe is, továbbá bekapcsolód-
tak a gimnázium aktuális programja-
iba (mint a Guy Fawkes Day). A helyi 
kulturális programok között szerepelt 
matyó táncház, hímzés, matyó 
rózsa rajzolása, színezése. Ezenkívül 
kirándultunk Egerbe és Budapestre, 
ahol meglátogattuk a Parlamentet 
is, valamint kipróbáltuk a Zsóry fürdő 
csúszdáit és gyógyvizét.

Az Erasmus projekttalálkozók 
alkalmával a diákok mindig feldol-
goztak egy témát, prezentációk, 
kisfilmek, szórólapok, kérdőíves 
felmérések, plakátok elkészítésével. 
A projekt indításakor 2016 novem-
berében Portugáliában igyekeztünk 
olyan témákat választani, melyek 
szorosan kapcsolódnak egyrészt a 

fiatalok mindennapi életéhez, más-
részt befolyásolhatják a jövőjüket, 
alakíthatják gondolkodásukat. Így 
Franciaországban az egészséges 
életmódról, Bulgáriában a digitális 
kommunikáció hatásairól készültek 
prezentációk és egyéb kiadvá-
nyok. Most Magyarországon az Új 
munkalehetőségek témát dolgozták 
fel a diákok. Nagyon színvonalas 
prezentációkat hallhattunk a külön-
böző munkalehetőségekről, mint 
például az ortopédiával foglalkozó 
szakemberekről, a jövő időjárását 
befolyásolni tudó munkákról, 
az állatterápiáról. A nemzetközi 
tanári gárda a legjobbnak a bolgár 
csapat prezentációját értékelte, a 
második helyet Berecz Antónia és 
Katyina Boglárka 9. A osztályos 
tanulók, a harmadik helyet pedig 
Lengyel Lilla és Pongrácz Szilvia 11. 
A osztályos tanulók szerezték meg. 
A legjobban szereplő magyar csapat 
tagjai vehetnek részt a következő 
projekttalálkozón Törökországban 
2018 márciusában. 

Ez az egy hét kiemelkedő jelen-
tőségű volt a gimnázium számára, 
hiszen ilyen sok országból egyszerre, 
még nem jár küldöttség nálunk és 
fontos volt, hogy olyan maradandó 
élményeket nyújtsunk a számukra, 
melyekkel jó hírünket viszik a világ-
ba. Büszkén mondhatjuk, ez minden 
tekintetben sikerült.

Nagyné Szalmási Ildikó
a projektért felelős tanár

6 országból 
látott vendégül tanárokat, diákokat a gimnázium 
az Erasmus+ Strategies21 pályázat keretében

Az első félévihez hasonlóan továbbra is nagyon jól teljesítenek 
az MSE Zsóry Úszói.

XXXII. Harkány Sprint (szeptember 2.)
Ez a verseny nagyon nagy próbatétel volt mindannyiunk számá-
ra, egész nap esett az eső, nyitott medencében zajlott a verseny, 
7 ország színe java, 32 csapat, nagyon erős volt mezőny 429 
indulóval. Derekasan helytálltak az úszóim.

XI. 24 órás Úszóverseny, Szerencs (szeptember 29–30.)
Harmadik alkalommal kaptunk meghívást erre a  versenyre. 
10 úszóm név szerint: Dudás Gabriella, Seres Milán, Németh 
Zsófia, Fügedi Janka, Marczis Rebeka, Guba Lilla, Fügedi Emese, 
Németh Anna, Udud Hajnalka, Prókai Blanka. Péntek este 6-tól 
szombat este 6-ig rótták a hosszokat félórás váltásokban: volt, 
aki egyben 1 órát tempózott. 4 csapat vett részt, mi a 3-as 
pályán úsztunk, én voltam a csapatkapitány, de a 4. csapatba 
is besegítettek az úszóim! 76.700 métert úsztak a gyerekeim! A 
mi csapatunk nyerte meg a maratoni küzdelmet a 3-as pályán 
63.200 méter leúszásával, Prókai Blanka az egyéni összesítés-
ben mindent elhozott!

VI. Szabolcs-Tour, Mátészalka (október 21.)
Erős, jól szervezett verseny résztvevői voltunk és fantasztiku-
san teljesítettek gyerekeim! Németh Anna, 50 m mell 1. hely, 
Lukács Viktória (első versenye) 25 m mell 2. hely, Szalóki Máté, 
Németh Zsófia, Udud Hajnalka, mind hárman 50 m mell-
úszásban 3. helyezést értek el! Ezen kívül még hoztunk 5 db 
helyezést is 4-6. helyig!

2017. évi B-A-Z. Megyei Úszó Bajnokság (november 18.)  
15 versenyzővel képviseltük városunkat, csodálatos győzelmek 
születtek úszóimtól: Prókai Blanka, 3 arany, 1 ezüst, Fügedi Janka 
1 arany, 1 ezüst, Guba Illés 1 arany (első versenyes), Seres Milán 1 
ezüst, 1 bronz, Szalóki Máté 1 ezüst, Körmöczky Dániel 1 ezüst, 
Németh Zsófia 1 bronz és még 9 további 4–6. helyezést is magun-
kénak tudhatunk! Hiszem és remélem, hogy ezek a gyerekeim és 
az utánuk következők, még nagyon sok örömet és büszkeséget 
fognak okozni a közel és távoli jövőben, nekem és minden úszást 
szerető embernek városunkban! 
Tiszta szívemből köszönöm, gyerekeim!

Polgár Sipeki Éva

Továbbra is lendületben
városunk versenyúszói
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SZIRÉNA

A trükkös lopások elkövetési módszerére 
jellemző, hogy az elkövető valamilyen 
ürüggyel bekéredzkedik a lakásba, elvonja 
a házigazda figyelmét (pl. kér egy pohár 
vizet), illetve valamilyen módon meg-
próbálja eltávolítani a szobából. E rövid 
idő alatt összeszedi az értékeket, majd 
sietősen távozik. Szomjúság, nyugdíj-ki-
egészítés, segély folyósítása, nyeremények 
átadása, rokonnal megbeszélt adásvétel, 
illetve kölcsön stb. Széles a rossz szándékú 
emberek repertoárja, akik ilyen és ehhez 
hasonló történetekkel akarnak gyanútlan 
áldozataik lakásába bejutni, hogy aztán bi-
zalmukba férkőzve és figyelmüket elterelve 
értékeket lopjanak el tőlük. 

AZ ILYEN JELLEGŰ BŰNCSELEKMÉ-
NYEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN 
AZ ALÁBBIAKRA HÍVJUK FEL A 
FIGYELMET:
– Első és legfontosabb szempont, hogy 
ne engedjenek be idegent a lakásba! 
– Ha valaki hivatalos személynek, 
önkormányzati és állami cégek 
munkatársainak, Elektromos 
Művek, Vízművek, gázszolgáltató 
alkalmazottjának adja ki magát, 
mindig győződjenek meg róla, 
hogy valóban az-e, akinek mondja 
magát (kérjék el igazolványát, 
telefonon érdeklődjenek az adott 
szervezetnél, hogy valóban az ő 
alkalmazottjuk járja-e a házakat)! 
– A közszolgáltatók sem díjbeszedést, 
sem visszautalást nem rendeznek 
készpénzben, azt átutalással rendezik! 
Szakembereik nagyon ritkán keresik 
fel a fogyasztókat, akkor is rendszerint 
előre értesítik ügyfeleiket az ellen-
őrzésről. A szolgáltatók szakemberei 
minden esetben igazolvány bemuta-
tásával igazolják magukat.
– Alkalmi munkával lehetőleg ne 
idegeneket bízzanak meg (pl. favá-
gás, hóseprés, kerti munkák)! 
– Ne vegyék elő megtakarított pén-
züket idegenek jelenlétében, mert 
kifigyelhetik, hogy hol tartják, és 
valamilyen trükkel eltulajdoníthatják 
Önöktől! Lehetőség szerint ne tartsák 
egy helyen a megtakarított pénzt, 
hanem kisebb összegeket helyezze-
nek el a lakás különböző részein! 
– Javasoljuk, hogy nagyobb összegű 
készpénzüket eleve ne otthon tárol-

ják, hanem valamely pénzintézetben 
helyezzék el! 
– Fizikai támadás esetén saját életük, 
testi épségük megóvása érdekében lehe-
tőleg ne tanúsítsanak ellenállást, inkább 
teljesítsék a támadó követeléseit, hiszen 
ezzel saját életüket menthetik meg! 

AZ ÁLRENDŐRT HOGYAN 
ISMERJÜK FEL:
A hivatalos minőségben eljáró rendőrök 
esetében a lakóhely szerint illetékes 
rendőrkapitányság ügyelete tud felvilá-
gosítást adni, hogy valóban szükséges-e 
a hivatkozott rendőri intézkedés. 

Az intézkedő – civil ruhás – rendőr 
saját maga igazolására rendőriga-
zolványt köteles felmutatni, amely 
mellett mindig van egy 5 jegyű számot 
tartalmazó rendőrségi emblémát ma-
gába foglaló jelvény is. A jelvény egyedi 
sorszámozású, az alapján állapítható 
meg a rendőr kiléte és ezt kérés esetén 
az intézkedő rendőrnek az állampolgár 
tudomására kell hoznia.

Az álrendőrök ellenben mindig a 
pénzre utaznak. Tolakodóan, fenyege-
tően lépnek fel. A felmutatott jelvényü-
kön csak a „Police” felirat szerepel. 

A legfontosabb, amit tudni kell, hogy 
amennyiben a rendőr lefoglal vagy 
átvesz valamit, arról  minden esetben 
hivatalos jegyzőkönyvet ír (Jegyző-
könyv Lefoglalásról) és a jegyzőkönyv 
egy példányát a helyszínen hagyja. 

Mit tegyen, amennyiben baj érte? 
– értesítse azonnal a rendőrséget, 
a bárhonnan ingyenesen hívható 
107-es számon, illetőleg a 112-es 
általános segélyhívó vonalon, 
– közben, ha módja nyílik rá, 
figyelje meg a sietősen távozó 
autót (rendszám, szín, típus) és a 
„segítők” személyleírását, hogy 
tudjon érdemleges információt 
adni a hatóságnak,    
– a lakókörnyezetében megjelenő 
gyanús idegen személyekre és 
járművekre is figyeljen, mert ezzel 
segíthet az esetleg bajba került 
szomszédjának. 

FIGYELEM!  
Kellő óvatossággal, és bizalmatlan-
sággal megelőzhető a trükkös lopás!  

A MEZŐKÖVESDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG FELHÍVÁSA
Előzzük meg a trükkös lopásokat!

BETÖRÉSEK Az időseket veszélyeztető bűncselekmények megelőzé-
séről tudhattak meg többet, valamint hasznos tanácsokat is kaptak a 
Matyó Nagymama Klub Egyesület tagjai a Közösségi Házban novem-
ber 8-án. Hazánk kb. 2 millió időskorú – 60 éven felüli – lakosa közül 
sokan élnek egyedül, ők válnak elsősorban bűnelkövetők áldozatává. 
Az előadás első felében lakásbetörésekről és besurranásos lopásokról 
tájékozódtak a jelenlévők. – A megyében az év első harmadában 
108 lakásbetörés történt, az elkövetők nagyrészt a lakóházakat 
részesítik előnyben – 70-30 arányban – a lakásokkal szemben. A 
betörők célpontja elsősorban a vidéki, üresen álló hétvégi házak, 
ezek az ingatlanok védelmi rendszerrel legtöbbször nincsenek ellátva 
– mondta el Szeles Roland r. főhadnagy. Leggyakrabban ajtó- és 
ablak-befeszítéssel jutnak be a rablók, kb. 10-15 perc alatt átkutatják 
az ingatlant, majd a könnyen mozdítható értékeinkkel távoznak. 
Nagyon fontos a megelőzés, ha van rá lehetőségünk, szereltessünk be 
riasztót, de a legideálisabb az, ha kamerával is ellátjuk otthonunkat, 
valamint célszerű rácsot felszereltetni a földszinti ablakokra. További 
jó tanácsként elhangzott, hogy a pénzt és ékszereket helyezzük 
pénzkazettába. A besurranásos lopásokat is megelőzhetjük egy 
kis odafigyeléssel. – Az otthonunk kulcsait ne rejtsük el a bejárat 
közelében, a biztosnak vélt „dugihelyeket” a betörők jól ismerik. Az 
ajtóra szereltessünk fel széles látókörű optikai kitekintőt, biztonsági 
zárakat, valamint rácsot és ha van mód rá, érdemes ezeket kiegészí-
teni elektromos érzékelő riasztóberendezéssel – foglalta össze Szeles 
Roland. Az előadó két védelmi funkcióval ellátott eszközt – személyi 
riasztót és elektromos ajtóék riasztót – is bemutatott, amelyek az 
egyesület tagjainak már ismerősek voltak.

PREVENCIÓ Az előadás második felében a trükkös lopásokról és 
csalásokról tájékoztatták az időseket. Számtalan indok létezik, amivel 
megpróbálnak bejutni az otthonunkba, ám legyünk óvatosak és ne 
dőljünk be az átverésnek! – Abban az esetben, ha beengedjük ezeket 
a személyeket, akkor arra kérek mindenkit, hogy ezt semmiképen ne 
úgy tegye, hogy egyedül van otthon! Kérjünk valakitől segítséget, 
esetleg hívjuk át a szomszédot erre a rövid időtartamra és legyünk 
figyelmesek – hangsúlyozta Derekas Orsolya c. r. főhadnagy. Továbbá 
felhívta a figyelmet azokra a csalókra, akik telefonon keresztül 
kérnek személyes adatokat, bankkártyaszámot tőlünk, ez minden 
esetben legyen számunkra gyanús, ugyanis ilyen információkat egy 
szolgáltató sem kérhet. Varga Józsefné, a Matyó Nagymama Klub 
Egyesület vezetője hasznosnak vélte a tájékoztatót. – Örülök, hogy 
eljöttek a rendőrségtől, sok mindent tanultunk a tájékoztatóból, 
olyan dolgokat, amikre nem is gondolnánk mi, idősek, hogy figyelni 
kell. Remélem, hogy mindenki tanult belőle és a tanultaknak hasznát 
is vesszük a mindennapokban – mondta el a vezető. Az előadások 
végén a trükkös lopások elkövetési módjait szemléltető kisfilmeket 
vetítettek le az egyesület tagjainak, akik kérdéseiket is feltehették a 
rendőrkapitányság munkatársainak.

Bűnmegelőzési előadást tartottak a trükkös és 
betöréses lopásokról a Mezőkövesdi Rendőrka-
pitányságtól érkező Derekas Orsolya és Szeles 
Roland főhadnagyok.

D. A.

Ne dőljünk be a csalóknak, 
óvjuk értékeinket! 
– tájékoztató időseknek
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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, december 23-ig a 
a reggeli szentmisék kezdési időpontja 6 
óra és 6.45.
Minden második vasárnap 15 óra 30: „Si-
mogató 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
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 hónap második és negyedik pén-
tekjén 17–19 óráig ifjúsági óra a parókián.
December 9-én (szombat) 9–12 óráig: 
Adventi kézműves játszóház a parókián
December 21-én (csütörtök) 17 óra: Kará-
csonyi ünnepség a Közösségi Házban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

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 
csütörtökén, 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
A Jézus Szíve templomban december 
7-8-9-én (csütörtök-péntek-szombat) 
este 18 órakor lesz az Adventi Lelkigya-
korlat. A szentbeszédeket Gulyás Zsolt 
karcagi plébános tartja.

EGRI GÖRÖGKATOLIKUS 
SZERVEZŐLELKÉSZSÉG
Elérhetőség: 06-30/296-8844
A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a www.egriparochia.hu oldalon. 
Szent Liturgia a mezőkövesdi 
görögkatolikus kápolnában (Gaál István u. 
1., a Közösségi Ház mögött): 
december 17-én (vasárnap) 17 órakor. 

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) 

november 26 – december 2-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.) 

december 3–9-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

december 10–16-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 
8–13 óráig

december 2.
Dr. Dabizs János, Kossuth u. 1.

december 9.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy u. 10/a

december 16.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

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!

Harangszó

Anyakönyvi 
Hírek 

Városunkban 2017. november 7. és 20. 
között 2 jegyespár kötött házasságot és 11 
halálesetet anyakönyveztek. 

Az alábbiak, illetve hozzátartozóik járultak 
hozzá a nevek közléséhez: 

Házasságkötés:
Bán Róbert – Blaskó Nóra

Markó József – Seres Adrienn

Haláleset:
Petrán Lajosné 63 éves,

Kis Józsefné 86 éves,
Farkas Mihály 87 éves
mezőkövesdi lakos.  

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

Meghívó
Hagyományos Karácsonyi 

Házimuzsika a zeneiskolában
 2017. december 21-én 
(csütörtök) 17 órától.

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

MHS
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december 2. szombat
8 órától Foltvarrós karácsony a Közösségi Házban

december 2. szombat
17 órától Fúvós-mazsorett Gála a Közösségi Házban

december 3. vasárnap
16 órától Adventi gyertyagyújtás a Szent László templom előtt

december 8. péntek
17 órától A Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent
László Gimnáziuma, Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
szalagavató ünnepsége a Közösségi Házban

december 10. vasárnap
16 órától Adventi gyertyagyújtás a Szent László templom előtt

december 11. hétfő
11 órától Kiss Kata koncert gyermekeknek a Közösségi Házban

december 13. szerda
15 órától Múltidéző teadélután a Matyó Múzeumban

december 15. péntek
12 órától Idősek Karácsonya a Sportcsarnokban

december 16. szombat
10 órától A kis jegesmedve – a Galagonya bábszínház előadásá-
ban a Közösségi Ház emeleti kiállítótermében

december 17. vasárnap
16 órától Adventi gyertyagyújtás a Jézus Szíve templom előtt

december 2. szombat 
15.30-tól Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK NB I-es férfi labda-
rúgó-mérkőzés a Városi Stadionban

december 3. vasárnap
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Debreceni Bajnok SI sakkmérkő-
zés a Széchenyi István Katolikus Középiskolában

december 10. vasárnap 
18 órától Mezőkövesdi KC – Kecskeméti TE NB I/B férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban

Stopper

PALETTA

Hívogató

17 órától: 
Paddington 2.
magyarul beszélő angol-francia 
családi animációs film, 2017

Moziajánló november 29. szerda 
Közösségi Ház

19 órától:
Star Wars 8: Az utolsó Jedik
magyarul beszélő, 
amerikai sci-fi, 2017

(port.hu) (port.hu)

FOGADÓÓRÁK 
 
Dr. Fekete Zoltán polgármester minden hónap első csütörtökén 
tart fogadóórát a Közös Önkormányzati Hivatal A-épületében 
(Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.), melyhez előzetes beje-
lentkezés szükséges a 49/511-500-as telefonszámon. E-mail: 
polgarmester@mezokovesd.hu

Vámos Zoltán alpolgármester minden hónap első csütörtökén 15–18 
óráig, valamint szükség esetén külön megjelölt időpontban tart foga-
dóórát. Telefon: (49) 511-540. E-mail: zoltan.vamos@mezokovesd.hu

Dr. Jakab Orsolya jegyző minden hónapban egy alkalommal, 
a jegyzői titkárságon történő bejelentkezést követően, előzetes 
időpont-egyeztetés alapján tart fogadóórát. Telefon: (49) 511-
540. E-mail: jegyzo@mezokovesd.hu

Jámbor Márk önkormányzati képviselő december 7-én 17 órától 
tart fogadóórát Mezőkövesden, a Bevásárló udvar 2c/4-ben. 
Telefon: 70/372-4843.

Tisztelt lakásszövetkezeti és társasház-tulajdonosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Lakásszövetkezet kezelésében lévő, de az ÉRV Zrt. 
felé vízdíjat fizetők mellék vízmérőóra cseréjét Farkas Ferenc (tel.: 06-70/453-
7383) végzi, aki fényképes igazolvánnyal rendelkezik. A vízmérőórák cseréje 
akár egész évben folyamatosan történhet.

A Lakásszövetkezet részéről semmilyen egyéb műszaki tevékenységet 
nem végzünk, és a fentiekben megjelölt tevékenység elvégzését követően 

KÉSZPÉNZT NEM KÉRÜNK!!!
Kérjük, hogy amennyiben a vízóracserét végző személyt illetően gyanú merül fel 
Önökben, hívják a Lakásszövetkezet irodáját a 06-49/312-456  telefonszámon!

Ezt a tájékoztatást a vízmérőóra-cserére nem jogosított személyek rosszindulatú cse-
lekményei megelőzésére tettük közzé.

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
folyamatosan dolgozik a lakosság minél 
szélesebb körben történő biztonsági 
eszköz ellátásában. Ez év második felében 68 
fő mezőkövesdi lakos részére került kiosztásra 
73 db ajtóék és 31 db személyi riasztó, míg a 
rendőrkapitánysághoz tartozó Tard településen 
az önkormányzat épületében 2017. november 
8-án Gál János polgármester úr fogadta a 
helyi lakosokat, akik Gáspár István r. alezredes 
őrsparancsnok úrtól, ill. az önkormányzat által 
kijelölt kollégától 200 db ajtóéket vettek át.   

Póta László 
Lakásszövetkezet Elnöke

XVI. MSE. ZSÓRY KUPA
A verseny helye: 
Mezőkövesd, Városi tanuszoda 25 m-es 4 pályás feszített víztükrű 
medencéje. Vízhőfok: 27 oC (3400 Mezőkövesd Damjanich u. 1.)
A verseny időpontja: 2017. december 9. (szombat)  10 óra

Mezőkövesdi Rendőrkapitányság
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SPORTKALAUZ

Mezőkövesd Zsóry FC 
– Vasas FC 3-3 (1-1)
A november 18-ai bajnoki találkozó remekül 
kezdődött együttesünk számára, a 13. percben 
Strestík bal oldali beadása után a védőkön fel-
pattanó labdát Koszta állítgatás nélkül ollózta 
a léc alá. Negyedórával később egyenlítettek 
az angyalföldiek, Ádám sarokrúgása után 
Burmeister csúsztatott a kapuba. A 33. perc-
ben Novák, nem sokkal később pedig Keita és 
Koszta is közel járt a második kövesdi gólhoz, 
de a szünetig nem változott az eredmény.

Fordulás után is nagy iramban futballoztak 
a csapatok. Együttesünk az 59. percben újra 
előnyhöz jutott, Novák kellemetlen lövése 
kipattant Kamenárról, a középen helyezkedő 
Koszta pedig higgadtan a kapuba gurított. Az 
egyenlítésre a 63. percig kellett várni, ekkor 
Berecz lőtt 17 méterről a bal alsó sarokba. 
A középkezdés után azonnal jött az újabb 
kövesdi gól, Vaskó röviden kifejelt labdáját 
Strestík 25 méterről kapásból, fantasztikus 
mozdulattal varrta be a léc alá. A hazai öröm 
ezúttal két percig tartott, egy gyors fővárosi 
támadás végén Gaál egyenlített. A folyta-
tásban labdarúgóink közül a 75. percben 
Hudák fejelt centikkel a kapu mellé, míg a 
88. percben Novák lövése pattant szögletre a 
védőkről.

Budapest Honvéd 
– Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (1-1)
Csapatunk november 25-én az előző bajnok 
Budapest Honvéd vendégeként lépett pályára. 
A hazaiak már az első percben megszerezték a 
vezetést, egy szögletet követően Dombó bra-
vúrral ütötte ki a labdát, viszont a kipattanót 
Danilo közelről a hálóba lőtte. Együttesünk a 
10. percben egyenlített, miután Strestík sza-
badrúgását követően Novák a védőket meg-
előzve fejelt a jobb felső sarokba. Hat perccel 
később Lázár éles szögből tüzelt kapura, Gróf 
óriási bravúrral ütötte ki az életerős lövést. A 
19. percben Dombó védett nagyot Lanzafame 
csúsztatását követően, míg a túloldalon egy 
perccel ezután Szeles bombázott a felső 
lécre 30 méterről. Ezt követően felpörgött 
a fővárosi gárda, a 25. percben Banó-Szabó, 
kevéssel később pedig Deák, majd Lanzafame 
veszélyeztetett.

Fordulás után négy perc elteltével vezetést 
szerzett együttesünk: egy remek felívelést 
követően Koszta lépett ki jó ütemben és hig-
gadtan a léc alá helyezett. A hajrában előbb 
Danilo lövésébe csúszott bele önfeláldozóan 
Hudák, míg a túloldalon egy gyors kontra vé-
gén Cseri lőtt a felső lécre. Csapatunk július 
22-e után, a Paks ellen aratott 3-2-es sikert 
követően nyert ismét bajnoki mérkőzést.

– Kevés olyan csapatot ismertem a pálya-
futásom alatt, amelyik jobban megérdemelte 
volna a győzelmet, mint mi a mai mérkőzésen. 
Nagyon sokat tettünk ezért az edzéseken és 
az előző bajnoki találkozókon is. Ahogyan a 
Vasas elleni meccs után, úgy most is szeret-
ném megköszönni szurkolóink támogatását, 
hosszú hetek után végre együtt örülhettünk 
a mérkőzés végén – mondta Kuttor Attila 
vezetőedző.

A Mezőkövesd 17 forduló után a 12. 
helyen áll a tabellán 14 ponttal. Lab-
darúgóink legközelebb december 2-án, 
szombaton 15 óra 30-tól a Diósgyőri VTK 
gárdáját látják vendégül.

UTÁNPÓTLÁS Mindkét novemberi EB selej-
tező mérkőzést végigjátszotta Szalai Attila, 
a Mezőkövesd Zsóry FC hátvédje a magyar 
U21-es válogatottban. Nemzeti együttesünk 
november 10-én Svédország ellen 2-2-es 
döntetlent játszott Budapesten, míg négy 
nappal később 2-0-ra győzött Cipruson. 
Labdarúgóink négy mérkőzésen 8 pontot 
gyűjtöttek és a 3. helyen állnak selejtezőcso-
portjukban.

Mezőkövesdi KC – Debreceni EAC NK Kft. 36-21 (15-12)
Az NBI/B Keleti csoportjának 9. fordulójában rende-
zett találkozón tíz perc után 6-3-ra vezetett az MKC. 
Csapatunk kiválóan védekezett, míg elöl Menyhárt és 
Jancsó vezérletével szállították a gólokat kéziseink, en-
nek köszönhetően újabb tíz perc elteltével már 12-6-os 
előnynek örülhetett a lelkes kövesdi közönség. A félidő 
utolsó harmadában kisebb hullámvölgybe került együt-
tesünk, ezért a vendégek a szünetig feljebb zárkóztak.

Fordulás után alaposan bekezdtek Drizner Péter 
tanítványai és alig több mint tíz perc alatt egy 8-2-es 
sorozatot produkáltak, a 23-14-es vezetéssel pedig 
gyakorlatilag eldöntötték a mérkőzést. A folytatás-
ban is igazi örömjátékot láthatott a hazai közönség, 
az MKC végig lendületesen, ötletesen játszott és 
folyamatosan növelte előnyét.

– Úgy gondolom, azzal sikerült legyőznünk a Debre-
cent, hogy ismét igazi csapatként küzdöttünk egymásért, 
a szurkolókért és a városért. A bajnokságból eddig eltelt 
időszakot nézve, nem vagyok maximálisan elégedett a 
saját teljesítményemmel, remélem, hogy a folytatásban 
kiegyensúlyozottan fogok játszani és többször nyújtok 
majd extra teljesítményt – mondta Menyhárt Máté, az 
MKC szélsője, aki 7 gólt lőtt a találkozón.

Csapatunk a győzelemnek köszönhetően vissza-
vette a vezetést a tabellán, kéziseink 9 forduló után 
14 ponttal álltak a szintén 14 pontos Békés előtt. A 
Mezőkövesd legközelebb december 3-án, vasárnap 
18 órától a 3. helyezett Nyíregyháza vendégeként 
játszik bajnoki rangadót.

Négyhónapos nyeretlen időszakot zárt le a Mezőkövesd 
Zsóry FC, miután labdarúgóink legyőzték az előző bajnok 
Budapest Honvéd együttesét az OTP Bank Ligában. Kuttor 
Attila csapata egy héttel korábban gólzáporos döntetlent 
játszott a Vasas ellen.

Megtört a jég Kiütéses győzelem
Bravúros sikert aratott a Mezőkövesdi 
KC felnőtt csapata a Debreceni EAC 
ellen lejátszott bajnoki mérkőzésen 
november 18-án.

HARMADIK Bronzérmes lett a Zsóry SE utánpótlás csapata 
a mezőkövesdi gimnáziumban megtartott labdarúgó 
tornán október 7-én.  A Charpatia Sportegyesület által 
szervezett sporteseményen magyar tannyelvű iskolák 
7-8. osztályos tanulóiból álló 5+1 fős csapatok küzdöttek 
meg egymással a gimnázium udvarán. A 2x15 perces 
meccseken a hazaiak ellenfelei Kárpátalja (Beregszász), a 
Vajdaság (Törökfalu, Ada) és a Felvidék (Muzsla) csapata 
voltak. Aranyérmet szerzett a Felvidékről érkezett csapat, 
ezüstérmes lett a kárpátaljai együttes, a házigazda Mező-
kövesd pedig a bronzérmet szerezte meg. 

Bódi Krisztián

Megérdemelt győzelem Kispesten
 (Fotó: mezokovesdzsory.hu) 

bokri

Meggyőző játék a Debrecen ellen 
(Fotó: mezokovesdikc.hu) 

D. A.
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SPORTKALAUZ

A Széchenyi 2 02 0 program keretében több mint 40 000 pályá zaton 
keresztül támogattuk a ha zai kis - és középvállalkozásokat
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(Fizetett hirdetés)

Helyszín: Közösségi Ház kiállítóterme
(Mezőkövesd, Szent László tér 24.)
Bővebb információ: 49/500-135

Csoportoknak helyfoglalás miatt
előzetes egyeztetés szükséges.

Az előadás DÍJTALAN.
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(2017. DECEMBER 17.)
Jézus Szíve templom

A műsorban közreműködnek:
Az Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai

Harangvirág Csengettyű Együttes
(Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola)

Gyertyagyújtás

(2017. DECEMBER 10.)
Szent László templom előtti tér

A műsorban közreműködnek:
Mezőkövesdi Színészeti Egyesület

Móra Ferenc Tagóvoda
Bárdos Lajos Tagiskola

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola
Gyertyagyújtás

(2017. DECEMBER 3.)
Szent László templom előtti tér
Adventi koszorú megáldása
A műsorban közreműködnek:

Szent László Kórus
Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma,

Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma
Mező Ferenc Tagiskola

Mezőkövesdi Amatőr Színjátszó Kör Egyesület
Gyertyagyújtás

Advent

A gyertyagyújtások minden alkalommal 16 órakor kezdődnek.
Forralt borral és meleg teával kínáljuk a velünk ünneplőket!

Információ: 49/500-135

         Mezőkövesd Város
       Önkormányzata
      tisztelettel meghívja
    Önt és kedves családját,
  hogy gyújtsuk meg együtt
az adventi gyertyákat!

Advent első vasárnapja

Advent második vasárnapja

Advent harmadik vasárnapja


