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Miért is várjuk annyira a karácsonyt? 
– tehetjük fel a kérdést ilyenkor ma-
gunkban. A gyermek talán azért, mert 
ajándékot kap, a felnőtt azért, mert végre 
megpihenhet, az idős ember pedig azért, 
mert végre együtt láthatja családját.

Egy közös dolog viszont mind-
annyiunkban van. Mindannyian vágyunk 
a figyelemre. Olyan figyelemre, ami kicsit 
másabb és kicsit több a hétköznapokban 
megszokottnál. Az évnek munkával és 
rohanással töltött, egymást követő, néha 
monotonitásba vesző napjai csak kevés 
igazi, valóban átélt, megélt figyelemre 
adnak lehetőséget. Saját dolgaink, gondo-
lataink ködjébe burkolózva bizony nehéz 
ráhangolódni embertársaink érzéseire, 
vágyaira. Karácsony ünnepe, Jézus Krisz-
tus születése pontosan ebben próbál erőt 
és esélyt adni számunkra.

Lehetünk ugyanis szabadságon az év 
során, a tennivalók és a világ valahogy 
mintha mégsem venne erről tudomást. 
Elfutnak mellettünk, és hogy le ne marad-
junk, végül mi is futni kezdünk utánuk. A 
karácsony talán ebben is más, mint az év 
többi napja. Ilyenkor a világ kereke is egy 
kicsit lelassul, aztán Szenteste megáll egy 

pillanatra. Megáll, hogy erőt gyűjtsön, és 
aztán nekilendüljön az új esztendőnek.
Használjuk ki ezt a pillanatnyi csöndet, 
meghittséget és forduljunk szeretteink, 
családunk felé. A betlehemi csillag fénye 
a reménység jele. Remény arra, hogy 
megszólítsuk mindazokat, akik egy kis 
odafigyelésre vágynak.

Az elmúlt napokban számtalan 
helyen volt alkalmam köszönteni az 
időseket. Hálás vagyok azokért az 
élményekért, melyeket ezen találkozá-
sok során szereztem. Az őszinte, biztató 
szavakért, a figyelmes kérdésekért, a 
hálás tekintetekért.

Kívánom mindenkinek, hogy kará-
csony közeledtével megtalálja, megértse 
és megélje az ünnep valódi üzenetét!

Tállai András
országgyűlési képviselő

Karácsonyi 
köszöntő

Áldott karácsonyt 
kívánok!

Kedves Mezőkövesdiek! 
Az év legszebb ünnepéhez közeledve feltesszük-e magunknak a kérdést, mit jelent 
nekünk, mai embereknek a karácsony? Európa dekadensebb részén már a karácsonyt 
is kirekesztőnek tartják, a karácsony évezredes szimbólumát betiltják és egy szót 
sem szólnak a karácsony titkáról. Arról, hogy a betlehemi istállóban megszületett a 
megváltó, Isten elküldte Fiát hozzánk emberekhez, hogy elhozza az örömhírt szá-
munkra. Azon az éjszakán a pásztorok mindent hátrahagyva sietve indultak az isteni 
csoda köszöntésére, mert ők meghallották az örömhírt, mely szerint eljött közénk a 
Szeretet. Az önzetlen, magát átadó, végtelen szeretet költözött az emberek közé. 

A karácsonyi éjszakát megelőzi a várakozás ideje, az advent. Az az időszak, 
mikor jobban figyelünk egymásra, mikor észrevesszük a segítségre szorulót, talán 
azt is mondhatjuk, mikor jobban szeretünk. Semmi sem hiányzik jobban a ma élő 
embernek, mint az, hogy gyűlölet, irigység, hazugság és álságos, sanda tekintet 
nélkül tudjunk egymás szemébe nézni. A várakozás ideje arra is alkalmas, hogy 
számot adjunk magunknak arról, méltóak vagyunk-e a szeretetre. A raklapszámra 
vásárolt ajándékok, a csillogó limlomok nem pótolhatják a szívből jövő érzést, 
amivel a másik felé fordulunk. Ez is a karácsony titka. Akarva-akaratlanul minden 
ember megérzi a betlehemi istálló áhítatát. Karácsony éjszaka elcsendesedik a 
világ és a szívünkbe béke költözik. Elfelejtjük a rohanást, elfelejtjük a bevásárlás 
ideg-bajos óráit és az éjszaka csendjében meghalljuk az angyalok énekét.

Azt kívánom, minden mezőkövesdi érezze át a karácsony örömét! Aki családja 
körében tölti az ünnepi órákat, adja át magát szeretteinek, akik pedig egyedül és 
magányosan töltik a karácsonyt, érezzék, a Megváltó szeretete őket is átöleli és 
tudják, Mezőkövesden nincsenek egyedül!

Áldott, Békés Karácsonyt 
és Egészségben teljes Új esztendőt kívánok!

„Lehalkul a város zaja
karácsony estére.
Melengeti a szívünket
a kis gyertyák fénye.
Megszületett a szeretet
lelkünkben e napon,
hogy a fáradt embereknek
hitet, reményt adjon.”

Dr. Fekete Zoltán
polgármester
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Kedves Mezőkövesdiek! 
Álljunk meg egy szóra!

Egy szó: Ha ezekben a napokban felnézünk ez égre, vajon 
gondoltunk-e már arra, hogy ez a látható mindenség a 
semmiből lett. A Teremtő akarta, hogy legyen, s lett. Mert 
minden vallásos gondolat, ebből az alaptapasztalatból 
származik. S beleszédülünk abba a lehetőségbe, ha csak a 
következő csillaghoz kellene eljutnunk. Hisz fényévekkel 
mérhetünk mindent! Csodálat keletkezik a lelkünkben. S az 
is megfontolandó, hogy minderről tudhatunk. Értelmünk-
kel mindezt könnyedén felfogjuk.

Még egy szó: Ha most a Föld nevű bolygót úgy fogjuk 
fel, mint egy űrhajót, mely a végtelen űróceánban kering 
céltalanul. Hát elfog bennünket a félelem. A kiúttalanság 
érzése uralkodhat el rajtunk. S ha ehhez még hozzávesszük 
az ember halandóságát. Na, akkor egyszerűbb lenne, ha az 
ember egy gyenge pillanatában felrobbantaná az egészet.  
(Olykor ehhez bizony egészen közel vagyunk!)

S még egy: A nagy vallási gondolatok odáig jutnak, hogy 
felfogom a Teremtő nagyságát, s keresem a vele való 
kapcsolatot. Imádkozom, áldozatot mutatok be, böjtölök, 
zarándoklom, templomot, szentélyt építek a tiszteltére stb. 
S itt jön a gyökeres fordulat. Karácsonykor azt ünneplem, 
hogy az Isten, az üdvösségemet akaró Isten, keres engem. 
S itt van vége minden vallásnak, minden ájtatos gondolat-
nak, amely nem ebből a lelkületből fakad.

Mert az Ige (szó) emberré lett: Ha ezt valamennyire is meg-
értenénk, tele lennének rögtön a templomok. Egy csapásra 
megváltozna minden gazdasági és politikai mutató. Ja, de 
hogy ehhez megtérés kell. Azaz gyökeres szakítás a bűn 
által becsatornázott életünkkel? Na, azt már nem. S itt 
ér véget minden. Hogy én egy lépést is tegyek, az engem 
kereső Isten felé. Hogy kilépjek az én házamból, az én 
ideológiám várából, egyáltalán, hogy kinézzek az ajtón, s 
megkérdezzem, ki az és mit akar.

Fájdalom: Akkor marad a karácsony rege, mese, mítosz. Szép 
és ihletett költői szavak, tartalom nélkül. Maradok a sötét-
ben, létem börtönében, mert minden rosszat előbb-utóbb 
meg lehet szokni. Elsuhan az élet, s elengedem magam 
mellett azt a valakit, aki szeretett volna engem átölelni és 
megmenteni a világ értelmetlenségétől, saját halálra szánt 
életemtől.

S végül: Kívánom, hogy a mezőkövesdiek, kedves megke-
reszteltek sokasága, tegyétek meg – csak az első lépést 
– a titeket kereső Isten felé. Mert az a Valaki már ott áll, 
életetek ajtaja előtt, kopogtat, és bebocsájtásra vár.

Medvegy János plébános

Karácsonyi 
köszöntő
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VÁROSHÁZA MOZAIK

ÖSSZEGZÉS Dr. Fekete Zoltán 
polgármester az ülés elején 
ismertette az elmúlt időszak 
rendezvényeit, valamint beszá-
molt a városban zajló beruhá-
zásokról is. A főutca felújítása 
során az aszfaltozási munkák 
és az érintett szakaszon járda 
térköves felújítása megtörtént. 
A munkák befejezéseként az 
időjárás függvényében a tartós 
útburkolati jeleket festik fel 
tavasszal, illetve a zebrák előtti 
biztonsági sáv kialakítását is ak-
kor végzik el. A tájékoztatóból 
megtudtuk, a buszpályaudvar 
áthelyezéséhez kapcsolódóan 
épülő buszmegálló építési 
munkái során talált 20 kW-os 
elektromos kábel áthelyezése 
még szükséges. A városvezető 
elmondta, Mezőkövesd konzor-
ciumi partnerként a „Hu-
mán kapacitások fejlesztése 
Bükkábrányban és térségében” 
című projektben vesz részt, a 
városra eső támogatási összeg 
109.518.500 forint. A pályázat 
keretén belül eszközbeszer-
zések és képzések valósulnak 
meg a célcsoportok számára. A 
közfoglalkoztatás keretében a 
felújított Bárdos Lajos Tagisko-
la mögött található épületben 
betonelemek és brikett gyártá-
sa van folyamatban. 

NAPIRENDI PONTOK Az 
önkormányzat nemzeti, nyílt 
közbeszerzési eljárást indít 
a város belterületi csapadék-
víz-elvezető rendszer enge-
délyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére. A délnyugati 
városrészhez már elkészültek, 
a város teljes belterületére 
vonatkozó tervek elkészítésé-
re bármely arra alkalmas vál-
lalkozás jelentkezhet, illetve 
legalább 3 gazdasági szereplőt 

(Aqua&Pharma Kft., Ceplan 
Kft. Rezgőkör Kft.) közvetle-
nül megkeresnek. Az ülésen 
a képviselők módosították az 
építményadóról szóló rende-
letet, miszerint 2018. január 
1-jétől az önkormányzatok az 
építményadó keretein belül 
adóztathatják a szabadtéri 
reklámhordozókat. Az adó 
alapja a hordozó reklámközzé-
tételre használható, négyzet-
méterben számított felülete, 
éves mértéke 0 forint/m2 és 12 
ezer forint/m2 között állapít-
ható meg. A reklámhordozó-
tulajdonosoknak adóbevallást 
első alkalommal 2018. január 
15. napjáig kell teljesíteniük, az 
adó összegét két egyenlő rész-
letben, március 15., valamint 
szeptember 15. napjáig kell 
megfizetni. A testület egy-
hangúlag elfogadta a szociális 
igazgatásról és ellátásokról 
szóló önkormányzati rende-
let módosítását is, amelynek 
célja a jövedelemhatárok 
újraszabályozása oly módon, 
hogy a kérelmező egy főre eső 
jövedelme a családos esetében 
az öregségi nyugdíjminimum 
550%-át (2017. évben 156.750 
forint), egyedülálló esetében 
az öregségi nyugdíjminimum 
600%-át (2017. évben 171.000 
forint) ne haladja meg. Az 
elhunyt személy eltemette-
tésének költségeihez való 
hozzájárulásra igényelt támo-
gatás összegét is megemelte 
a testület 20 ezer forintról 
30 ezer forintra. A város-
atyák elfogadták az inert és 
zöldhulladék átvételi árának 
megállapításáról és szállítók 
kijelöléséről szóló határozati 
javaslatot. A VG Zrt. a Me-
zőkövesden képződött inert 
és zöldhulladékot eddig az 
egri Városgondozási Kft.-vel 
szállíttatta el az egri hulladék-
lerakóba, de a cég megszűnt és 
ezzel együtt a velük korábban 
megkötött szerződés hatályát 
vesztette. Az Egri Hulladék-

gazdálkodási Nonprofit Kft. 
viszi tovább a tevékenységet, 
az inert hulladék elszállítására 
velük köt szerződést a VG 
Zrt., az átvételi díjat 12.986 Ft/
tonnában határozták meg, míg 
a zöldhulladék elszállításáról a 
miskolci MiReHuKöz Non-
profit Kft. gondoskodik majd 
25.041 Ft/tonna átvételi díjjal. 
Az Állami Számvevőszék 
vizsgálatot tartott az önkor-
mányzatnál, az erről készült 
jelentést, valamint intézkedési 
tervet a testület májusi ülésén 
tárgyalta. Az intézkedési terv 
szerv által kért kiegészítését 
augusztusban elfogadták a 
városatyák. A további kiegé-
szítéseket, illetve pontosítá-
sokat tartalmazó új intéz-
kedési tervet jóváhagyták a 
képviselők. 

TÁMOGATÁSOK Mezőkövesd 
testvérvárosa, az olaszországi 
Petriolo hatalmas károkat 
szenvedett az elmúlt évek 
földrengései miatt, számos 
épület megközelíthetetlenné 
és használhatatlanná vált. A 
földrengések előtt a Szent 
Márton és Márk templom az 
egyik legfontosabb találkozási 
pont volt a lakosok körében, 
ami szintén nagy mértékben 
károsodott. A testület dön-
tött a 20.000 EUR összegű 
vissza nem térítendő támo-
gatás nyújtásáról a petriolói 
templom helyreállításának 
munkálataira. A képviselők 
szavaztak: az önkormányzat 
támogatási igényt nyújt be a 
települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatásra, 
amelyet kivételes esetben 
pályázat útján igényelhetnek 
működőképességük megőrzé-
se, vagy egyéb, a feladataik el-
látását veszélyeztető helyzet 
elhárítása érdekében évente 
legfeljebb két alkalommal. A 
városatyák döntöttek az ön-
kormányzati intézményekben 

November 29-én 
tartotta soron követ-
kező ülését városunk 
képviselő-testülete.

Üléseztek a városatyák
adható egyszeri, karácsonyi 
juttatás összegéről is. Esze-
rint az előző évek gyakorlatát 
követve, az önkormányzati 
intézményekben foglalkoz-
tatott közalkalmazottak és 
köztisztviselők részére 38.250 
forint értékű TOP Prémium 
ajándékutalványokat adnak. 
Döntöttek továbbá a Mezőkö-
vesdi KC támogatási kérelmé-
ről is. A klub leány kézilabda 
beindítását tervezi, amelyet 
az önkormányzat 8 millió 
forinttal támogat. A testület 
megtárgyalta a Mezőkövesd 
Zsóry Futball Club Kft. 
kérelmét is, 50 millió forint 
működési célú pótelőirányza-
tot biztosít a Kft. számára.

INGATLANÜGYEK Az utolsó 
napirendi pontban ön-
kormányzati ingatlanok 
hasznosításáról szavaztak a 
képviselők. Az Illyés Gyula 
út 8. lakóház fsz. 2. szám 
és 1/3. alatti lakások bérlő-
inek szerződését egy évvel 
meghosszabbították, az 1/1. 
szám alatti lakás új bérlőjé-
vel 5 évre szóló szerződést 
kötött, valamint egy, ugyan-
ezen lakóházhoz tartozó 
garázst is bérbe adtak egy 
évre. A Szent László tér 11. 
szám alatti (Telenor üzlet) 
és az Eötvös u. 1. szám alatti 
(Magyar Államkincstár) ön-
kormányzati nem lakás célú 
helyiségek bérlőivel további 
egy évre szóló szerződést 
kötöttek. A Szent László 
tér 19. 1/2. szám alatti lakás 
bérleti szerződését közös 
megegyezéssel megszüntette 
az önkormányzat. A Mezőkö-
vesd külterület 0280 hrsz-ú 
kivett saját használatú út 
területét értékesíti a Kovács 
Vegyesipari Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. részére, a 
Mezőkövesd külterület 0275/5 
hrsz-ú szántó haszonbérleté-
re pedig nyilvános pályázatot 
ír ki a város. Dori Anett
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A jubileumi születésnap alkalmából rendezett ünnepségen dr. Fekete 
Zoltán polgármester elsőként felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök 
üdvözlőlevelét, majd az önkormányzat nevében oklevéllel, virágcsokorral 
és tortával köszöntötte az ünnepeltet. Erzsi néni 1927. november 28-án 
született. Korán kezdett dolgozni, gyermekként mezőgazdasági munkát 
végzett, majd a Termelőszövetkezetek megalakulását követően a TSZ-ben 
tevékenykedett először növénytermesztéssel, ezután állattenyésztéssel 
foglalkozott. 1982-ben vonult nyugdíjba. Két gyermeke született és 4 uno-
kája, valamint 3 dédunokája van. Nyugdíjas éveiben hosszú ideig hímezett, 
főzni, illetve kertészkedni mind a mai napig nagyon szeret.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte 
a mezőkövesdi Árvai Jánosné Lázár Erzsébetet 
dr. Fekete Zoltán polgármester november 28-án.

Születésnapi köszöntés

A helyi foglakoztatási paktum a mezőkövesdi járásban című TOP-os 
projekt keretében tartott eseményen a tagok aláírták az együttműködési 
megállapodást és elfogadták az ügyrendet, munkatervet, megvalósítható-
sági tanulmányt és a foglalkoztatási stratégiát.

A Többcélú Kistérségi Társulás sikeres projektjének köszönhetően 220 
helyi hátrányos helyzetű álláskereső, közfoglalkoztatott és inaktív részesül-
het munkaerő-piaci szolgáltatásokban, illetve részt vehetnek képzésekben 
és támogatott foglalkoztatásban, melynek célja, hogy el tudjanak helyez-
kedni a munkaerőpiacon.

Alakuló ülést tartott a Mezőkövesdi járás helyi 
foglalkoztatási paktumszervezete december 6-án a 
Közös Önkormányzati Hivatalban.

Együttműködést 
kötöttek 

Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen idén is közös gyertyagyújtásokat szervez 
a város önkormányzata. A Szent László templom előtti téren meghitt rendez-
vényen elsőként a Szent László kórus énekelt, majd a Mező Ferenc Tagiskola 
3. osztályos tanulóinak varázslatos műsora következett, felkészítő tanáraik 
Lukácsné Pólik Mária és Molnárné Holló Éva voltak. A MASZK Egyesület verses-
énekes előadása után a mezőkövesdi gimnázium volt és jelenlegi diákjainak 
verses-zenés produkciója emelte a rendezvény színvonalát, felkészítő tanáruk 
Tóthné Hegyi Valéria volt. A műsort követően dr. Medvegy János apát-plébános 
megáldotta, majd meggyújtotta az első, a hitet jelképező gyertyát az adventi 
koszorún, amelyet idén is a Matyó Kertbarát Egyesület tagjainak köszönhetünk. 
A Fidelitas jóvoltából a műsor után meleg tea és forralt bor várta a jelenlévőket. 
A Mezőkövesdi Karitász Csoport idén is adománygyűjtést szervez, az Egymillió 
csillag a szegényekért elnevezésű jótékonysági akció keretében várják a felaján-
lásokat a gyertyagyújtások idején és helyén.

Advent első vasárnapja
Meggyújtották az első gyertyát a város adventi ko-
szorúján december 3-án.

A november 24-ei eseményen elsőként Mozerné Horga Stefánia, a Mező-
kövesdi Alapfokú Művészeti Iskola tagintézmény-vezetője, majd dr. Fekete 
Zoltán polgármester köszöntötte a résztvevőket, aki a zene életünkben 
betöltött szerepéről osztotta meg gondolatait. A rendezvényt Bozsikné 
Vig Marianna, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatója nyitotta 
meg. Beszélt a zenei képzés fontosságáról, valamint az 1984-ben indított, 
kétévente megrendezésre kerülő találkozóról. Örömét fejezte ki, hogy a ze-
netanárok részéről is van igény a fejlődésre, valamint a tankerületi központ 
támogatásáról biztosította a szervezőket.

A megnyitót követően a zeneiskolai tanárok hangversenyét hallgathatták 
meg a jelenlévők. A házigazda Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola mel-
lett felléptek például a cserépfalui, a tiszabábolnai, sátoraljaújhelyi, a miskolci 
Egressy Béni és Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai is.

A program délután folytatódott, a jelenlévők Ács Gyula művésztanár 
Molière Suite című művének ősbemutatóját nézhették meg. Ezt követően 
Vitéz Gábor Miklós, a Mezőkövesdi Tankerületi Központ igazgatóhelyettese 
méltatta a rendezvényt. A kamarazenei találkozó szakmai tanácskozással 
zárult, melynek kertében dr. Széplaki Zoltán, a Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézetének művésztanára vezetésével mondták el az 
előadásokkal kapcsolatos észrevételeiket a zsűri tagjai.

Zenetanárok találkozója
Hangverseny, ősbemutató és szakmai tanácskozás 
szerepelt a Zeneiskolai Tanárok XVI. Megyei Kamara-
zene Találkozójának programjában.

Árvai Jánosné és 
dr. Fekete Zoltán

Bódi K.

Varázslatos műsort adtak a Mező Ferenc Tagiskola alsósai

D. Anett

B. K.

16. alkalommal találkoztak a megye zenetanárai

B. K.



6            Mezőkövesdi Újság 2017/25

VÁROSHÁZA

VÁROSÜZEMELTETÉS Az önkormányzat 
idén 30 millió Ft-ot biztosított költségve-
téséből az utak karbantartására, folytatta 
beszámolóját a városvezető. A kijavított 
felület nagysága meghaladta a 2300 m2-t. A 
munkálatok során aszfaltozást, zúzottköves 
karbantartást és parkolójavítást is végeztek.

A járdafelújítási program keretében 
hat utcában összesen mintegy 1 km-es 
szakaszt újítottak fel, emellett három 
utcában akadálymentesítés zajlott. A fel-
újítások összköltsége 11.396.500 Ft volt.

A Start közmunkaprogram keretében 
három utcában mintegy 500 m-es szakaszon 
járdalapos járdák felújítása történt meg.

A csapadékvíz-rendezés során négy 
utcában elsősorban a burkolt árkok fel-
újítását, újrakövezését végezték el a Start 
program keretében gyártott burkolóele-
mekkel. Az Erzsébet királyné úton pedig 
300 méteres szakaszon a földmedrű árok 
újraprofilozását hajtották végre. 

ZÖLDFELÜLETEK Az önkormányzat 2017-
ben is nagy figyelmet fordított a zöldterü-
letek, parkok gondozására. Idén mintegy 
200 m2-rel nőttek a kiemelten gondozott, 
virágos felületek, melyek nagysága megha-
ladja a 3500 m2-t.

Ebben az évben a Petőfi és Vörösmarty 
utcák közötti játszóteret körbekerítették 
és egy új kétüléses hintát is telepítettek. 
Az Erzsébet királyné úton hinta, mászóka, 
négyüléses rugós játék, két pad, illetve sze-
metes került kihelyezésre, a terület szintén 
körbe lett kerítve.

Az önkormányzat idén is bővítette a 
város közvilágítási hálózatát. A költségve-
tésben elkülönített 4 millió Ft-ból 44 db új 
lámpatestet szereltek fel.

START PROGRAM A Start Közmunkaprog-
ramon belül hét területen több mint 200 
embert foglalkoztattak. A Mezőgazdasági 
programban idén 13-féle zöldségből több 
mint 7000 kg-ot termeltek meg a Bogácsi 
út végén található önkormányzati ingat-
lanon. Emellett a Zsóry fürdő területén 
lévő fóliasátrakban 15.000 tő egynyári 
virágot neveltek, amit a város közterüle-
teire ültettek ki.

A belvíz és közút programban a rossz 
műszaki állapotú csapadékvíz-elvezető 
rendszerek és rossz műszaki állapotú járdák 
felújítását végzik el, az ehhez szükséges 
betonelemeket is saját maguk állítják elő. 
A bio- és megújulóenergia-forrás projekt 

részeként beszereztek egy brikettáló 
gépsort, mely az előző években vásárolt 
aprítógéppel készített őrlemény felhasz-
nálásával gyártja a brikettet. 

A helyi sajátosságra épülő közfoglal-
koztatási program a matyó hagyományok 
megőrzésére irányul, ennek keretében 
több száz, matyó motívummal díszített 
használati tárgy és ruha készül.

Az illegális hulladéklerakók felszámo-
lásában is részt vettek a közfoglalkozta-
tottak. Hat helyszínen dolgoztak, köztük 
a Kánya-patak és a Hoór-patak medrét is 
kitakarították.

NYERTES PÁLYÁZATOK A 2014–2020-as 
fejlesztési időszakra vonatkozó európai uniós 
pályázatok közül 2016–2017-ben 27-et adott 
be az önkormányzat. A projektek teljes értéke 
több mint 6 milliárd 40 millió Ft. A benyújtott 
pályázatok közül eddig 10 nyert el támogatást, 
összesen több mint 4 milliárd Ft összeggel, 
míg 14 projekt jelenleg elbírálás alatt áll.

A nyertes pályázatok közé tartozik a 
mintegy 1 milliárd Ft-os Zsóry gyógy- és 
egészségpark fejlesztése, valamint az 1,7 
milliárd Ft-os Mezőkövesd–Bükkzsérc 
között kerékpárút kialakítása, melynek kö-
szönhetően új buszpályaudvart létesítenek 
és a Széchenyi – Mátyás király úti csomó-
pontot körforgalommá alakítják át.

Több mint 315 millió Ft-ból megújul a 
Hadas városrész. A Táncpajta fejlesztése 
mellett az ivóvíz- és csapadékvízhálózat, a 
zöldfelület rekonstrukciója, valamint tér-
burkolat építése valósul meg. Ezen felül az 
úgynevezett Üstökös házat is visszaépítik.

Több mint 40 millió Ft-ból új orvosi 
rendelő épül a József Attila úton. A projekt 
keretében egy új komplex egészségügyi 
szolgáltató épület létesül a szükséges 
eszközbeszerzésekkel. Itt két háziorvosi 
rendelőt és egy védőnői tanácsadót alakí-
tanak ki.

IPAR, KÖZÖSSÉG Az 1,34 milliárd Ft-os Ipari 
park fejlesztése és új iparterületek kialakítása 
Mezőkövesden című projekt keretében a 
repülőtér melletti 20 hektáros ipari terület 
és a laktanya közművesítése valósulhat meg, 
ezen kívül az ipari területen porta-, szolgálta-
tóház- és termelőcsarnok épülhet.

150 millió Ft-ból a város kulturális és 
közösségi szolgáltatásainak fejlesztésére 
és bővítésére kerülhet sor. Megvalósulhat 
például a Közösségi Ház belső felújítása, 
a Hadas alkotóházainak bemutathatóvá 

tétele, a helyi múzeumok, kiállítóterek 
innovatív és interaktív fejlesztése.

Zöld felületek és közösségi terek fej-
lesztése, kialakítása Mezőkövesden című, 
mintegy 343 millió Ft-os pályázat részeként 
a volt kistemplomban rendezvény- és kon-
ferenciaterem létesülhet. Ezen kívül Skate-
pálya, parkolók és kiszolgáló épület kialakí-
tásával sportrekreációs központ épülhet a 
Kőképnél, továbbá az Egri úti lakótelepen 
egy közösségi kertet is kialakítanak.

Humán kapacitások fejlesztése Bükkáb-
rányban és térségében című pályázaton, 
összesen 423 millió Ft áll rendelkezésre 
fejlesztésekre. A tervezett feladatok közé 
tartozik egyebek mellett a települési ön-
kormányzatok által fenntartott alapszintű 
humán közszolgáltatásokban dolgozó szak-
emberek képzése, továbbképzése, valamint a 
gyermekek/tanulók személyiség- és kompe-
tenciafejlesztése.

BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK Az elbírálás 
alatt lévő pályázatok közé tartozik például 
a Mezőkövesd és Tiszadorogma belterületi 
vízrendezése, egy napenergia-alapú villa-
mos erőmű létrehozása a közintézmények 
villamos energia- igényeinek kiszolgálásához. 
Ide tartozik az önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése, a Városi Könyvtár 
infrastrukturális fejlesztése, a Művelődési 
Ház fejlesztése, a Júlia út felújítása, Matyó 
Meseház NépmesePont kialakítása, Ipari park 
fejlesztése és új ipari területek kialakítása, 
illetve belterületi vízrendezés Mezőkövesd 
dél-nyugati városrészén.

KULTÚRA A kulturális közfoglalkoztatási 
programban a Városi Könyvtár, a Matyó 
Múzeum, a Hajdu Ráfis János Mezőgaz-
dasági Gépmúzeum és a Takács István 
Életmű Kiállítás anyagait dolgozták fel. A 
2013-ban induló projektben öt ütemben 
összesen 78 fő vett részt. 

Az önkormányzat 2017-ben 452 millió 753 
ezer Ft-tal támogatta a civil és nonprofit szer-
vezeteket, valamint az egyházakat. A kultúra, 
a közrend, az egészségvédelem, az oktatás, az 
idősügy, a közfeladat-ellátás, az egyház és a 
turisztika területéről összesen 25 szervezetet, 
ezen felül mintegy 28 millió Ft értékben nyolc 
nagy városi rendezvényt támogattak.
A polgármester kiemelte a jelentősebb 
városi rendezvényeket, köztük például a 
Matyó Rózsa Ünnepét, a Matyó Húsvé-
tot, a Város Napját, a Zsóry Fesztivált, a 
Matyóföldi Folklórfesztivált, az augusztus 

Közmeghallgatás (2. rész)
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20-ai ünnepséget és az Országos Mező-
gazdasági Gépésztalálkozót. A tájékoztatót 
a sportban elért kiemelkedő eredményekkel 
zárta. A Mezőkövesd Zsóry FC és a Mezőkö-
vesdi KC eredményei mellett a vitorlázó Érdi 
Máriát emelte ki, akinek a szereplését egy 
2 millió forint értékű Laser G XD Ice Blue 
Radial hajó megvásárlásával támogatta az 
önkormányzat 2017-ben.

ÍRÁSBELI HOZZÁSZÓLÁSOK A beszámo-
lót követően a lakossági észrevételeket, 
javaslatokat hallgathatták meg a jelenlé-
vők. A polgármester elsőként az írásban 
érkezett kérdésekre válaszolt.

Az egyik névtelen levélíró szerint a mező-
kövesdi rendelőintézetben nincsenek meg-
felelő szakorvosok és több rendelő is üresen 
áll. Dr. Fekete Zoltán válaszában elmondta, 
az SZTK-ban egy hónapban több mint 13 ezer 
embert látnak el, ami naponta 788 beteget 
jelent. A szakorvosok heti szinten 557 órát, a 
nem szakorvosok pedig 80 órát rendelnek, 
üres rendelő pedig nincsen. Ehhez kapcso-
lódóan megköszönte az egészségügyben 
dolgozók áldozatos munkáját.

Egy másik névtelen levélíró a Cseresz-
nye úti lovardával kapcsolatban fordult 
az önkormányzathoz. Véleménye szerint 
akadályozza a forgalmat, mert a vendégek 
autóikkal elfoglalják az utat. Az önkormány-
zattól azt kérte, telepítsék ki külterületre a 
lovardát. Dr. Fekete Zoltán elmondta, hogy 
2012 óta nincsen állattartási rendelet, így a 
vonatkozó előírások betartása mellett bárki 
szabadon tarthat állatot. Megígérte, meg 
fogják nézni, hogy valóban akadályozzák-e a 
forgalmat és ha ez bebizonyosodik, a szük-
séges intézkedéseket megteszik.

A Kavicsos-tó melletti társasházban élők 
köszönetet mondtak a városvezetésnek 
a szabadidőparkban elvégzett munkáért, 
továbbá azt javasolták, hogy a Mészáros 
Lázár utca sarkától a stadionig telepítsenek 
fákat a Kavicsos-tó utcában, így mindkét 
oldalt fák szegélyezhetnék és szép sugárútja 
lehetne a városnak. A polgármester köszöne-
tet mondott a javaslatért és megígérte, hogy 
megvizsgálják a lehetőséget.

Póta Istvánné levelében a használtcikk-
piac körüli állapotokat taglalta. Vélemé-
nye szerint a piac, valamint környezete, 
beleértve a parkolót és a patakpartot is, 
nagyon rossz állapotban van. Piacnapo-
kon sok a szemét, nincs megfelelő illem-
hely és a fákat is kitörték. A polgármester 
elmondta, hogy ilyen jellegű piac legkö-
zelebb csak Nyíregyházán van, pontosan 
ezért, mert mindenhol hasonló problé-
mákkal szembesültek. Megígérte, hogy 

valamilyen megoldást keresnek majd a 
rendezésre és az üzemeltető a VG ZRt. 
figyelmét fel fogja hívni a karbantartásra. 

Kissné Dudás Mária, az „őslakos matyók 
szóvivőjeként” levélben arról érdeklődött, 
mikor jelenik meg újra a Matyóföld Peri-
odika, melyről azt ígérték 2013-ban, hogy 
évente tervezik majd a kiadását, de azóta 
csak egyszer jelent meg. Megjegyezte, 
szeretné, ha az ország és a város vezetése 
annyira szívügyének tartaná a kultúrát, 
mint a focit és a stadionok ügyét. Emellett 
az Állami Számvevőszék idei ellenőrzésé-
ről, az intézkedési terv végrehajtásáról is 
kérdezett, továbbá az 1,8 millió Ft névérté-
kű önkormányzati tulajdonú részvényekről 
is érdeklődött. Azt is felvetette, hogy Me-
zőkövesden élvezzenek előnyt a kövesdiek.

A polgármester válaszában elmondta, 
komoly összeget fordítanak a kultúrára, idén 
közművelődési feladatok ellátására, támoga-
tására 199 millió 150 ezer forintot biztosított 
költségvetéséből az önkormányzat. Emellett 
különböző pályázatokon több mint 14 millió 
Ft-ot nyert el a város és ehhez még hozzájön-
nek a civil szervezeteknek nyújtott támoga-
tások, valamint az elnyert és elbírálás alatt 
álló kulturális célú pályázatok is.

A városvezető hangsúlyozta, hogy a Hadas 
városrész 315 millió Ft értékű fejlesztésére, 
a Kistemplom 124 millió Ft-os átalakítására, 
illetve a sportos és kulturális pezsgés Mező-
kövesden, Matyóföld fővárosban című 150 
millió Ft értékű pályázatra is aláírt támo-
gatói szerződése van az önkormányzatnak, 
így összesen 589 millió Ft értékű kulturális 
jellegű beruházás valósul meg a városban. 

A benyújtott pályázatok közül kiemel-
te, hogy a Matyó Meseház kialakítása 80 
millió Ft-os, a Művelődési Ház fejlesztése 
20 millió Ft-os, míg a Könyvtár fejlesztése 
15 millió Ft-os beruházást jelenthet. 

Hozzátette, úgy gondolja, hogy az elért 
eredményekre és elnyert támogatásra büsz-
kének kell lenni. Elmondta, a város vezetése 
szívügyének tekinti a matyó kultúrát, vala-
mint a hagyományok megőrzését és minden 
forrást, illetve eszközt megragadnak arra, 
hogy minél több külső segítséget be tudjanak 
vonni a támogatásba és a kultúra fejlesztésé-
be. Hozzátette, nagyon örül annak, hogy ez a 
munka sikeres és eredményes.

A periodikáról elmondta, kézirat nélkül 
nem lehet megjelentetni egy kiadványt: 
amíg nem gyűlik össze a könyvhöz megfe-
lelő mennyiségű és minőségű írás, hiába 
is szeretné az önkormányzat, nem tudnak 
mit megjelentetni. 

Hangsúlyozta, Mezőkövesd önkor-
mányzata a privatizációs eljárás során 

1997-ben kapta meg az akkori ÁPV Rt.-től 
az St. Glass (salgótarjáni öblösüveggyár) 
1,8 millió forint értékű részvényét, nem 
tudni, hogy milyen okból. A cég 2006. óta 
felszámolás alatt van, de mivel még nem 
törölték, szerepeltetni kell a könyvelésben.

Az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban 
elmondta, hogy a benne szereplő felada-
tokat, illetve a hiányosságok pótlását az 
intézkedési terv alapján december 31-éig 
kell elvégezni.

A kövesdiek előnyhöz juttatására a beru-
házásoknál, kivitelezési munkálatoknál van 
lehetősége az önkormányzatnak, emelte ki a 
városvezető, majd elmondta, hogy idén hét 
köztisztviselői állásra írtak ki pályázatot, de 
egy helyi sem jelentkezett a feltételeknek 
megfelelően, így minden pályáztatás ered-
ménytelen lett. Kissné Dudás Mária az ülésen 
azt mondta, hogy a városvezetés mindig ezt 
hazudja, mely állításának alátámasztására 
szólította fel a polgármester. Kissné a továb-
biakban nem reagált, a városvezető pedig 
felszólította a város jegyzőjét, hogy tegye meg 
a szükséges jogi lépéseket, mert a polgármes-
tert lehet mindennel vádolni, de a hivatali 
dolgozókat nem engedi hazugsággal vádolni. 

Dr. Fekete Zoltán kijelentette, hogy Tállai 
András személyében olyan országgyűlési 
képviselője van a városnak, aki folyamatosan 
dolgozik Mezőkövesd és körzete gyarapodá-
sáért, fejlődéséért. Mint mondta, köszönettel 
tartozunk a honatyának, valamint a Magyar 
Kormánynak is, a térségnek, valamint telepü-
lésünknek nyújtott támogatásáért. 

SZÓBELI KÉRDÉSEK, VÉLEMÉNYEK Póta 
Istvánné szóbeli felszólalásában a Kölcsey 
út végének javítását kérte, dr. Fekete 
Zoltán válaszában ígéretet tett rá, hogy 
megnézik és amennyiben lehetséges, meg 
is fogják csinálni.

Ezt követően Hindulák Lajos szólalt fel, 
aki a teljesség igénye nélkül felsorolta és 
megköszönte az elmúlt években megva-
lósult, illetve a tervezett fontosabb városi 
fejlesztéseket.

Kasza Lajosné megköszönte a város-
vezetés időseknek nyújtott támogatását, 
valamint örömét fejezte ki, hogy a fiata-
loktól az idősekig mindenkinek tudnak 
támogatást nyújtani. Emellett gratulált 
a beszámolóhoz és a pályázatokon való 
eredményes szerepléshez is.

A városvezető válaszában kiemelte, hogy 
ennyi támogatást és fejlesztést a Kormány 
adósságátvállalása nélkül nem valósíthattak 
volna meg, emellett megköszönte a Közös 
Önkormányzati Hivatal és a VG Zrt.-s dol-
gozók munkáját is. Bódi Krisztián
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HADAS VÁROSRÉSZ 
KULTURÁLIS 
TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE

315,5 millió forint támogatást nyert a Hadas város-
rész fejlesztésére Mezőkövesd Város Önkormányza-
ta, valamint konzorciumi partnere, a Mezőkövesdi 
Közkincstár Nonprofit Kft. A TOP-1.2.1-15 számú 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartha-
tó turizmusfejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott 
pályázaton a TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00010 azono-
sító számú projekt során egyebek mellett kialakíta-
nak egy látogatóközpontot, kézműves műhelyeket, 
valamint felújítják a Táncpajtát. 
A megvalósítás időszaka: 2017. 10. 01 – 2020. 09. 30.

A projekt több elemből áll: 
egyrészt parképítést terveznek, 
a meglévő növényzet és idős fák 
megtartásával és a zöldfelület 
rekonstrukciójával. A Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum-
ba elvitt ún. „Üstökös házat” 
visszaépítik, mely tájházként fog 
funkcionálni. Ezenkívül bútorfes-
tő, tojásfestő, hímző alkotóház 
kialakítását és a Táncpajta felújí-
tását, téliesítését tartalmazza a 
pályázat. A felújított épületben 
interaktív módon mutatják majd 
be a Hadas történetét, továb-
bá egy matyó ajándékboltot, 
kávézót és szociális helyiségeket 
is kialakítanak.

Az infrastrukturális fejlesztés 
többfunkciós helyiségek, közösségi 
terek létrehozását, fejlesztését 
teszi lehetővé, a terület autentikus 
hangulatának megőrzésével, illetve 
erősítésével. Ennek érdekében az 

érintett közterületek rekonstruk-
ciója is megvalósul, ami kiterjed 
a tervezési területen az ivóvíz- és 
csapadékvíz-hálózat rekonstruk-
ciójára, valamint új térburkolatok 
kiépítésére is sor kerül.

A projekt megvalósulásával 
komplex turisztikai szolgáltatás-
csomag, programkínálat jelenik 
meg Mezőkövesd és a térség 
turisztikai kínálatban és kulturá-
lis turizmus piacán. A fejlesztés 
jelentősen javítja a Hadas városrész 
kínálatát, vonzerejét, a látogatók 
kiszolgálásának kulturált fogadó-
képességét. A fejlesztés a matyóság 
kultúrájának, szellemi örökségének 
értékeire épül és hozzájárul a már 
ismert Hadas városrész intenzívebb 
turisztikai hasznosításához, kor-
szerű elemeket tartalmazó, vonzó 
kulturális örökség létrejöttéhez, az 
ott felgyűjtött értékek bemutatha-
tóvá tételéhez.

A projekt több elemből áll: egyrészt a kerékpáros közleke-
dés infrastruktúrájának fejlesztése a Mezőkövesd-Bogács-
Cserépfalu-Bükkzsérc településeket összekötő térségi 
jelentőségű kerékpáros útvonal megépítésével, másrészt 
Mezőkövesd közösségi közlekedési infrastruktúrájának 
fejlesztése: új pályaudvar megépítése, valamint a mezőkö-
vesdi rendelőintézet előtti körforgalom kialakítása. A teljes 
pályázat befejezése 2020-ra várható.

KERÉKPÁRÚT A kerékpárút kialakítását 2018-ban kezdik, két 
ütemben: elsőként a Bogácsig, majd a Bükkzsércig tartó sza-
kaszon. A beruházás a kerékpárút-hálózat fejlesztése mellett 
a térség adottságait kihasználva a munkaerő mobilitásának 
javítását, foglalkoztatási és turisztikai célokat is szolgálja. Az 
útvonal teljes hossza: 20.627 méter.

BUSZÁLLOMÁS A négy érintett önkormányzat, valamint az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a Ma-
gyar Közút Zrt. konzorciumban nyertes pályázatának teljes 
költsége 1,7 milliárd forint, melynek keretében változik a 
buszközlekedés is Mezőkövesden: a pályaudvar a vasútállo-
más mellé kerül, ahol egy modern, fedett forgalmi központot 
alakítanak ki. A tervek szerint a tömegközlekedés további 
ésszerűsítéseként – mintajellegűen – a MÁV-val közös 
információs rendszer kialakítását tervezik. A Mátyás király 
úton továbbra is megállnak majd a járművek, több helyen 
pedig nagyobb kapacitású buszöblöket alakítanak ki. A 
buszállomáshoz vezető, önkormányzati tulajdonú Dohány 
utcát kiszélesítik majd a növekvő forgalom miatt. A központ 
áthelyezésével jelentősen csökken a belváros zaj- és levegő-
szennyezettsége is.

KÖRFORGALOM Az új buszpályaudvar felé történő közle-
kedés teszi szükségessé a Mátyás király út-Széchenyi utca 
(Mezőkövesd Város Rendelőintézete előtti) csomópontjának 
körforgalommá alakítását: egy olyan korszerű, biztonságos 
csomópontot hoznak létre, melyben a kerékpárosoknak 
külön sávot jelölnek ki.

Több mint 1,7 milliárd forintot nyert Mező-
kövesd Város Önkormányzata mint konzorci-
umvezető a Mezőkövesd–Bogács–Cserépfalu–
Bükkzsérc településeket összekötő kerékpárút, 
valamint Mezőkövesd új buszpályaudvarának 
megépítéséhez. A Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00023 
azonosító számú pályázatán nyert összegből 
összesen 20.627 méter biciklis út épül, a járási 
székhely helyi buszközlekedési csomópontja 
pedig a vasútállomáshoz kerül. 

MEZŐKÖVESD 
– BÜKKZSÉRC 
KERÉKPÁRÚT

A Táncpajtát téliesítik, emellett matyó ajándékboltot 
és kávézót alakítanak ki az épületben

AKTUÁLIS
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ZÖLD 
FELÜLETEK 
ÉS KÖZÖSSÉGI 
TEREK 
342,8 millió forintos támoga-
tást nyert Mezőkövesd Város 
Önkormányzata a TOP-2.1.2-15 
számú „Zöld város kialakítása” 
tárgyú felhívásra benyújtott 
pályázatával. Rendezvény- és 
konferenciaterem, sport re-
kreációs központ és közösségi 
kert kialakítása valósul meg 
a városban a TOP-2.1.2-15-
BO1-2016-00005 azonosító 
számú projekt keretében.

A projekt fő elemei: 
1. Rendezvény- és konferenciaterem kialakítása 
a volt kistemplom épületében
2. Sport rekreációs központ létrehozása a 
Szomolyai út végén található „Kőképnél”, 
skate-pályák építése, zöld felületek, gyalogutak 
és kapcsolódó kiszolgáló épület kialakítása. 
A helyszínen egy olyan, lelátóval körbevett 
területet hoznak létre, melyben különféle, gör-
deszkások és -korisok, valamint biciklisek részére 
akadályokat építenek, ahol akár nemzetközi 
versenyeket is rendezhetnek majd. Két kisméretű 
grundfocipályát – kapukkal és labdafogó hálóval 
–, valamint egy olyan mesterséges dombot is fel-
építenek, melyen télen szánkózni, hócsúszkázni 
lehet. Az ingyenesen használható pályák körül 
hangulatos sétányokat terveznek.
3. Közösségi kert kialakítása az Egri úti lakóte-
lepen, a Kánya-patak mentén.
4. Infrastrukturális beruházásokhoz kap-
csolódó kötelező szoft tevékenységek: 
környezettudatosság és integrált szemlélet 
erősítése a lakosság körében: a zöld város 
kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi 
akciók megvalósítása, közösségi munka szer-
vezése (lakossági növényültetés, virágosítási 
napok), önkormányzatok által vezérelt, kör-
nyezettudatosságot erősítő oktatás, szem-
léletformálási kampányok, akciók, illetve 
humánkapacitás-fejlesztés: az önkormányzat 
hatósági funkciójának hatékonyságát javító, 
a település fejlesztését és rendezését szolgá-
ló innovatív városrehabilitációs gyakorlatok 
terjesztése, azok alkalmazását elősegítő 
képzések, tájékoztatók támogatása, kompe-
tenciafejlesztés.

A fejlesztés a gyógyhely egyediségére épülő profil kialakítását, a turisztikai szezon meghosszab-
bítását célozza. A tervezett egészségpark a gyógyhely egyediségét megőrizve olyan innovatív 
elemeket tartalmaz, amelyek egyaránt megteremtik az egészségturisztika és aktív pihenés le-
hetőségét. Az üdülőhely információs központját a park területére tervezik, mely megközelítését 
kulturált és rendezett parkolók segítik – köztük elektromos meghajtású közlekedési eszközök 
számára kialakított töltőállomással. 

KÖZÖSSÉGI TÉR A közösségi téren helyet kapnak látványelemek, lesz egy emelvény, amely alkal-
manként kis színpadként is üzemelhet. Mögötte különleges élményt nyújt majd a hang- és fényjá-
tékkal, a tájegység növény- és madárvilágát bemutató "növénytorony", amely kúszó növényekkel 
lesz befuttatva. A torony este kivilágítva, napközben párásítva, különleges látványosságot jelent 
majd. Ezen többfunkciós emelvény és a fürdő bejárat által meghatározott tengely jelöli ki a gyógy-
hely központi fogadóterének középvonalát, melyen egy szökőkút is helyet kap. A tér északi oldalát 
egy „S” alaprajzú filagória zárja le, melynek színes burkolatú mennyezete a matyó népművészet 
színvilágát fogja idézni. Alatta kiszolgáló helyeket alakítanak ki, információs központ, elektromos 
roller és Segway kölcsönző, kávézó, valamint illemhely létesül. Ezen kívül még jógateret, thai chi 
mezőt, Petanque pályákat, valamint 3 dimenziós aszfaltrajzot és fotópontokat alakítanak ki. 

EGÉSZSÉGPARK Az egészségpark egy olyan önálló szórakoztató központ lesz, mely az 
egészségmegőrzésre épülő, attraktív elemeket tartalmaz és minden generáció, illetve 
turisztikai célcsoport részére kínál akár élményalapú szórakozást, akár az aktív pihenés 
számos eszközét. Az egészségpark állapotfelmérési pontokat fog tartalmazni. Információs 
oszlopok, és egy 8 elemből álló állapotfelmérő rendszer segítségével a látogatók személyre 
szabott értékelést kaphatnak majd a fizikai állapotukról, amely mobiltelefon-alkalmazás 
vagy speciális karszalag segítségével érhető el. A személyre szabott feladatok elvégzése után 
a felhasználó megtudhatja, hogy milyen az állóképessége. A rendszer a hosszabb ideig az 
üdülőhelyen tartózkodók számára mozgásprogramot és hozzá kapcsolódó mérési eredmé-
nyeket biztosít. Ezen kívül tematikus fitneszpálya, az 1-6, a 6-10 és a 10-15 éves korosztályok 
részére tematikus játszóparkok építése, valamint egy gyógy- sétány, Kneipp sétaút, rekortán 
futópálya és ökológiai tanösvény kialakítása szerepel a tervek között.

Új közösségi teret és egészségparkot alakítanak ki a mező-
kövesdi fürdő környezetében. Több mint 918,5 millió forint 
támogatást nyert a város önkormányzata a Zsóry Sport Kultu-
rális és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft.-vel konzorciumban 
a beruházásra, a „Zsóry gyógy- és egészségpark fejlesztése” 
GINOP-7.1.3-15-2016-00017 azonosítószámú pályázaton.

MEZŐKÖVESD – ZSÓRY 
GYÓGY- ÉS 
EGÉSZSÉGPARK 
FEJLESZTÉSE

A fürdő főbejárata előtt közösségi teret, 
az arborétum területén pedig egészségparkot alakítanak ki

AKTUÁLIS
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A fúvósok és mazsorettek idén is színvona-
las műsorral szórakoztatták a közönséget 
december 2-án a Közösségi Házban. A 
gálán a legkisebbek és a már évek óta 
együtt táncoló csapatok is felléptek 
különböző botos, pomponos és zászlós 
koreográfiákkal a fúvószenekar kíséreté-
ben. Az Ibolyák nevű csapatban óvodások 
és elsős osztályosok táncolnak, akik immár 
2 éve ismerkednek a mazsorettel, vezetőjük 
Bán Melinda, a Twister táncosa. A 8–11 éves 
lányokból álló és szeptember óta együtt 
táncoló Napsugár és Gyémánt csopor-
tok több alkalommal is bemasíroztak a 
színpadra a közönség legnagyobb örömére, 
míg a Twister csapat tagjai is elkápráztat-

tak minket változatos műsorszámaikkal. 
Az esten az ismerős dallamok mellett 
popslágerek, valamint a Karib-tenger 
kalózai és a Rocky filmek filmzenéi is fel-
csendültek a koreográfiák alatt. A fúvósok 
klasszikus művekkel is készültek a gálára, 
valamint a zenekar tagja, Benke Ádám egy 
énekes produkcióval is megörvendeztetett 
bennünket. A Panyi Zoltán által vezetett 
fúvószenekar meglepetéssel is készült, a 
tagok Mikulás-sapkában adták elő saját 
feldolgozásukban a népszerű „All I want 
for Christmas is You” című slágert, a Hull 
a pelyhes ismert dallamai közben pedig a 
karnagy Mikulás-ruhában megajándékozta 
a gyerekeket.

Fúvós-mazsorett gála
Mezőkövesd Város Fúvószenekara és mazsorettcsoportjai válto-
zatos koreográfiákkal és zeneművekkel léptek színpadra.

A Japán Művészeti Szövetség és a 
Japán Oktatási Minisztérium által 
meghirdetett pályázatra óvódásoktól 
a középiskolás diákokig lehetett 
jelentkezni. Világszerte több tízezer 
pályaművet küldtek be, melyek közül 
a szakmai zsűri a legszínvonalasabb 
alkotásokat jutalmazta. Hazánkból 
több mint negyven tanuló rajzát 
jutalmazta a zsűri, köztük két kövesdi 
diákét. A rajzpályázatra készített 
magas színvonalú alkotásáért 
aranydiplomát vehetett át a 
Budapesten rendezett ünnepélyes 
eredményhirdetésen Barta Luca, a 
Mező Ferenc Tagiskola 2. osztályos 
tanulója. Hajdu Vivien, a Szent Imre 
Tagiskola 4. évfolyamos diákjának 
alkotását bronzdiplomával jutalmazta 
a szakmai zsűri. 

Arany- és bronzdiplomát nyert két mezőkövesdi tanu-
ló a 47. Pentel nemzetközi gyermekrajzpályázaton.

Első és harmadik hely

December 1-jén a 8 esztendős Alcsika gyógyulásáért ren-
dezett jótékonysági koncerten ismert népdalok, operett- és 
könnyűzenei slágerek is felcsendültek a Városi Galériában. A 
mezőkövesdi HangStúdió Egyesület által szervezett esemé-
nyen egyebek mellett a Ha te tudnád, a Mit tehetnék érted, 
a Délibábos Hortobágyon és a Jöjjön ki Óbudára című dalok 
mellett verses produkciók hangoztak el. A koncerten össze-
gyűjtött pénzt a mezőkövesdi kislány gyógyulására ajánlották 
fel a szervezők. Alcsika felépüléséért szentmisét is tartottak a 
Szent László templomban december 2-án, melyet dr. Medvegy 
János plébános celebrált. Nyeste-Turóczi Aletta számlaszáma: 
54200094-15098201

A leukémiával küzdő mezőkövesdi kis-
lány, Nyeste Aletta kórházi kezeléseinek 
segítésére gyűjtöttek, valamint felgyó-
gyulásáért imádkoztak városunkban.

Alcsikáért gyűjtöttek

Több városból – Budapest, Karcag, 
Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Eger, 
Tiszafüred – is érkeztek klubok egységcso-
magokkal és ötletekkel a Közösségi Házba, 
ahol a tagok megosztották egymással 
azokat, valamint az érdeklődőknek, varrni-
vágyóknak segítettek az elkészítésben is. – 
Hagyományosan karácsony és húsvét előtt 
mindig rendezünk foltvarró napot, ahová 
az ország egész területéről érkeznek a 
foltvarrók. Most karácsonyi díszek, figurák 
készültek, valamint a gyerekeket is vártuk 
kézműves foglalkozással, készültünk kis 
télapóval, hóemberes hűtőmágnessel, 
szaloncukorral, olyan dolgokkal, amiket 
a kicsik is el tudnak készíteni – mondta 
el Molnár Tiborné, a Matyóföldi Foltvarró 
Klub tagja.

Karácsonyváró foltvarrás
Ünnepi díszeket, figurákat, ajándékokat készítettek a Matyó-
földi Foltvarró Klub tagjai adventi összejövetelükön.

D. Anett

A mezőkövesdi klub kb. 15 éve 
működik jó pár kiállítással a háta 

mögött, közös varrást minden évben 
szerveznek, a december 2-ai 

programon kb. 90-en varrtak együttD. A.

A HangStúdió Egyesület a jótékonysági 
koncert bevételével támogatta Alcsikát

Barta Lucát és Hajdu 
Vivient Murányiné Klucsik 

Judit, a Mezőkövesdi 
Alapfokú Művészeti Iskola 

rajztanára készítette fel

B. Krisztián

B. K.
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OLVASÓINK ÍRTÁK

Szakképzési Hét 
a gimnáziumban

Hallowen partyt rendeztek az egri úti Tagóvoda Csiga csoportjának óvónői 
és dajkanénije egy családi délután keretén belül. A gyerekek műsorral 
lepték meg a szülőket, közösen mondtak verset, énekeltek és egy közös 
tánccal zárták műsorukat. Kellemes hangulatban telt el a délután és még a 
szülőket is táncra perdítették az óvónők, a gyerekek buzdítására. Kézmű-
ves foglalkozást is tartottak, közben egy kis süteménnyel kínálták körbe a 
gyerekek a szülőket. Mindezek után a gyerekek a maguk által készített kis 
mécsesekkel járták körbe az óvodát. 

Reméljük, hagyománnyá válik a következő években is az ilyen party jellegű össze-
fogás. Ezúton köszönjük az óvónőknek ezt a kellemes meglepetést! A szülők

Fügedi Dóra
gyakorlati oktatásvezető

Hol rejtőzik hát az ünnep
Ha a fények mind eltűnnek
Sehol égi csillagfény?
Az éj kimondatlan titka
Ül az éjszakában, a fenyőágakon.
Hideg szél susog, mi fázunk.
A fenyőfák hópaplan alatt 
várják az ünnepet.

A csillagok is elaludtak
Fenn a mennyekben
Sötét van
De a szereret piros fénnyel
Megújulva világít a szívekben.
Eljött az ünnep.
Itt a szeretet ünnepe
A várva várt karácsony

Várakozás

Sereg Lászlóné
2017. 12.06.

Tisztelt Társasházi és Lakásszövetkezeti 
lakástulajdonosok! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bükkalja Takarékszövetkezet (3400 Mező-
kövesd, Szegfű u. 1.) 2017. december 1. napjától beolvad a Korona Takarék 
Takarékszövetkezetbe.

Ez azt jelenti, hogy a fenti időponttól kezdődően a Bükkalja Takarék 
Szegfű úti kirendeltsége földrajzi értelemben is átköltözik a 3400 Mező-
kövesd, Mátyás király u. 70. sz. alá.

Az átköltözés okából a Takarékszövetkezet 2017. nov. 30 – 2017. dec. 4-ig zárva 
tart, az első nyitva tartási nap 2017. dec. 5. kedd. A változásból adódóan a nyitva 
tartási rend és a befizetések elfogadásának ideje is meghosszabbodik, kérjük, hogy 
erről személyesen is tájékozódjanak.

A változással kapcsolatosan Lakásszövetkezetünknek az a kérése, hogy 
befizetéseiket a megszokott módon immáron az új helyszínen eszközöljék.

Az új helyzetből adódó előírások befizetésének tapasztalatait elemezni 
és mérlegelni fogjuk és a kiértékelést követelően az Önök igényeinek meg-
felelően alakítjuk ki a közös költség befizetésének lehetőségét.

Kérjük, hogy a befizetéssel kapcsolatos tapasztalataikat a 49/312-456 
telefonszámon vagy írásban az iroda felé jelezni szíveskedjenek!

Póta László
Lakásszövetkezet Elnöke

A szakképzés európai hetét az Európai Bizottság hirdette 
meg abból a célból, hogy az Európa-szerte megrendezésre 
kerülő helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén 
vonzóbbá tegye a színvonalas szakismereteket biztosító 
szakoktatást és szakképzést. 

A Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma, 
Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma is ebből az 
alkalomból csatlakozott a programsorozathoz, melynek 
kiemelt hetén – november 20–24. között – többféle szakmai 
programmal várta az érdeklődőket. 

November 21-én Szakmai Napot tartottunk az iskola 
Dísztermében, ahol többek között a nyári szakmai gya-
korlatot teljesített diákok mutatkoztak be, és prezentáció 
formájában meséltek a gyakorlati élményeikről, tapaszta-
lataikról. Öröm volt látni igyekezetüket, felkészültségüket. 
Nagyon ügyesen szerepelt minden tanuló, büszkék vagyunk 
rájuk. Név szerint: Juhász Veronika, Daróczi Renáta, Molnár 
Ingrid és Boros Bianka ügyvitel tagozatos tanulók a 11. E 
osztályból és Szabó Gyöngyi, valamint Szucskó Eszter a 
2/14. E logisztikai és szállítmányozási ügyintéző osztályból. 
Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak is! A műsor-
ban szerepet kapott még Bollók Zoltán, a B-A-Z. Megyei 
Kormányhivatal Mezőkövesdi Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztály vezetője, aki a kedvezményes foglalkoztatás feltét-
eleiről beszélt, valamint iskolánk 2 szakmai munkaközös-
sége, a közgazdasági és az ügyviteli munkaközösség is be-
mutatkozott. Öröm volt számunkra, hogy néhány környező 
vállalkozás, szervezet is elfogadta meghívásunkat, és bízunk 
benne, hogy a jövőben még több érdeklődőt köszönthetünk 
rendezvényünkön.

November 23-án délelőtt folytatódott a szakma világába 
való elmélyülésünk, ugyanis 2 meghívott előadó, Kiss Erika 
és Virágné Vizér Erika, a K&H Bank képviseletében tartot-
tak pénzügyi előadást. Hasznos információkat hallhattak a 
tanulók a bankokról, hitelekről, sőt még interaktív pénzügyi 
játékra is sor került, amit nagyon élveztek.

Délután szakmai nyílt napot tartottunk az érdeklődők-
nek, ahol szakmabemutatóra és szakmakipróbálásra is lehe-
tőség nyílt. Látványos volt az önvédelmi bemutató, érdekes 
volt a gyorsírás alapjaival való megismerkedés, hasznos volt 
a pénzügyi keresztrejtvény.

Úgy gondolom, hogy kellemes környezetben, jól szervezett 
és hasznos programokkal vártuk az érdeklődőket. Kollégá-
imnak, mindkét munkaközösség tagjainak és a diákoknak 
köszönöm a szerepvállalást és a segítséget. Fügedi Dóra

gyakorlati oktatásvezető
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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
Pásztorjáték december 24-én (vasárnap) 
16 órakor a Szent László templomban.
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyerme-
kek 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 szolgálat 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

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

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: 
Hittanra járó gyermekek karácsonyváró 
műsora a Közösségi Házban
December 24. (vasárnap) 11 óra: Istentisztelet
December 24. (vasárnap) 14.30: 
Szentesti istentisztelet
December 25. (hétfő)  11 óra: Istentisztelet
December 26. (kedd)  11 óra: Istentisztelet
December 31. (vasárnap) 11 óra: Istentisztelet
December 31. (vasárnap) 17 óra: 
Óévi hálaadás
Január 1. (hétfő) 11 óra: Újévi könyörgés
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

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) hét-
köznap és szombaton: 20–22 óráig,  vasárnap: 

18–22 óráig, ünnepnapokon: 8–22 óráig. 

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

(hétköznap 7.30 óráig) 

december 10–16-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.) 
december 17–23-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

december 24.
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)
december 25.

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)

december 26.
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

december 27–31-ig
PatikaPlus Gyógyszertár

(a TESCO épületében)
január 1.

FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

január 2–6-ig
FORRÁS Gyógyszertár
(Mátyás király u. 75.)

január 7–13-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.)

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

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 8–13 óráig
december 16.

Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
december 23.

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

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

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

Dr. Roszkos László, Gróf Zichy János u. 10/a

December 21., (csütörtök) 17 óra: hagyományos Karácsonyi Házimuzsika a zeneiskolában.

December 24., (vasárnap) 23 óra: Karácsonyi Orgonamuzsika a Szent László templomban.

December 26. (kedd) 15 óra 30: a Szent László Kórus 23. karácsonyi hangversenye a Szent László templomban.

MHS

Zenei programok
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december 15. péntek
12 órától Idősek Karácsonya a Városi 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 előtti téren

december 21. csütörtök
17 órától Hagyományos karácsonyi házimuzsika a zeneiskolában

december 24. vasárnap
23 órától Karácsonyi orgonamuzsika a Szent László templomban

december 26. kedd
15 óra 30-tól A Szent László Fesztiválkórus karácsonyi hangverse-
nye a Szent László templomban

december 28. csütörtök
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Ház D épületében

december 28. csütörtök
18 órától Szép kis família – a Mezőkövesd Színészeti Egyesület 
előadása a Közösségi Házban

december 30. szombat
18 órától Szilveszteri Kabaré a MASZK Egyesület előadásában 
a Közösségi Házban

január 6. szombat 
11–17 óráig Megajátszóház a Városi Sportcsarnokban

január 10. csütörtök
16 órától Irodalmi Kávéház a Közösségi Házban

január 16. kedd
16 órától Kormos Róbert Délvidéki barangolások című képzőmű-
vészeti kiállításának megnyitója a Közösségi Házban

PALETTA

Hívogató

FOGADÓÓRÁK 
 
Dr. Fekete Zoltán polgármester minden hónap első csütörtökén 
tart fogadóórát a Közös Önkormányzati Hivatal A-épületében 
(Mezőkövesd, Mátyás király u. 112.), melyhez előzetes bejelentke-
zés 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

Anyakönyvi 
Hírek 

Városunkban november 21. és de-
cember 4. között 1 házasságkötést 
és 13 halálesetet anyakönyveztek. 
Az alábbiak, illetve hozzátartozóik 
járultak hozzá a nevek közléséhez: 

Házasságkötés:
Kállai Roland – Suha Adrienn

Haláleset:
Sipeki János 77 éves,

Murányi Istvánné 86 éves,
Domán Lászlóné 57 éves

mezőkövesdi lakos.  

Tisztelt Mezőkövesdi Lakosok!

Ezúton hívom fel a figyelmét minden mezőkövesdi polgár-
nak, hogy sem Mezőkövesd Város Önkormányzata, sem pe-
dig Polgármesteri Hivatala nem bízott meg senkit azzal, hogy 
Önöket az ingatlanjukban bármilyen indokkal is felkeresse!

Ezért, amennyiben arra hivatkozással jelenik meg az Önök 
lakásánál bárki is, hogy Mezőkövesd Város Önkormány-
zata, illetve Polgármesteri Hivatala nevében, vagy megbí-
zásából jár el, akkor kérem, hogy ne engedjék be az illető 
személyt, vagy személyeket, hanem azonnal jelezzék azt a 
Rendőrség felé!

FIGYELEMFELHÍVÁS

Dr. Fekete Zoltán 
Polgármester

OKJ-s méhész képzés indul 
2018 januárjában, füzesabo-
nyi gyakorlati helyszínnel.

Részletfizetési 
lehetőséggel!

Részletek és jelentkezés 
a 0620/310-0109-es telefonszámon.

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város 

Önkormányzata pályázatot 
hirdet a 0275/5 hrsz.-ú 
2 ha 9251 m2 területű 

111,74 AK értékű szántó 
haszonbérletére.

Pályázat benyújtásának 
határideje: 2017. december 28. 
(csütörtök) 17 óráig
A pályázatra vonatkozó írásbeli 
tájékoztató megtekinthető 
a Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal földszinti hir-
detőtábláján, a városi honlapon 
– www.mezokovesd.hu –, illetve 
átvehető a Mezőkövesdi Közös 
Önkormányzati Hivatal, Mátyás 
király út 112. sz. em. 28. sz. iro-
dahelyiségében ügyfélfogadási 
időben (tel.: 49/ 511-536).

Dr. Fekete Zoltán 
Polgármester

(Fizetett hirdetés)

Közlekedés

Változik a menetrend, illetve 
olcsóbban vehetjük meg je-
gyeinket online december 10-
től a MÁV-csoport honlapján.

Bővebben: 
www.mavcsoport.hu
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SPORTKALAUZ

Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK 0-0
A december 2-án rendezett összecsapás első félideje kevés lehetőséget 
hozott. A legnagyobb helyzet együttesünk előtt adódott a 43. percben, 
amikor is Strestík átadása után Novák játszotta tisztára magát, de közeli 
lövését Tamás kirúgta a gólvonalról.  Az 57. percben a DVTK előtt adódott 
ziccer, Ugrai közeli kísérletét Hudák becsúszva kivágta a kapu torkából. Ezt 
követően együttesünkből Hudák és Cseri, a vendégek közül pedig Tamás és 
Lipták lőhetett volna gólt, de az eredmény nem változott a lefújásig.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Mezőkövesd Zsóry FC 0-0
Irreális körülmények között, eső áztatta, mély talajú pályán játszották le a 
felek a december 9-ei hatpontos rangadót. Ennek megfelelően elsősorban a 
küzdelem dominált a mérkőzésen. A játékrész legnagyobb lehetősége együt-
tesünk előtt adódott a 22. percben, de Hudák közeli fejese elkerülte a hazaiak 
kapuját, nem sokkal később pedig Cseri fejesét ütötte ki nagy bravúrral Szécsi. 
A második játékrészben a hazaiak játszottak veszélyesebben, gól azonban 
a folytatásban sem született, ezért pontosztozkodással zárult az idei utolsó 
bajnoki összecsapás. Labdarúgóink 19 forduló alatt 16 pontot gyűjtöttek, így a 
12. helyről várhatják a februári folytatást.

Két gól nélküli döntetlent játszott a Mezőkövesd Zsóry 
FC az OTP Bank Ligában. Labdarúgóink a Diósgyőri VTK 
mellett a Balmazújvárossal is megosztoztak a pontokon.

Pontosztozkodás

Nyíregyházi SN Kft. – Mezőkövesdi KC 31-35 (14-15)
Városunk felnőtt együttese a közvetlenül mögötte álló, 3. helyezett 
szabolcsi gárdához látogatott december 3-án. A mérkőzést kéziseink 
kezdték jobban, viszont negyedóra elteltével 7-7 volt az állás. Ezt 
követően a hazaiak 14-12-re megléptek, de az MKC nagyot hajrázott, az 
utolsó két percben előbb Jancsó, majd Kovács szerzett gólt, a játékrészt 
pedig Tóth egész pályás találata zárta le. Fordulás után a szabolcsiak 3-0-ás 
sorozattal nyitottak, ezt követően sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok. A 
játékrész felétől az MKC remek játékkal rukkolt ki, így az utolsó 10 perc megkez-
désekor már 28-24-es előnyben voltak Drizner Péter tanítványai és ez elégnek 
bizonyult a sikerhez.

Mezőkövesdi KC – KTE-automatika.hu 25-25 (12-15)
A december 10-én lejátszott mérkőzésen 12 perc után 7-5-re vezetett az MKC, 
ugyanakkor a folytatásban már csak 5 hazai gól született, míg a vendégek 
tízszer vették be csapatunk kapuját, így háromgólos kecskeméti vezetésnél 
ért véget az első játékrész. Fordulás után együttesünk 10 perc alatt ledolgozta 
hátrányát, majd újabb öt perc elteltével már 22-20-ra vezettek kéziseink. Az 
összecsapás utolsó negyedében főként a küzdelem dominált, a játékot sok 
hiba jellemezte, a kapukat csak elvétve tudták bevenni a csapatok. Együtte-
sünk 11 mérkőzés után 17 ponttal a 3. helyen áll a tabellán. Az MKC idei utolsó 
bajnoki találkozóját december 16-án 18 órától játssza le Ózdon.

Értékes győzelmet aratott a Mezőkövesdi KC 
felnőtt csapata Nyíregyházán, az NBI/B-s Kézilabda 
bajnokság Keleti csoportjában.

Kövesdi siker 
a felsőházi rangadón

Az történt a sakkbajnokság 4. és 5. fordulójában, amire számítani 
lehetett, illetve amiben reménykedtünk. A kilenc táblán is erősebb, ki-
egyensúlyozott erőkből álló Debreceni Sakkiskola Kwizda II. együtte-
sével szemben nem volt reális esély a 2 pont megszerzésére, a 4-8-as 
eredmény igazolta a papírformát. Az egy héttel később, a Debreceni 
Sakkiskola ellen játszott hazai mérkőzésen sikerült a talán legerősebb 
csapattal kiállni, ezen az összecsapáson 8-4 arányban felénk billent 
az erő-mérleg nyelve. Ez a papíron megmutatkozó fölény a játékban 
is realizálódott, 7,5-4,5-re hozta csapatunk a mérkőzést.

Együttesünk az eddigi 5 fordulóban megszerzett 6 pontjával a 
mezőny első felében, a 6. helyen áll a tabellán.    

Győzött: Becskei Zoltán, Pap László, Hevesi Zoltán, Kelemen 
György, Hegedűs Rafael és Kántor József    
Döntetlen: Barabás Tibor (mindkét alkalommal), Nyíri Dániel (2), 
Becskei Zoltán, Sallai János, Zelei Zoltán, Hegedűs Rafael, Hunkó 
György, Pap Kristóf, Csontos Dominik        
Veszített: Sallai János, Hevesi Zoltán, Pap Kristóf, Hajnal Gyula, 
Csontos Dominik, Póta Lajos és Zelei Zoltán      

A következő, idei utolsó fordulóban, december 17-én a volt NB II-es Sajó-
bábonyból és Andornaktályából egyesült, 2. helyen álló Szirmabesenyői 
Sakk- és Szabadidő  Sportegyesület lesz az ellenfél, idegenben.

3 kategóriában mintegy 80 induló teljesítette télapósapkában a IV. 
Matyó Mikulásfutás távjait, majd teával melegedtek fel az igazán télies 
délelőttön. A Kavicsos-tó és Szabadidőpark területén rendezett jóté-
konysági sporteseményt közös bemelegítés előzte meg, majd elrajtoltak 
a legkisebbek, akik 800 métert tettek meg a tó körül. Utánuk a 1,5 km-es 
és a 7,5 km-es szakasz futóit indították a szervezők. Minden célba érkező 
narancsot és szaloncukrot kapott. 

A mezőkövesdi Berta-Hócza Adrienn a 7,5 km-es szakaszt teljesítet-
te: – Mikulásfutáson még nem, de a Tour de Mezőkövesden már részt 
vettem, nem terveztem időt, hobbifutóként indultam. Az egész család 
futott, a gyermekem az apukájával együtt teljesítette a legkisebb kört, 
nagyon jól éreztük magunkat – mondta el a versenyző, aki a leghosz-
szabb szakasz első női befutója volt.

A szintén kövesdi Gáspár József a másfél km-es távot választotta: 
– Picit jobb időt vártam, de ennek is örülök. A hűvös idő megviseli az 
embert, és befolyásolja az eredményt. Ez az első Mikulásfutásom, de 
jövőre is tervezem, hogy elindulok – mondta el Gáspár József.

A rendezvényen lehetőség volt adakozni, amely felajánlásokat a 
Magyar Vöröskereszt munkatársai juttatják el a rászorulóknak.

Egy vereség, egy győzelem...

A hideg idő és a hóesés sem tántorította el a lelkes 
futókat december 3-án.

Piros sapkás futás

Bódi Krisztián

bokri

D. A.

Dr. T. B.
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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

M E G É R D E M E L T  S I K E R Ü K  A  M I  J Ö V Ő N K
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(Fizetett hirdetés)

KEVESET KERES?
NEM ELÉGEDETT A MUNKÁJÁVAL?

Mindez könnyen megtanulható összeszerelői
munkával 2 műszakban!

Garantáltan bejelentett munkalehetőség!
Hosszú távra várjuk csapatunkba!

Nálunk nem számít, ha nincs végzettsége vagy tapasztalata!

06 30/ 523 6115

Kollégáink alapfizetése túlóra nélkül KÉZHEZ:

Szeretne ennél többet keresni és hajlandó túlórázni?
3 szombattal a jövedelem KÉZHEZ:

HAVI ALAP 140-150.000 FT NETTO

HAVI ÁTLAG NETTO 230.000 FT

MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKE VAN!
MI MEGBECSÜLJÜK!

HÍVJON MÉG MA!

JÖJJÖN HOZZÁNK DOLGOZNI!
NE DOLGOZZON ÉHBÉRÉRT!

(Fizetett hirdetés)

Piros sapkás futás
Áldott, békés karácsonyt 
és egészségben, sikerekben 

gazdag boldog új évet 
kívánunk 

a Mezokövesdi Újság 
minden olvasójának!

A Mezokövesdi 
Média Nonprofit Kft. 

munkatársai
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   LÁTTAD?

Az ajánlat 2017. november 2-től visszavonásig, illetve a készülék- 
készlet erejéig érvényes. A Sony Smart tévé csak a kiemelt csomagok 
mellé vásárolható meg, ez digitális  D3 és FTTH területen a Tripla XL, 
VDSL és rezes területen a Tripla M.

Új lakossági ügyfeleknek, egyéves szerződéssel, e-számlával a kiemelt 
csomagokban. Garantált letöltési sebesség D3 területen: 13 Mbit/s, 
FTTH területen: 50 Mbit/s. A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, 
a pontos lefedettségről és díjakról érdeklődj az invitel.hu oldalon, 
a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Tiszaújváros, Szent István út 1/A. Tel.: +36 20 220 1184

 100 MEGÁS  NET, CSALÁDI HD TV-CSOMAG 
ÉS TELEFON EGYÜTT CSAK HAVI 4690 FORINT!

VÁSÁROLJ HOZZÁ SMART LED TV-T, RÉSZLETRE!

Fizetett hirdetés


