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AA Jézus Szíve Egyházközség 
képviselő-testületi ülésén 
vetődött fel először a Matyó 
Betlehem készítésének 
ötlete, tudtuk meg dr. Fekete 

Zoltán polgármestertől, aki elmondta, 
hogy a Start Közmunkaprogram kereté-
ben működő „Matyóház” munkatársainak 
közreműködésével valósulhatott meg a 
kezdeményezés.

– Természetesen szükségünk volt egy 
olyan hozzáértő művészre, aki segít elkészí-
teni, megépíteni a betlehemet. A mezőkö-
vesdi Köteles István művész nagy örömmel 
vállalta felkérésünket és dr. Berkes László 
plébánossal közösen kitalálták ezt a csodás 
képet – mondta dr. Fekete Zoltán.

Kiemelte, hogy a betlehemet hagyomány-
teremtő szándékkal készítették, jövőre sze-
retnék újabb elemekkel bővíteni. Hozzátet-
te, a kezdeményezést a Magyar Kormány is 
támogatta és a közfoglalkoztatási program 
keretében biztosított forrást arra, hogy a 
szükséges anyagot meg tudják vásárolni. 
A világi elnök köszönetet mondott min-
denkinek, aki részt vett a Matyó Betlehem 
megvalósításában, elkészítésében.

– A hagyomány szerint Assisi Szent 
Ferenc volt az, aki először betlehemet 
építtetett, illetve készíttetett 1223-ban, amit 
praesepiumnak nevezett, ez magyarul etető 
jászolt jelent. Az evangéliumban istállóról 
nincs szó, viszont a jászol háromszor is 
szerepel Lukács evangéliumában. Ha pedig 
jászol van, akkor az feltételezi, hogy istálló 
és állatok is vannak, lényegében így bővült 
ki az a megközelítés, amiből a kedves hívek 

maguk elé képzelhetik a nagy titkot, Krisztus 
Urunk születését – mondta dr. Berkes László, 
a Jézus Szíve Egyházközség plébánosa, 
aki hozzátette, Mezőkövesden, Matyóföld 
szívében mindezt úgy képzelhetjük el, hogy a 
látogatók matyó ruhában járulnak Jézus elé. 
Az istállóról elmondta, nagyon különös, 
hogy 100 évvel ezelőtt szinte minden ud-
varon állt egy istálló, míg napjainkban már 
szinte sehol sincsen, így a most született 
gyerekek el sem tudják képzelni, hogy 
milyen lehetett. Hozzátette, a Jézus Szíve 
templomban látható istálló a maga erede-
tiségében és természetességében valóban 
közelebb tudja hozni a nagy titkot és azt, 
hogy Jézus vállalta értünk a szegény sorsot, 
kivetettséget, ugyanakkor mégis azonnal 
körülveszik őt azok, akik szeretik.

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS 
Köteles István művész 
elmondta, hogy a felké-
rést a színház és filmes 
szakmában eltöltött 
35 éves tapasztalatára 
alapozva vállalta el, 
mivel korábban több 
száz díszletet készített. 

Kiemelte, a „Matyó” Betlehem három rész-
ből áll, van egy díszlet része, amit maga az 
építmény jelent, vannak a figurák, valamint 
a berendezést jelentő kellékek.

– Szeptember végétől október elejéig a 
tervezéssel voltam elfoglalva, én terveztem 
az istállót és magát a jelenetet is. Miután dr. 
Berkes László plébános Úr elfogadta a ter-
veket, gyakorlatilag éjjel-nappal dolgoztam, 

például az életnagyságú magyar vörös-tarka 
tehén festéssel együtt körülbelül egy hét 
alatt készült el – emelte ki Köteles István, 
aki elmondta, először az állatokat, majd a 
figurákat, míg végül a díszletet készítette el. 
Hozzátette, ha a betlehemet megnézzük, az 
elrendezés egy központi perspektíva szerint 
lett kialakítva, ami azt jelenti, hogy ponto-
san középről nézve tökéletes a díszlet. A fi-
gurák ruháit a közmunkaprogram keretében 
dolgozó hímzők varrták meg és hímezték ki 
Vámos Margó vezetésével.

PÁSZTORJÁTÉK Karácsonyi misztérium-
játékot adtak elő a Jézus Szíve templom 
hittanosai december 24-én. A történetben 
megelevenedett előttünk egyebek mellett 
Mária, József és a három király. Az előadás 
után a szereplők a kis Jézust jelképesen a 
jászolba helyezték, majd dr. Berkes László 
pápai prelátus, plébános megáldotta a temp-
lomban kialakított „Matyó” Betlehemet. 
A ceremónia végén a Csendes éj dallamai 
szólaltak meg harangokon eljátszva.

HANGVERSENY „Menjünk át Betlehembe!” 
címmel karácsonyi hangversenyt és szentmi-
sét tartottak december 29-én a Jézus Szíve 
templomban. Az ünnepi szentmisét dr. Berkes 
László plébános celebrálta, ezt követően a 
miskolci Mindszenti Énekegyüttes Kará-
csonyi Hangversenyét hallgathatták meg az 
érdeklődők. Előadásukban ismert karácsonyi 
énekek hangoztak el, emellett orgonamuzsika 
színesítette a koncertet. A program kertében a 
mezőkövesdi „Matyó” Betlehemet is megte-
kinthették a jelenlévők.

„Matyó” Betlehem 
született

December 24-én 
bemutatták az 
életnagyságú 

szobrokból álló 
„Matyó” Betlehemet 

a Jézus Szíve
 templomban.

Köteles István

D. A. és B. K.

A kis Jézust a templom hittanosai helyezték a jászolba, majd 
a betlehemet dr. Berkes László plébános áldotta meg

December 29-én a miskolci Mindszenti Énekegyüttes 
karácsonyi hangversenyét hallgathattuk meg
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Kabaréjelenetekkel, villámtréfákkal, zenés-táncos 
produkciókkal szórakoztatták a közönséget az 
est szereplői a kétrészes, mintegy két és félórás 
műsorban, melyben felléptek a Matyó Nagymama 
Klub Egyesület és a Daya Dance tagjai is.

A műsor egyik központi témája a szerelem és a 
házasság volt, ennek jegyében például tanúi lehet-
tünk egy balul végződő házassági ajánlatnak, egy 
humoros jelenetben megtudhattuk azt, hogyan 
védi meg lányát az udvarlóktól a maffiavezérnek 
„álcázott” családfő, míg a Más(r)o(c)k zenekar 
előadásából kiderült, miért is érdemes önmagun-
kat adni udvarláskor a csillogás és magamutoga-
tás helyett.

Szintén nagy derültséget okozott például a „hét 
tyúk” tava című balettprodukció, valamint az 
okos villamosszék javítása, továbbá látogatást te-
hettünk egy igazán különleges vendéglátóhelyre, 
a Kinizsi Étterembe is. Az egyik vidám jelenetben 
kifigurázták a szereplők a sminkelést, de egy isko-
lai jelenet, valamint Mariska és Bözsike humoros 
párbeszéde is fergeteges szórakozást nyújtott a 
jelenlévőknek. Utazást tehettünk még a vadnyu-
gatra, ahol ha pisztolypárbajt nem is, helyette 
egy jó hangulatú táncos produkciót mutattak 
be a fellépők. A vidám, jó hangulatú szilveszteri 
műsort színvonalas énekes és táncos produkciók 
fűszerezték.

Az előadáson megemlékeztek a MASZK közel-
múltban elhunyt korábbi elnökéről, Vásárhelyi 
Zoltánról is.

Telt házas 
óévbúcsúztatót 

tartott 
a Mezőkövesdi 

Amatőr Színjátszó 
Kör Egyesület 

december 30-án 
a Közösségi 

Házban.

Vidám szilveszter

Bódi K.
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VÁROSHÁZA AKTUÁLIS

TÁJÉKOZTATÓ Dr. Fekete Zoltán pol-
gármester az ülés elején ismertette 
az elmúlt időszak rendezvényeit, 
valamint beszámolt a városban zajló 
beruházásokról, elnyert pályázatok-
ról is. Az önkormányzat 24.460.761 
forint összegű támogatást nyert 
„Az egész életen át tartó hozzáférés 
biztosítása Mezőkövesden, Emő-
dön és Tiszatarjánban” elnevezésű 
projektjével. A pályázat konzorciumi 
formában került benyújtásra, a 
teljes projekt bekerülési költsége 
52.568.918 forint. A város konzorciu-
mi partnerként vesz részt a „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben – kedvezményezett 
térségek” című konstrukcióban, a 
Mezőkövesdre eső támogatási összeg 
bruttó 78.639.220 forint. A városveze-
tő beszámolt két újabb eredményes 
pályázatról is, a Közösségi Ház 
felújítására és eszközbeszerzésre 20 
millió forintos, míg a Városi Könyvtár 
felnőtt- és gyermekrészlegének 
felújítására és fejlesztésére 15 millió 
forintos támogatást nyert az önkor-
mányzat. Elhangzott továbbá, hogy a 
főutca felújítási munkáit a kivitelező 
készre jelentette. A műszaki átadás-
átvétel időpontját a műszaki ellenőr 
december 14-ére tűzte ki. A Bogácsi 
úti mezőgazdasági területen 120 db 
gyümölcsfát ültettek, a Zsóry fürdő 
területén kialakított kertészetben 
pedig egy 280 m2 alapterületű 
fóliasátrat építenek, ahol a város 
közterületeire kiültetendő virágok 
termesztését kezdik meg. 

TELEPÜLÉSKÉP Az önkormányzat 
elkészítette településképi arculati 
kézikönyvét és a településképi 
rendeletét, amely egy új kezdemé-
nyezés, a dokumentumok ettől az 
évtől kötelezően elkészítendőek. A 
kézikönyv a településképi rendelet 
szakmai megalapozása érdeké-
ben készült ábrákkal, képekkel 
illusztrált szöveges ismertető anyag. 
A kézikönyvet Sáth Péter építész 

készítette el, aki az ülésen elmondta, jelentősége az, hogy megpróbálja egy 
áttekinthető kiadványban összefoglalni mindazokat az építési szabályokat 
és ajánlásokat, amelyek a településnek a sajátosságait tartalmazzák és 
iránymutatást ad az új építkezőknek, tervezőknek, építtetőknek és kivitele-
zőknek. A településképi rendelet pedig összefoglalja mindazokat az építési 
szabályokat, amelyek eddig négy különböző rendeletben voltak tagolva. A 
testület elfogadta a rendeletet és a kézikönyvet. 

KULTÚRA A Matyó Rózsa Ünnepének műsorterve és költségvetése is 
szerepelt a napirendi pontok között. A 2018-as ünnep szervezésére 
pályázatot nyújtott be a Matyó Népművészeti Egyesület, a testület 
az egyesületet bízta meg a rendezéssel. A rendezvény költségvetése 
várhatóan 2,3 millió forint, időpontja január 19-21. A programok között 
szerepel egyebek mellett kiállítás, divatbemutató, népzenei koncert, 
viseletes bál és felfedező túra a Hadas városrészben. A testület tárgyal-
ta az ülésen a Mezőkövesdi Települési Értéktár Bizottság munkájáról 
készült tájékoztatót. A helyi értéktárban jelenleg 7 érték – a Hajdu Ráfis 
János Mezőgazdasági Gépmúzeum és a Matyó Múzeum gyűjteménye, a 
Takács István Életmű Kiállítás anyaga, a Hadas városrész, a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő, valamint a Fügedi Józsefné birtokában lévő eredeti, a 20. 
század elején mezőkövesdi íróasszonyok által készített motívum-gyűj-
temény és a pipícs – található. Ebből 5 – a 3 múzeum, a Zsóry fürdő és a 
Hadas – gazdagítja a megyei értéktár anyagát is. A bizottság tevékeny-
ségéről szóló tájékoztatót tudomásul vette a testület. 

EGYÉB NAPIRENDI PONTOK Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét 
jóváhagyták, a képviselő-testület jövő évi munkatervét egyhangúlag elfogad-
ták a városatyák. A jövő évi intézményi díjakat tárgyalta a következő pontban a 
testület, eszerint a 2018. évre az oktatási-nevelési intézményeknél alkalmazan-
dó gyermekétkeztetési intézményi és a szociális étkeztetés térítési díját nem 
emelik. A Mezőkövesdi VG Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társasági formában 
történő továbbműködéséről is szavazott a testület. A Mezőkövesdi VG Zrt. hul-
ladékszállítási tevékenységét jelenleg a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-vel kötött 
alvállalkozási szerződés alapján végzi. A 2012-es hulladékokról szóló törvényt 
módosította az Országgyűlés, eszerint 2018. január 1-től hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot alvállalkozóként csak nonprofit formában működő 
gazdasági társaság láthat el. A testület a határozati javaslatot elfogadta, 
a cégnevet Mezőkövesdi Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra módosította, a rövidített neve Mezőkövesdi VG Nonprofit 
Zrt. lesz. A képviselők módosították az  önkormányzat idei közbeszerzési tervét, 
ugyanis az még nem tartalmazta az önkormányzat által beadandó, illetve már 
beadott pályázatokhoz kapcsolódó összes közbeszerzést, tekintve, hogy ezen 
pályázatok még előkészítés alatt voltak, illetve a már beadott pályázatok egy 
részéről még nem született döntés. 

INGATLANÜGYEK Az utolsó napirendi pontban önkormányzati ingatlanok 
hasznosításáról döntöttek a képviselők. Az Illyés Gyula u. 8. 3/4. szám, a Mátyás 
király út 142. 1/15. szám, a Mátyás király út 142. 3/1. szám és a Dr. Lukács Gáspár 
u. 1. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakások bérlőivel a bérleti jogviszonyt 
további 1 évvel meghosszabbították. Az Illyés Gyula u. 8. 2/2. szám alatti ön-
kormányzati bérlakás bérleti szerződését közös megegyezéssel megszüntetik 

2018. január 31. napjával. A Gaál Ist-
ván u. 3. szám alatti önkormányzati 
nem lakás célú helyiséget ingyenesen 
használja az Egri Görögkatolikus 
Szervezőlelkészség, a használati 
szerződést meghosszabbították 
2020. november 30-ig. A József 
Attila u. 3. szám alatti orvosi ügyelet 
által használt ingatlant bérbeadták 
további 5 évre a Mezőkövesdi 
Többcélú Kistérségi Társulás részére. 
A Mezőkövesd belterület 6328 hrsz-ú 
kivett gazdasági, épület udvar 
megnevezésű 320 m2 térmértékű 
ingatlant az önkormányzat értékesíti 
960.000 forint vételárért. A testület 
a Mogyoró köz 4. szám alatti tájház 
tekintetében az önkormányzat és a 
jelenlegi lakó között létrejött ingyenes 
használati szerződést 2018. január 31. 
napjával felmondja, mert az ingatlan-
ra az önkormányzatnak szüksége van 
a továbbiakban a „Mezőkövesd Hadas 
városrész kulturális fejlesztése” című 
pályázathoz. A tervek szerint a tájház 
ad majd otthon Kovács-Molnár Gáspár 
makettkiállításának. 

A város Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeleté-
nek elfogadásáról, a testület jövő évi munkatervéről, valamint a VG Zrt. 
nonprofit társasági formában való továbbműködéséről is döntöttek az év 
utolsó, december 14-ei ülésén a képviselők. 

Évzáró testületi ülés

Tájékoztatás 
fenyőfagyűjtésről
Mezőkövesden a kidobott 
fenyőfák gyűjtését 2018. ja-
nuár második és harmadik 
naptári hetében a vegyes-
hulladék-gyűjtési napon 
végzi a BMH Nonprofit Kft.

A fenyőfákat oly módon ké-
rik az edények mellé kihelyezni, 
hogy a közlekedést, illetve a 
gyalogos forgalmat ne akadá-
lyozzák. Továbbá kérik a tár-
sasházak és lakásszövetkezetek 
képviselőit, hogy a a gyorsabb 
és hatékonyabb munkavégzés 
érdekében a fenyőfákat egy 
helyre gyűjtsék össze.

BMH Nonprofit Kft.

Dori Anett
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AKTUÁLIS

Közös évértékelő ünnepség

Dr. Fekete Zoltán ismertette városunk fontosabb eredményeit, 
beszélt a szociális juttatásokról, a helyi adóbevételek alakulá-
sáról, mellyel kapcsolatban kiemelte, hogy az önkormányzat a 
2016-os évhez hasonlóan 2017-ben sem vezetett be új helyi adót 
és az adók mértékét sem emelte. Ezen kívül a városüzemeltetési 
tevékenységről, városunk civil szervezeteinek nyújtott támoga-
tásról és a fontosabb városi rendezvényekről beszélt, valamint 
kitért a nyertes uniós pályázatokra is. 

– A 2016 és a 2017-es évben a 2014-2020-as fejlesztési idő-
szakra kiírt pályázatokra eddig 27 támogatási kérelmet nyúj-
tottunk be, melyből a mai napig 15 részesült támogatásban. Az 
elnyert támogatás összege meghaladja a 4 milliárd 500 millió 
469 ezer Ft-ot – emelte ki dr. Fekete Zoltán.

Juhász László lett az Év Embere 2017-ben 
Mezőkövesden. A Százrózsás Néptáncegyüttes 
vezetője dr. Fekete Zoltán polgármestertől 
vehette át a rangos elismerést a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
(BOKIK), illetve városunk önkormányzatának 
közös évértékelő ünnepségén január 4-én. 

EREDMÉNYES ÉV Országos, megyei és térségi szempontból is 
sikeres esztendőt zárt a gazdaság, mondta beszédében Bihall 
Tamás, a BOKIK elnöke. Kiemelte, hogy a tavalyi 4 százalékos 
gazdaságnövekedés nagyon komoly teljesítmény.

– Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági helyzete stabili-
zálódott és ebben Mezőkövesd komoly húzó erő, nem véletlen, 
hogy hét helyi cég is helyet kapott a megyei TOP 100-as gazdasági 
listán. Ez egy város esetében kiemelkedő eredmény, ugyanis sajnos 
vannak olyan járások a megyében, ahol egy ilyen cég sincsen – 
mondta Bihall Tamás, aki hozzátette, Mezőkövesden és térségében 
jelentősek a beruházások, fejlesztések és bevételek. Örömét fejezte 
ki, hogy városunkban a tanulófoglalkoztatás keretében 206 diák 
rendelkezik tanulószerződéssel és az oktatásukban összesen 25 
mezőkövesdi és térségében található cég vállal szerepet. 

AZ ÉV EMBERE 2017-ben Juhász Lászlónak ítélte oda városunk 
képviselő-testülete „Az Év Embere” kitüntető címet. A grémi-
um ezzel fejezte ki köszönetét a matyó kultúra éltetéséért és 
továbbadásáért végzett eredményes munkájáért. 

– Nagyon büszke vagyok a táncra, az iskolai táncoktatásra, 
valamint a Matyó Néptáncegyüttesben és a Százrózsás Nép-
táncegyüttesben végzett tevékenységemre. A tánc nagyon sokat 
jelent számomra, hiszen sok emberrel találkozhatok, sok barátot 
szerezhetek, valamint más országokat és kultúrákat is meg lehet 
ismerni ennek köszönhetően – mondta Juhász László.

NACIONÁLÉ Juhász László az Eszterházy Károly Főiskolán és a Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán végzett. A Matyó Nép-
táncegyüttesben főiskolai évei alatt kezdett táncolni, melynek tagjaként 
rendszeresen részt vesz bel- és külföldi turnékon. A Matyó Népművészeti 
Egyesület munkájában is tevékenyen részt vesz. A Szent László gimnázi-
um tanáraként testnevelést és néptáncot oktat. Az intézmény tanulóiból 
szervezte meg a 2 évig működő Kujtorgó Néptáncegyüttest, majd 2015-
ben részben az együttes tagjaiból alapította meg a Százrózsás Néptánc-
együttest. Az általa vezetett csoport a Matyó Néptáncegyüttes után-
pótlásaként is működik. Szakkörvezetőként is tevékenykedett, ő vezeti 
be a Művészeti Tagiskola tanulóit a néptánc rejtelmeibe és rendszeresen 
szervez táncházakat. 2016-ban az ő rendezésében valósult meg a Matyó 
Rózsa Ünnepe gálaműsora, továbbá a Kiss Kata Zenekarban is táncol.

Az immár 18 éve működő társulat évzáró előadása nagy sikert 
aratott a közönség körében. A bemutatott 2 felvonásos darabot 
Marc Gilbert Sauvajon írta és Galamb József fordította, a művet a 
kövesdi nézők Balogh Éva, az egyesület elnökének rendezésében 
láthatták. A színdarabban a Varescot család életébe pillantunk 
be, ahol igen nagy a felfordulás az idős családfő hirtelen halála 
miatt. A tragédia felborzolja a kedélyeket, régi konfliktusok törnek 
a felszínre a család tagjai között, akik bármit megtennének, hogy 
ne derüljön ki az igazság: mi is történt azon az éjszakán, amikor 
a nagypapa életét vesztette. A darab főbb szerepeiben Kiss István 
Zoltánt, Balogh Évát, Jacsó Lászlót, Pap Péter Józsefet, Gorzó 
Ágnest, Galamb Anettet és Kozma Róbertet láthattuk.Családi perpatvar

A Mezőkövesdi 
Színészeti Egye-

sület a Szép kis 
família című 

bűnügyi komédiát 
vitte színpadra 

december 28-án.

Bódi K.

D. A.

Bihall Tamás BOKIK-elnök gazdasági értékelést tartott
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– Mi az oka annak, hogy ennyi 
idő után is kiemelten kezeli 
Mezőkövesd fejlődését?
– A térség országgyűlési képvi-
selőjeként a választókörzetem 
mind az 54 településének fejlő-
dését segítem, köztük kiemel-
ten a legnagyobbat, Mezőköves-
det. Járási székhelyként a térség 
meghatározó települése, így kü-
lönösen fontos a város támoga-
tása: akár a munkahelyteremtés, 
a közszolgáltatások megszerve-
zése, az oktatás, az egészségügy 
színvonala szempontjából. 
Májusban lesz 20 éve, hogy a 
térség országgyűlési képviselője 
vagyok és két cikluson át, 8 évig 
Mezőkövesd polgármestere is 
lehettem. Egyébként már több 
mint 30 éve Mezőkövesden élek 
a családommal, és ide kötnek a 
barátaim, ismerőseim is.

– Mely területek fejlesztését 
tartja a legfontosabbnak?
– Mezőkövesd az infrastruktu-
rális fejlesztésekben kiemel-
kedő, azaz a közintézmények 
állapota nagyon jó, az utak 
állapota összvárosi szinten 
kielégítő, vagy talán attól kicsit 
jobb és egyre több munkahely 
teremtődik a városban, két kö-
zépiskola és egy kollégium mű-
ködik továbbra is, az általános 
iskolákat az állam felügyeli, és 
az oktatás helyzete sem minő-
síthető rossznak. Az egészség-
ügy tekintetében sok szolgál-
tatás Egerhez tartozik, nem 

Miskolchoz, ezt elég nehezen 
élték meg a helyiek, a mező-
kövesdi szolgáltatásokkal – a 
háziorvosi, gyermekorvosi és 
fogorvosi ellátással, valamint 
a rendelőintézet által nyújtott 
járóbeteg szolgáltatásokkal –
viszont elégedettek lehetünk. 
Van két fekvőbeteg-ellátást 
nyújtó intézetünk, illetve egy 
rehabilitációs központ a Zsóry 
fürdőben, ami szintén magas 
szolgáltatást nyújt, emellett az 
egri kórházhoz tartozó belgyó-
gyászati részlegünk is ellátja a 
rábízott feladatokat.

Mezőkövesd város több 
mint 16 ezer lakosa és az 
összesen 24 járási település jó 
helyzetben van mind infra-
struktúráját, mind a szol-
gáltatások megszervezését 
tekintve. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy nincs 

szükség további fejlődésre, 
hiszen számos kiaknázható 
lehetőség van például a kultú-
ra és a turizmus területén is.

– Az aktív kikapcsolódást 
egyre inkább kedvelik a csa-
ládok és a fiatalok. Milyen 
lehetőségek közül választ-
hatnak Mezőkövesden?
– Mindenképpen ki kell emel-
ni a Zsóry fejlődését, hiszen 
teljes egészében megújult az 
uszoda, új wellness rész és 
egy különleges csúszdapark 
is épült: a Zsóry lemaradása a 
többi fürdőhöz képest nem-
csak megállt, hanem az utóbbi 
évek fejlesztéseivel nagyot 
sikerült előrelépni, melynek 
eredménye már a 2018. évi 
látogatószámon érezhető 
lesz. Véleményem szerint 
nem túlzás az 500 ezres 

látogatószámot kitűzni erre az 
évre. A városon belül is több 
lehetőség adott: a Hadnagy 
úti Sportcentrum tenisz- és 
fallabdapályái, vagy például a 
kollégium mellett megépített 
tanuszoda. A Kőkép melletti 
terület újraélesztésével egy 
modern, fiatalok számára 
kialakított sportközpontot 
fogunk létrehozni, valamint 
egy másik régi álmunk fog 
megvalósulni, hiszen elnyert 
forrásunk van a Mezőkövesd-
Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc 
kerékpárút megépítésére. 
Mezőkövesden tehát nem az 
a kérdés, hogy milyen lehető-
ségek vannak, hanem az, hogy 
az emberekben van-e szándék 
és akarat, hogy éljenek a lehe-
tőségekkel. Én nagyon bízom 
benne, hogy egyre többen 
fogják ezeket használni.

Biztonságról és fejlődésről
Interjú Tállai Andrással

Városunkban számos beruházás kezdődött, melyek eredményeit már a következő 
években látni és tapasztalni fogjuk. A fejlesztések uniós források, valamint kormányzati 
támogatások segítségével valósulnak meg. A Mezőkövesdi Televízió Hétről hétre című 

műsorának vendége Tállai András államtitkár, országgyűlési képviselő volt.
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– A matyó főváros egyedülálló értékei a kultúra és a Zsóry fürdő. 
Milyen fejlesztések várhatók ezeken a területen?
– A Zsóry előtti terület rendezésére sikerült mintegy 900 millió forint 
pályázati forrást nyerni, így a fürdő környezete is megújul. Hozzáte-
szem, még polgármesterként kiépítettük az üdülőterületen a szenny-
víz-rákötési lehetőséget minden ingatlanhoz, illetve az összes utat 
sikerült leaszfaltozni. A mostani fejlesztéssel a kültéri parkok, járdák 
helyzete is rendeződni fog.

A Hadas területére a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programból elnyert forrása van a városnak. Megújításával a régi matyó 
kultúrát élő módon bemutató lehetőségek kerülnek kialakításra. A 
kistemplom hasznosítására is sikerült forrásokat szereznie a városnak: 
koncert- és kiállítótermeket alakítanak majd ki.

– A mindennapok apró, bosszantó dolgaitól szívesen megszabadul-
nánk, például a felesleges várakozástól, a kényelmetlenségtől. Meny-
nyiben könnyíthetnek az életünkön a várható kövesdi beruházások?
– Reményeink szerint márciusban adjuk át a volt ruhaipari szövetkezet 
területén másfél milliárd forintból épülő, az országban is lényegében 
egyedülálló Közigazgatási Centrumot, amelyben minden állami szolgál-
tatás egy helyen lesz majd elérhető. Ezen kívül több olyan beruházás is 
lesz a városban, amely a lakosság érdekeit szolgálja, például az autóbusz-
pályaudvar áthelyezése, mely a jelenlegi zsúfolt helyéről a vasútállomás 
mellé kerül. Ezen változással az autóbusz-megállóhely nem szűnik meg, 
továbbra is lesz autóbusz-megálló.

– Az új fejlesztések várhatóan milyen hatással lesznek 
a helyi vállalkozásokra?
– Mezőkövesd nagyon komoly gazdasági potenciállal rendelkezik, folyama-
tosan fejlődő cégekkel, és tapasztalható, hogy jelentős munkahely-terem-
tési beruházások vannak folyamatban. Ott tartunk, hogy Mezőkövesdre 
buszokat kell indítani, hogy a helyi munkahelyekre a környező települé-
sekről eljussanak az emberek, tehát amellett, hogy a helyi cégek stabilakká 
váltak, munkahelyeket is képesek teremteni. A vállalkozások megfelelő 
működéséhez pedig komoly infrastruktúrára van szükség, így külön öröm, 
hogy sikerült a főutat felújítani és az, hogy a városban az utak állapota jó-
nak mondható. A különféle szolgáltatások és infrastrukturális fejlesztések, 
a kulturális lehetőségek bővítése, az egészséges életmód lehetőségeinek 
megteremtése mind-mind azt szolgálja, hogy Mezőkövesden még több 
munkahely teremtődjön és a város lakosságszáma ne csökkenjen, hanem 
stagnáljon, majd újra növekedni tudjon.

Én több mint 10 éve dolgozom azon, hogy a repülőtér újra hasznosí-
tásba kerüljön, ami nem könnyű feladat. Már sokszor voltunk a megoldás 
közelében, de valamilyen ok miatt eddig nem sikerült, viszont egyre kö-
zelebb vagyunk ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Ha sikerül a repülőteret és 
a volt laktanya épületet a gazdaságfejlesztésbe bevonni, az újabb jelentős 
lökést ad majd a térségnek, különösen Mezőkövesd város lakóinak. 

– Mindannyiunk számára fontos a biztonság. Mit jelent 
ez Mezőkövesd esetében?
– Az elmúlt években, amióta a migráns-helyzet kialakult, egyre többen 
átérezzük a biztonság súlyát és jelentőségét. Megnyugtató, hogy –  bár 
bűncselekmények történtek, sajnos mindenhol történnek – Mezőköves-
den mindig is jó volt a közbiztonság helyzete. Ugyan Mezőkövesdre még 
nem érkezett el a migráns-áradat, de mindannyian átéreztük az ottho-
nunk védelmének súlyát: a népszavazás alkalmával Mezőkövesden volt 
az egyik legnagyobb részvétel az országban. Köszönöm mindenkinek az 
eddig is tanúsított bizalmát és támogatását, és kívánom, hogy a jövőben 
is megtalálják Mezőkövesden azt a biztonságot, közösséget és összetarto-
zást, amiért mindannyian szeretünk ebben a városban élni!

HAGYOMÁNYŐRZÉS Mintegy 315,5 millió forintból 
rekonstruálják a Hadas városrészt

TURIZMUS Több mint 966 millió forintos 
fejlesztés a Zsóry fürdő bejáratánál

EGÉSZSÉGÜGY Új orvosi rendelő és védőnői 
tanácsadó: mintegy 40 millió forintból

INFRASTRUKTÚRA Egyedülálló közigazgatási centrum 
mintegy 1,5 milliárd forintos kormányzati támogatásból Sz.B.Á.
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Luca-napi bál

A Közösségi Ház felújítására 20 millió Ft-os, míg a Városi Könyvtár 
felnőtt- és gyermekrészlegének felújítására és fejlesztésére 15 
millió Ft-os támogatást nyert a város.

– A Közösségi Házat érintő pályázatunkban szerepel az eme-
leten található helyiségek és a vizesblokkok felújítása. Emellett 
eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik – tudtuk meg dr. Fekete 
Zoltán polgármestertől.

A gyermek- és a felnőttkönyvtárban megújulnak a vizes 
blokkok és a szociális helyiségek, emellett audio-vizuális eszközök 
beszerzése szerepel a pályázatban.

Jótékonysági estélyt tartottak a Szent Imre Tag-
iskolában december 9-én, amelynek bevételéből 
a diákokat támogatják.

A rendezvényen a bál fővédnöke, Tállai András államtitkár, térségünk 
országgyűlési képviselője beszédében a jótékonysági rendezvények 
lényegét hangsúlyozta. – Azt gondolom, nagyon fontos az, hogy az 
iskola életében legyenek közösségi rendezvények, közösségi ünnepek. 
Továbbá fontos az, hogy az iskolának legyen alapítványa, amely segít-
ségével támogatni tudják a tanulókat és eszközöket tudnak vásárolni 
a tantermekbe – mondta el fővédnök. Az iskola Szülői Szervezete és 
Nevelőtestülete által szervezett bálon Boldizsár Bertalan tagintézmény-
vezető köszöntő beszédében örömét fejezte ki, hogy sokan részt vettek 
a programon. A beszédeket követően a tanulók zenés-táncos produkci-
ókat adtak elő, majd a vacsora végeztével tánc és tombolahúzás zárta 
az estét, a talpalávalót a Rekord zenekar szolgáltatta.

Sikeres pályázatok
Két újabb eredményes pályázatról kapott értesí-
tést Mezőkövesd önkormányzata decemberben.

Nyugdíjas találkozót tartottak a Kismotor és Gépgyárban, valamint 
utódvállalataiban dolgozó szépkorúaknak december 15-én a Kis-
pipa Étteremben. Benyus Mihály, a mezőkövesdi LEAX Hungary Zrt. 
termelési igazgatója ünnepi beszédében egyebek mellett a Kismo-
tor és Gépgyár, valamint a LEAX történetéről mesélt a jelenlévők-
nek. Ezt követően vacsorával és kötetlen beszélgetéssel folytatódott 
az esemény, amelyen mintegy hatvanan vettek részt.

Szépkorúak találkoztak

A nyílt napon Juhász Jánosné 
tagintézmény-vezető bemutatta az 
iskolát, a különböző pályázatokat, 
programokat, rendezvényeket, majd 
a 6 osztályos képzésről számolt be 
a jelenlévőknek: – A képzés egyik 
óriási előnye, hogy 6 év áll a diákok 

Tájékoztató nap
A 6 osztályos képzésről 
tudhattak meg többet 
szülők és gyerekek decem-
ber 5-én a mezőkövesdi 
gimnáziumban. 

Füzi Jánosné 1927. december 9-én született Mezőkövesden, majd 1953-
ban Mezőnyárádra költözött, ahol 28 évig egy egyholdas területen 
növénytermesztéssel, emellett állattenyésztéssel foglalkozott. 1981-ben 
költöztek vissza Mezőkövesdre. Két gyermeke, négy unokája és három 
dédunokája született. Napjait szívesen tölti olvasással és rádióhallgatás-
sal és nagyon büszke arra, hogy családtagjai gyakran látogatják.

A köszöntés során dr. Fekete Zoltán polgármester elsőként felolvas-
ta és átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét, majd az 
önkormányzat nevében oklevelet, virágcsokrot és tortát nyújtott át az 
ünnepeltnek.

és a tanárok rendelkezésére, hogy 
megalapozzák a továbbtanulást. Azt 
gondolom, a tanulók felkészítése a 6 
év alatt egyenletesebben, életko-
rukhoz, sajátosságaikhoz jobban 
igazítottan, elosztott tananyaggal 
eredményesebb.

A képzés egyik sajátossága, hogy a 
7. osztályban az anyanyelvi órák egy 
része bontva van. – Az anyanyelvi 
képzés, a szövegértés, a kommuni-
káció rendkívül fontos, 8. osztályban 
pedig a matematika órák lesznek 
bontva, illetve az idegennyelvi és 
a természettudományos tárgyak 
óraszámait növeltük meg – emelte 
ki Juhász Jánosné, aki hangsúlyozta, 
a képzésre nincs írásbeli felvételi, a 
jelentkezési határidő pedig február 
15. A jelentkezési lapot az iskola 
honlapjáról is le lehet tölteni, egy 
példányt a gimnáziumnak, egyet 
pedig Győrbe kell elküldeni, a felvé-
teli eljárás április végére fejeződik 
be. A jelentkezésnél az 5. év végi és 
a 6. félévi tanulmányi eredményeket 
kell beírni, az értesítést a felvételizők 
lakcímére küldik ki. 

Kilencvenedik 
születésnapja 
alkalmából 
köszöntötte a 
mezőkövesdi 
Füzi Jánosné 
Tóth Borbálát 
dr. Fekete Zoltán 
polgármester 
december 12-én.

Jubileumi köszöntés

Juhász Jánosné 
a hatosztályos képzésről

D. Anett

Bódi K.

D. A.

Jótékonysági bál volt a Szent Imre Tagiskolában

B. K.

B. K.
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Péter Zoltán igazgató az iskola képzési kínálata mellett a gya-
korlati oktatásról és a diákok szabadidős lehetőségeiről tartott 
tájékoztatót az általános iskola végzős diákjainak. Elmondta, a 
2018-2019-es évtől kezdve szakgimnáziumi, illetve szakközép-
iskolai képzésekre nyílik lehetőség az oktatási intézményben. 
Szakgimnáziumban a gépészet, informatika, turisztika és kereske-
delem-marketing, míg szakközépiskolában a gépészeti szakmák 
mellett kereskedelem és női ruhakészítő szakmákat tanulhatnak 
a diákok. Az iskolában érettségizők egyéves szakirányú technikusi 
képzésben vehetnek részt, míg azok, akik gimnáziumi érettségit 
szereztek, két év alatt juthatnak szakmához.

GYAKORLAT A gyakorlati képzés alapjainak elsajátítását 9. 
évfolyamon minden szakmában az iskola biztosítja a tanu-
lóknak. Ezt követően a 10. évfolyamtól a Mezőkövesden 
és térségében működő cégek, vállalatok és kereskedelmi 
egységek foglalkoznak a diákok gyakorlati képzésével. 

– Úgy gondolom, az iskola befejezését követően, ha a végzett ta-
nulóink közül mindenki dolgozni szeretne, akkor a 90%-uk el tudna 
helyezkedni a szakmájában Mezőkövesden. Olyan nagy mértékű a 
szakemberhiány, hogy akár több 100 embert is fel tudnának venni 
a helyi cégek és vállalkozások, ráadásul több cég is komoly fejlesz-
tésekre készül, így nekik további szakemberekre lesz szükségük 
– mondta Péter Zoltán igazgató, aki hozzátette, hogy nagyon jó és 
szoros kapcsolatot ápolnak a helyi vállalkozásokkal.

Az elnök mellett nyolc elnökségi tagot, valamint a háromfős felügyelőbi-
zottságot is megválasztotta a szervezet tagsága. Arról is döntöttek, hogy 
az országos képviselettel a továbbiakban is Tóth Imrét bízzák meg. 

BESZÁMOLÓ Az összejövetelen Tóth Imre elnök éves beszámolót tartott. 
Elhangzott, hogy a tavalyi évhez képest hárommal nőtt a létszám, így je-
lenleg 105 tagja van az idén fennállásának 131 éves évfordulóját ünneplő 
szervezetnek. Közülük 62-en főfoglalkozásúak, heten munkaviszony mel-
lett vállalkoznak, míg a nyugdíjasok száma 36 fő. Hangsúlyozta, hogy az 
ipartestületi hálózat a magyar gazdaság tükörképe, a, magyar iparosok 
mintegy 200 kézműipari szakmában tevékenykednek. Kiemelte, a hazai 
kisvállalkozások döntő jelentőségűek a foglalkoztatásban, munkahely és 
az adóbevételek megteremtésében, valamint a szakképzésben. Elmond-
ta, időt, pénzt és energiát áldoznak arra, hogy átadhassák tudásukat a 
következő generációk számára, viszont kevés az olyan fiatal szakember, 
aki szívén viseli a mezőkövesdi szervezet sorsát. Emellett beszélt a tech-
nikai fejlődésről is, amely a kisvállalkozásokat is érinti.

Felhívta mindenki figyelmét, hogy a lakossági szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban bátran forduljanak a mezőkövesdi szervezethez, mert tagjaik megbízha-
tóan dolgoznak, minőségi munkát végeznek és erre garanciát is vállalnak.

FEJLESZTÉSEK Dr. Fekete Zoltán polgármester beszédében elmondta, hogy 
az önkormányzat ahogy eddig is, a lehetőségeihez mérten a jövőben is 
támogatni fogja a kisvállalkozásokat. Elmondta, a helyi adóbevételek kis 
mértékben emelkedtek, ami azt mutatja, hogy a mezőkövesdi vállalkozások 
erősödnek. Beszélt arról, hogy a következő években több milliárd Ft értékű 
beruházások valósulnak meg a városban, mellyel kapcsolatban reményét 
fejezte ki, hogy sok helyi vállalkozás be tud majd kapcsolódni a kivitelezés-
be. Elmondta, hogy képzési, átképzési és szakképzési célokra jelentős ösz-
szeget nyert el a város és ez a IPOSZ számára is jó lehetőségeket jelenthet. 
Zárásként a szervezet jubileumot ünneplő tagjait jutalmazták.

Nyílt nap 
a Széchenyiben
Nyílt napot tartottak a Mezőkövesdi 
Széchenyi István Katolikus Középisko-
lában december 5-én.

Évet zárt az IPOSZ

Kollektív szerződést írt alá a Mezőkövesdi Tankerületi Központ és a 
Pedagógus Szakszervezet képviselője december 27-én. A 2018. január 1-jén 
hatályba lépő szerződés egyebek mellett a pedagógusok óraszámát, az 
ezekhez kapcsolódó díjazást, a munkavégzéshez szükséges feltételek bizto-
sítását szabályozza. A tankerület részéről Bozsikné Vig Marianna tankerüle-
ti igazgató, míg a szakszervezet nevében Drotárné Tamás Hermina járási 
titkár írta alá a szerződést.

Szerződést kötöttek

Tóth Imre látja el a következő öt évben is a IPOSZ 
mezőkövesdi szervezetének elnöki tisztségét, egye-
bek mellett erről döntöttek az évzáróval egybekö-
tött tisztújító közgyűlésen december 12-én.

JELENTKEZÉS Az iskola nem tart központi felvételi vizsgát, 
így az általános iskolások 6. és 7. év végi, valamint 8. félévi 
eredményeit számítják be a felvételi alkalmával. Azok, akik 
lemaradtak a nyílt napról, az iskola honlapján és facebook-
oldalán találhatnak bővebb információkat az oktatási intéz-
ményről és képzési kínálatáról.

Bódi K.

B. K.

A tájékoztató után a diákok meglátogatták az iskolában talál-
ható tanműhelyeket. Többek között az informatika, 

az autószerelő, a gépészeti és a szabó tanműhelyt tekintették 
meg. Ezt követően a kiállító cégek képviselőitől tájékozódhat-

tak a gyakorlati helyekről és munkalehetőségekről.

B. K.
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A szentmise reggel 8 órakor kezdődött a Szent László templomban, 
melyet dr. Medvegy János apát plébános celebrált. Prédikációjában 
felhívta a fiatalok figyelmét a szeretet, a hit és a várakozás fontos-
ságára az adventi időszakban. Megköszönte a diákoknak a templom 
díszítése során végzett munkáját.  Közreműködött az iskolai énekkar, 
s ezáltal ünnepélyesebbé, meghittebbé vált a szentmise. Ezt követően 
Péter Zoltán igazgató ismertette a nap további forgatókönyvét és 
mindenkinek áldott, meghitt karácsonyt kívánt. A templomból 
kivonulók ízletes mézeskalácsot kaptak ajándékba, amit kilencedikes 
turisztika és kereskedő szakos tanulóink készítettek Bukta Katalin 
tanárnő irányításával.

Ezután két helyszínen folytatódott a program: a Közösségi Házban, 
illetve a Széchenyi Katolikus Középiskolában, ahol két előadást 
hallgattak meg a jelenlévők. Az első előadást Vitalis Gábor szalézi 
szerzetes és a vietnámi származású Ferenc atya tartotta.

Gábor szerzetes a várakozás fajtáiról, azok fontosságáról és keresz-
tény megéléséről beszélt hallgatóinak. Előadásában hangsúlyozta a 
hit, a remény és a szeretet irányító szerepét. Rövid filmet mutatott be, 
amely az egyéni felelősségvállalást és a pozitív változásokat helyezte 
középpontba.

Ferenc atya a vietnámi adventi előkészületekről és az ottani iskolai 
rendszerről mesélt. Biztatta a jelenlévőket a szentmisék látogatására 
és a napi jó cselekedetek végrehajtására. Humoros, közvetlen stílusá-
val hamarosan a diákok kedvence lett.

Rövid szünet után a Mezőszemeréről érkezett Balázs József atya 
mesélt gyermekéveiről, saját tapasztalatairól. Szemléletesen mutatta 
be az Istennel való találkozás erejét, a krisztusi fényességet. Arra 
biztatta a diákokat, hogy cselekedeteivel, életével mindenki tükrözze 
Jézus életét, szeretetét. Arra hívta fel figyelmüket, hogy merjenek 
többet tenni és törekedjenek jónak lenni a mindennapokban.

Dr. Radványiné Fodor Valéria

Karácsonyi szentmise 
és lelki nap 
a Széchenyi Katolikus Középiskolában

December 22-én rendeztük meg idei első lel-
ki napunkat, amely az adventi időszakhoz 
kapcsolódott és a szeretetteljes várakozást 
helyezte középpontba.

Dr. Fekete Zoltán elmondta, első alkalommal hívták meg vá-
rosunk szépkorú lakóit a sportcsarnokba, hogy együtt ünne-
pelhessék a karácsonyt. Köszönetet mondott a mezőkövesdi 
nyugdíjasoknak a városban, illetve a városért végzett munkáju-
kért és hozzátette, Mezőkövesd azért tartozik a szerencsésebb 
települések közé, mert a idősebb korosztályok tagjai is aktívan 
részt vesznek a város életében.

A SZERETET ÜNNEPE Tállai András örömét fejezte ki, hogy az 
elmúlt évekkel ellentéteben ezúttal a sportcsarnokban ünne-
pelhetnek együtt, hiszen az önkormányzat így méltó módon 
tudja vendégül látni a mezőkövesdi szépkorúakat. Emellett a 
karácsony jelentőségéről, életünkben betöltött szerepéről és 
az ünnepi készülődés fontosságáról beszélt. 
Dr. Berkes László plébános a karácsonyi készülődésről, az 
advent időszakáról, valamint Betlehemről, Jézus születéséről 
osztotta meg gondolatait. 

– Karácsony a szeretet ünnepe és ezt a szeretet mi Jézus 
Krisztusban látjuk meg. Ő leveti a fényes ruháját, díszét és 
pompáját, mert szeret minket és eljön közénk, ráadásul a leg-
szegényebbek közé. Tanuljunk tőle most is és egész életünk-
ben – mondta dr. Berkes László.

FELLÉPŐK A gálaműsorban a Szent István Katolikus Általános 
Iskola tanulói és testvéreik, a Matyó Nagymama Klub Egye-
sület tagjai, valamint az Operett Színház két művésze, Bódi 
Barbara és Peller Károly lépett fel.

Az ünnepséget városunk önkormányzata, valamint a Jézus 
Szíve és a Szent László Egyházközségek mellett a Mezőköves-
di Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Szolgálat szervezte. 
A jelenlévő szépkorúak ajándékcsomagot és ízletes ebédet 
kaptak az ünnepségen. 

Több száz mezőkövesdi nyugdíjas vett részt az 
Idősek Karácsonyán december 15-én. Az ün-
nepi gálaműsorban Tállai András államtitkár, 
térségünk országgyűlési képviselője, dr. Feke-
te Zoltán polgármester és dr. Berkes László, a 
Jézus Szíve Egyházközség plébánosa mondott 
köszöntőt a Városi Sportcsarnokban.

Idősek Karácsonya

Bódi Krisztián

Közös ünneplés: Idősek Karácsonya
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MÁSODIK A Szent László templom előtti téren rendezett ünnepségen a Mező-
kövesdi Színészeti Egyesület tagjai mellett felléptek a Széchenyi István Katolikus 
Középiskola tanulói, a Bárdos Lajos Tagiskola diákjai és tanárai, valamint a Móra 
Ferenc úti Tagóvodába járó gyerekek. A gyertyát dr. Medvegy János plébános 
gyújtotta meg a városi koszorún december 10-én. A Katolikus Karitász mezőkö-
vesdi csoportjának tagjai ezúttal is várták az adományokat az „Egymillió csillag 
a szegényekért” elnevezésű jótékonysági akció keretében. Az ünnepség után a 
szervezők forró teával és forralt borral vendégelték meg a jelenlévőket.

HARMADIK A Matyó Kertbarát Egyesület tagjai által készített koszorú har-
madik gyertyáját december 17-én gyújtotta meg dr. Berkes László plébános 
a Jézus Szíve templom előtt. Ezt megelőzvén a templomban az Alapfokú 
Művészeti Iskola művésztanárai és növendékei – Csécsi Hajnalka, Rabi 
Zsófia, Korompai Ilona, Csiki Lilla, Mozer Attila, Novák Szironka és Katyina 
Boglárka – előadásában hallhattunk fúvós, vonós és billentyűs hangszereken 
eljátszott zeneműveket. Meghitt csengettyű-játékot mutattak be az emődi 
Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Harangvirág Csengettyű 
együttes tagjai, felkészítő tanáruk Ágoston Ildikó.

Advent időszaka Jézus születésének ünnepére való 
felkészülés. Az advent szó jelentése eljövetel, 
a latin adventus Domini kifejezéséből származik, 
ami annyit tesz: az Úr eljövetele.

Adventi gyertyagyújtások

ÜNNEPI MUZSIKA Hagyományos Karácsonyi Házimuzsikával várták az érdek-
lődőket az Alapfokú Művészeti Iskola művésztanárai és diákjai a zeneiskolában 
december 21-én. A családias, meghitt hangulatú koncerten felcsendült egyebek 
mellett az Ave Maria, valamint egy-egy Mozart, Debussy és Beethoven zenemű is. 

KONCERT Karácsonyi hangversenyt tartott a mezőkövesdi Szent László 
Fesztiválkórus december 26-án. A Szent László templomban rendezett ün-
nepi koncerten ismert karácsonyi dallamok csendültek fel és az ünnephez 
kapcsolódó versek hangoztak el.

KICSIKNEK Mintegy 400 fős óvodás és alsó tagozatos gyerekekből álló közön-
séget szórakoztatott a Kiss Kata zenekar, akik ismert nép- és karácsonyi dalokat 
játszottak december 11-én. Az énekesnő közös táncra is invitálta a kicsiket és a 
tanítónéniket a Közösségi Ház színpadára. 

TEADÉLUTÁN A betlehemállítás szokásairól tudhattak meg többet az érdeklődők 
a Matyó Múzeumban december 13-án. A témával kapcsolatban Kutás Marietta, 
a múzeum munkatársa tartott előadást, majd kötetlen beszélgetéssel, közös 
énekléssel, teázással zárult a program. A tradicionális olasz betlehemek mintájára 
egy bükkábrányi gyűjtő, Kovács Dezsőné Ilona nápolyi figuragyűjteményének a 
felhasználásával rendeztek be egy mini-tárlatot az időszaki kiállítóteremben. 

Az osztályok a bemutatkozáson felül keringőt, valamint színvonalas zenés, 
táncos és prózai produkciókat mutattak be. A mintegy másfél órás műsor-
ban különleges árnyjátékot is láthatott a közönség, ezen felül a diákok az 
iskola mindennapjait is bemutatták és humoros köntösbe bújtatva görbe 
tükröt állítottak tanáraik elé.

Az előadás után Juhász Jánosné tagintézmény-vezető köszöntötte 
a végzősöket, aki kiemelte, hogy a selmecbányai diákok több mint 
200 évvel ezelőtt olyan hagyományt teremtettek, amely a középisko-
lák egyik kiemelt eseményévé vált. Hangsúlyozta, hogy a szalagavatás 
a diákok életének egyik fontos állomása, hiszen a tanulók érettségi 
vizsga előtt állnak, amihez szükség van egyebek mellett tudásra, 
szorgalomra és kitartásra. A diákokat arra kérte, hogy pótolják az 
esetleges hiányosságokat és készüljenek fel megfelelően az érett-
ségire. Hozzátette, nagyon fontos, hogy célokat tűzzenek ki maguk 
elé és azt kívánta, hogy azokat érjék el minél hamarabb. A köszöntőt 
követően az osztályfőnökök tűzték fel a szalagot a diákok ruhájára. Az 
ünnepség különleges eseménnyel, egy eljegyzéssel zárult.

December 8-án tartották a mezőkövesdi Szent 
László gimnázium szalagavató ünnepségét, 
melynek keretében három végzős osztály diákjai 
adtak műsort a Közösségi Házban.

Gimis szalagavató

Az eddigi legsikeresebb nemzeti konzultációnak tekinthető a 
Soros-tervvel kapcsolatos véleménynyilvánítás – mondta el az 
államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője.

– Több mint 2 millió 300 ezer ember fejtette ki véleményét, 
elsöprő többségük pedig elutasította a Soros-tervet. Szeretném 
megköszönni mindenkinek, aki részt vett a nemzeti konzultáció kér-
déseinek megválaszolásában: a mezőkövesdiek is és a dél-borsodiak 
is kifejezték véleményüket, hogy nem kívánják, hogy a Soros-terv 
megvalósuljon Európában, vagy Magyarországon, de különösen itt, 
ahol mi élünk, a térségünkben – mondta a politikus. 

A kérdőívek feldolgozása még tart, ám már az eddigi eredmények is 
mutatják a rendkívül magas részvételt. A honatya a sajtótájékoztatón hang-
súlyozta, a Soros-terv elleni küzdelem oroszlánrésze most kezdődik.

A nemzeti konzultáció eredményeit 
és várható következményeit értékelte 
Tállai András december 21-én, Mezőkövesden 
tartott sajtótájékoztatóján.

Sajtótájékoztató

D. A. és B. K.

Közös városi gyertyagyújtás
Az érettségi küszöbén: hagyományos szalagtűzés

B. K.

Sz.B.Á.
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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
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 va-
sárnapján 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

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.

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

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): 
január 28-án (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) 

január 7–13-ig
SZENT LÁSZLÓ Gyógyszertár

(Mátyás király u. 108.) 

január 14–20-ig
ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár

(Szent László tér 2.)

január 21–27-ig
GLÓRIA Gyógyszertár
(Deák Ferenc u. 1/a)

Fogászati 
ügyelet

szombatonként 8–13 óráig

január 13.
Dr. Roszkos László, Gróf Zichy János u. 10/a

január 20.
Dr. Heéger László, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

január 27.
Dr. Kiss Ferenc, Kossuth 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 december 5. és január 2. 
között 2 házasságkötést és 27 halálese-
tet anyakönyveztek. Az alábbiak, illetve 
hozzátartozóik járultak hozzá a nevek 
közléséhez: 

Házasságkötés:
Szilágyi Tamás László 

– Sallai Nikolett Zsófia
Haláleset:

Márton Istvánné 78 éves, 
Vásárhelyi Zoltán László 65 éves,

Nagy Margit 91 éves,
Murányi János 96 éves,
Kaló Józsefné 92 éves,
Jacsó László 74 éves
mezőkövesdi lakos.  

17 órától: Tad, az uTolsó felfedező – 3d
magyarul beszélő, spanyol 
animációs kalandfilm, 85 perc, 2017

19 órától: eliT jáTszma
magyarul beszélő, amerikai krimi, 
140 perc, 2017

Moziajánló január 24. szerda 
Közösségi Ház

2018. január 1-től megváltozott a kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatás jogszabályi háttere. A 
társasházzá nem alakult és gazdálkodó szer-
vezet székhelyeként, telephelyeként, fióktele-
peként be nem jegyzett egylakásos ingatlanok 
kéményseprő-ipari sormunkáját innentől már 
a tulajdonosoknak – nagyrészt családiház-tu-
lajdonosoknak – kell kezdeményezniük, azon-
ban a társasházakban és a lakásszövetkezeti 
lakóépületekben élők számára továbbra is kö-
telező maradt a szolgáltatás és változatlanul 
sormunka keretében kerül elvégzésre.

Társasházi sormunkaterv Mezőkövesden:
2018. május 1–szeptember 30. között.

Kéményseprő-ipari tevékenység 
2018-ban Mezőkövesden
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január 16. kedd
16 órától Kormos Róbert Délvidéki barangolások című 
képzőművészeti kiállításának megnyitója a Közösségi Házban
január 19. péntek
10.30-tól 17.30-ig Véradás a Közösségi Ház C épületében
január 19–21. péntek-vasárnap
MATYÓ RÓZSA ÜNNEPE – több helyszínen (részletes program a hátoldalon)
január 28. vasárnap
10 órától Mezőkövesd Zsóry SE – Edelény sakkmérkőzés a Széche-
nyi István Katolikus KözépiskolábanKatolikus Középiskolában

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

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

Részletfizetési 
lehetőséggel!

Részletek és jelentkezés 
a 06 20/310-0109-es telefonszámon.

(Fizetett hirdetés)

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra hirdeti meg

a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. 2/2. szám alatti, 59 m2 alapterületű, 
2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 25. (csütörtök)

Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság.

A pályázatra vonatkozó írásbeli tájékoztató megtekinthető a Mezőkövesdi 
Közös Önkormányzati Hivatal földszinti hirdetőtábláján, a városi honlapon 
– www.mezokovesd.hu –, illetve átvehető a Mezőkövesdi Közös Önkor-
mányzati Hivatal, Mátyás király út 112. em. 28. számú irodahelyiségében 
ügyfélfogadási időben (tel.: 49/ 511-536). Dr. Fekete Zoltán

polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőkövesd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 4/2015. 
(II.26.)  önkormányzati rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat 
átvállalja azoknak a mezőkövesdi lakóhellyel rendelkező személyek háztartásá-
nak 60 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének egy hetes gyakorisággal 
történő elszállításának szemétszállítási díját, ahol kizárólag

a) öregségi teljes nyugdíjban részesülő, vagy
b) az Szt. 50. § (1) bekezdés ga-gb) pontjai szerint (alanyi jogú) közgyógy-
ellátásban részesülő, vagy 
c) az a) és b) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek élnek, vagy
d) az a) és c) pontban felsorolt feltételeknek megfelelő személyek, és 
kizárólag ezen személyek családjában élő gyámság-, gondnokság alatt álló 
személyek laknak; 

és:
a) akinek a kettő, vagy az ennél nagyobb létszámú családjában a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző hónap jövedelme alapján számított egy 
főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 550 %-át, 
2018. évben a 156.750 forintot.
b) aki egyedül él és a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap 
jövedelme alapján számított egy főre eső jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az 600%-át, 2018. évben 
a 171.000 forintot.

A kérelem benyújtásakor mellékelni szükséges

• A kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap nyugdíjszelvényének 
fénymásolatát ÉS a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött 
elszámoló lap fénymásolatát,

• Aki a nyugellátását folyószámlára utalással kapja, annak a kérelem 
benyújtását közvetlenül megelőző hónap bankszámlakivonatának eredeti, 
vagy másolati példánya, ennek hiányában a számlavezető bank igazolása 
a jövedelemről ÉS a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött elszá-
moló lap fénymásolatát,

(pl.: Aki januárban nyújtja be a kérelmét, annak a december havi nyugdíjas 
szelvénye, vagy számlakivonata szükséges a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
megküldött elszámoló lap fénymásolatával együtt.)

A kérelmek beadási határideje: 2018. január 31.
Dr. Fekete Zoltán

polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
A 2018. ÉVI SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI 

TÁMOGATÁSÁRÓL

Meghívó
a Matyó Kertbarát Egyesület

FARSANGI BATYUS BÁLJÁRA 
A bál időpontja: 2017. 01. 13. 19 óra 

Helye: Közösségi Ház táncterem 

ÉLŐZENE – Satelit zenekar

Kérjük, öltsön egy jelmezt magára!
A legötletesebb jelmezek díjazásban részesülnek.

Asztalfoglalás:
30/936-5078; 
70/698-4183
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SPORTKALAUZ

Együttesünk tagjai – a sérülés után 
lábadozó Gohér Gergő és Szeles 
Tamás kivételével – január 9-én és 
11-én két-két edzésen, míg 10-én és 
12-én egy-egy edzésen vettek részt. 
A hetet fizikai felmérő zárja január 
13-án. Az első bajnoki találkozóju-
kat február 24-én játsszák majd le 
labdarúgóink, amikor is a Puskás 
Akadémia érkezik városunkba.

ÚJ KÖZÉPPÁLYÁS Bognár István 
személyében új játékos érkezett 
Mezőkövesdre. A 26 esztendős 
középpályás korábban két évig, a 
2012-2013-as és a 2013-2014-es 
szezonban futballozott Mezőkö-

vesden, míg legutóbb a Ferencvá-
rosban játszott. A labdarúgó, akit 
december 22-én sajtótájékoztató 
keretében mutattak be, 2018. júni-
us 30-áig erősíti együttesünket.

– Korábban két szép évet 
töltöttem itt, nagyon örülök, hogy 
visszajöhettem. Egyszer már volt 
egy kiesésem a csapattal, ezt nem 
akarom újra átélni, mindenkép-
pen szeretném hozzásegíteni a 
csapatot a bennmaradáshoz. Úgy 
gondolom, hogy ez egy nagy és 
szép feladat, ennek is köszönhető, 
hogy itt vagyok – mondta Bognár 
István, aki hozzátette, pozitív ér-
zésekkel jön vissza, mivel NB II-es 
bajnoki címet szerzett a csapattal 
és ez örök élmény számára, ráadá-
sul itt lett stabil NB I-es játékos is.

A stadionról elmondta, hogy 
ellenfélként játszott már benne 
azóta, amióta teljesen elkészült, 
véleménye szerint egy nagyon jó 
hangulatú katlan lett és nagyon 
várja, hogy újra pályára léphessen 
benne.

Fizikai felmérővel és egy edzéssel kezdte 
meg a felkészülést a Mezőkövesd Zsóry FC 
a tavaszi szezonra január 8-án.

Elindult a munka

ÓAM-Ózdi KC – Mezőkövesdi KC 30-27 (15-11)
A megyei rangadón 10 percig fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd az 
észak-borsodi gárda 5-5 után egy 6-0-ás sorozattal rukkolt ki, és ez az előny 
kitartott a szünetig. Fordulást követően az MKC mindent megpróbált a fordítás 
érdekében, de sok pontatlanság és technikai hiba tarkította a játékát. Ennek 
ellenére a játékrész derekán 22-20-ra felzárkóztak kéziseink, viszont ettől 
jobban nem sikerült megközelíteni az ózdiakat, akik megérdemelten tartották 
otthon a bajnoki pontokat.

Kézilabdázóink 17 ponttal a 3. helyről várhatják a tavaszi folytatást. 
Az MKC legközelebb a Mizse KC otthonában lép pályára bajnoki mérkő-
zésen február 3-án.

VÁLOGATOTT Meghívót kapott a magyar férfi kézilabda B válogatott összetartá-
sára Menyhárt Máté, az MKC szélsője. A január 8–13. között szervezett győri edző-
táborban napi két edzésen vettek részt a keret tagjai, valamint két felkészülési 
mérkőzést játszottak Szlovákia ellen.

Vereséget szenvedett a Mezőkövesdi KC Ózdon az 
NBI/B-s Kézilabda-bajnokság Keleti csoportjának őszi 
záró fordulójában december 16-án. 

Pont nélkül maradtak

Számos úszásnemben előzték meg a hazai versenyzők a Salgótarján-
ból és Szerencsről érkezett úszókat a Városi Tanuszodában rendezett 
megméretésen, melynek elsődleges célja a sportág népszerűsítése és 
a már meglévő sportbaráti kapcsolatok erősítése volt. – Öt úszásnem-
ben – gyors, mell, hát, pillangó és vegyes – 50 és 100 méteres távokon, 
illetve a váltókban 4x25 és 4x50 méteres távokon úsztak a gyerekek. 
Minden számban indult hazai versenyző, volt aki mind az öt egyéni-
ben és váltóban is úszott. Nagyon szép eredmények születtek, büszke 
vagyok a gyerekekre – mondta el Polgár Sipeki Éva, a verseny elnöke, a 
Mezőkövesd Zsóry SE Úszószakosztály vezetője.

A Városi Tanuszoda második alkalommal adott otthont úszóverseny-
nek, a december 9-ei megméretést Molnár Istvánné önkormányzati 
képviselő nyitotta meg, aki köszöntötte a gyerekeket, majd hangsúlyozta 
az úszás és a sport fontosságát, valamint mindenkinek sok sikert kívánt. 
Az összesen 91 fő részvételével lezajlott kupán 2001-2010-es korosztály-
ban indultak a gyerekek. Az érmek nagy része itthon maradt, a kövesdi 
úszók összesen 44 arany, 35 ezüst és 28 bronz érmet szereztek, a lányok 
közül Prókai Blanka (2001), a fiúk közül pedig Seres Milán (2006) volt a leg-
eredményesebb. Salgótarjánból Kiss Dominika (2004), Szerencsről Varga 
Petra (2005) számára volt a leggyümölcsözőbb a verseny.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a fiatal 
kövesdi sportolók a 16. alkalommal megrende-
zett MSE Zsóry Kupán.

Éremeső

Bravúros döntetlen... 
A legoptimistábbak sem fűztek reményt az aktuálisan 2. helyen álló 
Szirmabesenyői SSE elleni pontszerzéshez a sakkbajnokság 6. fordulójá-
ban. A papíron 10 táblán is erősebbnek látszó ellenféllel szemben a tisztes 
helytállás lehetett a reális cél. A várakozáshoz képest azonban kellemes 
meglepetést szerzett csapatunk, ugyanis a 3 szép győzelem mellett 
sikerült 6 értékes döntetlent kiharcolni. Ezek közül is kiemelkedik Barabás 
Tibor remije egy több mint 300 Élő-ponttal magasabb értékszámmal 
rendelkező nemzetközi mester ellen. Együttesünk az eddig megszerzett 7 
pontjával a mezőny első felében tanyázik, a 6. helyet foglalja el a tabellán.    

Győzött: Sallai János, Hunkó György és Pap Kristóf      
Döntetlen: Becskei Zoltán, Barabás Tibor, Hevesi Zoltán, Zelei Zoltán, 
Hajnal Gyula és Pap Máté 
Játszottak  még: Hegedűs Rafael, Kántor József és Póta Lajos      

A következő fordulóban, 2018. január 28-án, vasárnap 10 órától a 
táblázat 2. helyén álló Edelényi VSE-t látjuk vendégül a Mezőkövesdi 
Széchenyi István Katolikus Középiskolában.

Bognár István Bódi Krisztián

bokri

D. A.

Dr. T. B.
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SPORTKALAUZ

Minimum 300.000 Ft 
fizetéssel, keressük 

a legjobb 
üzletkötőket, 

vagy akik a legjobbak akarnak 
lenni, friss nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk! 

Egyhetes ingyenes 
bentlakásos 

átképzéssel készítjük fel 
a munkatársakat.

Info: www.domusmed.hu
vagy 20/238-2400.

(Fizetett hirdetés)

(Fizetett hirdetés)
(Fizetett hirdetés)

FALINAPTÁR 
Megjelent az önkormányzat idei városi falinap-

tára. A kiadvány 1500 Ft-ért vásárolható meg 

a Városi Könyvtárban, a Városi Galériában, a 

Matyó Múzeumban, a Hajdu Ráfis János Mező-

gazdasági Gépmúzeumban, valamint a Mező-

kövesdi Média Nonprofit Kft. irodájában.
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Január 19. (péntek)

16.00 Szellemi örökségeink nyomában
 kiállításmegnyitó a Matyó Múzeumban
19.00 Dűvő koncert a Közösségi Ház 
 emeleti nagytermében
19.40  Kissing Roses divatbemutató  
20.00  Viseletes bál – táncház

Január 20. (szombat)

10.00  Helytörténeti sarok, 
 kézműves foglalkozás a Városi Könyvtárban
12.00 Matyó ételek ebéd kínálata 
 a Rózsa Étteremben és a Turul Sörözőben
16.00 Gálaműsor nyilvános főpróbája 
 a Közösségi Házban 
19.00 Gálaműsor a színházteremben 
 (Előzetes helyfoglalás szükséges!)
 Fellépnek: 
 Mezőkövesd, Tard, Szentistván hagyományőrzői, 
 a Nemzeti Táncegyüttes szólistái
 Kísér: a Dobroda zenekar
 Műsorvezető: Morvai Noémi

Január 21. (vasárnap)

10.00–14.00 Hagyományok, házak, 
 hangulatok a Hadasban
 Kézművesség, viseletbe öltözés, 
 forralt bor és pálinka kóstoló 
 a tájházakban


