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lélekképek
petrik Éva és Bakos Natália 

fiatal képzőművészek tárlata 
nyílt meg január 23-án. a rózsa 
Étteremben a két alkotó figurá-

lis festményei láthatóak.

A mezőkövesdi Petrik Éva 
és az egri származású Bakos 
Natália az Eszterházy Károly 
Főiskola rajz- és vizuális kom-
munikáció szakának jelenlegi, 
illetve egykori hallgatói. A két 
alkotó több egyéni és csopor-
tos kiállításon van már túl. 
Mindkettőjükre a figurális áb-
rázolás jellemző. 

A tárlatot ünnepélyes keretek között 
Szurcsik József, Munkácsy-díjas kép-
zőművész, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem rektorhelyettese nyitotta meg, 
aki beszédében részletesen bemutatta 
a két fiatal kortárs alkotó munkásságát, 
jellemzőit. Kiemelte, hogy mindkét fiatal 
a lelkéből fest, a lelkük szólal meg a ké-
peiken. A képzőművész a két lány mun-
kái közötti különbséget abban látja, hogy 
Bakos Natáliára jobban hatnak a külsősé-
gek, míg Petrik Éva erőteljesebben fejezi 
ki az érzelmeket. A kiállítás február 28-
áig tekinthető meg.

Petrik Éva: Tavasz

Bakos Natália: Etetés

utazás a könnyűzene világába

simon & Garfunkel est címmel 

nagy sikerű, könnyűzenei 

koncertet adott Jobbágy Bence 

és Méhes adrián 

a Mezőkövesdi alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény 

hangversenytermében 

január 29-én.

Petrik Éva, Bakos Natália és Szurcsik József

Mozerné Horga Stefánia tagintézmény-vezető köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, a Városi Zeneiskola megalapításának 50 
éves évfordulója alkalmából hívták életre a „Régi növendékek” koncertsorozatot. Ezúttal Jobbágy Bence mutatta be gitár- és énektudá-
sát. A zenész mintegy 10 évet töltött a fél évszázados zeneiskola falai között, ahol Heéger Lászlóné és Kovács Sándor művésztanárok 
tanították. A koncert előadói tavaly alapították meg a Muriel zenekart, majd a Simon & Garfunkel dalokat játszó Kodachrome duót. 

A kéttagú formáció előadásában az 1960-as és '70-es évek könnyűzenei világa elevenedett meg a koncertteremben. A tehet-
séges előadók a beat és a rock and roll műfaj egyik kimagasló duója, a Simon & Garfunkel dalait szólaltatták meg. A kiváló 
hangulatú, majdnem kétórás koncert során olyan közismert, örökzöld dalok csendültek fel, mint a Mrs. Robinson, a Sound 
of Silence, vagy a Bridge Over Troubled Water. 

mozsár

B. Krisztián
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Lélek-képek 
Utazás a könnyűzene világába
Együtt farsangoztunk a Bárdosban
Képviselő-testületi ülés
Kormányzati támogatás 
Mezőkövesd továbbfejlődéséért
Javuló körülmények
Támogatás munkahelyekre
Kibővült térfigyelőrendszer
Rezsifórum Mezőkövesden
Hagyományőrzés és értékteremtés
Akciókkal csalogatják a fürdőzőket 
A JAZZ a legnagyobb szabadság
Esküvői szolgáltatók kiállítása Mezőkövesden
Kinevezték a tagokat
Felvételizőknek segített 
a Járási Hivatal Okmányirodája
Istvánffy Gyula mezőkövesdi kapcsolata
Olvasói levél
Száz éve született a kiváló szentistváni költő
K-val hazafelé
Közhírré Tétetik
Fontos kövesdi sikerek
Jól sakkoztak a kövesdiek
Közeledik a rajt
Bükkzsérci siker

Hagyományainkhoz híven ismét vártuk farsangi mulatságunkra a vá-
ros minden nagycsoportos óvodását. Iskolánkat, tantermeinket far-
sangi díszbe öltöztettük és változatos programokat állítottunk össze.

Ezen a vidám délelőttön, nagy örömünkre, több mint 150 kisgyermek vett részt 
színes foglalkozásainkon. A kis óvodások megnézhették a negyedikes gyerekek 
jelmezes műsorát, ahol egy fergeteges álarcosbál izgalmait élhették át. A sorver-
senyeken a kicsik is kipróbálhatták ügyességüket, vetélkedtek az iskolás gyere-
kekkel a jutalmakért. A kézműves műhelyekben olyan tárgyakat készítettek kis 
vendégeink, amelyek kapcsolódnak a farsangi szokásokhoz, és amit mindenki 
hazavihetett emlékbe.

Az ovisok megismerkedtek iskolánk fontos taneszközével, az interaktív táblával. 
Az első rácsodálkozás után készségfejlesztő feladatokat oldottak meg, illetve játsza-
ni is megtanultak a varázstáblával.

A boldog délelőtt gyorsan elrepült, a jókedvű, mosolygós vendégek ajándékaik-
kal és sok élménnyel indultak vissza az óvodába. 

Reméljük, jövőre találkozunk velük a Bárdos Tagiskola első osztályában!

a farsang a vízkereszttől (január 6.) 
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig 

tartó időszak elnevezése, 
amelyet hagyományosan 

a vidám 
lakomák, bálok, 

mulatságok, 
népünnepélyek

 jellemeznek. 

Játék az iskolában

Érdekes feladatok, vidám, farsangi vetélkedok,,

sz. M. Cs.
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városháza 300 millió forint támogatást kapott Mezőkövesd a Kormánytól. az erről szóló 
támogatási szerződést január 29-én a képviselő-testületi ülés elején írta alá tállai 
andrás önkormányzati államtitkár és dr. Fekete zoltán polgármester.

képviselő-testületi ülés
Az idei év első képviselő-testületi ülé-
sén elsőként dr. Fekete Zoltán felolvasta 
a Belügyminisztérium levelét, amely ar-
ról szól, hogy a Kormány újabb egyedi 
támogatásként 300 millió forintot ítélt 
oda városunknak.

Tállai András államtitkár gratulált 
Mezőkövesd sikeréhez, a jelentős for-
ráshoz, majd aláírták a támogatásról 
szóló szerződést. 

praXIsVásárlás A nyílt ülés ezt követő-
en a polgármesteri tájékoztatóval, majd 
pedig rendeletek módosításával folytató-
dott. Elsőként a mezőkövesdi egészség-
ügyi alapellátás hosszú távú biztosításáról 
szóló rendeletet tárgyalták. A korábbiak-
tól eltérően ezentúl az önkormányzat a 
Mezőkövesden letelepedni szándékozó 
és városunkban alapellátásban munkát 
vállaló háziorvosoknak a praxisvásárlását 
követő első 3 év helyett, az első 5 évben 
nyújthat majd támogatást a működési 
költségek enyhítésére. A bérleti és köz-
üzemi díjak, üzemanyagköltségek finan-
szírozására fordítható támogatás mértéke 
maximum havi 50.000 Ft lehet. 

A házasságkötések és a bejegyzett 
élettársi kapcsolatok létesítésének en-

gedélyezéséről és szolgáltatási díjairól 
szóló önkormányzati rendelet árai há-
rom éve változatlanok. Az évek során a 
megváltozott igények figyelembe véte-
lével alakították ki az új díjtételeket: az 
anyakönyvvezető hivatali helyiségen kí-
vüli és hivatali munkaidőn kívül történő 
eseményen való közreműködéséért 30 
000 Ft+ÁFA összeget, az anyakönyvve-
zető hivatali helyiségen kívüli és hivatali 
munkaidőben történő közreműködésé-
ért 20 000 Ft+ÁFA díjat kell fizetni. Az 
anyakönyvvezető hivatali helyiségében, 
hivatali munkaidőn kívül történő esemé-
nyen való közreműködése alapszolgálta-
tással 5000 Ft+ÁFA, ünnepi szertartással 
10 000 Ft+ÁFA összegbe kerül.

A városatyák megtárgyalták és elfo-
gadták az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetésének első olvasatát, valamint a 
2013-as költségvetés módosítását is. 

aDÓssáGátVállalás A grémium 
meghozta az adósságkonszolidáció 
végrehajtásához szükséges képviselő-
testületi döntést, amelyre azért volt 
szükség, hogy az önkormányzat teljes 
adósságának állam által történő átvál-
lalása megtörténhessen.

A következő napirend a mezőkövesdi re-
pülőtér bérleti szerződésével kapcsola-
tos intézkedések megtételéhez szükséges 
testületi döntés meghozatala volt. Mező-
kövesd, Mezőkeresztes és Miskolc város 
önkormányzatai, illetve polgármesterei 
többszöri levélben történő megkeresése 
és a személyes megbeszélések ellenére 
nem történt előrelépés annak ügyében, 
hogy a bérlő teljesítse a szerződésben 
foglaltakat, kifizesse az elmaradt bérleti 
díjakat. A folyamatosan eredménytelen 
megkeresések miatt most a képviselő-
testület arra hatalmazta fel a polgármes-
tert, hogy kezdeményezze a bérlővel a 
2008. április 30-án megkötött bérleti 
szerződés rendkívüli felmondással való 
megszüntetését, az ahhoz szükséges in-
tézkedéseket tegye meg, valamint a re-
pülőtér esetleges további hasznosítására 
vonatkozó tárgyalásokat is megkezdje. 

A nyílt ülés utolsó részében a vá-
rosatyák megvitatták és elfogadták a 
Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást, a civil szervezetek, egy-
házak támogatására vonatkozó pályázat 
kiírást, valamint a március 15-ei ünnep-
ség programját. 

kormányzati támogatás 
Mezőkövesd továbbfejlődéséért
a Kormány decemberi ülésén határozatban döntött a helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten 
belül előirányzat-átcsoportosításról az egyes önkormányzatok feladatainak támogatása érdeké-
ben. az erről szóló kormányhatározat alapján Mezőkövesd Város Önkormányzatának 300 millió 
forint utólagos elszámolási kötelezettség melletti támogatást ítéltek oda.

Tállai András államtitkár gratulált a városnak és elmondta, hogy ez a támo-
gatás annak köszönhető, hogy a Kormány elfogadta azt a határozatot, amely 
arról szól, hogy egyedi támogatást nyújtanak az önkormányzatoknak, főként 
fejlesztési célból. „Örülök annak, hogy Mezőkövesd szépítése, fejlesztése évek 
óta folyamatos, ilyen például a nemrégiben befejezett szennyvízberuházás 
vagy az idén elkezdődő fürdőfejlesztés, illetve a Rendelőintézet bővítése, fel-
újítása. Ezen pályázati forrásból megvalósuló beruházások, valamint önálló 
fejlesztések önerejének biztosítására is hasznos lehet a Kormány által a város-
nak ítélt támogatás. Ez a forrás hozzájárul ahhoz, hogy ne csak a múltban és 
a jelenben fejlődjön a város, hanem ez a tendencia a jövőre nézve is folytatód-
ni tudjon” – tette hozzá az államtitkár. 

Dr. Fekete Zoltán polgármester megköszönte a Belügyminiszté-
rium, a Kormány támogatását, hozzátéve, hogy a képviselő-testü-
let felelős döntése alapján ez a forrás a város továbbfejlődését fogja 
majd szolgálni.

Molnár zs.

M. zs. A szerződést a január 29-én megtartott képviselő-testületi 
ülésen írta alá Tállai András, a Belügyminisztérium 

önkormányzati államtitkára és dr. Fekete Zoltán polgármester
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javuló körülmények
Immár 10. alkalommal rendezte meg a BoKIK Mezőkövesdi Ki-
rendeltsége hagyományos évértékelő összejövetelét.

Sebéné Tóth Erzsébet, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara mezőkövesdi irodájának vezetője kö-
szöntötte a megjelenteket, majd  
dr. Fekete Zoltán polgár-
mester mondott beszédet. 
Kiemelte a Kormány által 
biztosított adósságkon-
szolidáció jelentőségét, 
a hatékony és hasznos 
közmunkaprogram helyi 
eredményeiről, valamint 
az elmúlt esztendőben be-
folyt adóbevételekről beszélt, 
amely a korábbi évekhez hasonlóan 
alakult. A polgármester ezt követően felso-
rolta a megvalósult projekteket (az Egri úti 
Tagóvoda bővítése, a Városi Sportcsarnok, a 
Polgármesteri Hivatal, a Kollégium, a Gim-
názium energetikai beruházása, az Idősek 
Klubjának felújítása). „Ezek összértéke mint-
egy 2,3 milliárd forint, amelyből mintegy 2 
milliárd 250 millió forintot európai uniós 
pályázatokon támogatásként nyert a város. 
Ha azokat a pályázatokat is hozzáadjuk, 

amelyek nyertek, de még nem kezdődött el 
a kivitelezésük – ilyen a Városi Rendelőin-
tézet felújítása, a Mező Ferenc Tagiskola 

energetikai korszerűsítése, a Zsóry 
fürdő fejlesztése –, akkor ezek 

összértéke meghaladná a 4 
milliárd forintot. Az eu-
rópai uniós projektek ke-
retében megvalósuló be-
ruházások kivitelezői sok 
esetben mezőkövesdi cégek 

voltak. 2013-ban mintegy 
1,4 milliárd forint bevételt 

tudhattak magukénak a kövesdi 
vállalatok ezen pályázatok megvalósí-

tásából” – emelte ki a városvezető. 

staBIlItás Bihall Tamás, a BOKIK el-
nöke a gazdaság országos és megyei vi-
szonyait vázolta fel. Kiemelte, hogy mind 
országos, mind pedig megyei szinten 
stabilitás, sőt növekedés jellemzi a gaz-
daságot, amely a Kormány pozitív gaz-
daságpolitikájának, gazdaságélénkítő 
intézkedéseinek köszönhető. 

„Valamelyest emelkedett hazánkban a 
belső fogyasztás. A megyében az elmúlt 
esztendőben gyarapodott a vállalkozá-
sok, cégek száma. Javulást fog hozni az 
is, hogy az Európai Unió 2014–2021. 
közötti időszakra szánt költségvetését 
ebben az évben tervezik meg, amely so-
rán több forrás jut majd a gazdaságfej-
lesztésre, több lehetőség lesz a tervezés-
re. Mezőkövesd üde színfoltja a megye 
gazdaságának, hiszen jól használja ki a 
pályázati lehetőségeket, a cégek, válla-
latok is megtalálják a településen a szá-
mításaikat” – mondta el Bihall Tamás. 

A rendezvény zárásaként Kerékgyártó 
László, a Mezőkövesdi Járási Hivatal ve-
zetője mondott pohárköszöntőt. 

Járási munkáltatói fórumot rendeztek Mezőkövesden január 24-én, 
melyen egyebek mellett a munkahelyteremtő beruházások

 támogatásáról kaphattak hasznos információkat a munkáltatók.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 
nyílt jellegű pályázatot hirde-

tett a mikro-, kis- és középvállalko-
zások munkahelyteremtő beruházá-
sainak támogatására január 9-én. A 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) 
foglalkoztatási alaprész 2014. évi 
központi keretéből összesen 13 mil-
liárd Ft támogatási keretösszeg áll a 
pályázók rendelkezésére.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontja és a Járási Hivatalok járási 
munkaügyi kirendeltségei fórumso-
rozat keretében ismertetik a munka-
helyteremtő pályázat benyújtásával, 
valamint a támogatásokkal és prog-
ramokkal kapcsolatos tudnivalókat a 
munkáltatóknak.

„Fontos információ, hogy a mun-
kahelyteremtő beruházások támoga-
tására február 14-éig pályázhatnak a 
munkáltatók, továbbá a pályázatokat 
Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjába kell benyújtani” – emelte 
ki Bollók Zoltán, BAZMKH Mezőkö-
vesdi Járási Hivatal Járási Munkaügyi 
Kirendeltségének vezetője.

EGYÉB táMoGatásoK A munkáltatók 
ezen felül többféle hozzájárulási lehe-
tőséget is igénybe vehetnek. A mun-

kaügyi kirendeltségen minden évben 
elérhetők a TÁMOP-os munkahely-
bővítő támogatások, továbbá a nők 40 
éves munkaviszonyának megszerzésé-
hez is lehet hozzájárulást igénybe ven-
ni, melyet április 30-áig kell igényelni. 
A későbbiekben magyar forrású támo-
gatások is várhatóak.

MuNKaVÉDElEM A fórum keretében a 
BAZ. Megyei Kormányhivatal Munka-
védelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének munkatársai a munkavéde-
lemről, a munkaviszony létesítéséről 
és az idén várható munkaügyi ellenőr-
zésekről tájékoztatták a jelenlévőket. 

A támogatási lehetőségekről, vala-
mint az aktuális hírekről és közérdekű 
információkról a Mezőkövesdi Járási 
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-
ségén, valamint a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal honlapján, a munka.hu oldalon 
kaphatnak bővebb tájékoztatást.

„az euró-
pai uniós projektek 

keretében megvalósuló 
beruházások mezőkövesdi 
kivitelezői tavaly mintegy 

1,4 milliárd forint 
bevételt tudhattak 

magukénak”

Támogatás 
munkahelyekre

M. zs.

B. K.
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77 millió forint értékben összesen 67 térfigyelő-
kamerapontot alakítottak ki a kistérség nyolc 
településén. Mezőkövesden így már 17 kamera 
rögzíti az eseményeket a város területén. 

A mezőkövesdi kistérségből nyolc telepü-
lés a 4/2012. (III.1) BM rendelet alapján 
pályázatot nyújtott be önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó központosított előirányzatból 
származó támogatásra, a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósí-
tására térfigyelőrendszer bővítésére.

A nyertes pályázat révén Sály, 
Szentistván, Tard, Kács, Borsodivánka, 
Tiszavalk, Tiszabábolna és Mezőkövesd 
térfigyelőrendszere bővülhetett tovább.

Kistérségi szinten összesen 67 kame-
rapontot alakítottak ki, összesen több 
mint 76 millió forint értékben, melyhez a 
települések mintegy 15 millió forint ön-
erőt tettek hozzá. A fennmaradó részt, 
azaz a mintegy 61 millió forintot a Bel-
ügyminisztérium biztosította.

A beruházás megvalósításának lezárá-
saként január 30-án ünnepélyesen is átad-
ták a kibővített térségi kamerarendszert, 
ahol elsőként Tállai András, a Belügymi-

nisztérium önkormányzati államtitkára, 
országgyűlési képviselő mondott beszédet. 
„Ha visszatekintünk 2010-re és az azóta el-
telt négy évre, és számot vetünk azzal, hogy 
a rendőrség, a polgárőrség, az önkormány-
zatok mit tettek a közbiztonság javulásáért, 
szembetűnő és érzékelhető a pozitív válto-
zás. Közös munkával el kellett azt érni, hogy 
az emberek újra bízzanak a rendőrségben. 
Mára ez megtörtént. Ez nem azt jelenti, 
hogy nem történik több bűncselekmény, de a 
rendőrség tudja a dolgát, az elkövetők pedig 
előbb-utóbb felelnek tetteikért. Az azokért 
járó büntetés pedig az eddigieknél szigo-
rúbb” – mondta el az államtitkár.

Tállai András arról is beszélt, a követ-
kező cél, feladat, hogy a településeken ki-
alakított rendszereket összekapcsolják.

Szerencsi Árpád rendőr alezredes, a 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kapi-
tányságvezetője ismertette, hogy eddigi 
munkájuk során is többször volt segít-
ségükre a kiépített kamerarendszer. Szá-

mos esetben a felvételek alapján érték 
tetten a rongálókat, illetve sikerült elfogni 
a bolti lopás tetteseit. Mint mondta, a 17 
mezőkövesdi kamerapont képeinek foga-
dására a Rendőrkapitányság épületében 
külön bejáratú helyiséget alakítottak ki, 
ahol a monitorok figyelését a polgárőrség 
bevonásával végzik. A Rendőrkapitányság 
állománya áprilisban 7 fővel gyarapodik, 
amelynek hatása nemcsak Mezőköves-
den, hanem a kapitánysághoz tartozó te-
lepüléseken is érezhető lesz majd.

Az ünnepségen részt vettek az érin-
tett települések polgármesterei, valamint 
a B-A-Z. Megyei Rendőrfőkapitányság  
részéről dr. Mecser Tamás rendőr ezre-
des, rendőrfőkapitány-helyettes.

Az esemény zárásaként Tállai And-
rás államtitkár, dr. Fekete Zoltán pol-
gármester és Szerencsi Árpád rendőr 
alezredes, kapitányságvezető ünnepé-
lyes szalagátvágással átadta a kibővült 
térfigyelőrendszert.

Rezsifórum Mezőkövesden
Tovább csökkenti a rezsiköltségeket a Kormány. A tervek szerint áprilisban a 
gáz ára 6,5, szeptemberben az áram ára 5,7, októberben a távhőé 3,3 százalék-
kal fog kevesebbe kerülni.

Ebben a témában tartott fórumot Mezőkövesden január 
30-án Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányza-
ti államtitkára, országgyűlési képviselő és dr. Budai Gyula, 
a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

A fórum előtt megtartott sajtótájékoztatón Tállai 
András elmondta, fontos, hogy az emberek támogassák 
a kormány ez irányú terveit, intézkedéseit, mert akár ve-
szélybe is kerülhet a csökkentés megvalósítása. Az önkor-
mányzati államtitkár hangsúlyozta, hogy a decemberben 
elfogadott, az önkormányzatok működését, a települé-
sek fejlesztését szolgáló pluszforrások is azt jelzik, hogy 
a Kormánynak fontosak a vidéken élő emberek, elismeri 
a kistelepülés állampolgárait, számít rájuk. 

Dr. Budai Gyula államtitkár a tájékoztató keretében 
elmondta, hogy a Kormány egyik legjobb döntése az 
volt, hogy nem a lakosságra rótt ki plusz terheket, ha-
nem a multikat, a bankokat és a szolgáltatókat adóz-
tatta meg. Ezekből a különadókból sikerült stabilizálni, 

illetve növekvő pályára állítani a magyar gazdaságot.  
„A 2010-es választások után olyan országot vett át a 
második Orbán-kormány, ahol az államadósság 83%, a 
munkanélküliségi ráta 11,5%, a GDP mínuszban volt. A 
Kormány visszafizette a korábbi ciklusokban felvett IMF-
hitelt, 2013-ban kikerült az ország a túlzott deficiteljárás 
alól, amely alól 2004. óta nem tudott kikeveredni. A mun-
kanélküliség az elmúlt négy év alatt 2% alá csökkent, 250 
ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, a családokat pe-
dig az adókedvezmény, a GYED extra, az egykulcsos adó 
révén megerősítette. A rezsicsökkentés során pedig 2013 
novemberéig 20%-kal csökkentette az állam a gáz-, a vil-
lany és a távhő árát, illetve 10%-kal csökkent a csatorna, 
a szennyvíz, a palackos gáz ára. A frakció döntése alapján 
2014. április 1-jétől további 6,5%-kal csökken a gáz, az 
áram és a távhő ára. A választás után is tervezik a prog-
ram folytatását” – emelte ki a négy év legfontosabb 
eredményeit dr. Budai Gyula. 

A politikus hangsúlyozta, hogy a 2014. áprilisi választásnak 
több tétje van. Elmondta, hogy a mostani nyilatkozatok 
alapján a korszakváltó baloldal el akarja törölni a 2014. 
áprilisi választás után a rezsicsökkentést, a családi adóked-
vezményt, a GYED extrát és minden, a családok számára 
kedvező intézkedést. Ennek elkerülése érdekében kérik az 
emberek, az állampolgárok támogatását, hogy meg tudják 
védeni a Kormány által meghozott, illetve a lakosság szá-
mára biztosított vívmányokat. 

kibővült 
térfigyelőrendszer 

M. zs.

Dr. Budai Gyula hangsúlyozta, a választások 
után tervezik a rezsicsökkentés folytatását

M. Zsanett
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Hagyományőrzés és értékteremtés

híMzÉs a matyó hagyományok ápolása, megőrzése nagyon fontos feladat. 
az önkormányzat 2012-ben nyújtott be pályázatot a startmunkaprogramra, 
melynek keretében 11 fő folytat hagyományőrző tevékenységet.

A közfoglalkoztatási programon belül a 
népművészeti értékek megőrzését célzó 
elem 2013. március 1-jén indult. A bedol-
gozói jellegű rendszer keretében képzett 
varrónők dolgoznak, akik tevékenységük-
kel a népművészeti hagyományokon túl 
hűen megőrzik a matyó motívumvilágot is.

A csoportot Vámos Margó, a Népmű-
vészet Ifjú Mestere vezeti, aki a folyamat 
koordinálása mellett a matyó motívumok 
megtervezését és rajzolását végzi.

„Gyakorlatilag teljesen a nulláról in-
dultunk. A pályázaton elnyert pénz mel-
lett az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően kaptunk egy épületrészt a 
Városi Galériában. A rendelkezésre álló 
pénzt szinte teljes egészében eszközbe-
szerzésre és a helyiség belső kialakításra 
fordítottuk. Szeretném kiemelni és meg-
köszönni a Széchenyi István Szakképző 
Iskola vezetőinek támogatását, ugyanis 
az oktatási intézménytől három gépet 
kaptunk, ami az induláshoz nagy segít-
séget jelentett. Ezt követően beszereztünk 
egy fedőző és gyors varrógépet, így sikerült 
bővítenünk az eszközparkunkat”– emelte 
ki Vámos Margó, a csoport vezetője.

A szakemberek gondosan előkészítik 
a munkafolyamatot a tervezéstől egészen 
a hímzés befejezéséig. Szorgalmukat és el-
hivatottságukat jól mutatja, hogy saját el-
képzeléseik mellett ötleteket gyűjtenek az 

utca emberétől, így fel tudják mérni, mi-
lyen termékek iránt mutatkozik a legna-
gyobb érdeklődés. Ezen felül azt is meg-
beszélik, hogyan helyezzék el a mintákat 
az adott munkadarabokon, illetve milyen 
színeket használjanak a hímzés során.

A munkafolyamat első eleme a minta 
megtervezése. A motívum megrajzolá-
sa után egy szúrógéppel sokszorosítják 
a mintát. Ezt követően sablonfesték-
kel megrajzolják a munkadarabon és az 
utolsó fázisban hímezik ki.

„Arra törekszünk, hogy minél szeb-
ben és igényesebben végezzük el a mun-
kánkat. Talán egy kicsit meglepő, de a 
leggyakrabban férfi nyakkendőket készí-
tünk, amit a város- és intézményvezetők 
is előszeretettel viselnek a nagyobb ren-
dezvényeken és ez nagy büszkeséggel tölt 
el engem, valamint a munkatársaimat is” 
– hangsúlyozta Vámos Margó.

soKszíNŰ KíNálat A program részt-
vevői széles választékban készítenek 
hímzett termékeket. A ruházati cikkek 
között egyebek mellett ingeket, felsőket, 
kosztümöket, nyakkendőket találunk a 
legkisebbektől a felnőttekig minden kor-
osztály számára.

Emellett lakástextíliákat és aján-
déktárgyakat is hímeznek. A teljesség 
igénye nélkül asztalterítők, ágytaka-

rók, női farmertáskák, neszesszerek, 
mobiltelefontartók készítésével foglal-
koznak. A matyó motívumokat igyekez-
nek összehangolni a város fürdőjével is, 
melynek jegyében nyári viseleteket, für-
dőköntöst, törölközőket is széles válasz-
tékban hímeznek.

A hagyományőrző és értékteremtő 
program február 28-án lezárul, de már 
folyamatban van a folytatásának előké-
szítése, így remélhetőleg március 1-jétől 
tovább folytatódhat.

akciókkal csalogatják a fürdőzőket
Kedvezményekkel, attrakciókkal, programokkal várják a tél beköszöntével fürdőzni, pihenni 
vágyókat a zsóry Gyógy- és strandfürdőben.

Idén a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő 
a megszokott rendezvényei és kíná-
lata mellett a Magyar Turizmus Zrt. 
és a Magyar Fürdőszövetség által tá-
mogatott programokhoz is több al-
kalommal csatlakozik. Ilyen például 
a két éve rendszeresen megszervezett 
VizesKeddj! elnevezésű akció.

„Ennek keretében keddenként 20%-os 
kedvezményt biztosítunk a belépőjegyek 
árából. Ehhez társult még a wellness ak-
ciónk, amely során hétköznaponként a 
wellnessjegyeket és az ott igénybe vehető 
masszázsszolgáltatásokat 20%-kal ol-
csóbban vásárolhatják meg vendégeink. 
A két akció eredményeként keddenként 

kiemelten megnőtt a látogatói létszám. 
Január utolsó előtti hétvégéjén először 
szerveztünk egy úgynevezett Szauna 
szeánszot, ahol képzett szaunamester 
tartott kiscsoportos (8-10 fő) foglalkozá-
sokat, melyen különféle aromás és illó-
olajos szaunaprogramot próbálhattak 
ki a vendégek. A résztvevők 70%-a férfi, 
30%-a hölgy volt. Annyira sikeresnek bi-
zonyult ez a kezdeményezés, hogy a jö-
vőben újra megszervezzük” – mondta el 
Vámos Zoltán fürdővezető. 

A fürdő tervezi, hogy együttmű-
ködést alakít ki több, a régióban ta-
lálható, jelentős turisztikai vonzerővel 
rendelkező településsel.

„Poroszlóval, a Tisza-tavi Ökocent-
rummal, illetve Egerrel tervezünk egy 
hosszabb távú együttműködést, amely so-
rán közös turisztikai attrakciókban ven-
nénk részt, olyan kedvezményrendszert 
alakítanánk ki, amellyel arra ösztönöz-
nénk a Poroszlóra, illetve Egerbe érkező-
ket, hogy ellátogassanak a Zsóry fürdőbe, 
illetve, akik ide eljönnek, azok keressék fel 
a másik két település látnivalóit is” – tette 
hozzá Vámos Zoltán. 

A Vizeskeddj! és a Szaunavilág akci-
ója február 28-áig vehető igénybe. Infor-
máció: www.zsory-furdo.hu

Bódi K.

A hagyományőrző csoportot Vámos Margó, 
a Népművészet Ifjú Mestere vezeti

mozsár

mozaik
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„A zene számomra egy életforma, ami mással nem 
pótolható, felülmúlhatatlan élményeket ad az ember-
nek” – így vall a zenéről, a zenélésről tálas áron, az a 
fiatal, mezőkövesdi származású jazz-zongorista, aki 
a közelmúltban átvehette a Junior príma Díjat.

Tálas Áront hatéves korában íratta be 
édesanyja a mezőkövesdi zeneiskolába, 
amely azóta kiderült, nagyon jó dön-
tés volt. Elsőként furulya és ütő szakon, 
később pedig zongorán is elkezdte ta-
nulmányait. Bár kisgyermekként ismer-
kedett meg a hangszerekkel, mégis csak 
14-15 évesen határozta el véglegesen, 
hogy a zenével szeretne foglalkozni.

A helyi gimnáziumban eltöltött két év 
után a miskolci konzervatóriumban foly-
tatta tanulmányait, melynek első évét még 
jazz-dobon és klasszikus ütőn végezte, de 
idővel nagyon megtetszett neki a jazz-zon-
gorázás. 2010-ben pedig felvették a Zene-
akadémia jazz-zongora tanszékére, ahol 
jelenleg a jazz-ének szak korrepetitora.

 „A tavalyi 132 fellépésemből 19-en 
doboltam csak, a többin zongoráztam 
vagy billentyűztem. Autodidakta módon 

basszusgitározni és gitározni is megta-
nultam valamelyest, ezeket is nagyon 
szeretem, de a »fő« az a zongora és a dob” 
– hangsúlyozta a fiatal zenész.

Nemcsak több hangszeren, de több 
zenekarban is játszik, akikkel már szá-
mos fellépésen van túl.

„Kb. három éve folyamatosan 5-6 zene-
karban vagyok egyszerre. Borbély Mihály 
zenekarában például a szerb népzene ke-
veredik a jazz-zel, de játszottam klasszi-
kust jazzes felfogásban Miklósa Erikával, 
legutóbb a Fesztiválzenekar ütőseivel, vagy 
indiai-jazz fúziót Lantos Zoltánnal, afri-
kai, görög népzenét, vokális jazzt Karosi 
Julival, és big band hangzást is szeretem, 
a Modern Art Orchestrával és a Budapest 
Jazz Orchestrával is volt szerencsém játsza-
ni. Emellett az egyik saját zenekarommal 
(Hybrid Trio) január elején a MüPában 

lépünk fel, valamint dobolok a What's Up 
és Muriel zenekarokban is” – sorolja a sze-
repléseket a művész. 

A Prima Primissima életre hívói 2007-
ben úgy döntöttek, hogy önálló díjjal kíván-
ják jutalmazni a fiatal korosztály köréből 
azokat, akik a jók között is a legjobbak. A 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó harminc 
év alatti fiatalok ekkortól érdemelhetik ki a 
minden évben odaítélt Junior Prima Díjat. 
2013-ban a zene területén Tálas Áron kap-
hatta meg ezt a rangos elismerést. 

„Ez számomra bizalmat és örömöt je-
lent, különösen a korhatárra való tekintettel. 
Nem igazán számítottam rá. Még mindig 
felemelő érzés annak tudata, hogy mások 
ilyen mértékben bíznak bennem, abban, 
amit csinálok. Ez még inkább arra ösztönöz, 
hogy dolgozzak, haladjak tovább” – mondta 
el a fiatal zenész. 

Esküvői szolgáltatók kiállítása Mezőkövesden
Egy újdonságszámba menő rendezvényről pár gondolat mindenkihez. A család mint egység az esküvővel kezdődik. 
Lehet az világraszóló nagy vendégsereggel kísért vagy meghitt családi körben ünnepelt esemény, mégis mindenki-
nek fontos, hogy hol és hogyan teszi ezt.
Az esküvő mint családi esemény igen sok szervezést 
igényel. A jegyespárok dolgát megkönnyítendő szerve-
ződött az első Esküvői 2014 szakmai nyíltnap. Mint azt 
a rendezvény elnevezése is mutatja, a szolgáltatóknak is 
egy remek lehetőség volt ez, hogy megismerkedjenek 
egymással, megosszák egymással tapasztalataikat és 
új ismeretségek kössenek. Minden szolgáltató nagy lel-
kesedéssel és teljes odaadással készült a rendezvényre, 
igyekezett a standját ízlésesen, rá legjobban jellemzően 
kialakítani. Így egy délután alatt a Közösségi Ház nagy-
terme színekkel és élettel népesült be, nagy volt a sürgés 
forgás, mindenki szerelt, pakolt, asztalok, székek, deko-
rációk, egyik a másik után került a helyére.

Nagy volt az izgalom és a várakozás, hiszen min-
den új kezdeményezésben van egy kis kockázat. Más-
nap reggel minden szolgáltató korán érkezett, majd 
a nyitást követően várakozáson felül jöttek és jöttek 
a látogatók. Folyamatosan érkeztek, és mindenki ta-
lált olyat, ami számára érdekes volt, vagy még éppen 
hiányzott az esküvőhöz. Jó emberek, jó időben, jó 
helyen találkoztak ezen a napon, mindenki hozzátett 
valamit ahhoz, hogy „az esküvő” a jegyespár számára 
tökéletes legyen. Mindenki egyetértett abban, hogy 

ha egy jó szolgáltatógárda dolgozik együtt, azt igazán 
észre sem veszik a párok, olyan gördülékenyen folynak 
az események és a végeredmény egy boldog nap lesz. 
Február 1-je is egy sikeres nap volt, amellyel egy hagyo-
mányt kívánunk teremteni városunkban. 

Köszönet a támogatásért a Mezőkövesdi Közkincs-
tár Nonprofit Kft.-nek és a Pető Nyomdának.

Szolgáltatók: Cukor Duó – Mezőkövesd, Randevú Ze-
nekar – Mezőkövesd, Tomi DJ, Esküvői Dekoráció – Me-
zőkövesd, Németh CO. Stúdió Esküvői Film készítése –  

Mezőkövesd, Gál Péter Esküvői Fotó –  Mezőkövesd, 
Florentin Virág szalon – Mezőkövesd, Millenium 
étterem – Mezőkövesd, Rózsa Étterem Panzió – Me-
zőkövesd, Turul Vendéglő Étterem – Mezőkövesd, 
Rozmaring Cukrászda, Kovács Krisztián Ékszerész, 
Venezia Menyasszonyi Ruhaszalon – Füzesabony, 
Detrik Ferencné Fazekas –  Mezőkövesd, Bukta László 
vőfély – Mezőkövesd, Tóth Gábor vőfély – Mezőkö-
vesd, Koncz László országjáró vőfély – Mezőkövesd, 
Vismeg József vőfély – Mezőkövesd, Mirtusz esküvői 
kiegészítők – Mezőkövesd.

A jazz a legnagyobb szabadság

Molnár zsanett

Koncz László
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mozaik

kinevezték a tagokat
Letették az esküt a Borsod-
Abaúj-Zemplén megye 7. 
számú Országgyűlési Egyé-
ni Választókerületi Válasz-
tási Bizottságának tagjai és 
póttagjai a Polgármesteri 
Hivatalban január 31-én.

Az eskütételen elsőként 
dr. Jakab Orsolya jegyző is-
mertette a fogadalomtételre 
vonatkozó törvényi előírá-
sokat, majd dr. Fekete Zol-
tán polgármester olvasta fel 
az eskü hivatalos szövegét. 

A bizottság tagjai a foga-
dalomtétel után megbízó-
levelet vehettek át a város-
vezetőtől.

országgyűlési egyéni 
Választókerületi Válasz-
tási Bizottság tagjai: Dr. 
Dobos András, Csirmaz 
István, Kaczvinszki Ferenc
póttagok: Kovács 
Mátyásné, Dr. Török 
György

B. K.

Soron kívül fogadta a felvételizőket Mezőkövesd Járási Hivatala Ok-
mányirodája január 21-én délután 13 órától. A hatóság az ügyfélka-
pu-regisztrálásban segítette a végzős gimnazistákat. Az ügyfélkapu 
létrehozása az elektronikusan benyújtott felvételi jelentkezés hitele-
sítéséhez szükséges. Ezzel a hitelesítéssel a jelentkező gyakorlatilag 
„aláírja” a felvételi lapját. A Mezőkövesdi Járási Hivatal azért bizto-
sította a rendes nyitva tartási időn kívüli regisztrációt a fiataloknak, 
hogy a diákok tömeges ügyintézése ne okozzon fennakadást az Ok-
mányiroda egyéb hatósági ügyfélfogadásában.

Felvételizőknek segített 
a Járási Hivatal Okmányirodája 

Istvánffy Gyula az elsők közt kezdte kutatni a 
matyó nép életét, szokásait. Kutatásának két 
szakasza volt. Először az 1890-es években járt 
itt, majd az 1910-es évek közepén folytatta mun-
káját, melyben segítette schimmer József igaz-
gató tanító és Morvay János főjegyző. Mindhár-
man a húszas évek elején, fiatalon hunytak el.

Istvánffy Gyula 
mezőkövesdi kapcsolata

Istvánffy Gyula polgári is-
kolai tanári diplomát szer-
zett és így kapott állást 
Liptószentmiklóson (ma 
Szlovákiában van). Onnan járt 
haza szülővárosába, Miskolc-
ra és így megismerte Palóc-
földet. Kutatásai befejezése és 
feldolgozása után kedvet ka-
pott a matyó nép életének ku-
tatásához is. Az 1890-es évek 
közepén a nyári szünetekben 
többször is járt Mezőköves-
den. Kutatásait összegezve „A 
matyó nép élete” címmel ezt 
1897-ben könyv formájában 
ki is adta. Sajnos a mezőkö-
vesdi városvezetés csak 50 
példányt rendelt belőle. 

Később Miskolcra kérte áthelyezését és a polgári iskolába ki-
nevezték. Rövidesen igazgatója lett, majd a megye polgári is-
koláinak szakfelügyelőjeként is dolgozott. Így jutott el ismét 
Mezőkövesdre. A helyi újság ezt így örökítette meg 1914. má-
jus 31-én: „A helybeli polgári fiú és lánypolgári iskolát folyó hó 
27-én és 28-án látogatta meg Istvánffy Gyula szakfelügyelő, ki 
meglátogatta az egyes osztályok feleleteit s a tantestület előtt 
teljes megelégedettségét fejezte ki.” Ez most pont száz éve volt.

Az intézet fiatal énektanára – Vargacz Ibolya (Gaál Istvánné) 
sok matyó dalt énekeltetett el tanítványaival, melyeket 
Istvánffy nagy örömmel le is jegyzetelt. Meg kell még jegyezni, 
hogy Istvánffy barátja, Herman Ottó elismeréssel írt a matyó 
üstökösház leírásáról, „a matyó házat felismerte és helyesen 
tárgyalta” – írta ezt 1897-ben. Születésének századik évfordu-
lóján Kiss Gyula kövesdi költő így jellemezte kutatását: 

Aztán megtudtam: bő köpenyben  
nagy szélű, kerek kalappal fején 
úgy ült, míg ment az egylovas szekér:
pillantása semmit el ne vétsen.
Így kutatta Ő Kövesd települését.

répászky zoltán
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Tisztelt Mezőkövesdi 
Újság olvasói!
Pár gondolat erejéig szeretnék az egészségügyről írni. 
Állandóan halljuk, olvassuk különböző médiumokon 
keresztül, hogy alulfinanszírozott, a fiatal orvosok kül-
földön akarnak érvényesülni stb. Túlfizetve nincsenek és 
bizony sok feladat vár rájuk. Arról viszont kevésbé esik 
szó, hogy igenis nagyon sokan, például Mezőkövesden is 
az orvosok, ápolók, asszisztensek szívvel lélekkel hajtják 
végre nap mint nap feladataikat.

Röviden szeretném saját tapasztalatom kifejteni. 
Férjemnek egyik pillanatról a másikra irgalmatlan 
erősségű hátfájása keletkezett, ami egyre csak erő-
södött. Háziorvosunkat, dr. Fehér Editet felkerestük. 
Alapos vizsgálatával, szaktudásával, lelkiismeretessé-
gével nagyon meg van elégedve rajtunk kívül a többi 
betege is. Összehangoltan dolgoznak asszisztensével, 
Murányi Tündével. 

Férjemet alapos vizsgálat után a nem kimondott 
sejtését szakvizsgálatokkal akarta alátámasztani ult-
rahang, CT, MR stb. Ehhez viszont minden kapcsola-
tot meg kellett ragadni, hogy mielőbb megtörténjen. 
Sikerültek a vizsgálatok, de sajnos az eredmény sú-
lyos betegségre utalt. Bekapcsolódott magánember-
ként, régi ismerősként Zsemlye főorvos, Balina főor-
vos Miskolcról, mai napig érdekli, hogy van a férjem. 
Egerből dr. Pócs Alfréd főorvos úr, nagyon értékelem 
szaktudását és kedves, megnyugtató beszélgetésein-
ket, a CT, MR vizsgálat őáltala lett kész sürgősséggel. 
Háziorvosunk telefonon bízta meg Miskolc Tüdő-
osztályon dr. Koncz Roland főorvos urat, aki szintén 
kézben tartja szaktudásával a mai napig férjem szin-
ten tartását, pedig ott az ambulancián, az osztályon 
van sok tenni való, amit fürgeségével meg is old. Egy 
döntés után átkerült a Megyei Kórház sugárterápiai 
osztályára. Dr. Kner Erika főorvos asszonyhoz úgy 
fogadott, olyan kedves egyszerűséggel, mintha már 
ismertük volna egymást, lerajzolta, elmagyarázta, mi 
és hol a probléma, bármikor megkereshetem, min-
denben segít, főleg abban, hogy minél tovább együtt 
lehessünk. Ezeknek az orvosoknak hálás szívvel kö-
szönöm, hogy emberséges, állandó tenni akarásukkal 
még mai napig köztünk van férjem. Fehér doktornő-
nek külön köszönöm, hogy sokszor váratlan megjele-
nésével is látni akarja férjem állapotának alakulását.

Magyarországon sok-sok orvos hasonlóan a gyógyí-
tást tartja célkitűzésének, ha van is kivétel, csak hajlan-
dóak az emberek ezt nem észre venni.

Köszönöm a lehetőséget, hogy írásomat leközlik, hi-
szen ezeknek az orvosoknak tartozom az újságon ke-
resztül is megköszönni: ugyanis az anyagi hálát visz-
szautasították. Ritka!

Maradok tisztelettel Mezőkövesdről
egy picit már optimistább feleség

ManCH

száz éve született 
a kiváló szentistváni költő

„Az országút vértelen kavicsai között 
bevégeztetett. 

Múlt lettem és jövőtöredék 
az útifű harmatcseppjein.”

(Juhász József – Budaörs, 2003. augusztus 1.)

100 éve született és már tíz 
éve nincs közöttünk. Rá emlé-
kezünk, Juhász Józsefre, aki a 
kritikus és a sebész kíméletlen 
éleslátásával mérte fel a lét és 
nem-lét határán  lebegve az 
emberi lélek esendőségét.

A „tehetetlen mozdulatlan-
ság szorításában” is, a harmat-
cseppeken felvillanó acélpenge 
kegyetlen őszinteségével nézett 
szembe a múlttal és jövővel. 
Az évszázadnyi élet terhével 
gazdagodva, versben és prózá-

ban csiszolódva, a pasztellek színvilágában feloldódva távozott 
közülünk, de életművével, hátrahagyott verseivel, regényeivel, 
fordításköteteivel és akvarelljeivel maradandót alkotva igazolta, 
hogy itt járt és nem tűnik el a múló idővel.

A „Matyóföld” szülötteként, a növekedés és eszmélés évei 
után Szentistvánról „világgá” indult ifjú a nagyváros beton-
rengetegében leélt évtizedek után a „Szülőföld fogságában” 
hazatért falujába, ahol a táj vonzása, a vidék csendje, a mű-
terem békéje, olykor konok magánya számadásra késztették. 
Az elhallgattatás évei után utolsó évtizedeiben megjelent kö-
teteinek sora annak – a ma már szinte eltűnő, szolgasorba 
nyomorított – néprétegnek állít emléket, melynek igazáért 
makacs matyóságában, büszkeségében, tartásában megingat-
hatatlanul kiállt.

Alkotásaiban költőként és művészként is hitet tett elkötele-
zett igazságérzetéről és emberségéről.

Kezéből kihullott toll és ecset. Akik ismerhettük, embersé-
géből példát, tartásából erőt meríthetünk.
Szellemi örökségéből gazdagodva őrizzük emlékét.

pintér Mária

Ketten voltunk a hátsó ülésen:
harcra, vitára s békére készen
szívünkben a szó.

Vállamra tette széles nagy kezét,
fülemhez hajolt súgva s így beszélt:
– Higgy az Istenben!

És agyam, szemem tapogatott csak
szerte a futó tájon, mint a vak:
– Hol vagy, Istenem?

És az ébredő tavaszi földek
a hideg égig feltündököltek, 
körül ragyogtak...

(1983)

Juhász József
K-Val hazaFElÉ

olvasóink írták
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Hívogató

Február 17. hétfő
17 órától Matyó Kertbarátok Klubja a 

Közösségi Házban. Téma: palántanevelés

Február 19. szerda 
14 óra 30-tól Ágacska – mesejáték 

a Drámaszínpad előadásában 
a Közösségi Házban

Február 20. csütörtök
18 órától Csurka István: Az idő vasfoga 
című komédia két részben az Ivancsics 

Ilona és Színtársai előadásában 
a Közösségi Házban

Február 25. kedd 
17 órától Régi növendék hangverseny 

Nagy Krisztina Margaréta, Kardosné 
Barta Viktória és Nyikes Nikoletta 

közreműködésével a Zeneiskolában

Február 26. szerda 
16 órától Testvérvárosunk, 

Żory kiállításának megnyitója 
a Közösségi Házban

Február 28. péntek
17 órától 15 éves a MASZK Egyesület 

– kiállításmegnyitó műsorral 
a Közösségi Házban

Stopper

Február 15. szombat
18 órától Mezőkövesdi KC – 

Balatonfüredi KSE NB I-es férfi 
kézilabda-mérkőzés 

a  Városi Sportcsarnokban

Február 26. szerda
18 órától Mezőkövesd Zsóry – DVTK

Ligakupa-mérkőzés 
a Városi Stadionban

Március 1. szombat
18 órától  Mezőkövesdi KC – 

Csurgói KK NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés a Városi Sportcsarnokban 

Március 1. szombat
 20 órától  Mezőkövesd Zsóry – 
Kecskeméti TE-Phoenix Mecano 

NB I-es férfi labdarúgó-mérkőzés 
a Városi Stadionban

szenT lászló eGyHázközséG
Szentmisék:
Hétfőtől csütörtökig: 6 óra 30,  7 óra
Pénteken és szombaton: 6 óra 30, 7 óra, 17 óra 
Vasárnap: 7, 9, 11 és 17 óra 
Minden második vasárnap 15 óra 30: 
„Simogató kéz”– sérült, fogyatékos gyermekek 
foglalkozása
Minden első pénteken 11 óra: Szentmise 
a Mátyás király úti Idősek Otthonában
Minden első pénteken 13 óra: 
Szentmise a Bogácsi úti Idősek Otthonában
Minden hónap második és negyedik csütör-
tökén, 16 óra: Szentmise a Reumakórházban
Minden pénteken 17 órától 18 óra 30-ig (az 
első péntek kivételével): gitáros énekkar 
a hittanteremben
Minden szerdán 18 órától Bibliaóra
Szent László Kamarakórus: szombatonként 
és első vasárnap a szentmise előtt: kóruspróba
Minden hónap első vasárnapján, 
az esti szentmisén: liturgikus szolgálat

jézus szíVe eGyHázközséG
Szentmisék:
Hétköznap: 6 óra 30, 7 és 18 óra
Vasárnap: 7, 9 és 18 óra
Minden hónap 13-án 12 óra: Engesztelő szentmise

reforMáTus 
eGyHázközséG
Keddenként 10 óra: Baba-Mama klub
Szerdánként 17 óra: Bibliaóra
Vasárnaponként 11 óra: Istentisztelet, 
ugyanekkor gyermek-istentisztelet
Minden hónap első és harmadik szerdáján 
18 óra: Istentisztelet a Reumakórházban
További információk: www.mezokovesd.ref.hu

eGrI GöröG kaTolIkus 
szerVezőlelkészséG
Szent liturgia a mezőkövesdi görög katolikus kápol-
nában (Gaál István u. 1., a Közösségi Ház mögött) 
minden hónap negyedik vasárnapján 16 órai kez-
dettel. A hétköznapi ünnepek időpontjai és további 
információk a  www.egriparochia.hu oldalon.
A következő alkalom: február 23.

Harangszó

Gyógyszertárak 
ügyeleti-készenléti 

rendje 
február 9–15-ig

ÜDVÖZÍTŐ Gyógyszertár
(Szent László tér 2.)
február 16–22-ig

GLÓRIA Gyógyszertár 
(Deák Ferenc út 1/a.)

február 23 – március 1-jéig
VITALITÁS Gyógyszertár 
(a TESCO épületében)

Fogászati ügyelet
szombatonként 8–13 óráig

február 15.
Dr. Pólik István, Deák Ferenc út 20.

február 22. 
Dr. Dabizs János, Kossuth út 1.

március 1.
Dr. Roszkos László, 
Gróf Zichy út 10/a

Anyakönyvi Hírek 
Városunkban január 21. és február 4. 
között 15 halálesetet anyakönyveztek. 
Ezek közül az alábbiak hozzátartozói 
járultak hozzá a nevek közléséhez:

haláleset
Kaló Jánosné 85 éves,

Tóth Mártonné 83 éves,
Szamosi Gyuláné 80 éves,

Nyikesné Nyiri 
Terézia Erzsébet 56 éves

mezőkövesdi lakos.

Tisztelt Lakástulajdonosok!

2014.  január  1-jétől 
a Lakásszövetkezeti Iroda az alábbi 

időpontokban várja 
a Tisztelt Tulajdonosokat:

A Lakásszövetkezeti Iroda 
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8–12 óráig és 12.30–16 óráig
Csütörtök: 8–12 óráig és 12.30–18 óráig
Ebédidő: 12–12.30-ig

A Lakásszövetkezet elnökének fogadóórája 
a Lakásszövetkezeti Irodában:
Kedd: 16–18 óráig
Csütörtök: 16–18 óráig

A Szent László Kamarakórus tagfelvételt hir-
det elsősorban a férfi szólamokba. Jelentkez-
hetnek alsó korhatár nélkül, a mutáláson túl levő 
fiatalok, felső korhatár: 40 év. Kottaolvasás nem 
feltétel – mivel ennek fejlesztésében, elsajátítá-
sában készséggel segítenek –, feltétel azonban a 
tiszta intonáció és a római katolikus keresztény 
értékek, értékrend tiszteletben tartása. 

A próbák mindig hétvégén vannak, így a nem 
itthon tanulók és dolgozók számára is adott a le-
hetőség. Jelentkezni a Kamarakórus Szent László 
facebook oldalon, vagy a kórusvezetőnél a zeneis-
kolában lehet.

Felhívás
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VÁROSVÉDŐK ORSZÁGOS 
TANÁCSKOZÁSA MEZŐKÖVESDEN

A Városszépítő Egyesület tájékoztatja Mezőkövesd Város Lakosságát, 
hogy 2014. évben Mezőkövesd Város és a Mezőkövesdi Városszépítő 

és Városvédő Egyesület kapta meg. 

A Város- és Faluvédők Szövetsége  XXXIII. Országos 
Találkozójának és Szakmai Konferenciájának rendezési jogát. 

Ideje: 2014. július 9–12. (szerda-szombat).

Kérjük városunk lakói, intézményei, gazdasági egységei 
segítségét a találkozó sikeres lebonyolításához!

Köszönettel: az Egyesület elnöksége nevében Pető Istvánné elnök

közhírré tétetik

HIRDETMÉNY
Mezőkövesd Város Önkormányzata pályázat útján 

történő bérbeadásra hirdeti meg

a Mezőkövesd, Illyés Gyula út 8. 3/1 szám 
alatti, 56 m2 alapterületű, 

2 szobás, egyedi cirkó-fűtéssel rendelkező, 
komfortos bérlakást.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. február 27. (csütörtök),
helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal, 
Mátyás király út 112., Polgármesteri titkárság

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

polgármester

Pályázati felhívás
A Matyó Népművészeti Egyesület a 
hagyományokat követve 2014-ben ötödik 
alkalommal rendezi meg a Százrózsás 
Hímzőpályázatot és Kiállítást.

Pályázni Mezőkövesd, Tard és Szentistván, valamint 
a bükkaljai falvak (Bogács, Cserépfalu, Cserépváralja, 
Szomolya stb.) hímzőkultúráját feldolgozó 
lakástextilekkel és öltözeti darabokkal lehet.

Felhívjuk a tisztelt alkotók figyelmét, hogy 
kizárólag új, pályázaton és kiállításon még nem 
szereplő hímzéseket várunk. A példaértékűen 
megtervezett és elkészített darabok a zsűri javaslata 
alapján kerülnek díjazásra és kiállításra 2014 nyarán 
a Matyó Múzeumban. 

Szeretettel várunk minden alkotót, akik 
szívesen dolgozzák fel a magyar és egyetemes 
szellemi kulturális örökség részét képező matyó 
hímzőhagyományokat.

A pályázati darabok benyújtásának 
határideje: 2014. május 23.

Pályázati díjak: I. díj 50.000 Ft, II. díj 40.000 Ft, 
IIII. díj 30.000 Ft, Különdíjak
(A díjakat a Bíráló Bizottság átcsoportosíthatja.)

A kiállítás a Matyó Múzeumban kerül megrendezésre, 
a díjkiosztó és megnyitó ünnepség időpontja: 
2014. június 20.

Bővebb tájékoztatás és pályázati adatlap kérhető:
Matyó Népművészeti Egyesület 

3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 5. 
Tel/fax: 49/411-686, e-mail: info@matyofolk.hu

Pályázati felhívás
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
a költségvetésben meghatározott keretösszeg terhére 
a társadalmi szervezetek, alapítványok, egyesületek, 
egyházak támogatására.

A támogatás célja:
Az Önkormányzat és civil szerveződések együttműködé-
sének elősegítése, ezáltal az erőforrások összegzése, a 
Képviselő-testület által az éves költségvetési koncepció-
ban megfogalmazott célok színvonalas megvalósítása.

I. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a megyei bíróságnál bejegy-
zett, Mezőkövesdi székhellyel/telephellyel rendelkező 
társadalmi szervezet, alapítvány, egyesület, egyház, aki 
megfelel a II. pontban foglalt feltételeknek.

II. Pályázati feltételek:  
(1) Az I. pontban meghatározott szervezet pályázhat, 
amelynek célja:
a) a matyó népi kultúra megőrzése, matyó ha-
gyományok ápolása vagy,
b) a sport, az egészségmegőrzés területén bizto-
sítsa a város közigazgatási területén lakó állampolgár-
ok jogát a rendszeres testedzéshez, a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez vagy,
c) hogy a kultúra, városszépítés területén biztosítsa 
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szak-
képző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító 
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, a környe-
zetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését, 
a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozá-
sát, az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közös-
ségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel 
a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi 
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére vagy, 
d) a helyi idegenforgalom, a helyi gyógy-turizmus 
fejlesztése,  vagy
e) célja közösségfejlesztés, a rászorulók megsegítése, vagy
f) a közrend, a közbiztonság védelme.

(2) Támogatásban az a szervezet részesülhet, aki 
a) igazolja, hogy az elmúlt évben közreműködött városi 
kezdeményezésű, szervezésű rendezvény lebonyolításában, 
vagy tevékenységét döntően saját tagjain kívül álló, Mezőkö-
vesden élő személyek érdekében, javára végezte és
b) pályázatában megjelöli azt az a) pontban megjelölt 
rendezvényt, illetve célt, amelynek megvalósítására 
adott évben vállalkozik.

(3) A pályázat kiírását megelőző évben alakult szervezet 
esetén a (2) bekezdésben foglaltak hiányában a szerve-
zet nyilatkozhat arról, hogy milyen városi rendezvény 
megvalósításához kíván segítséget nyújtani.

(4) A kiíró a célra rendelkezésre bocsátott összeg fel-
osztásánál figyelembe veszi a (2) bekezdésben foglalt 
feltétel megvalósulásának gyakoriságát és a szervezet 
aktív tagjainak létszámát.

III. Támogatási formák:
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

IV. A támogatás mértéke:
Az elnyerhető támogatás a pályázatban megjelölt meg-
valósítási összeg maximum 90 %-a.

V. Az önerő mértéke:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor nyilatkoznia kell 
az önerő meglétéről. Az önerő nem csak készpénz, ha-
nem természetbeni felajánlás is lehet. A természetbeni 
felajánlásnak forintban kifejezhetőnek kell lennie. 

VI. A benyújtás módja és határideje, 
a döntés ideje:
A pályázat benyújtásának helye: Mezőkövesdi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Szervezési Iroda 
Határideje: Évente egyszer a következő benyújtási és 
döntéshozatali idővel:

Benyújtási határidő: 2014. március 31.
Elbírálás: folyamatos 

Pályázati adatlap a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal Szervezési Irodájában (Polgármesteri Hivatal „A” 
épület I. em. 29. sz.)  térítésmentesen igényelhető.

VII. A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat a Képviselő-testülete bírálja el.

VIII. Támogatási szerződés megkötése, a pénz-
eszközök átadása:
Az elnyert támogatások a nyertes pályázók részére tör-
ténő átadása megállapodás keretében történik.

IX. Elszámolás:
A kapott támogatással a társadalmi szervezet leg-
később a következő költségvetési év január 31-ig 
köteles elszámolni.

Köszönet Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani mindazoknak, akik 
a 2012. évi SZJA 1%-át a mezőkövesdi 
Őszi Napsugár Alapítvány (Idősek 
otthona Mezőkövesd, Mátyás király 
út 90.) javára felajánlották. Ez az 
összeg 231.251 Ft volt, melyet a bent 
lakó idősek ellátásának javítására 
használtunk fel. Támogatásaikra a 
továbbiakban is számítunk!

Adószámunk: 18436659-1-05
Az Alapítvány Kuratóriuma
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közhírré tétetik

felhívás
A Matyó Népművészeti Egyesület a városi önkormányzat támogatásával egy új 
hagyományőrző folklór együttes szervezését kezdte meg. Olyan közösség életre hívása 
a cél, mely a meglévő csoportjaink mellett a matyó népművészet értékeit magas 
színvonalon képviseli majd helyi, hazai és külföldi rendezvényeken, fesztiválokon.

A csoport tagja lehet kisgyermek, diák, felnőtt és idős ember egyaránt. A művészeti 
vezetői teendőket Mucsi János, Harangozó Gyula-díjas koreográfus vállalja.
Mindenki jelentkezését várjuk, aki szívesen tanulna olyan műsorszámokat, melyekben 
a néptánc, a népdal, a hagyományok és a dramaturgia szerves egységet alkot!

Alakuló összejövetel: 2014. február 22. (szombat) 18 óra, Népi Művészetek Háza
Információ: info@matyofolk.hu, 411-686

a MezőköVesDI szenT lászló 
GIMnázIuM és 

közGazDasáGI szakközépIskola

2014. feBruár 20-án
tartandó

MÚlTunk és örökséGÜnk
című rendezvényére

PROGRAM:

15:00 Bayer Róbert emléktáblájának
leleplezése – Aula

Ünnepi beszédet mond:
Tállai andrás,
a Belügyminisztérium Önkormányzatokért
Felelős Államtitkára

15:30 Kiállítás Zeleiné Pap Bernadett
kézimunkáiból – Díszterem

Köszöntőt mond:
Dr. fekete zoltán,
Mezőkövesd Város Polgármestere

A kiállítás anyagát bemutatja: 
rigó attiláné tanár

a kiállítás megtekinthető 2014. március 28-ig 
az iskola nyitva tartási idejében.

Meghívó

Az influenza elleni védőoltás beadása 
még most sem késő!

Mivel Európában több helyen az  influenza járványos előfordulását tapasztalták, ezért 
előre láthatóan az elkövetkező hetekben hazánkban is számítani lehet az influenzaszerű 
megbetegedések számának emelkedésére. Az influenza elleni védőoltás beadása 
még most sem késő, gondoljon saját maga és családja egészségének megőrzésére. 
Az influenza elleni oltásokat a szezon egész ideje alatt érdemes igénybe venni. A 
védőoltás beadását követően a védelem 10-14 nap alatt alakul ki. 

A térítésmentes védőoltást kérje a házi- és házi gyermekorvostól.
Mezőkövesdi Népegészségügyi Intézet

A tabella 5. helyén és egyébként lényegesen nagyobb erőkből – négy tapasztalt FIDE mesterrel 
és két nemzetközi mesterrel a sorukban – álló gyöngyösi Mátra SE látogatott a legutóbbi, 6. 
fordulóban városunkba, hogy „behúzza” a papírforma győzelmet. Az első meglepetés ott érte 
az ellenfelet, hogy az ifjúsági táblákon 300, illetve majdnem 500 értékszám fölénnyel is vesz-
tesként kerültek ki. Ehhez jött még két rutinos játékosunk győzelme, és 5 döntetlen mellett a 
kedvünket a 3 vereség sem rontotta el. A végkifejlet 6,5-5,5 lett a javunkra. Csapatunk ezzel a 
sikerrel elkerült az utolsó helyről, a 10. pozíciót foglalja el a 12 csapatos mezőnyben.

Győzött: Barabás Tibor, Hunkó György, Csontos Dominik és Pap Kristóf
Döntetlen: Mede István, Éberth Zoltán, Hegedűs Rafael, Nyíri Dániel és Hajnal Gyula
Játszottak még: Sallai János, Pap János és Zelei Zoltán

A következő fordulóra február 16-án kerül sor, amikor az ellenfél a szomszéd sakkfellegvár, 
Andornaktálya lesz, félig idegenben.

Szép folytatás az új évben...

Dr. Tóth Béla

A TTF Sportegyesület Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc útvonalon 
LATYAKFUTÁST rendez február 22-én, szombaton

Táv: 14 km (Bogács-Cserépfalu-Bükkzsérc oda-vissza)
Nevezés: Bogács, Jurta kemping 9.30-tól
Rajt: Bogács határa tábla a Cserépfaluba vezető műúton a borozók elől, 11-kor 
Cél: Bogács, Jurta kemping bejárata
Szintidő: 2 óra

Bajzát László, a TTF SE elnöke, www.ttf-klub.atw.hu | E-mail: lbajzi@gmail.com

A rendezvény célja 

a bükkaljai

 települések 
megismertetése a 

sporton keresztül és 
a hagyományőrzés.
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sportkalauz

KÉzIlaBDa Két fontos győzelmet aratott városunk felnőtt csapata 
az NB I-es pontvadászatban. Kézilabdázóink a közvetlen rivális 
Vác és Győr csapatát is két vállra fektették a közelmútban.

fontos kövesdi sikerek
Mezőkövesdi kC 
– Váci kse 22-18 (12-9)
Az alsóházi rájátszás szempontjából ki-
emelten fontos összecsapást játszottak 
le Dobóék a Városi Sportcsarnokban 
február 1-jén. Skaliczki László csapata 5 
ponttal a 13. helyen állt a forduló előtt, 
míg a dunaparti gárda 9 egységgel a 10. 
pozíciót foglalta el a tabellán.

JÓ KEzDÉs A bajnoki rangadó kitűnően 
kezdődött kövesdi szempontból, hiszen 
a Kurbelyt és Szepesit sérülés miatt nél-
külöző kézilabdázóink villámrajtot vet-
tek az összecsapás elején. Az MKC egy 
4-0-ás rohammal indított, melyre a ven-
dégek közül először Pál tudott érdemben 
reagálni a 7. percben, így Grünfelderék 
rövid idő alatt háromgólos előnyt épí-
tettek fel. A hátsó alakzat munkájára a 
folytatásban sem lehetett panasz, viszont 
a támadójáték hatékonysága alaposan 
visszaesett, így 10 perccel a félidő vége 
előtt 9-7 állt az eredményjelzőn.

A második játékrész ugyanúgy kezdő-
dött, ahogy az első, de ezúttal a váciak lép-
tek rá a gázpedálra. A korábban Mezőkö-
vesden dolgozó Rosta István együttese 12 
perc alatt hatszor volt eredményes, mind-
eközben az MKC játékosainak csak két 

találatot engedélyeztek, emiatt a vendégek 
a találkozón először, 15-14-re átvették a 
vezetést. Ezután ismét gólszegény időszak 
köszöntött be, de együttesünk visszavette a 
vezetést és a hajrában már nem is engedte 
ki a kezéből. Császárék az utolsó 18 perc-
ben mindössze háromszor tudtak túljárni 
Kovács eszén, ezért az MKC megérdemelt 
sikert ért el az egyik legnagyobb riválisa el-
len. Az összecsapás krónikájához tartozik, 
hogy a váci Kocsi András megkapta 3. két-
percesét a hajrában, így számára idő előtt 
ért véget a találkozó.

Győri eTo-szese 
– Mezőkövesdi kC 25-26 (10-13)
Skaliczki László tanítványai a Vác legyő-
zése után ismét egy nagyon fontos mér-
kőzést játszottak le február 8-án.

Az alsóházi rangadó első percei-
ben felváltva vezettek a csapatok, így 10 
perc elteltével 6-5-ös győri vezetés állt 
az eredményjelzőn. A nagy iramú, küz-
delmes összecsapás első negyede után 
a hazaiaktól Pesic megkapta a második 
kétperces büntetését, ami komoly érvá-
gást jelentett a győrieknek. Együttesünk 
játéka a hajrában teljesen összeállt, en-
nek eredményeként Dobóék háromgólos 
fórral várhatták a második játékrészt.

NaGY KÜzDElEM Fordulás után a zöld-
fehérek alaposan bekezdtek és Mota 34. 
minutumban szerzett találatával eltüntet-
ték a két csapat közötti különbséget. Ezt 
követően több mint ötperces gólcsend 
következett. A rossz periódust csapatunk 
tudta hamarabb lezárni, viszont az előnyt 
nem sikerült állandósítani, sőt a félidő de-
rekán 17-16-ra ismét a hazaiak vezettek. 
A hajrá az első játékrészhez hasonlóan az 
MKC fölényében telt, melynek köszönhe-
tően 10 perccel a meccs vége előtt 21-18-
ra vezettek Benisék. Ezután Dukic szán-
dékos ütés miatt piros lapot kapott az 52. 
percben, de kézilabdázóink ezzel együtt 
tartani tudták az előnyüket, amelyből egy 
gólt megőriztek a lefújásig. 

Csapatunk négy fordulóval az alapszakasz 
vége előtt a 12. helyen áll a bajnokságban 9 
ponttal. Az MKC előtt álló Győr 10 egysé-
get gyűjtött, míg a sereghajtó PLER Buda-
pest 5 ponttal zárja a tabellát.

SAKK Több rangos sakkversenynek adott otthont városunk az elmúlt napokban. 
A mezőkövesdi sakkozók nagyszerű teljesítménnyel rukkoltak ki a sporteseményeken.

Jól sakkoztak a kövesdiek
Kilencedik alkalommal rendezték meg a Kis Matyó Open 
elnevezésű utánpótlás sakkversenyt. A rangos megmé-
retésen az I-IV. korcsoportos diákok vettek részt a Szent 
István Katolikus Általános Iskolában január 25-én.

A verseny nagy népszerűségnek örvend, amit bizo-
nyít, hogy részvételi csúcsot jelentő 39 ifjú sakkpalánta 
ült az asztalokhoz. Az indulók közül 19 versenyző képvi-
selte Mezőkövesdet és a szűkebb régiót, míg 6 sakkozó 
első alkalommal versenyzett.

„Az alsósok között országos szinten is erős mezőny gyűlt 
össze, itt a mezőkövesdiek a középmezőnyben végeztek. Az 
első helyet a jászberényi Peredi Olivér szerezte meg. A felsősök 
versenyében viszont két érmet is sikerült itthon tartani, miu-
tán Pap Kristóf győzött, míg Csörgő Tibor bronzérmes lett” – 
emelte ki Éberth Zoltán, a verseny szervezője, a Mezőkövesd 
Zsóry SE sakkszakosztályának edzője. A X. Kis Matyó Opent 
február 22-én rendezik meg városunkban.

HÁROM ARANY A Sakk Diákolimpia mezőkövesdi 
körzeti döntőjét a Széchenyi István Katolikus Szak-
képző Iskolában rendezték meg február 1-jén. A 
viadal nagy tibolddaróci fölényt hozott, ugyanakkor 
a mezőkövesdi sakkozók is kiválóan teljesítettek, hi-
szen több dobogós helyezést sikerült begyűjteniük 
a megméretésen. A legeredményesebben a Szent 
István Katolikus Általános Iskola szerepelt, miután 
a Pap Kristóf, Pap Máté, Csörgő Péter és Besenyei 
Ádám alkotta IV. korcsoportos fiú csapat mellett a 
III. korcsoportos fiúk egyéni küzdelmében induló 
Pap Máté is megnyerte a körzeti döntőt, így ők be-
jutottak a megyei fináléba. Ezen felül Ulrich Réka, a 
Szent Imre Tagiskola diákja az I. korcsoportos lányok 
versenyében szerzett aranyérmet. Az érmesek listá-
ját városunk honlapján, a mezokovesd.hu oldalon 
tekinthetik meg. 

bokri

bokri Egyre több iskolás sakkozik

Lendületesen rajtolt az MKC
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KözelediK 
a rajt

Véber György együttese gőzerővel készül a 
közelgő tavaszi szezon kezdetére. 

Labdarúgóink a felkészülés jegyében ja-
nuár 26-a és 31-e között Bükfürdőn edző-
táboroztak, ahol Bognárék két felkészülési 
összecsapást játszottak le. Csapatunk el-
sőként a Siófok ellen lépett pályára január 
29-én. A jó iramú, küzdelmes mérkőzésen 
együttesünk Rajczi 64. percben szerzett ta-
lálatával 1-0-ra legyőzte az NB II-es csapa-
tot. A második találkozón az osztrák má-
sodosztályban ezüstérmes pozícióban álló 
SV Kapfenberggel csaptak össze Szalaiék 
január utolsó napján. A mérkőzés reme-
kül kezdődött, ugyanis Bogdány, Olasz és 
Melczer találatai révén már a 36. percben 
jelentős előnybe kerültek labdarúgóink. 
Három perccel a félidő vége előtt Lavric ál-
lította be a 3-1-es végeredményt.

Egy nappal később a másodosztályú Bé-
késcsaba látogatott Mezőkövesdre. A felejthe-
tő első félidő után megélénkült a játék, főleg 
miután Pantovic sportszerűtlen magatartása 
miatt létszámhátrányba kerültek a viharsar-
kiak. Csapatunk azonban nem tudott élni a 
lehetőséggel, Menougong a 88. percben még 
egy 11-est is elhibázott. A hajrában Pozsár 
is piroslapot kapott, így a vendégek kettős 
létszámhátrányban fejezték be a mérkő-
zést. Együttesünk február 5-én az NB II-es 
Szigetszentmiklós vendégeként játszott edző-
meccset, mely 2-2-es döntetlennel zárult.

Labdarúgóink a felkészülés hajrájában 
előbb a Nyíregyházát látják vendégül feb-
ruár 19-én 13 órától, majd három nappal 
később Debrecenbe látogatnak.

 raJCzI És KIss KÖVEsDEN    A 32 esz-
tendős Rajczi Péter Kaposváron kezdte 
a pályafutását, ahol az élvonalba feljutó 
együttesben gólkirályi címet szerzett. A 
csatár a feljutás ellenére az Újpest gárdá-
jában debütált az NB I-ben, miután a fővá-
rosiak leigazolták 2003-ban. A labdarúgó a 

Kaposvárban 131 találkozón 55-ször volt 
eredményes, míg a lila-fehérek színeiben 
két periódusban összesen 8 esztendőt 
játszott és 181 összecsapáson 8 alkalom-
mal vette be az ellenfelek kapuját. Pá-
lyafutása során az angol másodosztályú 
Barnsley és az olasz Serie B-ben szereplő 
Pisa csapatát is erősítette, míg legutóbb 
Kecskeméten futballozott. A csatár a 
magyar felnőtt válogatottban 11-szer lé-
pett pályára és összesen három találatot 
szerzett. A támadó a Mezőkövesd Zsóry 
FC Kft.-vel kötött szerződés értelmében 
2014. június 30-áig erősíti az OTP Bank 
Ligában szereplő csapatunkat.

Eldőlt, hogy a két győri labdarúgó kö-
zül Kiss Máté az őszi szezon után tavasszal 
is Mezőkövesden futballozik majd, ellen-
ben a litván válogatott Linas Pilibaitis nem 
tér vissza városunkba.

VIDI, FraDI, DVtK    Az első osztályú pont-
vadászat mezőnyére 13 forduló vár a tavaszi 
szezonban, miután a csapatok már decem-
berben lejátszottak két előrehozott mérkő-
zést. A nagy érdeklődésre számot tartó talál-
kozók közül a Diósgyőr elleni megyei rangadót 
április 20-án rendezik meg városunkban, 
míg a Ferencváros együttese május 3-án lá-
togat Mezőkövesdre. Labdarúgóink az őszi 
szezon után második helyen álló Videoton 
gárdájával május 25-én mérkőznek meg a 
Városi Stadionban. Csapatunk a 30. fordu-
lóban a bajnoki címvédő Győr együtteséhez 
látogat. A záró játéknap összecsapásainak 
időpontját később készítik el.

ItthoN KEzDENEK    Együttesünk a Liga-
kupa nyolcaddöntőjében a DVTK együttesé-
vel találkozik. Az első meccset Mezőkövesden 
rendezik meg február 26-án, 18 órától. A pár-
harc visszavágóján március 4-én, 17 órakor 
indul útjára a labda Miskolcon, a Diósgyőri 
Stadionban.

a Mezőkövesd zsóry 
tavaszi bajnoki mérkőzései:

Március 1. (szombat) 20 óra: 
Mezőkövesd Zsóry – Kecskeméti TE-Phoenix Mecano

Március 7. (péntek) 19 óra: 
Lombard Pápa Termál FC – Mezőkövesd Zsóry

Március 16. (vasárnap) 14.30:  
Mezőkövesd Zsóry – Újpest FC

Március 22. (szombat) 16 óra:  
Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry

Március 28. (péntek) 19 óra:  
Mezőkövesd Zsóry – Budapest Honvéd

Április 4. (péntek) 19 óra:   
Kaposvári Rákóczi FC – Mezőkövesd Zsóry

Április 12. (szombat) 16 óra:  
Mezőkövesd Zsóry – MVM-Paks

Április 20. (vasárnap) 18.30:  
Mezőkövesd Zsóry – DVTK

Április 26. (szombat) 16 óra:   
Szombathelyi Haladás – Mezőkövesd Zsóry

Május 3. (szombat) 18 óra:  
Mezőkövesd Zsóry – Ferencvárosi TC

Május 10. (szombat) 16 óra:   
PMFC-Matias – Mezőkövesd Zsóry

Június 1. (vasárnap) 
Győri ETO FC – Mezőkövesd Zsóry

Február végén megkezdi 
tavaszi menetelését a Mező-
kövesd zsóry felnőtt csapata. 
labdarúgóink az otp Bank 
liga mellett a ligakupában is 
pályára lépnek.

Bükkzsérci siker
a megyei II. osztályú 
Bükkzsérc csapata végzett 
az első helyen a XXIX. Dr. 
Borosi lászló teremlabdarú-
gó-emléktorna mezőkövesdi 
selejtezőjében február 2-án.

Városunkat a Mezőkövesd Zsóry U21-es 
csapata képviselte. Együttesünk felemás 
mérleget produkált, miután a Mezőke-
resztest 4-4 után büntetőkkel legyőzte, 
majd a Mezőnagymihályt 4-1-re múl-
ta felül. Ezután a Harsány 5-4-re, míg a 
Bükkzsérc 6-5-re felülmúlta Sivák Sán-
dor gárdáját. A tornát a Bükkzsérc nyer-
te meg 100%-os teljesítménnyel, míg lab-
darúgóink 5 ponttal a 4. helyen végeztek. 
A bükkzsérciek sikerükkel bejutottak a 
miskolci 12 csapatos döntőbe.

Bódi Krisztián
bokri




